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Beslutsärenden
1.

Uppföljning och prognos april
2021 för Kungsbacka kommun

2021-00483

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner apriluppföljning 2021
för Kungsbacka kommun.

13.00–13.20
Erik Stenkil
Christina Hermansson

Kommunstyrelsen uppmanar inom ramen för sin
uppsiktsplikt de nämnder som prognostiserar
underskott att hantera dessa i enlighet med beslutade
ekonomistyrprinciper.

Information
2.

Information om samråd och
2021-00015
viktigare pågående ärenden från
arbetsutskottets sammanträden

3.

Information om aktuella
händelser från nämnder, bolag,
intresseorganisationer (SKR,
GR med flera)

Patrik Johansson
Kommunledningskontoret
Direkt 0300–83 42 33
patrik.johansson2@kungsbacka.se

2021-00016

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset
www.kungsbacka.se
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Ärende

Beteckning

4.

Information om förvaltningen
och pågående viktigare/större
uppdrag, projekt och händelser

2021-00017

5.

Uppföljning av nämnden för
Individ & Familjeomsorgs
arbete med budget i balans

2020-00725

Förslag

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen till
protokollet.

Beslutsärenden
6.

7.

8.

9.

Ändring av sammanträdesdag i
augusti 2021 för
kommunstyrelsen

2020-00443

Förlängning av särskilt skäl för
politiska möten på distans

2020-00907

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ändrar sammanträdesdag från den
31 augusti 2021 till den 24 augusti 2021.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att rådande situation med
covid-19 ska ses som ett särskilt skäl då
kommunstyrelse och nämnder får sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Beslutet att särskilt
skäl råder gäller som längst till den 31 december
2021.

Återrapportering av uppdrag om 2021-00611
handlingsplan för
företagsklimat och stärkt
strategiskt och proaktivt
arbetssätt för fler
företagsetableringar och
verksamhetsmark

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Ansökan om planbesked Varla
7:4 väster

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

10. Ansökan om planbesked för
Varla 7:4 öster

2021-00427

Kommunstyrelsen noterar Handlingsplan för
företagsklimat 2021–2022.
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget att ta fram en
handlingsplan för att sätta Kungsbackas
företagsklimat på kartan och uppdraget att stärka
Kungsbackas strategiska och proaktiva arbetssätt för
fler företagsetableringar och verksamhetsmark, som
avslutade.
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare
planförfarande.

2021-00548

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare
planförfarande.
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Ärende

Beteckning

Förslag

11. Ansökan om planbesked för
Bångsbo 1:37

2021-00419

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

12. Ansökan om planbesked för
Släps-Kullen 2:298, 2:296 och
2:71

2021-00288

13. Godkännande av Planprogram
för kvarteret Ejdern, Väster om
ån, etapp 2

2017-00334

14. Godkännande av utredning av
förutsättningarna för detaljplan
för Sydöstra Centrum etapp 2
inklusive utredningens
ställningstaganden

2020-00555

Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare
planförfarande.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare
planförfarande.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner Planprogram för
kvarteret Ejdern - Väster om ån, etapp 2 upprättad i
december 2020, reviderad i maj 2021.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner utredningen PM
Sydöstra Centrum etapp 2 förutsättningar för
detaljplan, daterad 2021-04-23 och ställer sig bakom
utredningens ställningstaganden som grund för
kommande detaljplan med den ändringen att texten i
tredje stycket på sidan 4 under rubriken
"Rekommendation" ändras så att det lyder:
 "Detaljplanen för Sydöstra Centrum etapp 2
bör ha som inriktning att planlägga för
kontor eller liknande verksamheter samt
bostäder i den norra delen av området".
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget som
lämnades den 20 oktober 2020 om att utreda
förutsättningarna för detaljplanen som avslutat.

15. Uppdrag att riva
bostadsmoduler på
Smörhålevägen

2021-00591

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag
att tillse att två bostadsmoduler på Smörhålevägen
rivs.
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Ärende

16. Godkännande av
överenskommelser angående
reglering för
gemensamhetsanläggning och
för servitut med Nystad
Stadsutveckling AB med flera

Beteckning

Förslag

2018-00646

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om
reglering av gemensamhetsanläggning med Nystad
Stadsutveckling AB med dotterbolag, undertecknat
av bolagen den 2021-06-03.
Kommunstyrelsen godkänner servitutsavtal
avseende infart för fastigheterna Inlagsby 3 och
Inlagsgärde 4, undertecknat av Nystad
Skolfastigheter AB och Nystad Idrottsfastigheter
2021-06-03.
Kommunstyrelsen beslutar att ersättningen med
1 100 000 kronor enligt överenskommelsen om
gemensamhetsanläggning ska finansieras ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.
Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras respektive ersättare
utses att för kommunens räkning underteckna avtalet
och för avtalets genomförande nödvändiga
handlingar.

17. Yttrande över Region Hallands 2021-00323
remiss: Regional handlingsplan
för suicidprevention 2021–2025

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

18. Svar på Trafikverkets remiss
över Åtgärdsvalsstudie för Dag
Hammarskjölds boulevard

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

2021-00438

19. Svar på Finansdepartementets
2021-00547
remiss En väl fungerande
ordning för val och
beslutsfattande i kommuner och
regioner (SOU 2021:16)

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat
2021-05-11, och översänder det som sitt svar till
Region Halland.
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat
2021-04-26, och översänder det som sitt svar till
Göteborg stad.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat
2021-05-21, och översänder det som sitt svar till
Finansdepartementet.
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Ärende

Beteckning

Förslag

20. Svar på Finansdepartementets
2021-00458
remiss om utökat
bemyndigande för Boverket att
meddela föreskrifter för friytor
för lek och utevistelse vid
skolor, förskolor, fritidshem och
annan jämförlig verksamhet
(Fi2021/01561)

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

21. Svar på Länsstyrelsen i
2021-00585
Hallands läns remiss över
Riskhanteringsplan för
Kungsbacka tätort 2022-2027
enligt Översvämningsdirektivet

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

22. Anmälan av delegeringsbeslut

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

2021-00006

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat
2021-05-26, och översänder det som sitt svar till
Finansdepartementet.

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat
2021-05-19, och översänder det som sitt svar till
Länsstyrelsen Hallands län.

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av
delegeringsbeslut.
23. Anmälan av ordförandebeslut

2021-00007

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av
delegeringsbeslut från kommunstyrelsens ordförande
på grund av brådskande ärenden.
24. Redovisning av inkomna
skrivelser

2021-00004

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar redovisningen av
inkomna skrivelser till protokollet.

25. Rapport från nämnden för Vård 2021-00582
& Omsorg av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS,
kvartal 1 2021

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

26. Rapport från nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad
av ej verkställda beslut enligt
SoL, kvartal 1 2021

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

2021-00581

Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden
för Vård & Omsorg enligt 16 kap 6 f §
socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade till protokollet.
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden
för Gymnasium & Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f
§ socialtjänstlagen, till protokollet.
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Ärende

27. Redovisning av kommunalt
partistöd för år 2020 och
utbetalning av partistöd för år
2022

Beteckning

Förslag

2021-00027

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beviljar Moderaterna,
Centerpartiet, Socialdemokraterna,
Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna,
Liberalerna, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet
och Kungsbackaborna partistöd för år 2022.
Kommunfullmäktige fastställer att partistödets
storlek år 2022 baseras på det antal mandat
respektive parti besitter i kommunfullmäktige efter
de allmänna valen 2018. Partistödet betalas ut i
januari 2022.

28. Överflyttning av ansvar och
2021-00260
handläggning rörande Stiftelsen
Kapten Menns fond till
nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad

Lisa Andersson
ordförande

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige flyttar ansvaret för
handläggning och fördelning av medel för Stiftelsen
kapten Menns fond från nämnden för Individ &
Familjeomsorg till nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad från och med år 2022.

Patrik Johansson
kommunsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (2)

2021-06-09

§ 230
Dnr 2021-00483
Uppföljning och prognos april 2021 för Kungsbacka kommun
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner apriluppföljning 2021 för Kungsbacka kommun.
Kommunstyrelsen uppmanar inom ramen för sin uppsiktsplikt de nämnder som
prognostiserar underskott att hantera dessa i enlighet med beslutade
ekonomistyrprinciper.
Sammanfattning av ärendet
Apriluppföljningen är Kungsbacka kommuns första samlade uppföljning och
prognos för året. Uppföljningen redovisas till kommunstyrelsen som vid behov har
möjligheten att föreslå kommunfullmäktige att besluta om eventuella åtgärder.
Uppföljningen omfattar verksamheten i Kungsbacka kommun. Uppföljning av de
sammanställda räkenskaperna sker i samband med kommunens delårsbokslut i
augusti.
Prognosen per helår för Kungsbacka kommun uppgår till 208 miljoner vilket är 155
miljoner högre än budgeterat. Prognostiserat resultat motsvarar 3,8 procent av skatter
och generella statsbidrag. Överskottet återfinns i sin helhet på finans, där skatter och
generella statsbidrag samt centralt budgeterade medel för hyra och avskrivningar
utgör den främsta avvikelsen.
Kommunens skattefinansierade nämnder prognostiserar sammantaget en budget i
balans vilket är positivt. Fyra av kommunens nämnder prognostiserar underskott.
Nämnden för Individ och familjeomsorg samt Vård och omsorg prognostiserar
underskott i den ordinarie verksamheten.
Nämnden för Teknik samt Kultur- och fritid prognostiserar underskott till följd av
kostnader av engångskaraktär. Ordinarie verksamhet bedöms vara i balans.
Enligt gällande ekonomistyrprinciper är nämnderna skyldiga att fatta beslut om
åtgärder för budget i balans i de fall de prognostiserar ett underskott. Åtgärdernas
omfattning kan vara olika beroende på bakgrunden till underskotten.
Apriluppföljningen omfattar även en prognos för årets investeringar. Totalt
prognostiseras ett utfall om 800 miljoner, vilket är drygt 500 miljoner lägre än
budgeterat.
Pågående pandemi påverkar fortsatt verksamheten i varierande grad. I likhet med
föregående år har verksamheten delvis bedrivits på distans. Distansundervisning har
varit fallet i varierande grad i såväl högstadiet som gymnasieskolan. Positivt är att
vaccineringen har kommit igång. Såväl brukare som personal i berörda verksamheter
har givits möjlighet att vaccineras. Rådande restriktioner påverkar då stor del av
verksamheten fortsatt bedrivs med diverse restriktioner. Samtidigt har pandemin
snabbat på kommunens digitala mognad, vilket kommer vara av nytta även efter
pandemin. Enligt genomförd enkät kring distansarbete upplever de flesta att det
fungerar väl, även om vissa utvecklingsområden föreligger.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2021-06-09

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-27
Uppföljning och prognos april 2021 för Kungsbacka kommun, 2021-05-26
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-27
Diarienummer

0

KS 2021-00483 Kungsbacka

Uppföljning och prognos april 2021 för Kungsbacka kommun
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner apriluppföljning 2021 för Kungsbacka kommun.
Kommunstyrelsen uppmanar inom ramen för sin uppsiktsplikt de nämnder som prognostiserar
underskott att hantera dessa i enlighet med beslutade ekonomistyrprinciper.
Sammanfattning av ärendet
Apriluppföljningen är Kungsbacka kommuns första samlade uppföljning och prognos för året.
Uppföljningen redovisas till kommunstyrelsen som vid behov har möjligheten att föreslå
kommunfullmäktige att besluta om eventuella åtgärder. Uppföljningen omfattar verksamheten i
Kungsbacka kommun. Uppföljning av de sammanställda räkenskaperna sker i samband med
kommunens delårsbokslut i augusti.
Prognosen per helår för Kungsbacka kommun uppgår till 208 miljoner vilket är 155 miljoner högre än
budgeterat. Prognostiserat resultat motsvarar 3,8 procent av skatter och generella statsbidrag.
Överskottet återfinns i sin helhet på finans, där skatter och generella statsbidrag samt centralt
budgeterade medel för hyra och avskrivningar utgör den främsta avvikelsen.
Kommunens skattefinansierade nämnder prognostiserar sammantaget en budget i balans vilket är
positivt. Fyra av kommunens nämnder prognostiserar underskott. Nämnden för Individ och
familjeomsorg samt Vård och omsorg prognostiserar underskott i den ordinarie verksamheten.
Nämnden för Teknik samt Kultur- och fritid prognostiserar underskott till följd av kostnader av
engångskaraktär. Ordinarie verksamhet bedöms vara i balans.
Enligt gällande ekonomistyrprinciper är nämnderna skyldiga att fatta beslut om åtgärder för budget i
balans i de fall de prognostiserar ett underskott. Åtgärdernas omfattning kan vara olika beroende på
bakgrunden till underskotten.
Apriluppföljningen omfattar även en prognos för årets investeringar. Totalt prognostiseras ett utfall om
800 miljoner, vilket är drygt 500 miljoner lägre än budgeterat.
Pågående pandemi påverkar fortsatt verksamheten i varierande grad. I likhet med föregående år har
verksamheten delvis bedrivits på distans. Distansundervisning har varit fallet i varierande grad i såväl
högstadiet som gymnasieskolan. Positivt är att vaccineringen har kommit igång. Såväl brukare som
personal i berörda verksamheter har givits möjlighet att vaccineras. Rådande restriktioner påverkar då
stor del av verksamheten fortsatt bedrivs med diverse restriktioner. Samtidigt har pandemin snabbat på
Kommunledningskontoret
Erik Stenkil
0300 83 81 10
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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kommunens digitala mognad, vilket kommer vara av nytta även efter pandemin. Enligt genomförd
enkät kring distansarbete upplever de flesta att det fungerar väl, även om vissa utvecklingsområden
föreligger.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-27
Uppföljning och prognos april 2021 för Kungsbacka kommun, 2021-05-26
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

Apriluppföljning 2021
Kungsbacka kommun
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INLEDNING
Apriluppföljningen är Kungsbacka kommuns första samlade uppföljning och prognos för året. Uppföljningen redovisas till kommunstyrelsen som vid behov har möjligheten att föreslå kommunfullmäktige
att besluta om eventuella åtgärder. Uppföljningen omfattar verksamheten i Kungsbacka kommun.
Uppföljning av de sammanställda räkenskaperna sker i samband med kommunens delårsbokslut i
augusti.
Prognosen för 2021 för Kungsbacka kommun uppgår till 208 miljoner kronor vilket är 155 miljoner högre
än budget. De huvudsakliga budgetavvikelserna är följande:
- Nämndernas avvikelser: - 1 miljoner
- Hyror och avskrivningar: 58 miljoner
- Exploatering: 11 miljoner
- Pensioner: - 19 miljoner
- Skatteintäkter och generella statsbidrag: 98 miljoner
- Finansiella poster exklusive pensioner: 13 miljoner
- Övrigt (OF medel, internränta etc): -5 miljoner

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING
Pågående pandemi påverkar fortsatt verksamheten i varierande grad. I likhet med föregående år har
verksamheten delvis bedrivits på distans. Distansundervisning har varit fallet i varierande grad i såväl
högstadiet som gymnasieskolan. Positivt är att vaccineringen har kommit igång. Såväl brukare som
personal i berörda verksamheter har givits möjlighet att vaccineras. Rådande restriktioner påverkar då
stor del av verksamheten fortsatt bedrivs med diverse restriktioner. Samtidigt har pandemin snabbat på
kommunens digitala mognad, vilket kommer vara av nytta även efter pandemin. Enligt genomförd enkät
kring distansarbete upplever de flesta att det fungerar väl, även om vissa utvecklingsområden föreligger.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH STÄLLNING
Skatteprognos:
Prognosen i apriluppföljningen bygger på skatteunderlagsprognos från SKR i april 2021. Prognosen
avviker positivt gentemot beslutad budget med ca 98 miljoner. Avvikelsen beror främst på en mer positiv
utveckling jämfört med budget för skatteintäkterna med 82 miljoner samt för statsbidragen med 15
miljoner. Kommunens erhållna medel av den så kallade Skolmiljarden utgör ca 10 miljoner. De senare
har fördelats ut i form av ökad ramtilldelning till Förskola Grundskola samt Gymnasium och
Arbetsmarknad genom beslut i kommunfullmäktige. Intäkten redovisas fortsatt under finans.
Pensionsprognos:
Under april 2021 beslutades om förändringar avseende livslängdsantagandena enligt RIPS regelverket
för kommunernas pensionsskuld. Ett ökat livslängdsantagande medför en ökad skuld för kommunens
pensioner vilket i sin tur medför högre pensionskostnader. 2021 medför förändringen en engångseffekt
på kostnaderna i och med det förändrade antagandet. Effekten reduceras en aning till följd av lägre
kostnader för basbeloppsuppräkningen. Effekten av det förändrade livslängdsantagandet framgår av
nedanstående tabell. Beräkningen bygger på prognos från KPA pension. Samma prognos ligger till grund
för budgetarbetet för perioden 2022-2025.
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Avser
Pensioner intjänade från och med 1998
Pensioner intjänade efter 1998

Belopp exkl löneskatt Belopp inkl löneskatt (mkr)
(mkr)
23,9
29,6
20,6
25,6

Befolkningsprognos
Kungsbacka räknar enligt befolkningsprognosen med en folkökning på strax över 800 nya invånare
under 2021. Efter första kvartalet i år har befolkningen minskat något, från 84 930 invånare i december
2020 till 84 909 per sista mars 2021. Den huvudsakliga förklaringen vid jämförelse med de senaste tre
åren är lägre inflyttning. Är detta en trend kan det få påtaglig effekt för ekonomin. Det byggs många
nya bostäder i Kungsbacka och i takt med att bostäderna färdigställs kan fler flytta till kommunen.
Kommunstyrelsens förvaltning följer utvecklingen och återkommer med mer data i samband med
delårsbokslutet.

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
I mitten av maj publicerade Sveriges kommuner och Regioner (SKR) årets första ekonomirapport. I denna
summeras ett ekonomiskt rekordår 2020 för kommunerna. Höga resultat till följd av ökade generella
statsbidrag, statliga ersättningar, samt en låg nettokostnadsutveckling var fallet för de flesta av landets
kommuner. Investeringsvolymerna i kommunerna är fortsatt höga, även om 2020 medförde en viss
minskning jämfört med året innan. Ökade investeringsvolymer framöver spås även medföra en ökad
låneskuld för de flesta av landets kommuner och med det ökade finansiella kostnader på sikt. Samtidigt
prognostiserar SKR en relativt positiv utveckling de kommande åren vad gäller skatteunderlaget vilket
sammantaget gör att kommunernas ekonomiska förutsättningar bedöms vara relativt goda de
kommande åren. Takten i återhämtningen påverkas emellertid i hög grad av hur pandemin utvecklar sig
framöver. 1
Bilden som målas upp i ekonomirapporten överensstämmer till stor del med Kungsbacka kommuns
utmaningar och möjligheter. Den ekonomiska prognosen för 2021 ser relativt god ut samtidigt som
förändrad demografi och stora investeringsvolymer ställer krav på en fortsatt effektiv verksamhet.

Ekonomirapporten, maj 2021 – Om kommunernas och regionernas ekonomi, Sveriges kommuner och Regioner,
sida 31 f.
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Viten och rättstvister
En inventering över pågående viteshot och tvister har gjorts och totalt finns det i kommunen tvister
enligt följande:
Tvisten avser

Nämnd

Rättsläge

Tvistigt
belopp
(mkr)

Hanterad
i
redovisningen

Tvistiga fakturor
avseende
verksamhetssystem

Förskola,
Grundskola samt
Gymnasium och
arbetsmarknad

Bestridna fakturor

5,5

Ja

Fastighetsärende

Kommunstyrelsen

Huvudförhandling
planerad till maj
2021

10,1

*

Ersättningar för
självrisker samt
regresskrav efter
vattenskador som följd
av skyfall.

Teknik

Utredningar pågår

12,0

Delvis

* Kommunen stämdes i februari 2020 vid Varbergs tingsrätt på skadestånd i ett fastighetsärende. Kommunens försäkringsbolag har angett att
ärendet omfattas av kommunens ansvarsförsäkring, vilket innebär att även om rätten dömer till kommunens nackdel bör de ekonomiska
konsekvenserna täckas av försäkringen.
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RESULTATRÄKNING, PROGNOS
Miljoner

Bokslut
2020

Verksamhetens nettokostnader

Budget 2021 inkl
ombudget.

Prognos 2021

Avvikelse 2021

-4 764

-5 223

-5 197

26

4 752
474

4 900
436

4 982
451

82
15

462

112

236

123

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

13
-60
415

14
-73
53

11
-39
208

-3
35
155

Årets resultat

415

53

208

155

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och
utjämning
Verksamhetens resultat

Prognosen per helår för Kungsbacka kommun uppgår till + 208 miljoner vilket är 155 miljoner högre än
budgeterat. Överskottet motsvarar 3,8 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detaljer
framgår av finansiell analys samt driftuppföljningen.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING
Finansiell analys
I följande stycke görs en sammanfattande finansiell analys utifrån prognosen för 2021.
Miljoner
Nettokostnader
Skatter & statsbidrag
Finansnetto
Resultat
Resultatets andel av skatter & statsbidrag

2018
-4 513
4 710
-26
171
3,6%

2019
-4 737
4 992
-45
210
4,2%

2020 Prognos 2021
-4 765
-5 197
5 226
5 434
-46
-28
415
208
7,9%
3,8%

Prognostiserat resultat på 208 miljoner motsvarar 3,8 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag. Utfallet är i nivå med historiskt utfall, med undantag från 2020 då Kungsbacka i likhet med
de flesta av landets kommuner redovisade ett ovanligt högt resultat.
Skatter & statsbidrag, nettokostnadsutveckling
Årlig förändring skatter & statsbidrag (%)
Årlig förändring nettokostnader (%)

I

2018 2019
3,6
6,0
4,0
5,1

I

I

2020 Prognos 2021
4,7
4,0
0,6
9,1

I

Skatteintäkter och generella statsbidrag baseras på cirkulär 21:20 från SKR. Ökningstakten uppgår till 4
procent.
Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 9,1 procent vilket är betydligt högre än tidigare år. I analysen är
det viktigt att beakta att måttet jämför med närmast föregående år. 2020 redovisades en ovanligt låg
nettokostnadsutveckling (0,6 procent). Denna berodde dels på lägre kostnader inom många
verksamheter, dels omfattande statliga ersättningar till följd av coronapandemin. Den genomsnittliga
ökningstakten för den studerade perioden (2018-2021) uppgår till 2,4 procent.
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Finansiella kostnader

2018

2019

2020 Prognos 2021

Genomsnittlig upplåningsränta (procent)
Räntekostnad för lån (miljoner kronor)

0,70
5,4

0,60
7,4

0,55
8,3

I

I

I

I

0,55
8,5

Effekten av det ovanligt låga ränteläget syns alltjämt i kommunens resultaträkning. Den genomsnittliga
upplåningsräntan per siste april uppgick till 0,55 procent. Prognosen för räntekostnaden på kommunens
låneskuld uppgår till 8,5 miljoner. Trots att räntan succesivt sjunkit de senaste åren ökar kommunens
finansiella kostnader avseende långfristiga lån. Fortsatt höga investeringsvolymer framgent i
kombination med en eventuell ränteökning slår direkt mot resultaträkningen i form av högre kostnader
och bör därmed anses vara en finansiell risk på sikt.
Miljoner kronor
Avgiftsbestämd ålderspension
Förmånsbaserad pension
Pensioner från och med 1998
Varav utbetalningar
Varav skuldförändring

2018
147

2019
150

59
14
45

59
16
43

59
19
41

80
18
62

Pensioner före 1998
Varav utbetalningar
Varav skuldförändring

8
69
-61

43
72
-29

56
74
-18

51
74
-23

214
4,5%

252
5,0%

268
5,1%

284
5,2%

Summa
Pensionskostnadernas andel av skatter & statsbidrag

2020 Prognos 2021 I
153
154

Ovanstående tabell redogör för kommunens pensionskostnader kopplade till den avgiftsbestämda och
den förmånsbestämda pensionen. Som framgår av tabellen ökar kostnaderna och tar successivt en
större andel av kommunens skatter och generella statsbidrag i anspråk.
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God ekonomisk hushållning
Kungsbacka kommun har inför 2021 uppdaterat modellen för god ekonomisk hushållning. Kommunen
definierar god ekonomisk hushållning utifrån tre perspektiv där varje del: ekonomi, politisk inriktning
och samhälle väger lika mycket vid utvärderingen.
Inom området ekonomi finns mål för soliditet och finansiering av investeringar. Den politiska
inriktningen handlar om hur de kommunövergripande målen uppfylls och hur ägardirektiven efterlevs.
Med samhällsperspektivet avses hur kommunen uppfyller de globala hållbarhetsmålen och bidrar till
samhället i stort.
Uppföljning av god ekonomisk hushållning görs i delårsbokslut och i kommunens årsredovisning.

Målredovisning
Kommunens främsta styrdokument är visionen och baserat på den, vad som händer i omvärlden samt
uppföljning från tidigare år, har kommunfullmäktige beslutat om fem kommunövergripande mål. Målen
är ett tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad verksamheterna
ska uppnå. De kommunövergripande målen preciseras i fokusområden. Målen gäller samtliga nämnder
förutom valnämnd, överförmyndare i samverkan och revisionen. Kommunstyrelsen har en
samordnande roll i utvecklings- och förbättringsarbetet kring målen.
Måluppfyllelsen utvärderas med hjälp av indikatorer och genom uppföljning som samlas in från
nämnderna. Alla mål ska tas om hand, men nämnderna kan bidra i olika omfattning till de olika
fokusområdena. Inom några områden kan det bli betydligt mer och i andra i lite mindre utsträckning.
Eftersom de kommunövergripande målen gäller under mandatperioden kan insatserna också variera
över tid. Förvaltningarna har en gemensam genomförandeplan med prioriterade initiativ för att
kraftsamla i målarbetet.
En samlad uppföljning och bedömning av kommunfullmäktiges beslutade mål görs i kommunens
delårsbokslut per augusti. Förutom skriftlig uppföljning i samband med delårs- och årsbokslut har
genomförs dialoger, så kallade checkpoints för att utvärdera hur det går med de prioriterade initiativen.

BALANSKRAVSPROGNOS
Balanskravsutredning, mkr
Årets resultat enligt resultaträkningen
Samtliga realisationsvinster
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper
Återföring av orealiserade vinster & förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998
Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

2020 Prognos 2021
415
208
-4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
411
208
0
0
-19
-24
0
0
392
184

Balanskravet som infördes år 2000 regleras i kommunallagen och innebär ett uttryckligt krav på
ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Balanskravet innebär att kommuner ska upprätta en
budget årligen där intäkterna överstiger kostnaderna. Skulle kostnaderna för ett enskilt år överstiga
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intäkterna ska underskottet återställas senast inom en treårsperiod. Balanskravet omfattar kommunen
men inte koncernen. I apriluppföljningen görs en prognos avseende balanskravet.
Prognosen för balanskravsresultatet uppgår till 184 miljoner för 2021. I prognosen har justering gjorts
för pensionsförpliktelser intjänade före 1998. Enligt prognos från KPA daterad i mars beräknas denna
del av skulden minska med 24 miljoner år 2021.
Kungsbacka kommun har uppfyllt balanskravet sedan dess införande och förväntas göra det även år
2021.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN
Pandemin har fortsatt att påverka medarbetare i Kungsbacka kommun och präglat vårt
arbetsmiljöarbete också under första delen av 2021. Distansundervisning, smittspårning, oro och frågor
om corona från kommuninvånare och medarbetare är några exempel på vad verksamheterna hanterat
och fortsatt hanterar på ett föredömligt sätt. Sjukfrånvaron varierar stort mellan olika delar av
kommunens verksamheter, men har generellt legat på en normal nivå, trots pandemin. Sjukfrånvaron
på förvaltningarna för Individ & Familjeomsorg och Vård & Omsorg har dock legat något högre än
normalt årets första månader. Även bemanningsläget för kommunen totalt bedöms ligga relativt stabilt
och på många tjänster får vi fortsatt fler ansökningar i snitt än innan pandemin. Under vecka 19 blev all
personal som ska och vill vaccinera sig vara vaccinerade med första dosen. Detta gäller förvaltningarna
för Individ & Familjeomsorg samt Vård & Omsorg. Arbetet har utförts på uppdrag av Region Halland i
samarbete med företagshälsovården. Totalt har cirka 1 700 medarbetare erbjudits vaccination.
Över 1 000 av Kungsbacka kommuns medarbetare har i och med Folkhälsomyndighetens allmänna råd
arbetat hemifrån. Under första kvartalet genomfördes en enkät som visade att arbetsprestation och
balansen mellan arbete och privatliv har förbättrats. De digitala verktygen har fungerat bra och den
digitala kompetensen är god. Många anser även att den fysiska arbetsmiljön i hemmet fungerar bra.
Områden som behöver förbättras är den fysiska aktiviteten och sammanhållningen.
Nyckeltal
Mått
Antal månadsanställda
Andel heltid

jan-april 2021
6 665
78 ,6 %

Bokslut 2020
6 661
79,6 %
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DRIFTREDOVISNING
(Belopp anges i miljoner)
Kommunfullmäktige, revisionen och
valnämnden
Kommunstyrelse
Byggnadsnämnd
Miljö & Hälsoskydd
Teknik skatt
Kultur- och fritid
Individ- och familjeomsorg
Förskola & Grundskola
Gymnasium & Arbetsmarknad
Vård & Omsorg
Service
Summa nämnder
Övriga verksamhetskostnader,
pensioner, exploatering

Verksamhetens nettokostnader
Finansiering
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Resultatfond
2021
0,0

Bokslut
2020
-5,9

Budget
2021
-7,5

Prognos
2021

-7,0

Prognos
avvikelse
0,5

0,0
0,8
0,2
16,5
27,3
0,0
126,2
79,0
88,1
109,7
447,9

-293,9
-28,2
-0,7
-136,2
-232,6
-672,5
-1 940,5
-544,7
-914,5
-62,0
-4831,7

11,3

%
-7%

-261,4
-36,1
-1,0
-175,4
-262,7
-699,1
-2 084,0
-564,2
-972,5
-53,9
-5117,9

-260,2
-36,1
-1,0
-179,8
-265,6
-707,6
-2064,0
-561,0
-984,5
-52,4
-5119,4

1,2
0,0
0,0
-4,4
-2,9
-8,6
20,0
3,2
-12,0
1,5
-1,5

0%
0%
0%
-3%
-1%
-1%
1%
1%
-1%
3%
0,0%

66,8

-105,7

-78,2

27,5

26%

459,1

-4 764,9

-5 223,6

-5 197,5

26,1

1,0

0
0
459,1

4 751,7
474,0
460,7

4 899,7
435,6
111,7

4 982,3
451,3
236,1

82,6
15,7
124,4

1,7%
3,6%
2,1

0
0

13,3
-59,4

14,0
-72,7

11,3
-39,0

-2,7
33,7

-19,6%
-46,3%

459,1

414,7

53,0

208,4

155,3

*Från och med 2021 ingår färdtjänst och omsorgsresor under nämnden för Teknik istället för Kommunstyrelsen.

Nämndernas prognos: -1,5 miljoner
Kommunens skattefinansierade nämnder redovisar totalt sett en ekonomi i balans vilket är positivt.
Nedan sker en redogörelse för de huvudsakliga avvikelserna.
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 1,2 miljoner. Överskottet förklaras främst av lägre
kapitalkostnader, lägre utbildnings- och konsultkostnader samt högre planintäkter än budgeterat.
Teknik skatt prognostiserar ett underskott om 4,4 miljoner. Den negativa prognosen förklaras i sin helhet
av engångskostnader till följd av rivning och sanering. I samband med investering i ny bro på
Borgmästargatan uppstår kostnader för att riva och sanera kring den gamla bron. Dessa kostnader får
enligt gällande redovisningsregler inte aktiveras utan ska kostnadsföras när de uppstår. Beloppet uppgår
till totalt 7 miljoner. Nämndens prognos vägs upp av lägre kostnader för färdtjänst och omsorgsresor
som beräknas generera ett överskott om 5 miljoner. Samtidigt beräknas nämndens intäkter understiga
budgeterat med ca 2 miljoner.
Kultur- och fritid prognostiserar ett underskott om 2,9 miljoner. Underskottet förklaras främst av utökat
stöd till föreningslivet under 2021, övrig verksamhet följer budget. Nämnden betonar att prognosen är
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osäker, då den till viss del bygger på en mer normal höst med färre restriktioner till följd av rådande
pandemi.
Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 8,6 miljoner. Nämnden arbetar vidare med
sin handlingsplan för budget i balans senast vid utgången av 2022. Främsta förklaringen till nämndens
underskott är kostnader för köpta platser. Nämnden framför brist på platser i egen regi i kommunen
som den främsta orsaken. Merkostnaden per köpt plats, jämfört med egen regi bedöms av nämnden
uppgå till 960 tkr årligen för en plats i gruppbostad. Motsvarande kostnad för en plats i serviceboende
bedöms vara 250 tkr årligen. Nämnden arbetar vidare med sin handlingsplan för budget i balans och
rapporterar löpande till kommunstyrelsen.
Förskola Grundskola prognostiserar ett överskott om 20 miljoner, vilket motsvarar 1 % av nämndens
budget. Prognosen förklaras främst av färre antal barn och elever än budgeterat samt erhållna statliga
ersättningar och bidrag. Därtill har nämnden erhållit en hyresreducering från Service för 2021 vilket
stärker resultatet.
Gymnasium och arbetsmarknad prognostiserar ett överskott om 3,2 miljoner. Överskottet förklaras
främst av lägre kapitalkostnader samt lägre kostnader för busskort än budgeterat. Överskottet
reduceras till viss del av högre kostnader för kompletterande ekonomiskt bistånd.
Vård och omsorg prognostiserar ett underskott om 12 miljoner vilket motsvarar knappt 1 % av budgeten.
Underskottet förklaras främst av högre antal hemtjänsttimmar än budgeterat samt merkostnader till
följd av pandemin. Till skillnad från föregående år finns i dagsläget ingen möjlighet att söka ersättningar
från staten för merkostnader. Avseende hemtjänsttimmarna så har beviljade timmar ökat successivt de
senaste åren. Utvecklingen är en utmaning som nämnden kommer behöva följa noga framöver.
Nämnden påbörjade ett arbete med budget i balans under hösten 2019. Arbetet har till viss del blivit
försenat med anledning av pågående pandemi.
Service inklusive Service fastigheter prognostiserar ett samlat överskott om 1,5 miljoner. Service
prognostiserar ett överskott om 4,2 miljoner främst till följd av högre intäkter hänförligt till
tillkommande hyresobjekt. Fastighet prognostiserar ett underskott om 2,7 miljoner vilket främst
förklaras av engångskostnader (bland annat rivning och sanering) i lokalplanen.
Finans
Sammantaget prognostiseras ett överskott om 156,8 miljoner. Överskottet fördelar sig enligt följande:
Pensionerna prognostiseras överstiga budgeterat med 19 miljoner. Prognosen baseras på beräkning av
KPA pension i mars 2021, inkluderat nya livslängdsantaganden enligt RIPS. I driftuppföljningen
inkluderas även intäkten från PO-pålägget. Prognosen baseras på nämnderna prognos över
personalkostnader.
Exploateringsverksamheten prognostiserar ett överskott om 11 miljoner. Prognosen inkluderar
markförsäljning samt erhållna investeringsbidrag.
Hyror och avskrivningar avser centralt budgeterade medel för tillkommande hyres- och kapitalkostnader
med anledning av nya investeringar. Prognosen indikerar att 58 miljoner av dessa ej kommer tas i
anspråk vilket genererar motsvarande tillskott i prognosen per helår.
Skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiserar ett överskott om 98 miljoner. Prognosen bygger
på cirkulär 21:20 från SKR.
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Finansiella poster exklusive pensioner avser främst ränteintäkter och räntekostnader. Prognosen medför
ett överskott om 13 miljoner vilket främst förklaras av lägre finansiella kostnader på grund av det
rådande ränteläget.
Övrigt omfattar diverse övriga intäkter på finans samt intäkten för internräntan. Prognosen per helår
understiger budget med 5 miljoner vilket främst hänför sig till posten för internräntan.

Avgiftsfinansierad verksamhet
Kommunen driver tre verksamhetsområden som är finansierade via avgifter. Det är Vatten och avlopp,
Avfall och återvinning samt Bredband. Resultatet regleras gentemot respektive abonnentkollektiv och
påverkar således inte resultatet för Kungsbacka kommun.

Vatten & avlopp

Ackumulerat
resultat 2020
32,6

Prognos
2021
8,1

Ackumulerat
Resultat 2021
40,7

Renhållning

12,4

-0,3

12,1

Bredband

2,7

1,1

3,9

INVESTERINGSREDOVISNING
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Budget

Kungsbacka har en expansiv utbyggnad av lokaler och infrastruktur. Detta visas i kommande
planeringsperiod. Investeringsutgifterna per april uppgår till 168 miljoner exklusive
exploateringsinvesteringar.
För år 2021 har Kungsbacka en investeringsbudget på 1 316 miljoner kronor exklusive
exploateringsinvesteringar. Investeringsprognosen för helåret 2021 är 800 miljoner kronor
vilket är 516 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen beror på att stora
lokalinvesteringsprojekt har startats och budget tilldelats men där utgifterna uppkommer under
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flera år. Exempel är Varlaskolan, Björkris utbildningslokaler och idrottshall samt Vallda BMSS
(Bostad med särskild service).
En del infrastrukturprojekt är försenade och startas inte upp i år såsom gång- och cykelvägar
Hanhals Kyrkoväg- Torkeltorp, Östra Särö och Vallbyvägen. Bro vid Borgmästargatan påbörjas i
år och avslutas nästa år. Även Skyddsbarriär Aranäs kommer slutföras 2022. Upprustning av
Kungsbackaån inväntar beslut om översvämningsskydd. Projekt Upplag depå flyttas också fram.
Därtill beräknas inte avsatta medel för markinköp nyttjas fullt ut under året.
Även den avgiftsfinansierade verksamheten prognostiserar lägre investeringsvolymer. Exempel
på projekt som inte kommer att påbörjas i år är reservvatten Varberg respektive Göteborg på
grund av att utredningar tagit längre tid än beräknat. Projektet att öka kapaciteten i det
allmänna ledningsnätet för spill- och dricksvattnet i Voxlöv/Björkris är försenat då detaljplan är
senarelagd. Prognosen för investeringen i ökat uttag Fjärås bräcka är lägre på grund av
omfattande utredningar som behövs för att söka ny vattendom vilket försenar projektet.
Lokalprojekt Parkeringshus Linden och Sommarlust förskola håller på att färdigställas och
slutbesiktning sker under maj. Produktion pågår för Varlaskolan inklusive idrottshall och
Frillesåsskolan om- och tillbyggnad. Upphandling av Fjärås fritidscenter pågår. Projektering
pågår för Tingbergsskolan kök och Björkris utbildningslokaler inklusive idrottshall.
Infrastruktur som beräknas vara klara under året är Idrottsparken med aktivitetsytor och
skatedel, gång- och cykelväg Lerbergsvägen och bro Ysby.
Under året sker utbyte av konstgräsmattor på Ögärdet och Rydets IP, ute-gym i
Kungsbackaskogen och fortsatt utveckling av kommunala badplatser. Därtill är den nya
utställningen på naturum Fjärås Bräcka klar och kommer att öppna i maj.

EXPLOATERINGAR
Kommunens exploateringsverksamhet anskaffar, utvecklar och iordningsställer mark för
bostads- och verksamhetsändamål.
Stora projekt som pågår under året är Kolla Parkstad etapp 2, Valand, Må och Björkris etapp 2.
Avvikelse mot budget gäller främst verksamhetsområden Klovsten som försenas. Under året
prognostiseras reavinster för markförsäljning för Tingberget, Duvehed verksamhetsområde,
Frillesås Rya och Särö centrum med 12,6 miljoner kronor.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Samma redovisningsprinciper har i allt väsentligt tillämpats i apriluppföljningen som i
helårsbokslutet 2020.

13

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-06-08
Diarienummer

IF 2020-00048

Uppföljning av åtgärdsplan för budget i balans, juni 2021

Förslag till beslut i nämnden för Individ & Familjeomsorg
Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Den 20 februari 2020 antog Nämnden för Individ & Familjeomsorg en åtgärdsplan för budget i balans.
Enligt planen ska nämnden för Individ & Familjeomsorg ha en budget i balans senast vid utgången av
2022.
Förvaltningen ser en stadigt ökande volym både inom insatser enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS och bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL. Orosanmälningar gällande barn och
unga har ökat med 68 % från 2018 till 2020. Då tilldelning i budget inte motsvarar inte den ökade
volymen, behöver ständiga effektiviseringar och förbättringar ske kontinuerligt.
En stor del av de underskott som nämnden har och haft de senaste åren beror på strukturella faktorer
motsvarande 11 miljoner kronor, främst när det gäller boendestrukturen med en hög andel
gruppboenden kontra serviceboenden och tillgången på bostäder med särskild service i kommunen.
Individ & Familjeomsorg styr inte över byggnation av bostäder i kommunen, utan informerar varje år
om vilket behov förvaltningen har till förvaltningen för Service. Kostnaderna för köpta platser inom
bostad med särskild service har ökat från ca 35 mnkr 2017 till 62,5 mnkr 2020.
I maj uppdrog Kommunstyrelsen åt nämnden för Individ & Familjeomsorg att intensifiera sitt arbete så
att det ekonomiska resultatet i handlingsplanen nämnden tagit beslut om uppnås. För att säkerställa att
resultatet uppnås inom utsatt tid har därför åtgärder vidtagits som ligger utanför åtgärdsplan.
2020 var nämndens underskott -6,7 miljoner kronor. Nämnden har fått ersättning från staten under
2020 för kostnader på grund av covid-19. Nämnden bedömer att ca 7 miljoner är ersättning som inte
motsvarar extra utgifter. Bedömningen är att förvaltningen behöver effektivisera verksamheten med ca
14 miljoner med utgångspunkt ur 2020 års siffror för att få en budget i balans. Den stora utmaningen
för nämnden är att kompensera för de strukturella faktorerna. Detta innebär att förändringar behöver
göras inom samtliga verksamheter, även de verksamheter som redan har fullföljt åtgärder i enlighet
med beslutad åtgärdsplan.
1 (3)
Karin Martinsson
Förvaltningschef
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Beslutsunderlag
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-06-07
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beskrivning av ärendet
Pågående, planerade och fullföljda åtgärder 2021
 Översyn av resurser inom arbetsledning, administration och stödresurser
Förvaltningen har minskat antalet stödfunktioner och administration. Om medarbetare inom
stödfunktioner, administration och arbetsledning avslutar sin anställning görs alltid en
utvärdering av om det är nödvändigt att tillsätta tjänsten eller om arbetsuppgifterna kan
omfördelas. Status: slutfört.
 Genomlysning av beslut om läger och korttidsvistelse
Ta fram nya rutiner för handläggning av ärenden inom läger och korttidsvistelse. Förvaltningen
har en hög volym och en hög servicegrad inom området. Status: pågående.
 Införande av centraliserad bemanningsplanering
Förvaltningen har infört en centraliserad bemanningsplanering. Under 2020 bedrivs detta som
ett projekt med delfinansiering från Kommunledningskontoret. Under projekt- och
införandeperioden kan extra kostnader uppkomma för nämnden. Det nya arbetssättet beräknas
leda till lägre kostnader med full effekt 2022. Status: pågående.
 Se över och säkerställa processer och rutiner för bedömningar, utredningar, uppföljning
och verkställighet inom samtliga enheter
Samtliga verksamheter har i uppdrag att genomföra processkartläggningar med syfte att nå
budget i balans, möjliggöra digitalisering och säkerställa att nämnden investerar resurser rätt.
Status: pågående.
 Konkurrensutsättningsplan
Nämnden har fattat beslut om årsplan för konkurrensutsättningsplan under 2021-2022.
Inriktningen bedöms inte påverka nämndens kostnader. Status: slutfört.
Uppföljning av budget sker månadsvis på varje enhet för att noggrant följa eventuella avvikelser. Vid
avvikelse gentemot budget ska enhetschef upprätta en handlingsplan.

KUNGSBACKA KOMMUN
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Ekonomisk uppföljning per 210531
Tkr
Verksamhet
Nämnd

Budget
helår

Prognoser Prognoser Prognos Prognos
februari
mars
april
maj

1 956

0

0

0

0

67 228

3 000

1 500

2 000

2 500

Myndighet, stöd och behandling

225 124

-25 920

-26 800

-30 300

-30 800

Bostad med särskild service

212 431

5 200

7 150

7 150

12 030

Stöd i hemmet & sysselsättning

83 344

500

2 200

4 400

4 400

Daglig verksamhet

49 807

1 900

4 900

4 700

6 000

Privat assistans

59 139

2 500

2 500

3 500

3 500

699 029

-12 820

-8 550

-8 550

-2 370

Förvaltningsledning

Det prognosticerade underskottet inom Myndighet, stöd och behandling beror på köpta platser för
bostad med särskild service, köpta platser inom barn och unga samt flera samt omhändertagande för
tvångsvård.

Karin Martinsson

Fillitsa Grönberg

Förvaltningschef

Ekonomi- och utvecklingschef

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-06-14

Diarienummer

KS 2020-00725

Uppföljning av nämnden för Individ & Familjeomsorgs arbete med budget i balans, juni
2021

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, träffar kommundirektör, biträdande kommundirektör
och ekonomichef varje månad Individ & Familjeomsorgs förvaltningschef och ekonomi- och
utvecklingschef för att stödja och följa att arbetet med ekonomi i balans senast vid utgången av 2022
går enligt plan.
På mötet den 8 juni redogörs för Individ & Familjeomsorgs prognostiserade underskott 2021 på 2,4
miljoner kronor. Det är en budgetavvikelse med -0,3 procent och en förbättring med 6,2 miljoner sedan
prognosen i nämndens apriluppföljning på -8,6 miljoner kronor.
Brist på bostäder med särskild service i kommunal regi är en stor utmaning för nämnden och
uppskattas till en extra kostnad motsvarande 11 miljoner kronor i och med att boendelösningar måste
köpas externt. Antalet orosanmälning till Barn och Unga har ökat de senaste tre åren, vilket återspeglas
i en ökning av antalet dygn i köpt institutionsvård och stödboende.
Pågående och planerade åtgärder enligt nämndens åtgärdsplan:
•

Översyn av resurser inom arbetsledning, administration och stödresurser

•

Genomlysning av beslut om läger och korttidsvistelse

•

Införande av centraliserad bemanningsplanering

•

Översyn och säkerställande av processer och rutiner för bedömningar, utredningar, uppföljning
och verkställighet inom samtliga enheter

•

Konkurrensutsättningsplan

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-14
Kommunledningskontoret
Christina Hermansson
Ekonomichef
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Nämnden för Individ & Familjeomsorgs sammanträdesprotokoll § 113, 2021-06-11
Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, ”Uppföljning av åtgärdsplan för budget i balans, juni
2021”, 2021-06-08
Beslutet skickas till
Nämnden för Individ & Familjeomsorg
Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-06-09

§ 231
Dnr 2020-00907
Förlängning av särskilt skäl för politiska möten på distans
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att rådande situation med covid-19 ska ses som ett särskilt
skäl då kommunstyrelse och nämnder får sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Beslutet att särskilt skäl råder gäller som längst till den 31 december 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har vid ett flertal tillfällen sedan våren 2020 då spridningen av
viruset covid-19 startade, konstaterat att den rådande pandemin ska ses som ett
särskilt skäl då det ska vara möjligt för kommunstyrelse och nämnder får
sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
Kommunstyrelsens senaste beslut från den 24 november 2020, var tidsbegränsat och
löper ut den 30 juni 2021.
Eftersom pandemin fortsätter och Folkhälsomyndigheten bedömer att behovet av
social distansering kommer att kvarstå, finns även ett fortsatt behov av att kunna
genomföra sammanträden med deltagare på distans.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-10
Kommunstyrelsen, 2020-11-24 § 257
Kommunstyrelsen, 2020-04-21, § 103
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-10
Diarienummer

0

KS 2020-00907 Kungsbacka

Förlängning av särskilt skäl för politiska möten på distans
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att rådande situation med covid-19 ska ses som ett särskilt skäl då
kommunstyrelse och nämnder får sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Beslutet att
särskilt skäl råder gäller som längst till den 31 december 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har vid ett flertal tillfällen sedan våren 2020 då spridningen av viruset covid-19
startade, konstaterat att den rådande pandemin ska ses som ett särskilt skäl då det ska vara möjligt för
kommunstyrelse och nämnder får sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
Kommunstyrelsens senaste beslut från den 24 november 2020, var tidsbegränsat och löper ut den 30
juni 2021.
Eftersom pandemin fortsätter och Folkhälsomyndigheten bedömer att behovet av social distansering
kommer att kvarstå, finns även ett fortsatt behov av att kunna genomföra sammanträden med deltagare
på distans.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-10
Kommunstyrelsen, 2020-11-24 § 257
Kommunstyrelsen, 2020-04-21, § 103
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Beskrivning av ärendet
I Kungsbacka har kommunfullmäktige fattat det enligt kommunallagen nödvändiga beslutet att det ska
vara möjligt att delta i möten på distans om särskilda skäl finns. Kommunstyrelsen har enligt
reglementet rätt att fatta beslut om att det finns skäl för att kommunstyrelse och nämnder får
sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
Första gången kommunstyrelsen beslutade att rådande situation med covid-19 ska ses som ett särskilt
skäl, var den 21 april 2020. Beslutet skulle gälla som längst till 31 december 2020. Den 24 november
Kommunledningskontoret
Eva-Lotta Bengtsson
0300-834429
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2020 fattade kommunstyrelsen om en förlängning av sitt tidigare beslut. Även detta var ett
tidsbegränsat beslut som löper ut per den 30 juni 2021.
Kommunstyrelsen har också delegerat till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om regler för
sammanträden på distans när särskilda skäl föreligger. Reglerna har reviderats löpande under det året
när förutsättningarna har förändrats exempelvis gällande rekommendationer från Sveriges kommuner
och regioner (SKR) eller ny teknisk funktionalitet i de verktyg för distanssammanträden som
kommunen använder.

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

1 (1)

2020-11-24

§ 257
Dnr 2020-00907
Förlängning av skäl för politiska möten på distans
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att rådande situation med covid-19 ska ses som ett särskilt
skäl då kommunstyrelse och nämnder får sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Beslutet att särskilt skäl råder gäller som längst till 30 juni 2021.
Sammanfattning av ärendet
Den 21 april 2020 beslutade kommunstyrelsen att rådande situation med covid-19
ska ses som ett särskilt skäl då kommunstyrelse och nämnder får sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Utöver det beslutade kommunstyrelsen att beslutet
särskilt skäl råder, ska gälla som längst till 31 december 2020.
I Kungsbacka har kommunfullmäktige fattat det enligt kommunallagen nödvändiga
beslutet att det ska vara möjligt att delta i möten på distans om särskilda skäl finns.
Eftersom pandemins påverkan på kommunen kvarstår, finns även ett fortsatt behov
att kommunstyrelsen och nämnderna ska kunna sammanträda med ledamöter
närvarande på distans.
Kommunstyrelsen har delegerat till dess arbetsutskott att besluta om regler för
sammanträden på distans när särskilda skäl föreligger. Reviderade regler är
framtagna av kommunledningskontoret.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 330
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-03
Regler och förutsättningar för sammanträden på distans när särskilda skäl föreligger,
med tillhörande ansvarsförbindelse 2020-11-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-11-03, § 301
Regler och förutsättningar för sammanträden på distans när särskilda skäl föreligger,
2020-04-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-04-28, § 121
Kommunstyrelsen, 2020-04-21, § 103
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

1 (1)

2020-04-21

§ 103
Dnr 2020-00298
Uppdrag att ta fram förslag till regler för sammanträden på distans
under rådande situation med covid-19
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att rådande situation med covid-19 ska ses som ett särskilt
skäl då kommunstyrelse och nämnder får sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Beslutet att särskilt skäl råder gäller som längst till 31 december 2020.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till regler för
sammanträden på distans under rådande situation med covid-19.
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta regler för
sammanträden på distans under rådande situation med covid-19.
Sammanfattning av ärendet
Covid-19:s påverkan på kommunen har nu ökat till den grad att kommunstyrelsen
behöver konstatera att ett särskilt skäl föreligger vilket möjliggör för
kommunstyrelsen och nämnderna att sammanträda med ledamöter närvarande på
distans.
För att säkerställa att kommunstyrelsen och nämnderna uppfyller kommunallagens
och det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnders krav får
kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till regler för sammanträden på
distans under rådande situation med covid-19.
Antagandet av reglerna delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Förslag till beslut på sammanträde
Hans Forsberg (M) yrkar att:
Kommunstyrelsen beslutar att rådande situation med covid-19 ska ses som ett särskilt
skäl då kommunstyrelse och nämnder får sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Beslutet att särskilt skäl råder gäller som längst till 31 december 2020.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till regler för
sammanträden på distans under rådande situation med covid-19.
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta regler för
sammanträden på distans under rådande situation med covid-19.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
eget yrkande, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (2)

2021-06-09

§ 233
Dnr 2021-00611
Handlingsplan för företagsklimat / Stärka det strategiska och proaktiva
arbetssättet för företagsetableringar och verksamhetsmark
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen noterar Handlingsplan för företagsklimat 2021–2022.
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget att ta fram en handlingsplan för att sätta
Kungsbackas företagsklimat på kartan och uppdraget att stärka Kungsbackas
strategiska och proaktiva arbetssätt för fler företagsetableringar och
verksamhetsmark, som avslutade.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 24 november 2020 kommundirektören i uppdrag att ta
fram en handlingsplan för att sätta Kungsbackas företagsklimat på kartan och att
stärka Kungsbackas strategiska och proaktiva arbetssätt för fler företagsetableringar.
Insatser för proaktivt arbetssätt för fler företagsetableringar attraktiv
verksamhetsmark redovisas i handlingsplanen.
Handlingsplan företagsklimat 2022 utgår ifrån Näringslivsstrategi 2030 och
fokuserar på kommunstyrelsens förvaltnings insatser och insatser som sker
tillsammans med andra förvaltningar. Insatserna är prioriterade utifrån de dialoger
med näringslivet och de analyser som gjordes i samband med framtagande av
Näringslivsstrategin som antogs av kommunfullmäktige 4 februari 2020. Även de
dialoger som skett efter det med representanter från näringslivet visar på att
insatserna är prioriterade och kräver ett uthålligt arbete för att nå resultat.
Det pågår flera insatser inom målarbetet och i det ständiga förbättringsarbetet i hela
kommunen som går mot ett ännu bättre företagsklimat. De insatserna redovisas i det
ordinarie uppföljningsarbete. Exempel på detta är prioinitiativet inom Västsveriges
bästa företagsklimat som handlar om att etablera nya och innovativa
samverkansarenor tillsammans med företag kring frågor som är viktiga för
näringslivets möjligheter att utvecklas. En annan insats är den handlingsplan som
kommunstyrelsens förvaltning tillsammans med förvaltningen för Kultur & Fritid
tagit fram för besöksnäringen och som också bygger på Näringslivsstrategi 2030. I
andra förvaltningar pågår insatser inom strategiskt inköp där en av förutsättningarna
är att kommunen ska vara en attraktiv affärspartner. Det är också en viktig insats för
näringslivet.
Näringslivsstrategi 2030 är kommunens gemensamma styrdokument för hur
kommunen ska arbeta på ett långsiktigt och målinriktat sätt för att främja utveckling
och tillväxt av näringslivet i kommunen och regionen. Den innehåller sex strategiska
områden: Kompetensförsörjning, Attraktionskraft, Infrastruktur och tillgänglighet,
Markberedskap och Fysisk planering, Näringslivsservice och Innovationskraft. Inom
varje område finns det också strategiska insatser. Tyngdpunkten på det arbete som nu
sker på kommunstyrelsens förvaltning ligger inom de strategiska områdena
Justerare

Expedierat/bestyrkt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2 (2)

2021-06-09

Attraktionskraft, Markberedskap och fysik planering samt Näringslivsservice. Under
dessa är det vissa strategiska insatser som prioriterats.
Beslutsunderlag
Handlingsplan för företagsklimat, daterad 2021-05-21
Kommunstyrelsen 2020-11-24, § 255
Näringslivsstrategi 2030, antagen av kommunfullmäktige 2020-02-04, § 7
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-21
Diarienummer

0

KS 2021-00611 Kungsbacka

Återrapportering av uppdrag om handlingsplan för företagsklimat och stärkt
strategiskt och proaktivt arbetssätt för fler företagsetableringar och verksamhetsmark
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen noterar Handlingsplan för företagsklimat 2021–2022.
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget att ta fram en handlingsplan för att sätta Kungsbackas
företagsklimat på kartan och uppdraget att stärka Kungsbackas strategiska och proaktiva arbetssätt för
fler företagsetableringar och verksamhetsmark, som avslutade.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 24 november 2020 kommundirektören i uppdrag att ta fram en
handlingsplan för att sätta Kungsbackas företagsklimat på kartan och att stärka Kungsbackas
strategiska och proaktiva arbetssätt för fler företagsetableringar. Insatser för proaktivt arbetssätt för fler
företagsetableringar attraktiv verksamhetsmark redovisas i handlingsplanen.
Handlingsplan företagsklimat 2022 utgår ifrån Näringslivsstrategi 2030 och fokuserar på
kommunstyrelsens förvaltnings insatser och insatser som sker tillsammans med andra förvaltningar.
Insatserna är prioriterade utifrån de dialoger med näringslivet och de analyser som gjordes i samband
med framtagande av Näringslivsstrategin som antogs av kommunfullmäktige 4 februari 2020. Även de
dialoger som skett efter det med representanter från näringslivet visar på att insatserna är prioriterade
och kräver ett uthålligt arbete för att nå resultat.
Det pågår flera insatser inom målarbetet och i det ständiga förbättringsarbetet i hela kommunen som
går mot ett ännu bättre företagsklimat. De insatserna redovisas i det ordinarie uppföljningsarbete.
Exempel på detta är prioinitiativet inom Västsveriges bästa företagsklimat som handlar om att etablera
nya och innovativa samverkansarenor tillsammans med företag kring frågor som är viktiga för
näringslivets möjligheter att utvecklas. En annan insats är den handlingsplan som kommunstyrelsens
förvaltning tillsammans med förvaltningen för Kultur & Fritid tagit fram för besöksnäringen och som
också bygger på Näringslivsstrategi 2030. I andra förvaltningar pågår insatser inom strategiskt inköp
där en av förutsättningarna är att kommunen ska vara en attraktiv affärspartner. Det är också en viktig
insats för näringslivet.
Näringslivsstrategi 2030 är kommunens gemensamma styrdokument för hur kommunen ska arbeta på
ett långsiktigt och målinriktat sätt för att främja utveckling och tillväxt av näringslivet i kommunen
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och regionen. Den innehåller sex strategiska områden: Kompetensförsörjning, Attraktionskraft,
Infrastruktur och tillgänglighet, Markberedskap och Fysisk planering, Näringslivsservice och
Innovationskraft. Inom varje område finns det också strategiska insatser. Tyngdpunkten på det arbete
som nu sker på kommunstyrelsens förvaltning ligger inom de strategiska områdena Attraktionskraft,
Markberedskap och fysik planering samt Näringslivsservice. Under dessa är det vissa strategiska
insatser som prioriterats.
Beslutsunderlag
Handlingsplan för företagsklimat, daterad 2021-05-21
Kommunstyrelsen 2020-11-24, § 255
Näringslivsstrategi 2030, antagen av kommunfullmäktige 2020-02-04, § 7
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret: Näringsliv
Samhällsbyggnadskontoret: Mark- och exploatering
Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

Handlingsplan företagsklimat 2021-2022
Kommunstyrelsens förvaltning

Kompetensförsörjning
Kungsbacka utvecklar relevanta utbildningar som näringslivet efterfrågar
Insats: Tillsammans med Business Region Göteborg och Region Halland genomförs projekten KOMPA
Halland, Framrutan och Hållbar kompetens i Halland. Projekten bidrar till företagens behov av
kompetensutveckling och omställning för stärkt konkurrenskraft.
Ansvar: KLK/Näringsliv

Kungsbacka arbetar för en bättre matchning av kompetenser för att möta företagens behov
och använder hela regionens möjligheter
Insats: Identifiera en samverkansstruktur för KLK/näringsliv och Kompetenscentrum för att bidra till
näringslivets kompetensförsörjningsbehov och identifiera insatser. Fokus ligger på att paketera
Kungsbackas erbjudande till företag och att tillsammans bidra till ökad kunskapen om näringslivets
behov så att insatser kan göras för att möta behovet.
Ansvar: KLK/Näringsliv tillsammans med Kompetenscentrum

Attraktionskraft
Kungsbacka utvecklar och stärker platsens identitet med ett tydligt platsvarumärke för att
kunna attrahera investeringar, kompetens och besökare
Insats: Identifiera och tydliggöra Kungsbackas styrkor för investeringar och för nyetableringar.
Paketering av dessa i digital broschyr och ta film som visar Kungsbackas kommande investeringar och
utveckling. Genom Locals av Kungsbacka lyfta de entreprenörer som trivs och utvecklas i Kungsbacka
Ansvar: KLK/näringsliv/kommunikation
Insats: Tillsammans med invånare, besökare, företag, föreningar identifiera Kungsbackas identitet
och den utveckling som vi tillsammans vill se för att nå Vision 2030
Ansvar: KLK/näringsliv/kommunikation i samarbete med övriga förvaltningar

Kungsbacka välkomnar nyetableringar och nya företagsidéer. Det finns en tydlig process för
att attrahera och stödja företagsetableringar
Insats: Identifiera, tydliggöra och kommunicera etableringsprocessen. Identifiera
förbättringsåtgärder och implementera dem.
Ansvar: KLK/Näringsliv, SBK i samarbete med berörda förvaltningar
Insats: Arbeta fram kommunikationsplan för att marknadsföra Kungsbackas möjligheter ur
etablerings och investeringsperspektiv.
Ansvar: KLK/näringsliv/kommunikation

Kungsbacka erbjuder attraktiva boenden samt god tillgång till handel, upplevelser och service
Insats: Utveckla samverkan och paketering tillsammans med Tjolöholm, Naturum, Äskhults by och
besöksnäringsföretag för fler besökare.
Ansvar: KFT och KLK/Näringsliv
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Kungsbacka erbjuder attraktiva boenden samt god tillgång till handel, upplevelser och service
Insats: Kartlägga nuvarande samverkan i stadskärnan och identifiera insatser för att utveckla denna
tillsammans med förvaltningar, fastighetsägare och övrigt näringsliv. Målet är att kunna ansöka om
QM-erkännande från Svenska Stadskärnor. Quality mark, QM är en kvalitetsmärkning av
samverkansorganisationers i centrum för att säkerställa stabilitet och engagemang som skapar
förutsättningar för nya investeringar.
Ansvar: KLK/näringsliv i samarbete med SBK och berörda förvaltningar

Infrastruktur och tillgänglighet
Insatser pågår genom arbetet med den kommande översiktsplanen, kommande fördjupade
översiktsplaner och regionala samarbeten mm

Markberedskap och fysisk planering
Kungsbacka säkerställer att samhällsplaneringen genomsyras av transparens och dialog med
näringslivet samt en flexibel attityd kring företagens olika behov
Insats: Uppföljning genom att enkät skickas ut till externa parter efter att detaljplan är antagen för
att identifiera åtgärder för ständiga förbättringar. Nyhetsbrev skickas av handläggare varje månad
om vad som händer i projektet.
Ansvar: SBK

Kungsbacka bedriver mark- och lokalförsörjning med god insikt om näringslivets etablerings
och expansionsbehov
Insats: Genom att använda våra riktlinjer för aktivt markägande, där kommunens hållning i
markförvärvsfrågor tydliggörs och beskriver hur markinnehavet ska utvecklas, både på kort och lång
sikt.
Ansvar: SBK i samarbete med KLK/näringsliv

Kungsbacka arbetar för att ha en balans mellan bostadsplanering, planering av
verksamhetsområden, platser för kommersiella lokaler och kontor för att fler ska kunna
arbeta och bo i Kungsbacka
Insats: Genom aktivt arbete med kommunens samhällsbyggnadsplan som stäms av med politiken tre
gånger per år sker en balanserad avvägning kring vad som ska planläggas varje år. Ett av syftena är
att kontinuerligt tillse att det finns planlagd verksamhetsmark i kommunen. Saknas mark ska vi aktivt
leta ny mark som ska läggas in i planen för ny verksamhetsmark. Under 2021 har vi flera
verksamhetsområden på gång: Frillesås-Rya – antagande, Västra Varla – antagande, Anneberg Södra
– planstart
Ansvar: SBK i samarbete med KLK/näringsliv och berörda förvaltningar
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Näringslivsservice
Företagen ska känna fullt stöd från kommunen och alltid få en service som präglas av ett
positivt bemötande, ett lösningsorienterat förhållningssätt med hög rättssäkerhet och
effektivitet.
Insats: Lätt & Rätt ska leda till Kommunikation som är enkel och begriplig, ett rådgivande
förhållningssätt, kortare handläggningstider, minskad administration och regelkrångel, transparenta
och tydliga avgifter och taxor och att det är lätt att följa processen. Insatser pågår först och främst
inom de förvaltningar och verksamheter som har stor påverkan på näringslivet.
Ansvar: KFS, Teknik, Bygg och Miljö

Kungsbacka arbetar aktivt för att öka kunskapen och förståelsen för företag och företagande
hos politiker och tjänstepersoner
Insats: Digital ut ild i g skall idra till att ökad förståelse för varför det är viktigt att ed ett gott
företagsklimat, kunskap om näringslivet i Kungsbacka, kunskap om företags förutsättningar och hur
tjänstepersoner o h politiker ka idra till ett ä u ättre företagsklimat. Utbildningen är framtagen
i samarbete med kommuner i Halland och Region Halland. Utbildningen är framtagen och
implementering av den pågår under året.
Ansvar: KLK/Näringsliv tillsammans med berörda förvaltningar

Kungsbacka arbetar systematisk för att förenkla kommunens processer ur ett
näringslivsperspektiv
Insats: Möta näringslivet som ett Kungsbacka. Interna workshops om näringslivsfrågor vid tre
tillfällen under våren/sommaren 2021. Syftet är att hitta en gemensam linje kring att det finns ett
behov av att vi kommunicerar och uppträder som ett Kungsbacka mot näringslivet, och att det ställer
krav på vår kommunikation och förståelse för varandras uppdrag.
Ansvar: SBK i samarbete med KLK/näringsliv, Teknik, Bygg & Miljö

Innovationskraft
Kulturella- och kreativa näringar ses som en katalysator för innovation
Insats: Undersöka möjligheten att etablera nya, innovativa samverkansarenor med företagare inom
kulturella och kreativa näringar, KKN kring frågor som är viktiga för näringslivets möjligheter att
utvecklas.
Ansvar: KFT i samarbete med KLK/Näringsliv
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Prioriterade strategiska insatser i Näringslivsstrategi 2030
Strategiskt
område

Kompetensförsörjning

Attraktionskraft

Strategisk
insats

Kungsbacka arbetar aktivt med
att identifiera och tillvarata den
kompetens som redan finns här
samt attrahera kompetens
nationellt och globalt.

Kungsbacka utvecklar och
stärker platsens identitet
med ett tydligt
platsvarumärke för att kunna
attrahera investeringar,
kompetens och besökare.

Strategisk
insats

Kungsbacka samverkar mellan
skola/utbildning/akademi och
näringsliv och låter
entreprenörskap löpa som en
röd tråd genom hela
utbildningssystemet.

Strategisk
insats

Strategisk
insats

Infrastruktur och
Tillgänglighet

Markberedskap och
fysisk planering

Näringslivsservice

Kungsbacka utvecklar
infrastruktur med god
tillgänglighet för såväl gods
som persontransporter

Kungsbacka säkerställer att
samhällsplaneringen
genomsyras av transparens
och dialog med näringslivet
samt en flexibel attityd kring
företagens olika behov.

Företagen ska känna fullt
stöd från kommunen och
alltid få en service som
präglas av ett positivt
bemötande, ett
lösningsorienterat
förhållningssätt med hög
rättssäkerhet och effektivitet.

Kungsbacka välkomnar
nyetableringar och nya
företagsidéer. Det finns en
tydlig process för att
attrahera och stödja
företagsetableringar.

Kungsbacka verkar för
effektiva och hållbara resor
med alla trafikslag inom
kommunen och
arbetsmarknadsregionen.

Kungsbacka bedriver markoch lokalförsörjning med god
insikt om näringslivets
etablerings och
expansionsbehov.

Kungsbacka utvecklar
relevanta utbildningar som
näringslivet efterfrågar.

Kungsbacka marknadsförs
aktivt genom att utveckla
berättelsen om Kungsbacka
och det utvecklingssprång
som Kungsbacka och
regionen befinner sig.

Kungsbacka arbetar för bra
förbindelser mellan
Kungsbacka och Göteborgs
hamn och mellan Kungsbacka
och Landvetter flygplats

Kungsbacka arbetar för att ha
en balans mellan
bostadsplanering, planering
av verksamhetsområden,
platser för kommersiella
lokaler och kontor för att fler
ska kunna arbeta och bo i
Kungsbacka.

Kungsbacka arbetar för en
bättre matchning av
kompetenser för att möta
företagens behov och
använder hela regionens
möjligheter.

Kungsbacka marknadsförs
aktivt genom att utveckla
berättelsen om Kungsbacka
och det utvecklingssprång
som Kungsbacka och
regionen befinner sig.

Kungsbacka stödjer
omställningen till att bli en
smart stad genom att tillvara
ta digitaliseringens
möjligheter.

Strategisk
insats

Innovationskraft

Kungsbacka arbetar
tillsammans med
organisationer i regionens
innovationssystem och
synliggör deras
möjligheter för företag. Det
generella företagsstödet som
erbjuds är också en del av
innovationsstödet.
Kungsbacka arbetar aktivt för Kungsbacka är öppen för
att öka kunskapen och
alternativa utförare och
förståelsen för företag och
driftsformer och ska i dialog
företagande hos politiker och med näringslivet kontinuerligt
tjänstepersoner.
öppna upp för fler områden.

Kungsbacka arbetar
systematisk för att förenkla
kommunens processer ur ett
näringslivsperspektiv.

Kungsbacka använder
företagens innovationskraft
genom sina inköp.

I samverkan med externa
aktörer stödjer Kungsbacka
nyföretagande och utveckling
av små och medelstora
företag och det är lätt för
dessa att göra affärer med
kommunen.

Kungsbacka möjliggör för
företag att samverka med
kommunen så nya företag
startas, befintliga utvecklas
och nya innovationer växer
fram.
Kulturella- och kreativa
näringar ses som en
katalysator för innovation.
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

1 (1)

2020-11-24

§ 255
Dnr 2020-00164
Kommunstyrelsens budget 2021
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens nämndbudget 2021.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att upprätta förvaltningsbudget
för 2021.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att göra nödvändiga
omfördelningar i förvaltningsbudgeten under året samt att informera styrelsen om
dessa i samband med delårsrapport och bokslut.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören följande direktiv i budgeten:
- Vi tar företagsklimatet på allvar. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram
en handlingsplan för att sätta Kungsbackas företagsklimat på kartan och att vi
verkligen uppnår Västsveriges bästa företagsklimat. (helst Sveriges bästa
företagsklimat). Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast den 30
juni 2021
- Kommundirektören får i uppdrag att stärka Kungsbackas strategiska och
proaktiva arbetssätt för fler företagsetableringar, säkerställa tillgänglig och
attraktiv verksamhetsmark och öka de strategiska markförvärven. Uppdraget
ska redovisas i kommunstyrelsen senast den 30 juni 2021.
Reservation
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2020 att fastställa kommunövergripande
mål som utgångspunkt för kommunstyrelsens fortsatta arbete med sin nämndbudget.
I nämndbudgeten ingår bland annat
-

Nämndens övergripande inriktning för arbetet i förvaltningen
Verksamhetsmått
Personalmått
Ramfördelning driftsbudget
Investeringsbudget

Enligt Kungsbacka kommuns styrmodell ska nämnder och styrelser i arbetet med
nämndbudget fatta beslut om verksamhetsplan och ramfördelning.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

2 (1)

2020-11-24

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 311
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-06
Kommunstyrelsens nämndbudget 2021, 2020-10-26
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S) yrkar att kommundirektören får följande direktiv i budgeten:
- Barnkonventionen blev 1 januari 2020 svensk lag. Kommundirektören får i
uppdrag att ta fram en redovisning och uppföljning för att säkerställa att
barnrättsperspektivet genomsyrar beslut i kommunens olika verksamheter.
Redovisning i kommunstyrelsen senast den 30 juni 2021.
Maria Losman (MP) yrkar bifall till Eva Borgs (S) yrkande.
Carita Boulwén (SD) yrkar att texten under rubriken Integration på sidan 12 enligt
nedan stryks:
”Vi bedömer dock att vi har en god beredskap i vårt mottagande och att vi har de
rätta förutsättningarna i vårt integrationsarbete trots rådande omständigheter och
den förändringen som har varit i vårt mottagande.
Redan innan pandemin har vi haft en högre arbetslöshet bland nyanlända och
utrikesfödda inte bara på nationell nivå utan även i Kungsbacka. Bedömningen görs
att denna grupp kommer att drabbas än mer av den osäkerhet som kommer att
prägla näringsliv och sysselsättning de kommande åren. Utan riktade insatser och
konkreta åtgärder riskerar nyanlända att hamna långt ifrån arbetsmarknaden”, samt
att förslaget om utökning av budgetposten för mottagande av nyanlända med 2 155
tkr stryks.
Susanne Andersson (SD) yrkar bifall till Carita Boulwéns (SD) yrkande.
Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till Eva Borgs (S) yrkande och avslag på Carita
Boulwéns (SD) yrkande.
Peter Söderberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Eva Borgs (S) m.fl. tilläggsyrkande och
Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunstyrelsen
godkänner:
Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Nej-röst innebär att bifalla Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande.
Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 13 ja-röster mot 2 nej-röster, beslutar
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Thure Sandén (M)

X

Kalle Påsse Sundvall (M)

X

Marianne Pleijel (M)

X

Peter Söderberg (M)

X

Maria Gathendahl (M)

X

Fredrik Hansson (C)

X

Kristina Karlsson (C)

X

Ulrika Landergren (L)

X

Niklas Mattsson (KD)

X

Eva Borg (S)

X

Johan Tolinsson (S)

X

Nej-röst

Carita Boulwén (SD)

X

Susanne Andersson (SD)

X

Maria Losman (MP)

X

Lisa Andersson (M)

X

Avstår från att rösta

Ordföranden ställer sedan proposition på Eva Borgs (S) m.fl. tilläggsyrkande mot
avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår Eva Borgs (S) m.fl. tilläggsyrkande.
Protokollsanteckning
Maria Rasmussen (V), Magdalena Sundqvist (S) och Lars Eriksson (S) stödjer Eva
Borgs (S) yrkande.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret: ekonomi, kommunstyrelsens förvaltning: samtliga
enheter

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Inledning
Näringslivsstrategin är kommunens gemensamma styrdokument för hur kommunen ska arbeta på ett
långsiktigt och målinriktat sätt för att främja utveckling och tillväxt av näringslivet i kommunen och regionen.
Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag är en förutsättning för både kommunens och regionens
utveckling. Företagen skapar arbetstillfällen och tillväxt. Kommunen skapar flera av de förutsättningar som
näringslivet behöver för att utvecklas och växa. Kungsbacka kommuns arbete med näringslivsfrågor är därför
av strategisk betydelse.
De befintliga företagen är grunden för näringslivsarbetet men Kungsbacka kommun vill också ta vara på och
utveckla Kungsbackas potential för nyetableringar och skapa förutsättningar för kommunens invånare att starta
företag.
Göteborgsregionens betydelse för Kungsbacka och omvänt gör det naturligt att prioriteringarna av befintliga
resurser i första hand riktas mot samarbetet med de olika företrädarna för Göteborgsregionens näringsliv.
Regionen är viktig för kommunens försörjning av arbetstillfällen och arbetstagare samt för
näringslivsutvecklingen. Kungsbacka ingår i Region Halland och samverkan ska ske i utvecklingsfrågor som
är viktiga för Kungsbacka och regionen.

Strategier för att stärka näringslivets förutsättningar i Kungsbacka
Kompetensförsörjning - Kungsbacka tillvaratar och attraherar kompetens
Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens är en av de viktigaste förutsättningarna för att
näringslivet i Kungsbacka och regionen ska vara konkurrenskraftigt och kunna fortsätta utvecklas.
Kungsbacka arbetar aktivt med att identifiera och tillvarata den kompetens som redan finns här samt attrahera
kompetens nationellt och globalt.
Kungsbacka samverkar mellan skola/utbildning/akademi och näringsliv och låter entreprenörskap löpa som en
röd tråd genom hela utbildningssystemet.
Kungsbacka utvecklar relevanta utbildningar som näringslivet efterfrågar.
Kungsbacka arbetar för en bättre matchning av kompetenser för att möta företagens behov och använder hela
regionens möjligheter.

Attraktionskraft - Kungsbacka är en attraktiv plats att besöka, bo och verka i
Tillväxten har en regional logik och det är regioner snarare än kommuner som konkurrerar om
kompetens och kapital. Kungsbacka är beroende av Göteborg som nav men ju mer Kungsbacka växer
blir det också viktigare att stärka den egna attraktiviteten. Kraven på service och utbud ökar vilket
betyder att invånare och företag har högre förväntningar på sin plats än tidigare.
Kungsbacka utvecklar och stärker platsens identitet med ett tydligt platsvarumärke för att kunna attrahera
investeringar, kompetens och besökare.
Kungsbacka välkomnar nyetableringar och nya företagsidéer. Det finns en tydlig process för att attrahera och
stödja företagsetableringar.
Kungsbacka marknadsförs aktivt genom att utveckla berättelsen om Kungsbacka och det utvecklingssprång
som Kungsbacka och regionen befinner sig.
Kungsbacka erbjuder attraktiva boenden samt god tillgång till handel, upplevelser och service.
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Infrastruktur och tillgänglighet - Kungsbacka har en fungerade infrastruktur
och god tillgänglighet.
Med sitt geografiska läge i två regioner strax söder om Göteborg och i en expansiv
arbetsmarknadsregion har Kungsbacka mycket goda förutsättningar.
Kungsbacka utvecklar infrastruktur med god tillgänglighet för såväl gods som persontransporter
Kungsbacka verkar för effektiva och hållbara resor med alla trafikslag inom kommunen och
arbetsmarknadsregionen.
Kungsbacka arbetar för bra förbindelser mellan Kungsbacka och Göteborgs hamn och mellan Kungsbacka och
Landvetter flygplats
Kungsbacka stödjer omställningen till att bli en smart stad genom att tillvara ta digitaliseringens möjligheter.

Markberedskap och fysisk planering - Kungsbacka har en välfungerande
samhällsplanering och detaljplanerad mark som möjliggör för företag att växa
och nya företag att etablera sig.
Göteborgsregionen befinner sig i ett utvecklingssprång där mångmiljardbelopp kommer att investeras
de närmaste 20 åren. Stadsomvandlingen i Göteborgsregionen skapar en ökad efterfrågan på mark
både från företag i Kungsbacka och från övriga regionen. Kungsbacka har ett näringsliv som växer och
behöver expandera. Dessutom finns det en stor potential att kunna attrahera företag och arbetsplatser
när regionen växer.
Kungsbacka säkerställer att samhällsplaneringen genomsyras av transparens och dialog med näringslivet samt
en flexibel attityd kring företagens olika behov.
Kungsbacka bedriver mark- och lokalförsörjning med god insikt om näringslivets etablerings och
expansionsbehov.
Kungsbacka arbetar för att ha en balans mellan bostadsplanering, planering av verksamhetsområden, platser
för kommersiella lokaler och kontor för att fler ska kunna arbeta och bo i Kungsbacka.

Näringslivsservice - I Kungsbacka är det enkelt att starta, driva och utveckla
företag
Ett positivt företagsklimat är en förutsättning för att näringslivet ska fortsätta välja Kungsbacka som
bas för etablering och expansion. Faktorer som spelar stor roll är den service som kommunen erbjuder
och de attityder som finns kring näringslivet. En annan viktig faktor är hur väl kommunen lyckas med
sin kommunikation
Företagen ska känna fullt stöd från kommunen och alltid få en service som präglas av ett positivt bemötande,
ett lösningsorienterat förhållningssätt med hög rättssäkerhet och effektivitet.
Kungsbacka arbetar aktivt för att öka kunskapen och förståelsen för företag och företagande hos politiker och
tjänstepersoner.
Kungsbacka arbetar systematisk för att förenkla kommunens processer ur ett näringslivsperspektiv.
I samverkan med externa aktörer stödjer Kungsbacka nyföretagande och utveckling av små och medelstora
företag och det är lätt för dessa att göra affärer med kommunen.
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lnnovationskraft - Kungsbacka har ett utvecklingsinriktat klimat för
innovationer
Kungsbacka ligger i Sveriges viktigaste industriregion där flera globala forsknings- och
kunskapsintensiva företag finns. Samtidigt är Kungsbacka en del av Halland som präglas av många
små företag där regionen satsar på de tre styrkeområdena besöksnäring, hälsoinnovation och grön
tillväxt.
Kungsbacka arbetar tillsammans med organisationer i regionens innovationssystem och synliggör deras
möjligheter för företag. Det generella företagsstödet som erbjuds är också en del av innovationsstödet.
Kungsbacka är öppen för alternativa utförare och driftsformer och ska i dialog med näringslivet kontinuerligt
öppna upp för fler områden.
Kungsbacka använder företagens innovationskraft genom sina inköp.
Kungsbacka möjliggör för företag att samverka med kommunen så nya företag startas, befintliga utvecklas och
nya innovationer växer fram.
Kulturella- och kreativa näringar ses som en katalysator för innovation.

Beslutad av: Kommunfullmäktige 4 februari 2020

§ 7, Dnr 2018-00381

Gäller från: 4 februari 2020
Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungs backa.se
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IJ

Kungsbacka

Riktlinjer för markägande

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se

Styrdokumentstyper

Våra kommunala styrdokument kan vara av två huvudtyper. Vi har dels dokument som beskriver hur vi ska
agera för att nå ett visst resultat. Dessa kallar vi för aktiverande styrdokument. Vi har även dokument som
talar om hur vi ska möta givna situationer. Dessa kallar vi för normerande styrdokument. De aktiverande
dokumenten är strategier och planer. De normerande dokumenten är policys, regler och riktlinjer.

Nivå

Normerande

Aktiverande

Översiktlig

Policy

Strategi

Allmän

Riktlinjer

Detaijerad

Regler

Plan

Normerande dokument ska så fort de är färdiga genomsyra verksamheten och uppfyllas. Aktiverande
dokument siktar på framtida mål och hur vi tar oss dit.
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1. Bakgrund
Sveriges kommuner ansvarar för planläggning av mark och vatten enligt plan-och bygglagen (SFS
2010:900). Kommunerna har utöver ansvaret för planläggning av mark och vatten ett
bostadsförsörjningsansvar genom lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1383). I
kommunernas ansvar ingår att möjliggöra för bostadsbyggande i kommunen. Det kommunala markinnehavet
är ett betydelsefullt verktyg i kommunernas arbete med bostadsförsörjning. Genom strategiska markförvärv
och en långsiktig plan har kommunen större möjlighet att styra utvecklingen.

2. Syfte
Dessa riktlinjer ska tydliggöra kommunens hållning som markägare i markförvärvsfrågor och omfatta ett
kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv på kommunens markinnehav.

3. Kommunens markreserv
I mars 2020 uppgick kommunens markinnehav till dryga 3150 hektar, se figur 1.

Figur 1 all kommunal mark

Av de 3150 hektar mark som kommunen äger är cirka en tredjedel produktiv skogsmark under förvaltning.
Merparten av den resterande kommunalägda marken används för att tillgodose behov av trafik- och
kommunikationslösningar, allmänna ändamål och rekreation. Det innebär att enbart en mindre del av den
kommunalt ägda marken idag kan användas för samhällsexpansion, se figur 2.
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Figur 2 kommunal mark tillgänglig för byggnation

4. Strategiskt markinnehav
För Kungsbacka kommun innebär ett strategiskt markinnehav att kommunen ska utveckla en hållbar
markreserv som innehåller mark som kan användas för nutida och framtida samhällsutveckling. Kommunens
markreserv ska behandlas som en resurs ur ett långsiktigt perspektiv. Kommunen ska därför undvika att sälja
fastigheter som senare kan komma att behövas för framtida expansion eller som kan bli ett hinder för framtida
exploatering och planläggning.
Genom ett strategiskt markinnehav ökar kommunens förutsättningar att möta efterfrågan på byggbar mark
både för kommunala verksamheter och privata intressen, genom markanvisningar.

5. Strategiska markförvärv
För Kungsbacka kommun innebär strategiska markförvärv att kommunen ska genomföra markförvärv som
underlättar nutida och framtida planprocesser och förbättrar kommunens möjligheter att skapa en positiv
utveckling för hela kommunen. Kommunen ska bedriva ett arbete med att aktivt och kontinuerligt bevaka
marknaden. På så vis får kommunen en god kunskap om marknaden och kan genomföra markförvärv i
strategiska lägen med god framförhållning. Ur ett långsiktigt perspektiv är förhoppningen att de strategiska
markförvärven ska bli självfinansierande.
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Översiktsplanen vägleder och visar hur kommunen ser på den framtida utvecklingen och därmed vilken mark
som kan komma att bli aktuell att förvärva. För kommunen kan även mark utanför aktuell översiktsplan vara
intressant ur ett strategiskt perspektiv.

5.1

Ställningstaganden gällande markförvärv

5.1.1 Frivilliga förvärv
Kungsbacka kommun ska utöka markreserven genom frivilliga förvärv.
Förvärven ska genomföras med god framförhållning i förhållande till exploateringsutvecklingen.
Kommunens ska ha en god dialog och kontakt med markägare i områden där det är av intresse för
kommunen att förvärva mark.

5.1.2 Bytesmark
Kungsbacka kommun konstaterar att det finns ett ökat intresse av bytesmark i kontakten med markägare. För
att kunna möta denna efterfrågan ska kommunen sträva efter att öka innehavet av mark som kan användas
som bytesmark. Genom att investera i bytesmark kan kommunen underlätta framtida markförvärvsprocesser.

5.1.3 Expropriation
I yttersta nödfall kan kommunen expropriera mark.

5.2

Bytesbalans

Vid förvärv av jordbruks- eller skogsbruksmark av privatperson krävs förvärvstillstånd. För att kunna förvärva
sådan mark kan det krävas att kommunen avyttrar annan mark, med motsvarande produktionskapacitet.
Kommunen ska vid sådant behov identifiera och avyttra motsvarande produktionskapacitet.

6. Utveckling av kommunens markreserv
Markreserven utvecklas för att kunna styra kommande kommunala behov.

6.1

6.2

Kortsiktigt perspektivKommunen ska göra strategiska markförvärv när tillfällen ges.
Långsiktigt perspektiv

Kommunen ska ha en markreserv som ger goda möjligheter att styra utvecklingen i kommunen.

7. Referenser
Aktiv markpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting, 2016
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Beslutad av: Kommunstyrelsen, 23 juni 2020 § 148, Dnr KS 2014-00252
Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (2)

2021-06-01

§ 216
Dnr 2021-00427
Ansökan om planbesked Varla 7:4 väster
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda
åtgärden genom vidare planförfarande.
Beslutsmotivering
Fastigheten Varla 7:4 i Kungsbacka stad ligger enligt den fördjupade översiktsplanen
för Kungsbacka stad (FÖP 09) inom grönområde för Varlaskogen. Det pågår ett
arbete med ny fördjupad översiktsplan för staden där det bland annat utreds vilka
natur- och friluftsvärden som finns inom området samt hur skogen ska användas
långsiktigt. Därför är det inte lämpligt att planlägga för idrottsverksamhet på platsen.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till Varla 7:4 i Kungsbacka stad har genom ombud den 31 mars ansökt om
planbesked för idrottsverksamhet så som gym, padel, rehab och kompletterande
verksamheter och kontor. Byggnadens innehåll ska ansluta till omgivningens
ändamål så som friluftsliv och även möjlighet till mountainbike och liknande.
Fastigheten är delad av ett vägreservat och ansökan avser den västra delen av
fastigheten som gränsar mot E6 i väster. Tillfarten är tänkt att gå från Stora
Bäckleden i norr via kommunens fastighet till Varla 7:4. Fastighetsägaren anser att
den föreslagna exploateringen dels skyddar Varlaskogen, dels skapar en attraktion
för förbipasserade trafik på E6. Förslaget på byggnad innehåller en högre
arkitektonisk utformning som skapar nyfikenhet.
Fastigheten Varla 7:4 ligger i Varlaskogen utmed E6. Fastigheten berörs delvis av
T18 från 1975 som är en vägsträckning som binder samman Stora Bäcksleden i norr
och Varlabergsvägen i söder. Denna väg är inte utbyggd och detaljplanen för
vägsträckning avses, enligt fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad, att
upphävas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-12
Ansökan om planbesked, 2021-03-31
Karta, Varla 7:4, 2021-05-12
Förslag till beslut på sammanträdet
Monica Neptun (L) yrkar bifall till samhällsbyggnadskontorets förslag.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2021-06-01

Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-12
Diarienummer

0

KS 2021-00427 Kungsbacka

Planbesked för västra delen av Varla 7:4 i Kungsbacka stad
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda åtgärden genom
vidare planförfarande.
Beslutsmotivering
Fastigheten Varla 7:4 i Kungsbacka stad ligger enligt den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka
stad (FÖP 09) inom grönområde för Varlaskogen. Det pågår ett arbete med ny fördjupad översiktsplan
för staden där det bland annat utreds vilka natur- och friluftsvärden som finns inom området samt hur
skogen ska användas långsiktigt. Därför är det inte lämpligt att planlägga för idrottsverksamhet på
platsen.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till Varla 7:4 i Kungsbacka stad har genom ombud den 31 mars ansökt om planbesked för
idrottsverksamhet så som gym, padel, rehab och kompletterande verksamheter och kontor.
Byggnadens innehåll ska ansluta till omgivningens ändamål så som friluftsliv och även möjlighet till
mountainbike och liknande. Fastigheten är delad av ett vägreservat och ansökan avser den västra delen
av fastigheten som gränsar mot E6 i väster. Tillfarten är tänkt att gå från Stora Bäckleden i norr via
kommunens fastighet till Varla 7:4. Fastighetsägaren anser att den föreslagna exploateringen dels
skyddar Varlaskogen, dels skapar en attraktion för förbipasserade trafik på E6. Förslaget på byggnad
innehåller en högre arkitektonisk utformning som skapar nyfikenhet.
Fastigheten Varla 7:4 ligger i Varlaskogen utmed E6. Fastigheten berörs delvis av T18 från 1975 som
är en vägsträckning som binder samman Stora Bäcksleden i norr och Varlabergsvägen i söder. Denna
väg är inte utbyggd och detaljplanen för vägsträckning avses, enligt fördjupad översiktsplan för
Kungsbacka stad, att upphävas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-12
Ansökan om planbesked, 2021-03-31
Karta, Varla 7:4, 2021-05-12
Samhällsbyggnadskontoret
Maria Malone
0300-834041
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Beslutet skickas till
Sökande

Malin Aronsson
Kommundirektör

Emma Kjernald
Samhällsbyggnadschef

Kungsbacka kommun
Ansökan om planbesked

Kungsbacka

Uppgiftsnamn

Uppgiftsvärde

Uppgifter om dig som söker
Dagens datum

2021-03-31

Jag är medveten om att en avgift kommer att tas ut för
planbeskedet, även om jag får avslag.

Ja

Är du som ansöker om planbesked privatperson eller från
ett företag?

Företag

Organisationsnummer

559199-0840

Företagsnamn

Träslövshus AB

Gatuadress

Härdgatan 2H

Postnummer

43232

-

Postort

Varberg

Namn kontaktperson
Telefonnummer
E-postadress
Fakturaadress

Använd samma adressuppgifter som
ovan

Är du som ansöker ägare till fastigheten eller
fastigheterna i ansökan?

Ja

Om fastigheten
Fastighetsbeteckning

Varla 7:4

Gatuadress

Stora Bäcksleden

Kartunderlag
Ritning eller karta över aktuellt område

Planläggning Varla 74 Västra.pdf

Antal byggnader

1

Annat

Ja

Ange vad

Idrottsanläggning och service

Beskriv kortfattat vad du vill göra
Begäran om planbesked av fastigheten Varla 7:4 Väster
Fastigheten är ca 10 ha stor, belägen mellan Klovsten och Varlaområdet. Fastigheten är
delad med ett vägreservat som avdelare. Den västra delen ligger mellan E6 och Varlavägens
förlängning (48 593 m2). Vi önskar att utveckla den västra delen av Varla 7:4.
Vi ser denna plats som lämplig för en exploatering som dels skyddar Varlaskogen, dels skapar
en attraktion mot förbipasserande trafik på E6.
Vårt förslag på byggnad innehåller en högre arkitektonisk utformning och en visuell attraktion
och skapar nyfikenhet.
Förutom byggnadens externa utformning önskar vi skapa en byggnad innehållande
idrottsverksamheter så som gym, padel, rehab och kompletterande verksamheter och kontor
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Kungsbacka kommun
Ansökan om planbesked

Kungsbacka

Uppgiftsnamn

Uppgiftsvärde

. Vår avsikt är även att byggnadens innehåll skall ansluta till omgivningens ändamål, så som
friluftsliv och även möjlighet till mountainbike och dyl.
Underskrift
Signatur
BankID (GRP)

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras
och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.
Support-Id: 418-7C4

2 (2)

Planeringsavdelningen
434 81 Kungsbacka

Begäran om planbesked av fastigheten Varla 7:4 Väster
Fastigheten är ca 10 ha stor, belägen mellan Klovsten och Varlaområdet. Fastigheten är
delad med ett vägreservat som avdelare. Den västra delen ligger mellan E6 och Varlavägens
förlängning (48 593 m2). Vi önskar att utveckla den västra delen av Varla 7:4.
Vi ser denna plats som lämplig för en exploatering som dels skyddar Varlaskogen, dels
skapar en attraktion mot förbipasserande trafik på E6.
Vårt förslag på byggnad innehåller en högre arkitektonisk utformning och en visuell
attraktion och skapar nyfikenhet.

Förutom byggnadens externa utformning önskar vi skapa en byggnad innehållande
idrottsverksamheter så som gym, padel, rehab och kompletterande verksamheter och
kontor. Vår avsikt är även att byggnadens innehåll skall ansluta till omgivningens ändamål,
så som friluftsliv och även möjlighet till mountainbike och dyl.
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KROOK & TJÄDER

Vi ser möjligheter att skapa ett center för idrottsrelaterad rehab och en paddelanläggning
enligt internationella regler med läktare och möjlighet till tävlingar enligt regelverk.
Anläggningen bör kunna innehålla ca 10-12 banor med god överblickbarhet. Anläggningen
skall självklart även vara för allmänheten och erbjuda kvaliteter som är kompletterande
med innehållet. Det skall kunna erbjudas lunch och kaffe samt även shop för utrustning
avseende padel, gym och friluftsliv.

Med anledning av områdets topografi kan en byggnad på platsen skapa en barriär för ljud från
den starkt trafikerade motorvägen, E6. För att skydda övriga området från trafikbuller från
motorvägen.
Byggnaden kommer även att få en funktion som ljudbarriär mot Varlaskogens rekreationsområden och eventuellt framtida bostäder. Fastigheten skall signalera sportigt, grönt,
vardagsrekreation och kunna bli en signaturbyggnad för Kungsbacka längs E6 där mer än
50 000 fordon passerar per dygn.
Precis som byggnader längs viktiga leder förbi orter och städer, kan skapa intresse och
uppmärksamhet, önskar vi på denna plats skapa en byggnad som skyltar Kungsbacka och
innehållets karaktär. En sådan byggnad önskar vi uppföra på fastigheten.

Likt Wallenstams projekt Kallebäcks
Terrasser fungerar dess byggnad mot
Motorvägen som profilbyggnad för
området samt som en ljudbarriär.

Byggnadens innehåll skall även främja tillträde till Varlaskogens rekreationsområde och
göra det än mer tillgängligt. Varlaskogens kvaliteter bör lyftas fram mer och för det krävs att
tillgängligheten förbättras, att platser för bilparkering skapas samt naturliga rast och
upplevelseplatser tillförs. Med vår exploatering gynnas tillgängligheten väsentligt.
Byggnadens placering tillsammans med områdets topografi genererar att Varlaskogen blir
mer skyddad från trafikbuller och därmed upplevs som en betydligt mer naturnära plats.
Området tangerar Varlaskogen, vilken fungerar som rekreationsyta för boende på Varla och
Tingberget. I dag är tillgängligheten för övriga Kungsbackabor begränsad och det finns ingen
given entré till Varlaskogen med parkering.
På denna fastighet kan tillgänglighet till Varlaskogen skapas för alla Kungsbackabor med
parkering och skyltning mm. Genom att knyta samman Varla 7:4 med omkringliggande
miljöer skapas ett mervärde för alla invånare.

De stråk och stigar som finns i dag skall bevaras och nyttjas i utvecklingen. Besökande till
idrottsverksamheterna, kontoren mm skall känna en naturlig koppling till Varlaskogen och
kunna nyttja området för rekreation.

Som vi ser på kartan nedan ligger området i ett mycket attraktivt område i centrala delarna av
Kungsbacka med nära anslutning till Annedal, Björkris, södra Kungsbacka, Kolla och Onsala.
Det finns redan cykelbanor, närhet till kollektivtrafik mm

Tillgänglighet till området sker naturligt från Varlavägen, men i en framtid finns det även
möjlighet att nå området via Simmalångsgatan eller ifrån Klovsten.

Vårt mål är att starta en planering för fastigheten inom snar framtid.

Varberg den 30 mars 2021

Utvecklas av och i samarbete med:

TRÄSLÖVSHUS

KROOK&
TJÄDER ■

Varla 7:4

Varla 7:4

Västra delen av Varla 7:4 i Kungsbacka stad.

Ortofoto över västra delen av Varla 7:4 med närområdet.

Detaljplanerade områden vid
västra delen av Varla 7:4.

Västra delen av Varla 7:4 i norra delen av Kungsbacka stad.

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-06-01

§ 217
Dnr 2021-00548
Ansökan om planbesked för Varla 7:4 öster
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda
åtgärden genom vidare planförfarande.
Beslutsmotivering
Fastigheten Varla 7:4 i Kungsbacka stad ligger enligt den fördjupade översiktsplanen
för Kungsbacka stad (FÖP 09) inom grönområde för Varlaskogen. Det pågår ett
arbete med ny fördjupad översiktsplan för staden där det bland annat utreds vilka
natur- och friluftsvärden som finns inom området samt hur skogen ska användas
långsiktigt. Därför är det inte lämpligt att planlägga för bostäder på platsen.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till Varla 7:4 i Kungsbacka stad har den 30 april 2021 ansökt om planbesked
för 288 bostäder i flerbostadshus. Fastigheten är delad av ett vägreservat och ansökan
avser den östra delen av fastigheten som gränsar mot bostadsområdet i Varla samt
Varlaskogen. Tillfarten är tänkt att gå från Stora Bäckleden i norr via kommunens
fastighet till Varla 7:4. Fastighetsägaren vill skapa en byggnad med en högre
arkitektonisk utformning och visuell attraktion som skapar nyfikenhet. Bostäderna
kommer att ligga minst 150 meter från motorvägen. Fastighetsägaren anser att
föreslagen utbyggnad av bostäder även ska främja tillträde till Varlaskogens
rekreationsområde och göra det än mer tillgängligt.
Fastigheten Varla 7:4 ligger i Varlaskogen utmed E6. Fastigheten berörs delvis av
T18 från 1975 som är en vägsträckning som binder samman Stora Bäcksleden i norr
och Varlabergsvägen i söder. Denna väg är inte utbyggd och detaljplanen för
vägsträckning avses, enligt fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad, att
upphävas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse, 2021-05-12
Ansökan om planbesked, 2021-04-30
Karta, östra delen av Varla 7:4, 2021-05-12
Förslag till beslut på sammanträdet
Monica Neptun (L) yrkar bifall till samhällsbyggnadskontorets förslag.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-12
Diarienummer

0

KS 2021-00548 Kungsbacka

Planbesked för östra delen av Varla 7:4 i Kungsbacka stad

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda åtgärden genom
vidare planförfarande.
Beslutsmotivering
Fastigheten Varla 7:4 i Kungsbacka stad ligger enligt den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka
stad (FÖP 09) inom grönområde för Varlaskogen. Det pågår ett arbete med ny fördjupad översiktsplan
för staden där det bland annat utreds vilka natur- och friluftsvärden som finns inom området samt hur
skogen ska användas långsiktigt. Därför är det inte lämpligt att planlägga för bostäder på platsen.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till Varla 7:4 i Kungsbacka stad har den 30 april 2021 ansökt om planbesked för 288 bostäder i
flerbostadshus. Fastigheten är delad av ett vägreservat och ansökan avser den östra delen av
fastigheten som gränsar mot bostadsområdet i Varla samt Varlaskogen. Tillfarten är tänkt att gå från
Stora Bäckleden i norr via kommunens fastighet till Varla 7:4. Fastighetsägaren vill skapa en byggnad
med en högre arkitektonisk utformning och visuell attraktion som skapar nyfikenhet. Bostäderna
kommer att ligga minst 150 meter från motorvägen. Fastighetsägaren anser att föreslagen utbyggnad
av bostäder även ska främja tillträde till Varlaskogens rekreationsområde och göra det än mer
tillgängligt.
Fastigheten Varla 7:4 ligger i Varlaskogen utmed E6. Fastigheten berörs delvis av T18 från 1975 som
är en vägsträckning som binder samman Stora Bäcksleden i norr och Varlabergsvägen i söder. Denna
väg är inte utbyggd och detaljplanen för vägsträckning avses, enligt fördjupad översiktsplan för
Kungsbacka stad, att upphävas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse, 2021-05-12
Ansökan om planbesked, 2021-04-30
Karta, östra delen av Varla 7:4, 2021-05-12

Samhällsbyggnadskontoret
Maria Malone
0300-834041

1 (2)

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Beslutet skickas till
Sökande

Malin Aronsson
Kommundirektör

Emma Kjernald
Samhällsbyggnadschef

Kungsbacka kommun
Ansökan om planbesked

Kungsbacka

Uppgiftsnamn

Uppgiftsvärde

Uppgifter om dig som söker
Dagens datum

2021-04-30

Jag är medveten om att en avgift kommer att tas ut för
planbeskedet, även om jag får avslag.

Ja

Är du som ansöker om planbesked privatperson eller från
ett företag?

Företag

Organisationsnummer

559199-0840

Företagsnamn

Träslövshus AB

Gatuadress

Härdgatan 2H

Postnummer

43232

Postort

Varberg

Namn kontaktperson

-

Telefonnummer
Fakturaadress

Använd samma adressuppgifter som
ovan

Är du som ansöker ägare till fastigheten eller
fastigheterna i ansökan?

Ja

Om fastigheten
Fastighetsbeteckning

Varla 7:4

Gatuadress

Stora Bäcksleden

Kartunderlag
Ritning eller karta över aktuellt område

Planläggning Varla 74 Östra.pdf

Antal byggnader

14

Bostäder

Ja

Antal bostäder:

84

Beskriv kortfattat vad du vill göra
Begäran om planbesked av fastigheten Varla 7:4 Öster
Fastigheten är ca 10 ha stor, belägen mellan Klovsten och Varlaområdet. Fastigheten är delad
med ett vägreservat som avdelare. Den östra delen av Varla 7:4, är ca 5 ha stor, belägen
mellan Klovsten och Varlaområdet. Här föreslår vi att utveckla området med bostadshus i
flerbostadshusform
Vi ser denna plats som lämplig för en exploatering som dels skyddar resterande delar av
Varlaskogen, dels skapar en attraktion mot förbipasserande trafik på E6.
Vårt förslag på byggnad innehåller en högre arkitektonisk utformning och en visuell attraktion
och skapar nyfikenhet.
Bostäderna kommer att ligga minst 150 m från motorvägen och alltså inte kommer att störas
av buller mer än tillåtet utan särskilda åtgärder. Gynnsamt är också områdets topografi då
motorvägen (E6) är betydligt lägre än marknivån på fastigheten.
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Kungsbacka kommun
Ansökan om planbesked

Kungsbacka

Uppgiftsnamn

Uppgiftsvärde

Förutom byggnadernas externa utformning skall vi anpassa byggnationen till intilliggande
natur och ta vara på området. Känslan är att man bor i naturen med cykelavstånd till hela
Kungsbackas serviceutbud.
Vi ser möjligheter att skapa ett bostadsområde som ger möjlighet för fler att flytta till
Kungsbacka. Många som i dag bor i Varla som finns i närområdet kan komma att flytta till detta
nya område och en flyttkarusell kan uppstå då villor blir lediga på marknaden. I området finns
redan i dag möjlighet att ansluta till befintliga cykelleder och kollektivtrafik.
Bostadsområdet skall även främja tillträde till Varlaskogens rekreationsområde och göra det än
mer tillgängligt. Varlaskogens kvaliteter bör lyftas fram mer och för det krävs att tillgängligheten
förbättras, att platser för bilparkering skapas samt naturliga rast och upplevelseplatser tillförs.
Med vår exploatering gynnas tillgängligheten väsentligt.
Området tangerar Varlaskogen, vilken fungerar som rekreationsyta för boende på Varla och
Tingberget. I dag är tillgängligheten för övriga Kungsbackabor begränsad och det finns ingen
given entré till Varlaskogen med parkering.
På denna fastighet kan tillgänglighet till Varlaskogen skapas för alla Kungsbackabor med
parkering och skyltning mm. Genom att knyta samman Varla 7:4 med omkringliggande miljöer
skapas ett mervärde för alla invånare.
De stråk och stigar som finns i dag skall bevaras och nyttjas i utvecklingen. Besökande till
idrottsverksamheterna, kontoren mm skall känna en naturlig koppling till Varlaskogen och
kunna nyttja området för rekreation.
Underskrift
Signatur
BankID (GRP)

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras
och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.
Support-Id: 561-4A7
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Begäran om planbesked av fastigheten Varla 7:4 Öster

Fastigheten är ca 10 ha stor, belägen mellan Klovsten och Varlaområdet. Fastigheten är
delad med ett vägreservat som avdelare. Den östra delen av Varla 7:4, är ca 5 ha stor,
belägen mellan Klovsten och Varlaområdet. Här föreslår vi att utveckla området med
bostadshus i flerbostadshusform
Vi ser denna plats som lämplig för en exploatering som dels skyddar resterande delar av
Varlaskogen, dels skapar en attraktion mot förbipasserande trafik på E6.
Vårt förslag på byggnad innehåller en högre arkitektonisk utformning och en visuell
attraktion och skapar nyfikenhet.
Bostäderna kommer att ligga minst 150 m från motorvägen och alltså inte kommer att
störas av buller mer än tillåtet utan särskilda åtgärder. Gynnsamt är också områdets
topografi då motorvägen (E6) är betydligt lägre än marknivån på fastigheten.

Förutom byggnadernas externa utformning skall vi anpassa byggnationen till intilliggande
natur och ta vara på området. Känslan är att man bor i naturen med cykelavstånd till hela
Kungsbackas serviceutbud.

Vi ser möjligheter att skapa ett bostadsområde som ger möjlighet för fler att flytta till
Kungsbacka. Många som i dag bor i Varla som finns i närområdet kan komma att flytta till
detta nya område och en flyttkarusell kan uppstå då villor blir lediga på marknaden. I
området finns redan i dag möjlighet att ansluta till befintliga cykelleder och kollektivtrafik.

VARLA
7·4
Arbelsmaterial,tidjgvolymski
• '1:2000 (A2)

==--______:______:_ (

.
s.s. Underlag inför fottsatt utrednmg mom
fastigheten.

Med anledning av områdets topografi samt en byggnad på fastighetens västra del skapa en barriär
för ljud från den starkt trafikerade motorvägen, E6.
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KROOK & TJÄDER

KROOK & TJÄDER

Bostadsområdet skall även främja tillträde till Varlaskogens rekreationsområde och göra det
än mer tillgängligt. Varlaskogens kvaliteter bör lyftas fram mer och för det krävs att
tillgängligheten förbättras, att platser för bilparkering skapas samt naturliga rast och
upplevelseplatser tillförs. Med vår exploatering gynnas tillgängligheten väsentligt.

Området tangerar Varlaskogen, vilken fungerar som rekreationsyta för boende på Varla och
Tingberget. I dag är tillgängligheten för övriga Kungsbackabor begränsad och det finns ingen
given entré till Varlaskogen med parkering.
På denna fastighet kan tillgänglighet till Varlaskogen skapas för alla Kungsbackabor med
parkering och skyltning mm. Genom att knyta samman Varla 7:4 med omkringliggande
miljöer skapas ett mervärde för alla invånare.
De stråk och stigar som finns i dag skall bevaras och nyttjas i utvecklingen. Besökande till
idrottsverksamheterna, kontoren mm skall känna en naturlig koppling till Varlaskogen och
kunna nyttja området för rekreation.

Som vi ser på kartan nedan ligger området i ett mycket attraktivt område i centrala delarna av
Kungsbacka med nära anslutning till Annedal, Björkris, södra Kungsbacka, Kolla och Onsala.
Det finns redan cykelbanor, närhet till kollektivtrafik mm

Tillgänglighet till området sker naturligt från Varlavägen, men i en framtid finns det även
möjlighet att nå området via Simmalångsgatan eller ifrån Klovsten.

Vårt mål är att starta en planering för fastigheten inom snar framtid.

Varberg den 30 mars 2021

Utvecklas av och i samarbete med:

TRÄSLÖVSHUS

KROOK&
TJÄDER ■

Varla 7:4
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Varla 7:4
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Östra delen av Varla 7:4 i Kungsbacka stad.

Ortofoto över östra delen av Varla 7:4 med närområdet.

Detaljplanerade områden vid
östra delen av Varla 7:4.

Östra delen av Varla 7:4 i Kungsbacka stad.

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (2)

2021-06-09

§ 235
Dnr 2021-00419
Ansökan om planbesked för Bångsbo 1:37
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda
åtgärden genom vidare planförfarande.
Beslutsmotivering
En ändring av detaljplan från allmän plats för natur till kvartersmark innebär en
avvägning mellan de allmänna och de enskilda intressena av platsen. Kommunen
bedömer att det allmänna intresset, att bevara platsen som allmän, väger tyngre än
det enskilda intresset att göra möjligt för en fastighetsreglering och vidare nyttjande
av området.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Bångsbo 1:37 har den 31 mars 2021 ansökt om planbesked för
att, genom upphävande av del av detaljplan, möjliggöra för en fastighetsreglering och
vidare nyttjande av befintligt naturområde inom Spårhaga 2:3>2.
Fastigheten Bångsbo 1:37 ligger utanför detaljplanelagt område. Den del av fastighet
Spårhaga 2:3>2 som ansökan om upphävande av detaljplan avser, är belägen inom
detaljplan SP135 som vann laga kraft den 14 april 1994. Den aktuella fastigheten är i
plankartan redovisad som allmän plats för natur.
Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår det aktuella området i
utvecklingsområdet för Kullavik.
Området som ansökan avser ligger beläget i ett område som tidigare delvis
omfattades av ett planprogramsarbete; Planprogram för Bångsbo 1:21 m.fl. med syfte
att ge möjlighet för ytterligare exploatering.
Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2017 att avbryta programläggningen
då samrådsredogörelsens slutsats var att planprogrammet, med anledning av bland
annat Trafikverkets yttrande, hade låga möjligheter för ett genomförande.
Fastighetsägaren kom i november 2018 in med en ansökning om planbesked där
fastigheten Bångsbo 1:37 m.fl. omfattades i ansökan. Ansökan avsåg bland annat
möjlighet för exploatering av bostäder för äldre.
Ärendet behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott 29 januari 2019 med förslag
till beslut; Kommunstyrelsen lämnar beskedet att kommunen inte avser pröva den
begärda åtgärden genom vidare planförfarande. Sökande valde därefter att återta sin
ansökan.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-26
Karta, Bångsbo 1:37, 2021-05-24
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2 (2)

2021-06-09

Ansökan om planbesked, 2021-03-31
Ansökan om planbesked Bilaga 1, 2021-03-31
Ansökan om planbesked Bilaga 2, 2021-03-31
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och att arbetsutskottet
bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-26
Diarienummer

0

KS 2021-00419 Kungsbacka

Planbesked för Bångsbo 1:37

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda åtgärden genom
vidare planförfarande.
Beslutsmotivering
En ändring av detaljplan från allmän plats för natur till kvartersmark innebär en avvägning mellan de
allmänna och de enskilda intressena av platsen. Kommunen bedömer att det allmänna intresset, att
bevara platsen som allmän, väger tyngre än det enskilda intresset att göra möjligt för en
fastighetsreglering och vidare nyttjande av området.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Bångsbo 1:37 har den 31 mars 2021 ansökt om planbesked för att, genom
upphävande av del av detaljplan, möjliggöra för en fastighetsreglering och vidare nyttjande av
befintligt naturområde inom Spårhaga 2:3>2.
Fastigheten Bångsbo 1:37 ligger utanför detaljplanelagt område. Den del av fastighet Spårhaga 2:3>2
som ansökan om upphävande av detaljplan avser, är belägen inom detaljplan SP135 som vann laga
kraft den 14 april 1994. Den aktuella fastigheten är i plankartan redovisad som allmän plats för natur.
Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår det aktuella området i utvecklingsområdet för Kullavik.
Området som ansökan avser ligger beläget i ett område som tidigare delvis omfattades av ett
planprogramsarbete; Planprogram för Bångsbo 1:21 m.fl. med syfte att ge möjlighet för ytterligare
exploatering. Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2017 att avbryta programläggningen då
samrådsredogörelsens slutsats var att planprogrammet, med anledning av bland annat Trafikverkets
yttrande, hade låga möjligheter för ett genomförande.
Fastighetsägaren kom i november 2018 in med en ansökning om planbesked där fastigheten Bångsbo
1:37 m.fl. omfattades i ansökan. Ansökan avsåg bland annat möjlighet för exploatering av bostäder för
äldre. Ärendet behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott 29 januari 2019 med förslag till beslut;
Kommunstyrelsen lämnar beskedet att kommunen inte avser pröva den begärda åtgärden genom vidare
planförfarande. Sökande valde därefter att återta sin ansökan.
Samhällsbyggnadskontoret
Elin Kajander
0300-834309
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-26
Karta, Bångsbo 1:37, 2021-05-24
Ansökan om planbesked, 2021-03-31
Ansökan om planbesked Bilaga 1, 2021-03-31
Ansökan om planbesked Bilaga 2, 2021-03-31
Beslutet skickas till
Sökande
Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

KARTA, LOKALISERING BÅNGSBO 1:37
Skala 1:10000

500 m
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2021-05-24
Kartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera.

Kungsbacka kommun
Ansökan om planbesked

Kungsbacka

Uppgiftsnamn

Uppgiftsvärde

Uppgifter om dig som söker
Dagens datum

2021-03-30

Jag är medveten om att en avgift kommer att tas ut för
planbeskedet, även om jag får avslag.

Ja

Är du som ansöker om planbesked privatperson eller från
ett företag?

Företag

Organisationsnummer

556316-7203

Företagsnamn

vethur ab

Gatuadress

ga säröv 399

Postnummer

42932

Postort

Kullavik

Namn kontaktperson
Telefonnummer
E-postadress
Fakturaadress

Använd samma adressuppgifter som
ovan

Är du som ansöker ägare till fastigheten eller
fastigheterna i ansökan?

Ja

Om fastigheten
Fastighetsbeteckning

bångsbo 1:37

Gatuadress

ga säröv 399, 429 32 Kullavik

Kartunderlag
Ritning eller karta över aktuellt område

SP 135 - Bangsbo 1 37.pdf

Ritning eller karta över aktuellt område

Kbrev Spårhaga 2 3.pdf

Antal byggnader

0

Annat

Ja

Ange vad

Uträttning av tomtgräns

Beskriv kortfattat vad du vill göra
• Bångsbo 1:22 styckades 1916 med taggig tomtgräns mot väster.
• 2007 fick jag med Kommunens hjälp bygglov (Bångsbo 1:37) för en större veterinärklink samt
ett bostadshus. Bostadshuset hamnade väldigt nära en av kilarna I tomtgränsen (2,6 m) – se
kartblad
• På Kommunens inrådan (Hasse Andersson) inköptes mark från markägaren som skulle
kunna införlivas vid en kommande Lantmäteriförrättning.
• 2021 kommer fastigheten att styckas och Lantmäteriet har påbörjat förrättningen och är
positiv till att justera tomtgräns OM Kungsbacka kommun kan tänka sig att ta ut denna markbit
ur befintlig plan (ca 2000 kvm).
• Sökande står för alla kostnader.
Underskrift

1 (2)

Kungsbacka kommun
Ansökan om planbesked

Kungsbacka

Uppgiftsnamn

Uppgiftsvärde

Signatur
BankID (GRP)

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras
och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.
Support-Id: BCA-224
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Utdrag ur fastighetskart

Kartan h .
an
Akt .5 ar ingen rättsverkan
ualltet och no
(c) Lantmäteriet ggrannhet kan variera

Byggnadsf?rvaltningen
Kartavdelrnngen
43481 Kungsbacka

KÖPEBREV

Säljare/säljarna

Köpare

Fastighet

Överlåtelseförklaring
till

Delar av Spårhaga 2:3, nedan benämnd fastigheten, se bifogad bilaga I

Säljaren överlåter och försäljer härmed ovannämnda delar av fastigheten
till köparen.
Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling av:
125 000 (etthundratjugofemtusen) kronor
vilket belopp säljaren med sin underskrift nedan kvitterat.

Kullavik 12 dec 2017
Äkta Maka
'--

Ovanstående säljares - äkta makars - namnteckningar bevittnas
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (2)

2021-06-09

§ 236
Dnr 2021-00288
Ansökan om planbesked för Släps-Kullen 2:298, 2:296 och 2:71
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda
åtgärden genom vidare planförfarande.
Beslutsmotivering
En ändring av detaljplanen för att möjliggöra för ytterligare tre bostadshus inom
fastigheterna Släps-Kullen 2:298 och 2:296 innebär en förtätning inom en befintlig
kvartersstruktur. En sådan förtätning kan ge stor påverkan på omgivningen med
avseende på trafik, dagvattenhantering och utsiktsförhållanden. Kommunen bedömer
att det generellt inte är lämpligt att tillskapa nya byggrätter på detta sätt utan arbetar
företrädesvis med större planeringsprojekt som ger ett mer betydande tillskott till
bostadsförsörjningen inom kommunen.
För Släps-Kullen 2:71 gäller ansökan en ändring av detaljplan från allmän plats för
park till kvartersmark vilket för kommunen innebär en avvägning mellan de
allmänna och de enskilda intressena av platsen. Kommunen bedömer att det
allmänna intresset, att bevara platsen som allmän, väger tyngre än det enskilda
intresset att tillskapa en byggrätt inom området.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Släps-Kullen 2:298, tillika ombud för fastighetsägarna till
Släps-Kullen 2:296 och 2:71 (skifte 5), har den 2 mars 2021 ansökt om planbesked
för att genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation av fyra enbostadshus inom
fastigheterna Släps-Kullen 2:298, 2:296 och 2:71.
Fastigheterna ligger i Kullavik, några hundra meter söder om Kullaviksskolan och
öster om Kullaviksvägen, som är statlig. Fastigheterna angörs idag från Gamla
Kullaviksvägen.
Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår det aktuella området i
utvecklingsområdet för Kullavik. Fastigheterna är belägna inom detaljplan S79 som
vann laga kraft 1972-02-05.
Fastigheterna Släps-Kullen 2:296 och 2:298 är i plankartan redovisade som
kvartersmark för bostadsändamål. Detaljplanen reglerar att byggnader ska placeras
längs med Gamla Kullaviksvägen och kunna angöras därifrån. I detaljplanen regleras
att utfart inte får anordnas mot Kullaviksvägen.
I ansökan om planbesked föreslås att tre byggrätter kan placeras parallellt med
Kullaviksvägen. En ny väg från norr, parallell med Kullaviksvägen, förslås som
tillfart till de nya fastigheterna.
Fastigheten Släps-Kullen 2:71 består av sex delområden, skiften, och ansökan om
planbesked gäller skifte fem. I ansökan föreslås att mark som enligt nuvarande
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2 (2)

2021-06-09

detaljplan är allmän plats, parkmark, ändras för att möjliggöra en byggrätt för ett
enbostadshus norr om korsningen Kullaviksvägen – Gamla Kullaviksvägen.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-05-25
Karta, Släps-Kullen 2:298 m fl, 2021-05-25
Ansökan om planbesked, 2021-03-02
Ansökan om planbesked, bilaga 1–8, 2021-03-02
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och att arbetsutskottet
bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-25
Diarienummer

0

KS 2021-00288 Kungsbacka

Planbesked för Släps-Kullen 2:298, 2:296 och 2:71

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda åtgärden genom
vidare planförfarande.
Beslutsmotivering
En ändring av detaljplanen för att möjliggöra för ytterligare tre bostadshus inom fastigheterna SläpsKullen 2:298 och 2:296 innebär en förtätning inom en befintlig kvartersstruktur. En sådan förtätning
kan ge stor påverkan på omgivningen med avseende på trafik, dagvattenhantering och
utsiktsförhållanden. Kommunen bedömer att det generellt inte är lämpligt att tillskapa nya byggrätter
på detta sätt utan arbetar företrädesvis med större planeringsprojekt som ger ett mer betydande tillskott
till bostadsförsörjningen inom kommunen.
För Släps-Kullen 2:71 gäller ansökan en ändring av detaljplan från allmän plats för park till
kvartersmark vilket för kommunen innebär en avvägning mellan de allmänna och de enskilda
intressena av platsen. Kommunen bedömer att det allmänna intresset, att bevara platsen som allmän,
väger tyngre än det enskilda intresset att tillskapa en byggrätt inom området.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Släps-Kullen 2:298, tillika ombud för fastighetsägarna till Släps-Kullen 2:296
och 2:71 (skifte 5), har den 2 mars 2021 ansökt om planbesked för att genom en ny detaljplan
möjliggöra för byggnation av fyra enbostadshus inom fastigheterna Släps-Kullen 2:298, 2:296 och
2:71.
Fastigheterna ligger i Kullavik, några hundra meter söder om Kullaviksskolan och öster om
Kullaviksvägen, som är statlig. Fastigheterna angörs idag från Gamla Kullaviksvägen.
Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår det aktuella området i utvecklingsområdet för Kullavik.
Fastigheterna är belägna inom detaljplan S79 som vann laga kraft 1972-02-05.
Fastigheterna Släps-Kullen 2:296 och 2:298 är i plankartan redovisade som kvartersmark för
bostadsändamål. Detaljplanen reglerar att byggnader ska placeras längs med Gamla Kullaviksvägen
och kunna angöras därifrån. I detaljplanen regleras att utfart inte får anordnas mot Kullaviksvägen.
1 (3)
Stina Wikström
0300-834024

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
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I ansökan om planbesked föreslås att tre byggrätter kan placeras parallellt med Kullaviksvägen. En ny
väg från norr, parallell med Kullaviksvägen, förslås som tillfart till de nya fastigheterna.
Fastigheten Släps-Kullen 2:71 består av sex delområden, skiften, och ansökan om planbesked gäller
skifte fem. I ansökan föreslås att mark som enligt nuvarande detaljplan är allmän plats, parkmark,
ändras för att möjliggöra en byggrätt för ett enbostadshus norr om korsningen Kullaviksvägen – Gamla
Kullaviksvägen.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-05-25
Karta, Släps-Kullen 2:298 m fl, 2021-05-25
Ansökan om planbesked, 2021-03-02
Ansökan om planbesked, bilaga 1–8, 2021-03-02
Beslutet skickas till
Sökanden
Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Släps-Kullen 2:298, tillika ombud för fastighetsägarna till Släps-Kullen 2:296
och 2:71 (skifte 5), har den 2 mars 2021 ansökt om planbesked för att genom en ny detaljplan
möjliggöra för byggnation av fyra enbostadshus inom fastigheterna Släps-Kullen 2:298, 2:296 och
2:71.
Fastigheterna ligger i Kullavik, några hundra meter söder om Kullvikskolan och öster om
Kullaviksvägen, som är statlig. Fastigheterna angörs idag från Gamla Kullaviksvägen.
Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår det aktuella området i utvecklingsområdet för Kullavik.
Fastigheterna är belägna inom detaljplan S79 som vann laga kraft 1972-02-05.
Fastigheterna Släps-Kullen 2:296 och 2:298 är i plankartan redovisade som kvartersmark för
bostadsändamål. Detaljplanen reglerar att byggnader ska placeras längs med Gamla Kullaviksvägen
och kunna angöras därifrån. Byggrätten är tydligt definierad och tomtmarken väster om byggrätten och
i anslutning till Kullaviksvägen är prickad i plankartan, vilket innebär att den inte får bebyggas. I
detaljplanen regleras att utfart inte får anordnas mot Kullaviksvägen.
I ansökan om planbesked föreslås att tre byggrätter kan placeras parallellt med Kullaviksvägen. En ny
väg från norr, parallell med Kullaviksvägen, förslås som tillfart till de nya fastigheterna. Den nya
vägen behöver ta i anspråk mark som idag är planlagd för allmän plats, parkmark, och utgör en
grönremsa mellan befintliga bostadsfastigheter och Kullaviksvägen.

KUNGSBACKA KOMMUN
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Fastigheten Släps-Kullen 2:71 består av sex delområden, skiften, och ansökan om planbesked gäller
skifte fem. I ansökan föreslås att mark som enligt nuvarande detaljplan är allmän plats, parkmark,
ändras för att möjliggöra en byggrätt för ett enbostadshus norr om korsningen Kullaviksvägen – Gamla
Kullaviksvägen.
I dokumentet Mål för bostadsbyggande 2014–2020 gjorde kommunen bedömningen att Kullavik under
åren 2014–2020 kunde växa med i genomsnitt 25 bostäder per år. Under perioden har detaljplaner
möjliggjort en bostadsutbyggnad i Kullavik som gör att kommunen når upp till satta mål.
I Kungsbackas bostadsförsörjningsprogram 2019–2025 sätts bostadsmålen i Kullavik till 20 bostäder
per år. För att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av bostäder i Kullavik, i enlighet med uppsatta mål, har
kommunen under de senaste åren beslutat om flera nya planeringsprojekt, såsom Bolsheden 1:9 m fl.
och Spårhaga 1:9. Utöver detta har planprogrammet för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet, som
godkändes av kommunstyrelsen den 23 februari 2021, visat på möjligheten för en större exploatering i
närheten av Kullaviksskolan.
Sammantaget är det Samhällsbyggnadskontorets bedömning att det inte är lämpligt att ändra
detaljplanen på det sätt som ansökan föreslår. En ändring av detaljplanen för att möjliggöra för
ytterligare tre bostadshus inom fastigheterna Släps-Kullen 2:298 och 2:296 innebär en förtätning inom
en befintlig kvartersstruktur. En sådan förtätning kan ge stor påverkan på omgivningen med avseende
på trafik, dagvattenhantering och utsiktsförhållanden. Kommunen bedömer att det generellt inte är
lämpligt att tillskapa nya byggrätter på detta sätt utan arbetar företrädesvis med större
planeringsprojekt som ger ett mer betydande tillskott till bostadsförsörjningen inom kommunen.
För Släps-Kullen 2:71 gäller ansökan en ändring av detaljplan från allmän plats för park till
kvartersmark vilket för kommunen innebär en avvägning mellan de allmänna och de enskilda
intressena av platsen. Kommunen bedömer att det allmänna intresset, att bevara platsen som allmän,
väger tyngre än det enskilda intresset att tillskapa en byggrätt inom området.
Med hänvisning till Kungsbackas bostadsförsörjningsprogram 2019–2025 och de planeringsuppdrag
som redan finns i Kullavik anser Samhällsbyggnadskontoret att kommunen i nuläget inte bör starta fler
planeringsprojekt i Kullavik

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

KARTA, SLÄPS-KULLEN 2:298 M FL, 21-05-25
Skala 1:2500

100 m
© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet
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2021-05-25
Kartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera.

Kungsbacka kommun
Ansökan om planbesked

Uppgiftsnamn

Uppgiftsvärde

Uppgifter om dig som söker
Dagens datum

2021-02-28

Jag är medveten om att en avgift kommer att tas ut för
planbeskedet, även om jag får avslag.

Ja

Är du som ansöker om planbesked privatperson eller från
ett företag?

Privatperson

-

Personnummer
Efternamn
Gatuadress
Postnummer

42933

Postort

Kullavik

Telefonnummer
Fakturaadress

Använd samma adressuppgifter som
ovan

Är du som ansöker ägare till fastigheten eller
fastigheterna i ansökan?

Ja

Om fastigheten
Fastighetsbeteckning

Släps-Kullen 2:298

Gatuadress
Fastighetsbeteckning

Släps-Kullen 2:296

Gatuadress
Fastighetsbeteckning

Släps-Kullen 2:71

Gatuadress

Flera

Kartunderlag
Ritning eller karta över aktuellt område

Ansökan om Planbesked dat 210226 signerad.pdf

Ritning eller karta över aktuellt område

Orienteringskarta för 4 st nybilade
fastigheter 210211.pdf

Ritning eller karta över aktuellt område

Orienteringskarta adress 210211.pdf

Ritning eller karta över aktuellt område

Orienteringskarta nuvarande utseende
flygbild 210211.pdf

Ritning eller karta över aktuellt område

Orienteringskarta sökande fastigheter i
Detaljplan S79.pdf

Ritning eller karta över aktuellt område

Jämförelsekarta - referens efter
ansökan om planbesked till Detaljplan
S79F.pdf
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Kungsbacka kommun
Ansökan om planbesked

Kungsbacka

Uppgiftsnamn

Uppgiftsvärde

Ritning eller karta över aktuellt område

S79F.Planbeskrivning.pdf

Ritning eller karta över aktuellt område

S79F.Plankarta.pdf

Antal byggnader

4

Bostäder

Ja

Antal bostäder:

4

Beskriv kortfattat vad du vill göra

Se bifogat dokument 'Ansökan om
Planbesked dat 210226' tillsammans
med kopplade bilagor

Underskrift
Signatur
BankID (GRP)

Dataskyddsförordningen Vi samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna fatta beslut i ditt ärende.
Vi behandlar dina uppgifter med stöd av artikel 6.1 e i Dataskyddsförordningen där det framgår att
behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning.
Support-Id: 7AD-118

2 (2)

Ansökan om planbesked för möjlighet till avstyckning av tre st nya fastigheter med
tillhörande byggrätt inom Detaljplan S 79 för Kullavik, Kungsbacka kommun
Fastighet Släps Kullen 2:71 är i storleken ca 64.461 m2 - 1 nybildad fastighet (om ca 1.100 m2)
Fastighet Släps Kullen 2:296 är i storleken ca 1.274 m2 - 1 nybildade fastighet (om ca 625 m2)
Fastighet Släps Kullen 2:298 är i storleken ca 1.804 m2 - 2 nybildade fastigheter (om 601 m2/st

Sammanfattning
Genom en enkel nedjustering från nuvarande av omfattning prickad mark på fastigheterna Släps
Kullen 2:296 och Släps Kullen 2:298 till en remsa om ca 6-8m bredd från Kullaviksvägen så kan
1 + 2 st sammanhängande byggrätter skapas.
Med ändrad användning från parkmark till mark för bostadsändamål så kan även 1 byggrätt
skapas från fastigheten Släps-Kullen 2:71
Dessa förfaranden finns prejudicerande tillämpat/hanterat tidigare i Detaljplan S79 (ex vis
genom tillskapande Detaljplan S79F) av Samhällsbyggnadskontoret för sökande fastigheter med
likvärdiga förutsättningar i samma Detaljplan.

Motivering till positivt ställningstagande för Ansökan om Planbesked
De avstyckningsbara enheterna utgörs av öppna och plana trädgårdsytor, synnerligen enkla och
resurseffektiva att bebygga. 1tomtgräns finns busshållplatser, till Kullaviksskolan är det 250m,
till senior serviceverksamhet respektive handel-/centrumverksamhet är det 500m. Samtliga
enheter kan avstyckas i storleken minst 600m2 i enlighet med gällande Detaljplan.
Allt sammantaget gör det fastigheterna lämpliga för kompromisslöst tillgänglighetsboende för
äldre såväl som alternativ för mindre friköpta hus eller boende i hyresrättsform / smålägenheter
för yngre - allt med ljusa, öppna och lättskötta yttre ytor.
De avvikelser som kopplas mot förutsättningar givna i Detaljplan S79 för ett genomförande av
avstyckningarna uppfattas av sökande dels som ringa och dels som tidigare hanterade av
Samhällsbyggnadskontoret som prejudicerande förfaranden.
Avvikelserna anses som motiverade i enlighet med följande redogörelse för möjlighet till
hanterbara i ett (positivt) Planbesked till ny Detaljplan. Genomförandet är i övrigt inte i strid
med vare sig ÖP06 eller i framtagandet av pågående Översiktsplan - snarare följer intentionen
mål och strategier upptagna i dessa styrdokument.
Bebyggelse av avstyckade fastigheter enligt Ansökan är av allmänt intresse. Den del av
fastigheten Släps Kullen 2:71 som föreslås avstyckas har stundtals fungerat som
avstjälpningsplats och otillåten parkering. Lämpligheten som Ansökan om Planbesked ovan
pekar på medför att en lokal omsättning av fastigheter kan förmodas påbörjas. Många är de
äldre medborgare som vill bo kvar i Kullavik, men som idag har för stora boenden
Förslaget innebär därmed möjligheten att starta flyttkedjor av betydande dignitet, där nya
skattebetalare kan flytta till kommunen samtidigt som våra äldre får möjlighet att bo kvar.

Orsak och Bakgrund till Ansökan om Planbesked
Delar av berörda fastigheter berörs enligt Detaljplanen S79 av prickad mark samt utfartsförbud
mot Kullaviksvägen. Förutsättningarna här i har satt begränsningen för möjlig avstyckning i
nuläget och föranleder därmed Ansökan om planbesked för möjlighet till avstyckning med
förhandsbesked för Bygglov.
Väganslutningar till avstyckade fastigheter kan lösas med servitut alternativt avstyckning från
fastighet Släps-Kullen 2:71 enligt bifogat förslag. Därmed behöver inga nya väganslutningar
skapas mot Kullaviksvägen, utan befintligt vägnät kan försörja de avstyckade fastigheterna.
Tillförande av trafikbelastning blir mycket ringa.
Del av berörd fastighet Släps-Kullen 2:71 utgörs idag av parkmark. Ansökan om planbesked för
ombildning till kvartersmark föreligger då ursprunglig tanke har spelat ut sin roll (se följande
rubrik). Annan parkmark har tillskapats under 2010-talet tillskapats i nybildade fastigheten
Släps-Kullen S:34. Denna parkmark nyttjas flitigt av berörda kringboende, belägen påett mer
betryggande avstånd från Kullaviksvägen och i angränsning till del av Släps-Kullen 2:71.
Att hantera omfattningen av prickad mark i nuvarande omfattning är dock själva utmaningen.
Mycket ledning av situationshanteringen finns dock i tidigare Detaljplaneärende för S79 (se ex
framtagande av Detaljplan S79F), samtidigt som grundtanken med Detaljplanen under årens
lopp har tagit en annan utveckling än den ursprungligen tänkta användningen för 50 år sedan.

Historik och utveckling för avsikt med omfattning prickad mark och parkmark
Detaljplanen S79 är 50 år gammal, och den bygger i sin tur på en äldre Generalplan. I den senare
anges att före detta Särö banans banvall skulle användas till en huvudväg mellan Malevik och
Kullavik ämnad att ersätta de befintliga vägförbindelserna söderut.
Innebörden av ovan är att en ny huvudväg mellan Kullavik och Malevik planerades att byggas på
Gamla Säröbanan - det vill säga där nuvarande gång och cykelbana i en sammanhållande
sträckning om 25,5 km går från Linneplatsen till Särö Blomstermåla.
Den prickade marken för Släps Kullen 2:296 och Släps-Kullen 2:298 är en markreservation från
kommunen för att möjliggöra den infrastrukturella utbyggnaden/kompletteringen med
anledningen av då tänkt huvudväg. Omfattningen av prickad mark för fastigheter Släp-Kullen
2:296 respektive 2:298 är unik i jämförelse med motsvarande för övriga fastigheter
angränsande till väg 958.
Generalplanens intention med ny huvudväg infriades aldrig. Ändamålet tillses nu istället av
Trafikverkets väg 957 Maleviksvägen - en dubbelriktad väg fullt utbyggd med tillhörande Gångoch cykelbana. Enligt Trafikverkets uppgifter påvisas att årsdygnstrafiken på denna väg gått från
940 fordon per dygn under 1988 till 1.850 fordon per dygn under 2016 - trafik som annars
skulle belasta i Detaljplan S79 enligt Generalplanens utgående avsikt.
Vidare anger Detaljplan S79 att på västra sidan om Kullaviksvägen - i höjd med fastigheter SläpsKullen 2:296 och 2:298 - är markerad grön parkmark. Av bifogad bild framgår att det på denna
parkmark har anlagts en gång- och cykelbana. Förläggningen av gång- och cykelbana borde
rimligen varit på östra sidan - alltså i markreservationen i form av prickad mark för sökande
fastigheter som nu därmed spelat ut sin roll.

Vi vet idag att det syftet i Generalplanen med ny väg inte genomförts - istället har vi en gång- och
cykelbana i f.d Särö banans sträckning - men att den icke införlivade ambitionen direkt färgade
av sig i markreservationer (prickade områden) i Detaljplan S79 med flera.
Den breda prickmarken för Generalplanens tanke med utbyggnad av ny huvudväg bedöms
därmed inte längre vara fortsatt motiverad. Även i andra detaljplaner, som också ursprungligen
hanterade markreservation för vägutbyggnad, har omfattningen av prickad mark setts över och
reducerats (se ex Planärende för Malevik 1:6)
I enligt med ovan har därmed berörd markreservation för sökande fastigheter spelat ut sin roll
för en nu möjlig omarbetning till kvartersmark.

Tidigare likvärdiga ställningstaganden (prejudicerande) för Ansökan om planbesked
I tidigare ärenden avseende Ansökan om Planbesked har Samhällsbyggnadskontoret varit av
uppfattningen att man har en restriktiv hållning till att ta fram enstaka/få hus på nya platser.
Denna ansökan omfattar 4 st möjliga byggrätter, vilket kan sättas i relation till den enstaka
fastighet som senast tilldelades ny detaljplan (se PL/2011:2 avseende Kyvik 2:53 samt Kyvik
2:12 ).
I detta fall finns en större och mer samordnad exploatering för efterfrågade bostadstyper.
Detaljplan S79F är en nyare Detaljplan i aktuella S79. När reservat i gällande Detaljplan S79 även
här hade spelat ut sin roll så sökte ägaren till Släps-Kullen 3:1 en planändring för att anpassa
plansituationen till nu aktuella förhållanden med utökning av kvartersmarken. Ändringen
innebar att den tidigare prickade marken på fastigheten avsevärt kunde minskas ner till en ca 6
m bred remsa längs Kullaviksvägens vägområde för att möjliggöra bebyggelse.
Förutsättningarna är likvärdiga för nu sökande fastigheter, där Samhällsbyggnadskontoret i
fallet S79F bedömt genomförbarheten positivt ur samtliga aspekter som buller, luftföroreningar,
markföroreningar, skakning, starkt ljussken samt få ett skyddsavstånd vid olyckor mm.

Samhällsbyggnadskontorets planerade bostadsbyggande i Kullavik
I dokumentet Mål för bostadsbyggnader 2014 till 2020 framställs att bostadsutbyggnaden i
Kullavik ska uppgå till 25 bostäder per år, vilkets sedermera uppfyllts. Det ska alltså noteras att
dessa 4 sökta avstyckningar för bostadsbyggnader kan beslutas först under början av 2021, och
därmed vara bland de första för uppfyllnad av vidtagande långsiktiga mål för bostadsbyggandet.
Kungsbackas bostadsförsörjningsprogram 2019-2025 tar vid med riktlinjer för
bostadsförsörjningen, där det ska planeras för 20 nya bostäder per år under perioden.
Prioriterat är nu underrepresenterade bostadsformer (som smålägenheter och par-/kedjehus
för äldre & yngre) för tillskapande. Det finns ett utrymme för ca 50 nya bostäder fram till 2025.
Planprogram för Kyvik 1:119 m.fl i Norra Kyvik / Ekekullsområdet är uppstartat i linje med ovan
ambition. Helt i samma linje följer också denna Ansökan om Planbesked. Men då med den
anmärkningsvärda skillnaden att den begränsade föreslagna åtgärden för att möjliggöra
tillskapandet är tidsmässigt betydlig kortsiktigare än det som Planprogrammet innebär - alltså
med goda förutsättningar till måluppfyllelse enligt linje för Samhällsbyggnadskontoret i tid.

Kullavik 2021-02- 25,o

PLANKARTA

ORIENTERINGSKARTA

KUNGSBACKA KOMMUN

Detaljplan för del av Släps-Kullen 3:1
i Släp
Upprättad i augusti 2004
av PLANAVDELNINGEN

Reviderad i november 2004

N$r~
......................

Nits-Åke Hulthen

~}"~
Birgitta Fa lk

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser
utan beteckning gäller inom hela planområdet.

PLANBESKRIVNING
HANDLINGAR
Denna plankarta med bestämmelser och beskrivning
Markägarförteckning, separat handling
PLANUPPDRAG
Byggnadsnämndens arbetsutskott uppdrog 2004-06-15 åt planavdelningen att
revidera gällande detaljplan.
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Utdrag ur gällande detaljplan S 79, fastställd 1972-02-04

PLAN ENS SYFTE
Planändringen innebär att kvartersmarken utökas för att anpassas till nu aktuell
utformning av Kullaviksvägen. Antalet möjliga bygg rätter bibehålles enligt gällande
detaljplan .
PLANDATA
Fastigheten är belägen vid Kullaviksvägen och Kullaviks Kvarnväg drygt en km
väster om Kullaviks centrum .
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktliga planer
Planområdet omfattas av kommunens antagna översiktsplan, Öp 90 och är där
belägen inom området för fortsatt tätortsutveckling .
Detaljplan
Området ingår i gällande detaljplan S 79 från 1972. "Förslag fil/ byggnadsplan för
Kullaviksområdet omfattande mellersta delen ".
Miljökonsekvensbeskrivning
Genom att områdets markanvändning tidigare prövats i detaljplan har behov av en
miljökonsekvensbeskrivning inte bedömts före ligga .
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Gällande detaljplan innehåller en ca 6 mete r bred zon med parkmark utmed
Ku llaviksvägen . Syftet med parkmarken är bl a att möjliggöra utbyggnad av en
separat gång- och cykelväg utmed Kullav iksvägen . Gång- cykelvägen är nu utbyggd i
en sträckning närmare Kullaviksvägen vilket innebär att reservatet i gällande
detaljplan ej längre är aktuellt för utbyggnad av gång- och cykelväg . Den aktuella
marken har ej fastig hetsreglerats utan är fo rtsatt i privat ägo. Med anledning härav
har fastighetsägaren begä rt en planändring i syfte att anpassa plansituationen till nu
aktuella förhå llanden.
Gällande detaljplan medger avstyckning av tomter som ej får understiga 600 m 2 .
Fastigheten Släps-Kullen 3:1 kan enligt gällande detaljplan avstyckas till sex tomter.
Planändringen innebär att kva rtersmarken utökas vi lket kan medföra att ytterligare
tomter kan tillskapas. Planförslaget innehåller därför en bestämmelse som innebär att
endast sex tomter för styckas av inom fastigheten . I övrig bibehålles planbestämmelserna enligt gällande detaljplan.
GENOMFÖRANDE
De åtgä rder som blir aktuella genom planändringen gäller kvartersmark där den
enskilde markägaren är huvudman. Planändringen berör således inte några
genomförandefrågor.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Egenskapsgräns
ANVÄNDNING AV MARK
Kvartersmark

W

Bostäder

UTNYTTJANDEGRAD
Minsta tomtsto~ek är 600 m2
Maximalt 6 tomter får anordnas
Endast en huvudbyggnad och en komplementbyggnad får uppföras per fastighet.

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

E2]

Marken får inte bebyggas

MARKENS ANORDNANDE
Utfart

l,--·-e---~

Körbar utfart får inte anordnas

PLACERING
Huvudbyggnad och komplementbyggnad skall placeras minst 4,0 resp 2,0 m från
grannfastighet

UTFORMNING
Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 3,5 m
Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnad är 2,5 m

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är fem år från den dag planen vunnit laga kraft.
GENOMGÖRANDETIDEN SLUTAR 2009-12-30

Bygg n adsnämnden har 2004-12-02 § 237
antag it detta förslag .
Bes lutet har v un nit la ga kraft 2004-12-30.

20

SKALA 1 :1000

40

60

80

100 M

0
S 79 F

O r i'~\~'::::.k.t:"~

S Jap"=>- K ~
SI
k-~

·2..-:1 / ~-'\

a-p.s - .

~ a.-d ~

z:

2...:~
~ - K_u_),~ 2_: 2 q ~
lntren• t - Suru,c •
X I [il) OMX Stocl<holm L>rg• C.p. S. X I GI
~

0

G'l

c;;i

0

...

Träf~a kvmno.. som är smglar 1

- -

•

--

¾.,.,,_

,,

E·p:,st • 0 1• Cod<,qvist . OJt!c< x

..

kanna s,.,gt~r '1u

"':"~,---

~ ~
C,

" '·.tr

..

12,>

,

,.

"'\

Il

Vad och var?

'-.,

~ (µ}

S~p~-K-~

2<r-l

13

~-

'·

JA

-.

."-.,

u

\.

1S

l1

..

~

I

,!

~

Il

.

,,,\~
" -.

~
f

- ~ .-\>

f
1,

i_

•

f

S U!"'fS - }::::u.1-{t4. 2; Z.1;o
Siiif~-k~ ,. 2~ 21~

2

• k---

lf
I

5

~ I
fI

l

\,

6

•

5

V

~vlg

I

7

,,#

VJ,.,...• •

1A

,.
u

,,.

...

2:!

ll

uo

112

,i.o\\-,i~

llS

--.

E!;I

111

_

~- ~-~,■ la
-=-' ~""

Kull avik

'·

13

17

-

1

"

:9

oc

@i

.. ,-

■-

lt V.l~ , O UntMj:coetr.,ic:m~

~

~tl~l -r.U°1...l~n

-.' '

-

¾,'

r,

2

'

,;;
79

,.

21

Il

~

X

8$

1211

73

0

/

V

13

,(·-

https://v,ww.hitta.se/kartan!-57.54419. 11.93990,16.828156800330462/tr!, =KNPtdmln ?search=kullav,k&sst=plc&st =weblist

Kullav,k Re9·mcro d,q och lär

r""'l =r:·,:.r•

a.rY-1€-b::i

21

~~\

d) r , - ~<'~
~

~ c:,'.:o 6--1

Intranet • Startsida

f--

X

~

0

I [i

&Mi-p (c-t~ s71

1 ~+ ~~ ~'6'h~~

-~ L ~ -t-, -1 I

O ""-"\

p lo.--. k't:.1<-e..c-(.

OMX Stockholm larg• Cap - S.

X

j (I

E-post - Ola CKl<!rqvist - Oudo< X

Cl

IC>n. med Tomtgranm ; 4293,

X

+

c,

Ö https://www.hitta.se/kartan!-57.54424, 11.93991.16.82815680033046z/tr!i= KNPtdmln/ttlelayer!l=O/realestate'a= 1?search=kullavik&sst= plc&st=weblist

"<>

t"=

18)

..

Vad och var1

I

L

~

■ -

,

·.....

z:

11

..
u-..

Bef,✓~ 51~-t~ .3

..

u

n

-~:j. ~ f ~

"

.,.

--

_.,.~
.... ~ ~..,,. -

fl.j aJro ~~~

.
-.

. ~01~

,

1

.,.

11

'"
,u

'~

,n·

&•

-

.E' rsa~""lt.:_ {)0< lM.:~ 1<__
-------.

Ku

11111 ("

A

/ ':,

.

"" ==iftf

X

I ,.
C

-,

tJr,~ 0-i-~ k.a.-ct3

/Ju. v-<J.-rt,"'" ek
X j

lntr~net • Startsid~
~

0

~

[i

~ e . _ v\ __

OMX Stoclcholrn l 119e Cap - S,

c)e__
X

j

G1

E-post• Ola Cederqvist • Outlo

X

C,

Satellit~•~• öve, 4293) Kvhaw

X

+

IS https://www.hitta.se/ka1tan!-57.S4424, l 1.93991.16.82815680033046z/t1 'i= KNPtdmln/tilela)'e,!I= 1'search=kullavik&sst=plc&st=weblist
Vad och var?

0

X

PLAN BESKRIVNING
HANDLINGAR
Denna plankarta med bestämmelser och beskrivning
Markägarförteckning, separat handling

PLAN UPPDRAG
Byggnadsnämndens arbetsutskott uppdrog 2004-06-15 åt planavdelningen att
revidera gällande detaljplan.

PLANENS SYFTE
Planändringen innebär att kvartersmarken ut9kas för att anpassas till nu aktuell
utformning av Kullaviksvägen. Antalet möjliga byggrätter bibehålles enligt gällande
detaljplan.

PLANDATA
Fastigheten är belägen vid Kullaviksvägen och Kullaviks Kvarnväg drygt en km
väster om Kullaviks centrum.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktliga planer
Planområdet omfattas av kommunens antagna översiktsplan, Öp 90 och är där
belägen inom området för fortsatt tätortsutveckling.
Detaljplan
Området ingår i gällande detaljplan S 79 från 1972. "Förslag till byggnadsplan för
Kullaviksområdet omfattande mellersta delen".
Miljökonsekvensbeskrivning
Genom att områdets markanvändning tidigare prövats i detaljplan har behov av en
miljökonsekvensbeskrivning inte bedömts föreligga.
·

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Gällande detaljplan innehåller en ca 6 meter bred zon med parkmark utmed
Kullaviksvägen. Syftet med parkmarken är bl a att möjliggöra utbyggnad av en
separat gång- och cykelväg utmed Kullaviksvägen. Gång- cykelvägen är nu utbyggd i
en sträckning närmare Kullaviksvägen vilket innebär att reservatet i gällande
detaljplan ej längre är aktuellt för utbyggnad av gång- och cykelväg. Den aktuella
marken har ej fastighetsreglerats utan är fortsatt i privat ägo. Med anledning härav
har fastighetsägaren begärt en planändring i syfte att anpassa plansituationen till nu
aktuella förhållanden.
, Gällande detaljplan medger avstyckning av tomter som ej får understiga 600 m 2 .
Fastigheten Släps-Kullen 3:1 kan enligt gällande detaljplan avstyckas till sex tomter.
Planändringen innebär att kvartersmarken utökas vilket kan medföra att ytterligare
tomter kan tillskapas. Planförslaget innehåller därför en bestämmelse som innebär att
endast sex tomter för styckas av inom fastigheten. I övrig bibehålles planbestämmelserna enligt gällande detaljplan.

GENOMFÖRANDE
De åtgärder som blir aktuella genom planändringen gäller kvartersmark där den
enskilde markägaren är huvudman. Planändringen berör således inte några
genomförandefrågor.
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (2)

2021-06-01

§ 218
Dnr 2017-00334
Godkännande av Planprogram för kvarteret Ejdern, Väster om ån, etapp
2
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner Planprogram för kvarteret Ejdern – Väster om ån,
etapp 2 upprättad i december 2020, reviderad i maj 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 15 december 2020 kommundirektören i uppdrag att
samråda kring planprogrammet för kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad. Förslag till
planprogram har sänts till berörda myndigheter, nämnder, föreningar och sakägare
för yttrande, under perioden 19 januari till 23 februari 2020. I bifogad
samrådsredogörelse kommenterar samhällsbyggnadskontoret inkomna yttranden.
Under samrådstiden inkom 130 skrivelser samt två namnlistor med uppmaningen att
”Gamla Alléskolan får inte rivas” med sammanlagt 445 underskrifter. 30 yttranden är
från myndigheter, nämnder, föreningar/organisationer och 100 är från privatpersoner.
Inkomna synpunkter berör i huvudsak ett bevarande av Alléskolan och förslag på vad
byggnaden kan innehålla samt vilken typ av bro som planeras vid Hamntorget.
Övriga synpunkter finns på byggnadshöjden, storlek på förskola och trafikföring i
området.
Planprogrammet syftar till att utreda förutsättningarna för utbyggnad av kvarteret
Ejdern och att länka samman området med Kungsmässan, Valand och Innerstaden.
Programområdet består i dag främst av en utbredd markparkering med gles
bebyggelse. Utvecklingen av området med bostäder, verksamheter, restauranger,
kontor, utbildningslokaler och parkområden syftar till att skapa en levande
centrumkärna med högre stadsmässighet.
Efter samrådstiden har programförslaget reviderats. Revideringen innebär att
programkartan har kompletterats med användningen hotell inom hela
utvecklingsområdet mellan Kungsbackaån och den nya sträckningen av huvudgatan.
Programbeskrivningen har även kompletterats med ett stycke om kommunens
klimatstrategi under rubriken Tidigare ställningstaganden samt ett stycke om
hållbarhetsaspekterna av förslaget.
Programbeskrivningen har också kompletterats med en mer utvecklad bedömning av
att Natura 2000 inte påverkas av ett genomförande av förslaget och handlingen
innehåller nu även samlade medskick till det kommande planarbetet. I övrigt är
innehållet detsamma som i samrådshandlingen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-12
Planprogram för kvarteret Ejdern, upprättad i december 2020, reviderad i maj 2021
Samrådsredogörelse, 2021-05-12
Kommunstyrelsen 2020-12-15, § 296
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2021-06-01

Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S) yrkar att planprogrammet ändras så att det framgår att andelen
lägenheter som planeras utgörs av 50 procent hyresrätter.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets och Eva Borgs (S) yrkande.
Ordföranden (M) prövar först samhällsbyggnadskontorets förslag och finner att
arbetsutskottet bifaller det.
Ordförande (M) prövar därefter Eva Borgs (S) ändringsyrkande och finner att
arbetsutskottet avslår Eva Borgs (S) yrkande.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-12
Diarienummer

0

KS 2017-00334 Kungsbacka

Godkännande av Planprogram för kvarteret Ejder – Väster om ån, etapp 2

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner Planprogram för kvarteret Ejdern – Väster om ån, etapp 2 upprättad i
december 2020, reviderad i maj 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 15 december 2020 kommundirektören i uppdrag att samråda kring
planprogrammet för kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad. Förslag till planprogram har sänts till berörda
myndigheter, nämnder, föreningar och sakägare för yttrande, under perioden 19 januari till 23 februari
2020. I bifogad samrådsredogörelse kommenterar samhällsbyggnadskontoret inkomna yttranden.
Under samrådstiden inkom 130 skrivelser samt två namnlistor med uppmaningen att ”Gamla
Alléskolan får inte rivas” med sammanlagt 445 underskrifter. 30 yttranden är från myndigheter,
nämnder, föreningar/organisationer och 100 är från privatpersoner. Inkomna synpunkter berör i
huvudsak ett bevarande av Alléskolan och förslag på vad byggnaden kan innehålla samt vilken typ av
bro som planeras vid Hamntorget. Övriga synpunkter finns på byggnadshöjden, storlek på förskola och
trafikföring i området.
Planprogrammet syftar till att utreda förutsättningarna för utbyggnad av kvarteret Ejdern och att länka
samman området med Kungsmässan, Valand och Innerstaden. Programområdet består i dag främst av
en utbredd markparkering med gles bebyggelse. Utvecklingen av området med bostäder, verksamheter,
restauranger, kontor, utbildningslokaler och parkområden syftar till att skapa en levande centrumkärna
med högre stadsmässighet.
Efter samrådstiden har programförslaget reviderats. Revideringen innebär att programkartan har
kompletteras med användningen hotell inom hela utvecklingsområdet mellan Kungsbackaån och den
nya sträckningen av huvudgatan. Programbeskrivningen har även kompletterats med ett stycke om
kommunens klimatstrategi under rubriken Tidigare ställningstaganden samt ett stycke om
hållbarhetsaspekterna av förslaget.
Programbeskrivningen har också kompletterats med en mer utvecklad bedömning av att Natura 2000
inte påverkas av ett genomförande av förslaget och handlingen innehåller nu även samlade medskick
till det kommande planarbetet. I övrigt är innehållet detsamma som i samrådshandlingen.
Samhällsbyggnadskontoret
Maria Malone
0300-834041
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Handlingar finns att läsa på:

www.kungsbacka.se/aktuellaprojekt
samt i Stadhusets entré
Skriftliga synpunkter skickas till:

Planavdelningen
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se
Upplysningar om planprogrammet lämnas av:

Maria Malone, Planarkitekt 0300-83 40 41
Anna Wibling, Exploateringsingenjör 0300-83 44 23
Handlingar:

• Programhandling, denna handling
• Kulturmiljöutredning Alléskolan, Mats & Arne Arkitektkontor AB 2019-06-03
• Trafikutredning, Förvaltningen för Teknik 2020-11-13
• Översiktlig geoteknisk utredning, Norconsult 2007-10-08
• Miljöhistorisk inventering (Geosigma, 2019-04-05)
• Översiktlig miljöteknisk markundersökning (Geosigma, 2019-07-01)
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Sammanfattning

Innehåll i kvarteret Ejdern
Bruttoarea: 40 000 kvm
Höjd: 3-6 våningar
Täthet: 125 inv/ha
Invånare: 500
Bostäder: 250
Blandade upplåtelseformer
Blandade bostadsstorlekar
Varierande gestaltning
Offentliga platser och stråk
Arbetsplatser
Parkeringshus
Offentlig och kommersiell service

Programområde för kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad syftar till att skapa en attraktiv
stadsdel som kopplas ihop med de mest centrala delarna av staden; Kungsbacka innerstad,
stadsdelen Valand och Kungsmässan. Programmet är den andra etappen i stadsomvandlingsprojektet Väster om ån som ska knyta samman
Kungsmässan med innerstaden genom ett
centrumstråk. Etapp ett är stadsdelen Valand
som håller på att byggas ut. När området utvecklas bidrar det till en levande centrumkärna
genom att skapa en högre stadsmässighet med
blandad bebyggelse, attraktiva rekreationsytor
och grönstråk.
Området som omfattas av detta program är
idag främst en utbredd markparkering med gles
bebyggelse.

Där centrumstråket, Vitors båge och Bissmarksgatan möter ån skapas en offentlig mötesplats i
form av en torgyta (4).
Karaktärsskapande för området är de storvuxna
träden i Skogsallén (5)och Sjöallén (6) som
kopplar samman programområdet med övriga
centrum genom en grönkorridor. Alléerna kommer att bevaras. Skogsalléns lekplats kommer att
bevaras och grönytan intill lekplatsen kommer
utformas mer parklik (7).

Blandad stadsbebyggelse

När Kungsbackas centrumkärna växer är det
en förutsättning att det sker genom en blandad
stadsbebyggelse med bostäder, arbetsplatser,
restauranger och annan service.
Den blandade stadsbebyggelsen består också av
en variation i husens stil och höjd samt varierande upplåtelseformer. En blandad stadsbebyggelse har offentliga rum där det är lätt för
alla att mötas och det finns liv och rörelse både
på dagen och kvällen.

Västra villastaden och Sjöallén kopplas samman med innerstaden och Hamntorget via en
bro som ökar flödet av människor till och från
området (8).
BOSTÄDER
KONTOR
CENTRUMVERKSAMHETER
HOTELL

Kopplingar och offentliga rum

Bilgatan vid Sjöallén frigörs från biltrafik genom att gatan flyttar väster ut (2) och ansluter
till den nybyggda cirkulationen vid Kungsgatan. Platsen och stråket längs Kungsbackaån
blir då ett viktigt offentligt rum för fotgängare
och cyklister att vistas i (3).
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Programmet syftar till att bygga samman
centrum och fylla de tomrum som finns idag
med stadsmässig bebyggelse. Genom områdets
nordöstra del kopplar centrumstråket (1) samman innerstaden med stadsdelen Valand och
Kungsmässan. Längs stråket ska bebyggelsen
ha publika funktioner i bottenvåningarna med
entréer mot stråket.

3.

Inledning
Kungsbacka kommun har en planering som starkt fokuserar på att utveckla och bygga ut
tätorterna. Framförallt är det Kungsbacka stad som ska växa och bli ett mer framträdande
nav i kommunen. Kommunfullmäktige har som målsättning att planera för cirka 500 bostäder per år i hela kommunen mellan 2019-2025.
Kvarteret Ejdern är i kommunens strategiska dokument utpekat som
lämpligt att omvandla från parkeringsområde och glesare bebyggelse till
blandstad. 2009 beslutade kommunfullmäktige om stadsomvandlingsprojektet Väster om ån, som innebär att centrum byggs ut med bostäder,
handel och kontor samt knyter samman Kungsmässan med innerstaden
genom ett nytt stråk. Stråket är viktigt för att centrum ska bli en helhet
och inte uppfattas som enskilda delar. Stadsdelen Valand utgör etapp 1,
som håller på att uppföras, och Ejdern utgör etapp 2.
I den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka Stad (2009) ligger
området inom det som kommunen benämner morgondagens centrum. Här
är handel och service grundstenarna för att uppnå en attraktiv centrummiljö. Bostäder i och nära centrum bidrar till att öka genomströmningen
av människor, vilket gynnar förutsättningarna för handel, kulturupplevelser, restaurangbesök och möjligheter till övernattning. Utvecklade
gång- och cykelstråk är viktiga eftersom de ökar känslan av tillgänglighet till centrum. En mer gångvänlig miljö gör Kungsbacka centrum mer
stadslikt.
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Programområdet kan genom omvandling från parkeringsområde och glesare bebyggelse till
blandad stadsbebyggelse bygga samman de mest centrala delarna i staden.

Bakgrund
Kungsbacka stad växer och det är viktigt att nya områden väver samman staden till en attraktiv helhet. Ett gångvänligt stråk mellan Kungsmässan och innerstaden gör att centrum
växer samman och blir helt. Ett centrum som man enkelt kan komma till med kollektivtrafik och bil. Kontakten med Kungsbackaån är en mycket viktig del i omvandlingen. Den
stora parkeringsytan som idag finns på Ejdern anlades tillfälligt när utbyggnaden av Valand
påbörjades. Den första etappen byggstartade hösten 2016 och första byggnaden, ett parkeringshus/kontor/butiker, är invigd och fler kvarter är på gång att uppföras. Fortsättningen
av stadsomvandlingsprojektet är nödvänding för att centrum ska bli helt. Ejdern är en viktig
plats i staden där gammal kulturmiljö möter ny modern stadsbebyggelse.
I de centrala delarna av Kungsbacka finns också ett ökat behov av kommunal service som en
följd av den stora expansion som sker i centralorten.
Kommunstyrelsen gav 2017-12-19 § 293 kommundirektören i uppdrag att utarbeta förslag
till planprogram för kvarteret Ejdern - etapp 2 i utbyggnaden av stadsbyggnadsprojektet
”Väster om ån”.

Planeringsprocess
Planeringsprocessen regleras i Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900) och innehåller flera skeden. Samråd sker av programförslaget där allmänheten, myndigheter, fastighetsägare med
flera kan komma med synpunkter. Programförslaget bearbetas sedan innan det godkänns
av kommunstyrelsen. Med planprogrammet som grund kan sedan en eller flera detaljplaner
upprättas, som i sin tur ger ramarna för bygglov och byggande.
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Ny Arena
Det finns många stadsomvandlingsprojekt i Kunsbacka centrum. Den yttre gula
linjen är definierad som morgondagens centrum i Kungsbacka stad, fördjupad
översiktsplan 2009.
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Tidigare ställningstaganden
Gällande detaljplaner
Programområdet omfattas av tre detaljplaner; K24 (antagen 1949), K30 (antagen 1955) samt
K73 (antagen 1979) som reglerar markanvändningen i området till allmänt ändamål, småindustri, park-, bostads- och trafikändamål. Programområdet är markerat med en svart gräns
på befintliga detaljplaner i kartan nedan. Genomförandetiden för detaljplanerna har gått ut.

Programområdet
omfattas av tre
äldre detaljplaner.
Genomförandetiden har gått ut .

Bakomliggande beslut och inriktningsdokument
Programarbetet grundar sig i ett antal handlingar och dokument som fastställts av politiken,
se nedan. Här läggs grunden till var och hur vi planerar.
Kungsbacka Översiktsplan 2006
Kungsbacka stad är i översiktsplanen utpekad som utvecklingsområde i sin helhet. För mer
detaljerade riktlinjer kring planerad utbyggnad hänvisas till den fördjupade översiktsplanen
för Kungsbacka stad. Kommunen arbetar med att ta fram en ny översiktsplan som i dagsläget har varit ute på samråd.
Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Kungsbacka stad 2009
Följande text är ett utklipp från den fördjupade översiktsplanen för
Kungsbacka stad 2009.
Kvarteret Ejdern
Kvarteret Ejdern är en gammal skoltomt på fyra hektar som beräknas ge plats åt cirka 150 bostäder och ett parkeringshus för innerstadens behov. Förskolan kan ligga kvar som den gör eller integreras i
den nya bebyggelsen. Den gamla skolbyggnaden från 1950-talet är
en värdefull del av stadens årsringar. Diskussioner pågår om byggnaden ska vara kvar eller inte. Eftersom området ligger så centralt
bör det ges möjlighet till detaljhandel med mera i bottenplan. Det
finns planer på en bilbro över ån vid Hamntorget. Trafiken bör i så
fall ledas till korsning vid Varlaskolan för att inte öka trafiken längs
ån. Projekten Valand och Ejdern är två viktiga projekt som kan
vidareutveckla centrum och knyta ihop de centrumdelar som finns
idag.
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Parker och natur
I den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad anges att en stad bör byggas så att den
främjar fysisk aktivitet. Det ska finnas grönområden att röra sig i och emellan och gång- och
cykelstråken ska vara säkra, trivsamma och sammanhängande. I de nya större bostadsområdena bör det finnas tillgång till lek och idrott. Nya parker placeras nära områden för bostäder, service eller företag så att de kan vara en tillgång för boende eller de som arbetar.
Att vistas i parker och naturområden är bra för hälsan ur många aspekter. Undersökningar
har till exempel visat att vistelse i park- och naturområden erbjuder effektiv rehabilitering
för äldre, sjuka och handikappade. Många upplever att de får mer energi och återhämtning genom att vara i naturen. Även ur ett barnperspektiv är det gynnsamt med tillgång till
parker och naturområden då barn som leker mycket i naturen har visat sig vara mer kreativa
i sina lekar, blir starkare och får en mer utvecklad motorik än barn som sällan är ute i skog
och mark. Grönområdena ska därför ligga i nära anslutning till boendet. Ett annat mål är
också att kunna promenera längre sträckor och ta sig till fots mellan de olika grönområdena.
Därför bör stråk utvecklas och förstärkas. Det är viktigt att bebyggelsemiljön utformas med
hänsyn till behovet av rekreation och att rekreationsområdena görs tillgängliga.
Kulturmiljö
I Kungsbacka stad finns både hela miljöer och enstaka hus av kulturhistoriskt intresse.
Förutom Kungsbacka Innerstad, där området kring Stortorget är klassat som riksintresse, är
Västra Villastaden, Signeskulle och Järnvägsgatan miljöer som är intressanta ut kulturhistoriskt perspektiv.
I den fördjupade översiktsplanen föreslås fler nya bostadsområden där delar redan är bebyggda. Äldre byggnader finns på några av dessa platser. När nya planer för sådana platser görs
ska det alltid utvärderas vad det kan ge att bevara byggnader. Motivet för att bevara äldre
byggnader är att de ger spänning och bidrar till att stadens historia kan skönjas.
Kommunen arbetar med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad.
Trafikledsplan
Trafikledsplanen för Kungsbacka (2007) ingår i den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad 2009. I denna plan framgår det huvudnät av trafikleder som enligt prognoser
behövs för Kungsbacka stads utveckling fram till 2020. I trafikledsplanen beskrivs Varlavägen som en trafikled inom staden.
Trafiklederna har främst funktion för genomfartstrafik, som förbindelser mellan större vägar
utanför staden och delar av staden samt för att förbinda stadsdelarna. Trafiklederna ska ha
sådan kapacitet och utformning att de medger god framkomlighet och körkomfort. De ska
vara av sådan kvalitet att de drar till sig trafik från andra vägar och gator. Korsningar med
gång- och cykeltrafik bör som regel vara planskilda.
Grönstrukturplan
Grönstrukturplanen för Kungsbacka (2007) ingår i den fördjupade översiktsplanen för
Kungsbacka stad 2009. Det gröna ska vara en integrerad del av staden. I Kungsbacka stad
finns det till viss del brist på närliggande rekreationsområden för ”vardagsrekreation” där
man kan ta en kort promenad eller gå ut med hunden.
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Gestaltningsprogram för Kungsbackaån Åtgärdsplan för Kungsbackaån
Gestaltningsprogram för Kungsbackaån från 2008
innehåller huvudideér och principer för hur stadens
park- och naturområden ska utvecklas. Kungsbackaåns höga naturvärden ska tas tillvara och förstärkas.
Ån ska synliggöras. Människorna ska få kontakt med
vattnet. Bebyggelsen ska vändas mot ån istället för
bort från ån. Ån och dess närmaste omgivning ska
bli en hjälp att orientera sig. Olika karaktärer längs
ån ska utvecklas. I innerstaden ska åns stadsmässiga
utformning förstärkas med stensatta kajer, bryggor
med mera.
Området ligger centralt och ska utformas med en mer
stadslik karaktär än det har idag. Förslag på utformning finns framtaget. En kajpromenad
och en brygga söder om gångbron ska öka tillgängligheten till vattnet. Även nya sittplatser,
en trätrappa och en mer ordnad strandskoning ingår i förslaget.
I juni 2019 beslutade kommunstyrelsen om en Åtgärdsplan för Kungsbackaån, som är ett
tillägg till Gestaltningsprogram för Kungsbackaån från 2008. Åtgärdsplanen är en åtgärdsbeskrivning och prioritering av åtgärder från Gestaltningsprogram för Kungsbackaån.
Kommunfullmäktiges mål
Kungsbacka kommun har fem kommunövergripande mål som är antagna av kommunfullmäktige, 2017. Målen har sin utgångspunkt i visionen som beskriver hur vi vill att samhället
ska se ut år 2030.
Målen är uppdelade i fem delar.
En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i
• I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och livsstilar.
• Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.
• I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.

En hållbar utveckling och en hälsosam miljö
• Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi.
• Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen
samt Borgmästaravtalet för att bli en av de främsta kommunerna inom miljö- och klimatfrågor.
• Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt.

Bästa företagsklimatet i Västsverige
• Kungsbacka är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor.
• I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom
samverkan mellan näringsliv och utbildning.

I Kungsbacka utvecklas vi hela livet
• Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.
• I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv.

Planprogram 9

Ett medskapande samhälle och öppen attityd
• I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i
att utforma det goda livet.
• Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt
med kommunen.
• Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt.
• Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapade medarbetare och
ledare.

Bostadsförsörjningsprogrammet 2019-2025
I april 2019 beslutade kommunfullmäktige att ändra sin målsättning för bostadsbyggandet
till att omfatta planering för 500 nya bostäder per år i hela kommunen under perioden 20192023 varav 300 av dessa nya bostäder planeras i Kungsbacka stad.
Gång- och cykelstrategi
Kungsbackas gång- och cykelstrategi antogs av nämnden för Teknik den 17 maj 2017. Syftet
med strategin är att beskriva fotgängare och cyklisters behov i transportsystemet och peka
på åtgärder som krävs för att nå kommunens vision och mål. Det naturliga förstahandsvalet
ska vara att ta sig fram till fots eller med cykel för resor inom tätorten.
Parkeringsstrategi
Parkeringsstrategi för Kungsbacka Stad antogs av kommunstyrelsen 2017-06-26. Parkering ska
planeras på ett sätt att den möjliggör kombinationer av olika transportmedel. Parkeringsstrategin strävar efter att det ska vara en god tillgänglighet för alla trafikslag; bilister, cyklister,
fotgängare och resenärer i kollektivtrafiken.
Parkeringsanläggningar ska kunna ha ett flexibelt användningssätt och planeras så att det
finns ett samnyttjande av parkeringsplatser, där parkering för boende och kontor med fördel
kan samnyttjas.
Cykel- och bilparkering ska vara väl avgränsande, funktionella vid full beläggning samt ha
en god gestaltning även när de inte nyttjas fullt ut. För att göra cykling attraktivt ska cykelparkeringar vara väderskyddade och möjlighet att låsa fast cykeln ska finnas.
Klimatstrategi
Kommunens klimatstrategi (KF 2018-12-13 §257) innehåller en rad mål samt åtgärdsförslag
för att begränsa kommunens klimatpåverkan. Flera åtgärder riktar sig till planerings- och
byggsektorn och innehåller bland annat förslag på mer användning av trä vid nybyggnation,
verka för utbyggnad av solenergi samt verka för ökade möjligheter för resor med gång-, cykel
och kollektivtrafik.
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Förutsättningar
Läge, areal och markägoförhållanden
Programområdet är cirka 4 hektar stort och är beläget mycket centralt i Kungsbacka stad.
I öster avgränsas området av Sjöallén och Kungsbackaån som gränsar mot innerstaden. I
söder ligger Skogsallén som gränsar mot Västra Villastaden och i norr angränsar området till
stadsdelen Valand och Kungsgatan. Programområdet omfattar fastigheterna Ejdern 1, 4, 5,
8, Tärnan 5 och Kungsbacka 2:2, 2:13 och 3:1. Kommunen äger all mark inom programområdet.
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På 1920-talet låg det aktuella programområdet i utkanten av staden, men allt eftersom
staden växte blev området en mer integrerad del av staden. Idag ligger området inom Kungsbacka centrum och intill stadskärnan.

lén

Sjö
all

Sko
gsal

én

Bismarksgatan

Flygfoto från området från 1924, 1960 och 2019 som visar hur området förändrats över tid.
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Bebyggelseområden
Programområdet har en central placering i staden mellan gamla innerstadens kulturmiljö,
Västra villastadens bostadsmiljö från 1940- och 50-talet och det framväxande Valandområdet. Innerstaden är kärnan i Kungsbacka och bebyggelsen/strukturen härstammar från
tidigt 1800-tal. Mitt i innerstaden ligger Kungsbacka torg.
I den framväxande stadsdelen Valand skapas nya kvarter med bostäder, handel och kontor.
Centralt i Valand möjliggörs för ett centrumstråk kantad av butiker och lokaler. Norr om
Valand ligger Kungsmässan, som är ett av regionens största köpcentrum. Kungsmässan har
nyligen utökat med en större tillbyggnad.
Ytorna inom programområdet är mycket glest bebyggda med främst en- till trevånings kommunala byggnader. Större delen av programområdet används idag som parkeringsyta. Området inrymmer en förskola och en äldre skolbyggnad. Ett flerbostadshus ligger i anslutning
till området vid Kungsgatan. Parkeringsområdet angörs från cirkulationen vid Kungsgatan/
Varlavägen samt från Sjöallén.
I programområdet södra del ligger Alléskolan, en tegelbyggnad i trevåningar. På södra sidan
om Skogsallén angränsar programområdet till tvåvånings villabebyggelse i trä och puts. I
östra delen gränsar området till den gamla innerstaden i trä/tegel/putsfasader i två till fyra
våningar. Norr om programområdet växer stadsdelen Valand i två till sex våningar fram och
närmst kvarteret Ejdern ligger ett parkeringshus i fem våningar. I västra delen av programområdet ligger Grundens förskola, en envånings träbyggnad. På norra sidan av Bissmarksgatan angränsar området till flerbostadshus som är tegelhus uppförda i tre våningar.
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1. Alléskolan används idag som boendelokaler för
nyanlända.

2. Grundens förskola längs Bissmarksgatan.

3. Skogsalléns lekpark i programområdets västa del.

4. Återvinningsstation centralt placerad i området.

5 Parkeringshus i stadsdelen Valand

6. Bostäder längs Bissmarksgatan.

7. Västra Villastaden i södra programområdet.

8. Innerstaden gränsar i östra delen.
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Alléskolan

Alléskolan stod färdig 1947 och uppfördes i rött tegel i tre våningar placerad längs med
Kungsbackaån. Skolan blev snabbt för liten och byggdes ut efter tioårs användning. 1959
uppfördes två friliggande skolhus om en våning vardera, placerade kring skolgården i
anslutning till Alléskolans huvudbyggnad. Ytterligare en paviljongbyggnad uppfördes på
1980-talet. År 2002 lades den ordinarie grundskoleverksamheten vid Alléskolan ned. Skolbyggnaden har därefter används som tillfälliga lokaler för skolelever under uppbyggnad av
Aranäsgymnasiet, Elof Lindälvsgymnasiet och Varlaskolan. Alléskolan har även inhyst ett
dagis och Lindälvens fritidsgård. 2011 flyttade Kulturföreningen Alléteatern in i skolans
gamla gymnastiksal på ett korttidskontrakt. Under 2016 och framåt har Alleéskolan använts som ett tillfälligt evakueringsboende för nyanlända. Alléskolan är en värdefull del av
stadens årsringar.
En kulturmiljöutredning av Alléskoltomten, Mats & Arne Arkitektkontor AB 2019-06-03,
har tagits fram och som sammanfattar olika värden för skolan.
• Alléskolan representerar 1940-talsarkitekturen och den offentliga bebyggelsen från
1900-talets början som det finns få av i staden.
• Skolan har en unik arkitektur med hög kvalitet i utformning och materialval.
• Skolan är välbyggd och är i gott skick med en halvmeter tjocka bärande tegelväggar.
• Skolbyggnaden har en inbyggd flexibilitet och utifrån den kulturhistoriska bedömningen
tål den anpassade om- och tillbyggnader tack vare sin höga byggnadstekniska och arkitektoniska kvalitet.
• Byggnaden länkar ihop befintligt villaområde både i skala och volym, och anknyter lätt
till en nyare modern bebyggelse.
• Alléskolan bidrar starkt till platsens och stadens identitet.

Alléskolans västra långsida

Alléskolans östra långsida som
bildar ett fondmotiv mot Kungsbackaån

Planprogram 15

Grönstruktur
Kungsbackaån rinner genom hela Kungsbacka stad från norr till söder och ån passerar
genom programområdets östra del. Ån kantas av grönytor och där finns även mindre träbryggor. Genom programområdet sträcker sig Sjöallén och Skogsallén som är två historiskt
värdefulla alléer. De omfattas av biotopskydd och bedöms ha höga biologiska, kulturella och
sociala värden. De fyller en viktig funktion som spridningskorridorer för fåglar och insekter
och fungerar även som luftrenare av partiklar från stadens trafik. Utmed Kungsgatan finns
en långsmal grönremsa med trädplanteringar. I västra delen finns en nyanlagd lekplats.
Grönt i närområdet
Söder om området ligger Västra villastaden som kännetecknas av bostadshus med större
lummiga och uppvuxna trädgårdar. I programområdets närområde finns även större grönområden som Kungsbackaskogen, Kollaskogen och Varlaskogen i väst ligger mellan 200 och
500 meter bort fågelvägen. Vid kulturhuset Fyren, cirka 100 meter norrut, finns en parkliknande miljö som är en välanvänd mötesplats för stadens invånare. Söderut, vid mynningen
där Söderå och Kungsbackaån möts, ligger Skansen som är en parkliknande miljö. Marken
ägs inte av kommunen. Badhusparken ligger intill innerstaden och är en väletablerad stadspark.
Strandskydd
Programområdet omfattas inte i dagsläget av något strandskydd, men när ny detaljplan ska
upprättas kommer strandskydd att återinträda.

Ejdern

Grönområden och parker i Kungsbacka stad.

Kungsbackaån och Sjöallén
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Skogsallén

Sociotopvärden
Sociotopkartan för Kungsbacka stad beskriver de sociotopvärden som har inventerats på
kommunägd mark. I grönområdet i östra delen av programområdet förekommer sociotopvärdet Bå (båtliv), F (fiske), Mo (motion), Mp (mötesplats), Pi (picknick), Pr (promenad), Va
(vattenupplevelse), Vi (vila) och i den västra delen finns värdet för L (lek), Mo (motion), Pr
(promenad).
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Kartan visar ett utsnitt av sociotopkartan med frekvent använda stråk som har identifierats inom och i programområdets närhet.

Sociotopkartan för Kungsbacka stad visar en nulägesbild av människors användning och upplevelse av de
platser och grönområden inom Kungsbacka stad som är tillgängliga för allmänheten. Användningen och upplevelserna av platserna redovisas i kartan genom så kallade sociotopvärden. I arbetet med sociotopkartan för
Kungsbacka stad har begreppet sociotop definierats som ”plats för människors aktiviteter och upplevelser”.
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Markförhållanden
Fornlämningar
Inga fornlämningar finns registrerade inom programområdet.
Förorenad mark

Under programarbetet har det gjorts en miljöhistorisk inventering (Geosigma, 2019-04-05)
samt en översiktlig miljöteknisk markundersökning (Geosigma, 2019-07-01). Inventeringen
sammanställde resultat av tidigare undersökningar och saneringsåtgärder samt kom med
förslag på ytterligare provtagningspunkter. Resultatet av utredningarna visar att stora delar
av området är påverkade av föroreningar. Det finns ingen tydlig indikation på att den före
detta yllefabriken i den nordöstra delen av området ska ha påverkat aktuellt område nämnvärt.
Förorenad mark finns inom området men inte i sådan omfattning att det äventyrar möjligheterna till fortsatt exploatering. I det fortsatta arbetet får man utgå från att överskottsmassor
kan behöva hanteras som förorenade och att markarbeten inom området är anmälningspliktiga.
Radon
Programområdet är placerad inom lågriskområde för radon.
Geoteknik

En geoteknisk undersökning har tidigare genomförts med syfte att bedöma områdets byggbarhet (Norconsult, 2007-10-08). I den redovisas att området i huvudsak utgörs av hårdgjorda ytor och mindre bevuxna ytor. Markytans nivåer varierar inom området mellan ca +1,7 i
områdets sydöstra hörn närmast Kungsbackaån och +3,3 i områdets västra delar. Byggnation
inom området är möjlig men förutsätter grundförstärkning för all belastning inom delar
som är känsliga för sättningar. Stabiliteten kan bedömas vara tillfredställande för befintliga
förhållanden och med något lägre säkerhet närmast ån. För att säkerställa stabiliteten även
närmast ån skulle till exempel avschaktning av släntkrön kunna genomföras. Ingen belastning bör påföras marken mellan Sjöallén och Kungsbackaån utan stabilitetsförbättrande
åtgärder.

Gator och trafik
Kungsbacka kommun är huvudman för Kungsgatan samt gatorna vid Sjöallén och Skogsallén. Programområdet har genomfartstrafik via Sjöallén till Västra villastaden. Eftersom
stor del av området används som parkeringsyta med tillfart från Kungsgatan och Sjöallén
trafikeras området från flera olika håll. Inom programområdet finns även Bissmarksgatan
och Biskopsgatan som fungerar som tillfartsgator till befintliga bostäder och förskola i västra
delen av området.
Kungsgatan, som är en välanvänd genomfartsväg i centrala Kungsbacka, ligger direkt norr
om programområdet. Kungsgatan har en årsdygnstrafik (ÅDT) på cirka 17 300 fordon/dygn
(2014). Kungsgatan är hastighetsbegränsad till 30 km/h vid programområdet. Sjöallén har
en årsdygnstrafik på cirka 800 fordon (2019). Gatan vid Skogsallén, som utgör gräns mot
bostadsområdet i Västra villastaden, är enkelriktad och kan endast trafikeras i östlig riktning.
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Gång och cykel

Det finns separata gång- och cykelvägar på båda sidor om Kungsgatan och mellan Sjöallén
och Kungsbackaån. Längs Skogsallén finns en separat gång- och cykelväg. En trottoar finns
längs Sjöalléns västra sida.
Gång- och cykelvägen längs med Kungsgatan, Sjöallén och Skogsallén ingår i huvudvägnätet för cykel som i gång- och cykelstrategin definieras som det snabba cykelnätet. Mellan
2014-2017 har det gjorts mätningar för antalet cyklister längs Kungsgatan på en fast mätpunkt på cykelbanan där antalet cyklister varit omkring 110 000 cyklister/år.
Kollektivtrafik

Programområdet ligger i nära anslutning till Kungsbacka resecentrum med bussterminal och tågstation, en sträcka på cirka 300 meter. På hållplatsen Kungsgatan stannar fem
busslinjer som kör mot Onsala, Vallda, Särö och Kullavik. Alla busslinjer har koppling till
Kungsbacka station. Hållplatsen Sjöallén i södra delen av programområdet trafikeras i norrgåenderiktning av linje 2 som går mellan Kolla och Hede station.
Parkering

Idag sker allmän parkering inom större delen av programområdet. Området har cirka 400
parkeringsplatser. Längsgående parkeringar finns på Sjöallén och Skogsallén. Vid Bismarksgatan finns en allmän parkeringsplats med 33 platser.
Vid arrangemang i staden, till exempel i innerstaden, kan det uppstå parkeringsproblem i
området. Intill programområdet har ett nytt parkeringshus i Valand uppförts som tillfälligt
kan husera dessa bilar.

Kommunal service
Utbildningslokaler
Alléskolan har använts som skollokaler fram till 2002 då eleverna flyttades till den nybyggda Kollaskolan (årskurs F-9) som ligger cirka en dryg kilometer söder ut. Därefter har
skolan nyttjats som tillfälliga skollokaler när Aranäsgymnasiet och Varlaskolan byggdes
om. Grundens förskola ligger i västra delen av området består av två avdelningar. I centrala
Kungsbacka finns flertalet förskolor (se karta). Norr om programområdet ligger Varlaskolan
(åk 6-9) och drygt 800 meter nordväst om programområdet ligger Tingbergsskolan (årskurs
F-5). I programområdets närhet finns även tre gymnasieskolor (se kartan): Aranäsgymnasiet,
Elof Lindälv och Drottning Blanka.

Kungsgatan.

Skogsallén.
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Under de kommande tio åren planeras det för cirka 3 000 nya bostäder i Kungsbacka stad.
Detta i kombination med att det finns utbildningslokaler i paviljonger vars tillfälliga bygglov
löper ut de kommande åren innebär att det kommer bli ett kraftigt underskott av förskoleplatser i centrala Kungsbacka på sikt.
Vård- och omsorgsboenden
Inom 1,5 kilometer finns det fyra äldreboenden.
Kulturverksamheter
I Alléskolans gamla gymnastiksal utövar Kulturföreningen Alléteatern verksamhet. Kulturhuset Fyren med kommunalt bibliotek och kulturlokaler ligger 150 meter norr om programområdet. Elektronen ligger norr om Varlaskolan och dessa lokaler används som bland annat
media- och musikstudio med replokaler. Elektronen ska rivas då det ligger inom stadomvandlingsområdet kvarteret Gjutaren och Liljan och omlokalisering av verksamheten pågår.

Näringsliv och handel
Programområdet är centralt beläget i staden och angränsar till innerstaden med utbud av
restauranger, kaféer, butiker, frisörer med mera. På Kungsbacka torg arrangeras ofta evenemang som drar mycket folk.
Området ligger 300 meter söder om ett av regionens största köpcentrum Kungsmässan. Här
finns ett mycket stort utbud av butiker, service och restauranger.
Stadsdelen Valand växer fram med ett centrumstråk som ska länka samman innerstaden
med Kungsmässan. Centrumstråket ska kantas av kontorslokaler, restauranger, butiker,
kaféer och bostäder.
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Förskolor och skolor i programområdets närhet.
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Förskola

Grundskola

Gymnasium

Teknisk försörjning
Vatten- och spillvatten

Hela programområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten.
Dagvatten
Programområdet är idag till stor del hårdjort med två skolbyggnader och en större parkering.
Området är kopplat till det kommunala dagvattensystemet via ledningar i kringliggande
vägnät. Det är mycket svårt för dagvattnet att infiltrera eftersom marken utgörs av lera och
silt.
Området bedöms inte ha några instängda områden. Kungsbackaåns vattennivåer vid 100och 200-årsflöden riskerar att dämma uppåt i ledningsnätet och på det sättet påverka området.
El, tele och bredband

El, tele och bredband finns utbyggt inom programområdet.
Fjärrvärme
Ledningar för fjärrvärme är utbyggda i Sjöallén och i Skogsallén.
Avfall
Centralt i programområdet ligger en väl använd återvinningsstation.

Hälsa och säkerhet
Risk för översvämning
Kungsbacka och Kungsbackaån är utpekat som ett av 25 områden i Sverige med betydande
översvämningsrisk. Det har lett till att myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) återkommande genomför översvämningskarteringar. En uppdaterad kartering för
Kungsbackaån publicerades under våren 2019 som innehåller även en utredning om vilka
vattennivåer stormhöjningar i havet kan tänkas orsaka. Utöver detta finns även översvämningsutredningar som utförts på uppdrag av Kungsbacka kommun.
Höga flöden i Kungsbackaån kan orsaka översvämning i höjd med planområdet men förutsätter att havsnivån vid tillfället också är högre än den normala. Klimatförändringar innebär
ökad översvämningsrisk i framtiden och här då i första hand beroende på att den normala
havsnivån blir högre än dagens.
Vattennivån vid ett klimatanpassat flöde i ån med återkomsttiden 200 år (årlig sannolikhet
0,5% år 2100) är enligt MSB:s kartering +2,0-2,2 meter vid planområdet. För den beräkningen har havsnivån ansatts till framtida medelhögvattenstånd på +1,8 meter. Dagens
medelhögvattenstånd är +1,0 meter. Klimatanpassad 200-årsnivå för stormhöjning i havet är
+2,2 meter.

Trafikbuller
Enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska
anordnas i anslutning till byggnaden. Samma värden gäller för bostadsbyggnader om högst
35 kvadratmeter men ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 dBA.
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Riktvärdena inomhus kan klaras med fasader inklusive fönster utformade med hänsyn till
ljudnivåkraven i Boverkets Byggregler (BBR).
För verksamheter finns bara riktvärden inomhus. Förutsatt standardfönster överskrids dessa
vid fasader där ekvivalenta ljudnivån är högre än 65 dBA och maximala ljudnivån högre än
80 dBA utan särskilda bullerskyddsåtgärder.
Trafiken från Varlavägen och Kungsgatan innebär att programområdet idag är delvis bullerstört.

Social hållbarhet - nulägesanalys
Mångfald
Området innehåller kommunala byggnader varav Alléskolan är den största. Idag används
Alléskolan som ett tillfälligt boende, men delar av lokalerna används även för kulturell verksamhet. Intill Alléskolan finns paviljonger, som används av service (hemtjänsten). Skogsalléns förskola ligger inom området samt ett bostadshus som hyrs ut av kommunen. Intill
förskolan ligger Skogsalléns lekplats som är en mötesplats för boende i området. Större delen
av området används som allmän parkeringsplats. På parkeringsplatsen finns även en välanvänd återvinningsstation.
Det finns tydliga gränser avseende karaktär, utformning och upplåtelseformer mellan de
olika områdena som omger programområdet. Innerstaden och kvarteret Valand har en
blandning av verksamheter och bostäder, medan Västra villastaden utgör en av stadens äldre
bostadskvarter.
Vardagsliv
Området har många tillfälliga besökare under dagtid till den stora parkeringsplatsen,
förskolan och lekplatsen. Det centrala läget gör även att många rör sig genom området. I
närområdet finns innerstaden (med restauranger/café/ biograf/butiker/kulturverksamhet),
Kungsmässan (med handel/restauranger) och kulturhuset Fyren. Längs Kungsbackaån finns
en gång- och cykelväg och som är central i stråket längs Kungsbackaån genom hela staden.
Inom området finns småbåtar och bryggor som kantar ån. Huvudsakliga målgrupper för
området idag är blandad det vill säga äldre, medelålder, yngre och ungdomar. Målpunkter
inom området är lekplatsen, parkeringsplatsen och återvinningsstationen. Stråket längs ån
används sporadiskt som rekreationsområde, en del i hela å-stråket genom staden.

Trygghet
Området har mycket människor i rörelse under dagtid men på kvällar och helger upplevs
området som otryggt då majoriteten av verksamheterna i omgivningen är stängda. Området
mellan Alléskolan och Skogsalléns förskola upplevs som en baksida med öppna ytor omgiven av äldre vegetation, sluten fasad med mera. Stråket längs Kungsbackaån är belyst och
upplevs tryggt. Det finns en bra sikt genom området och orienterbarheten är god. Idag finns
inga aktiva fasader på byggnaderna inom området.

Mobilitet
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Området är mycket centralt beläget i staden med cirka 300 meter från Kungsbacka station
där möjlighet finns att åka tåg och buss inom och utanför kommunen. Vid Kungsgatan i
norr ligger en hållplats som har goda bussförbindelser under större delen av dygnet. Det
finns även en hållplats vid Sjöallén. Det finns tre tydliga stråk genom området: Kungsgatan,
vid Sjöallén samt Skogsallén, vilka alla tre ger området en tydlig avgränsning. Stråken har
mycket bra gång- och cykelvägar. Gång- och cykelvägen i Sjöallén anses som en ”huvudgata” genom området för fotgängare och cyklister. I och med det centrala läget är vardagslivets
funktioner lätta att ta sig till utan bil.

Samvaro
Inom området finns det ett fåtal mötesplatser bland annat lekplats och sittbänkar längs
Sjöallén. Kopplingen till innerstadens torg och kvarteret Valand där övrigt utbud finns är
otydlig. I stort sett upplevs hela området som offentlig och en yta som kan användas av alla
invånare i Kungsbacka, men som har ett underskott på mötesplats med tanke på den centrala placeringen i Kungsbacka stad.
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Programförslag
Sammanfattning
Planprogrammet föreslår en utveckling av ett centralt område i Kungsbacka som idag främst
består av en större parkeringsyta, en äldre skolbyggnad, återvinningsstation, förskolelokaler
och trafikytor. Målsättningen är att området ska omvandlas till en blandad stadsbebyggelse
innehållande bostäder, kontor, kommunal- och kommersiell service, ytor för rekreation samt
förstärkta kopplingar till angränsande områden. Området utgör den sista länken i centrumstråket mellan Kungsmässan och innerstaden.
Programområdet ligger mycket centralt i Kungsbacka stad med närhet till innerstaden,
Kungsmässan och resecentrum. Den stora parkeringsytan skapar idag ett stadsbyggnadsmässigt hål i de mest centrala delarna som fysiskt avgränsar innerstaden med området kring
Kungsmässan. En utveckling av kvarteret Ejdern med tydliga och trygga kopplingar i form
av ett centrumstråk som kantas av en stadsmässig bebyggelse och tilltalande miljöer för rekreation och mötesplatser kommer därför länka samman innerstaden med stadsdelen Valand
och Kungsmässan på ett attraktivt sätt.
Programmet föreslår en utbyggnad av minst 250 bostäder, vilket ger ett tillskott av cirka
500 invånare centralt i Kungsbacka. Utöver bostäder skapas även flertalet kontors- och
verksamhetslokaler, en förskola och ytor för rekreation. Förslaget redovisar två alternativa
markanvändningar för Alléskoltomten. Ett förslag innebär att skolbyggnaden finns kvar
och integreras i den nya bebyggelsen. Ett annat förslag innebär att skolan rivs och ersätts
med nya byggnader. De stora antalet parkeringsplatser som finns inom kvarteret Ejdern
idag ersätts i ett stadsmässigt parkeringshus mot Kungsgatan som kompletteras med andra
funktioner som till exempel kontor och kommersiella ytor. Intentionen med programmet är
även att utveckla området intill Kungsbackaån där parkmiljöer och kontakten med ån ska
stärkas inklusive att möjliggöra för en ny bro över Kungsbackaån från Hamntorget. Programmet syftar även till ett säkerställande av Skogsallén och lekparken i programmets södra
och västra del.
Planprogrammets intentioner ska ligga till grund för kommande detaljplan.
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Översiktlig markanvändningskarta över programområdet. Översta röda pilen visar
centrumstråket som kopplar området till innerstaden och stadsdelen Valand. Nedersta röda pilen visar koppling till Hamntorget.
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1. Bostadskvarter, flerbostadshus i fyra våningar.
Teckenförklaring
2. Bostads- och centrumkvarter, verksamhetslokaler i bottenvåningen och flerbostadshus i upp
Grönområde/park- och vattenområde
till sex våningar, hotell. Integrerat parkeringshus.
3. Bostads- och centrumkvarter, verksamhetsUtvecklingsområde, bostäder
lokaler i bottenvåningen och flerbostadshus i tre
till fem våningar, hotell. Byggnaderna trappas ner
mot Västra villastaden.
Utvecklingsområde, blandad stadsbebyggelse
med bland annat bostäder, kontor, verksamhets4. Utbildningslokaler (ex förskola). Byggnader i
lokaler och parkeringshus.
upp till tre våningar föreslås att placeras mot ny
gata genom kvarteret Ejdern.
Utvecklingsområde, utbildningslokaler
5. Utveckling av park- och vattenområde längs
Programområde
Kungsbackaån.
6. Lekpark och Skogsallén bevaras.
1111111111111111111111 Ny gata mellan Kungsgatan och Skogsallén
genom kvarteret Ejdern samt utmed Skogsallén a. Centrumstråk - länk mellan Kungsmässan och
innerstaden.
Centrumstråk
◄·····►
b. Ny vägkoppling mellan Kungsgatan och
Skogsallén med gång- och cykelväg.
◄·····► Ny bro vid Hamntorget
c. Ny bro mellan Hamntorget och Sjöallén.
◄·····► Nytt gång- och cykelstråk
d. Ny koppling mellan Bissmarksgatan, KungsBefintliga gång- och cykelvägar
backaån och innerstaden.
•••••• •
e. Befintliga gång- och cykelvägar i Sjöallén och
III, IV, V, VI
Högsta antal våningar på ny bebyggelse
Skogsallén bevaras.
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Alleskotans torg
En fl exibel p lats för kult ur och annan aktivitet för all a åldrar.
Grönska ramar in plat sen.

AIIC:torget
Ett lummigt litet tcrg fu r exv boule
Vence, Fro nkrke

Sföallerls kajplats
Torget vi d ka1en. Gradänger skapar vattenkontakt
Tro m 5<1, No rge

SjöallE!n s kajplats
Torget 111d kaien. Grad anger skapar vattenkontakt
Tro mso, Norge

Två möjlig utbyggnader av bebyggelse i kvarteret Ejdern. Här redovisas överst bebyggelse om Alléskolan ska bevaras och nedan om Alléskolan ersätts med nya byggnader, se vidare sidan 32-33. Skisserna
är framtagna av Abako i samarbete med kommunen 2020-10-05.
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Stadsbyggnadsprinciper
Stora delar av centrala Kungsbacka genomgår nu en stadsomvandling från större verksamhets- och parkeringsområden till blandad stadsbebyggelse med stärkta kopplingar mellan
stadsdelar, se karta på sidan 6. Intill kvarteret Ejdern pågår byggnation i stadsdelen Valand
och vid Varlaskolan samtidigt som planering pågår i kvarteret Gjutaren och Liljan. Utvecklingen av kvarteret Ejdern är ytterligare ett steg i att utveckla en levande centrumkärna
genom att skapa en högre stadsmässighet med bebyggelse som innehåller fler bostäder, kommunal- och kommersiell service, arbetsplatser, effektivare parkering samt utvecklade rekreationsytor och grönstråk i ett strategiskt läge nära resecentrum och viktiga knutpunkter som
innerstaden och Kungsmässan.

Utformning av allmänna platser
Inom kvarteret Ejdern kommer ett flertal offentliga platser att skapas i form av torgytor,
tydliga stråk samt parkmiljöer. En variation gällande utformning, innehåll och materialval
av de offentliga rummen skapar spännande och inbjudande rum att mötas i. Samtidigt är det
viktigt att det finns en enhetlig gestaltning i området i form av identitetsskapande element
som exempelvis belysning, markbeläggning, gatumöbler och skyltning. Nedan redovisas
allmänna platser som det bör läggas extra mycket fokus på.
Centrumstråket

En viktig och bärande del i utvecklingen av kvarteret Ejdern är att binda samman innerstaden och stadsdelen Valand som en sista länk i det övergripande centrumstråket mellan
innerstaden och Kungsmässan. Centrumstråket är ett attraktivt och tryggt stråk för fotgängare och cyklister. Centrumstråket föreslås att länkas till innerstaden via en av broarna
över Kungsbackaån, kallad Vitors båge. Invid brofästet föreslås en torgyta som kopplas ihop
med stråket genom kvarteret Ejderns nordöstra hörn och vidare genom stadsdelen Valand
mot Kungsmässan.
Det är av stor vikt att utformningen och innehållet av bebyggelsen, samt miljön längs centrumstråket, utformas med god kvalitet och med hög stadsmässighet. För att centrumstråket
ska bli det primära alternativet för fotgängare krävs det att en trygg och säker trafikmiljö
skapas där bilkörandet begränsas i största möjliga mån. Stråket ska utformas med höga
gestaltningsambitioner som exempelvis markbeläggning som bryter av mot asfalt, sittmöjligheter och planteringar samt med publika funktioner i bebyggelsens bottenvåningar med
entréer mot stråket. Längs stråket är det därför viktigt att bottenvåningarna inrymmer
butiker, caféer, restauranger och kontor som lockar dit folk och på så sätt ge liv åt stråket.
Det ska finnas möjlighet till uteserveringar med långa öppettider så att stråket blir levande
även under kvällstid. Att skapa varierande mötesplatser, spännande vyer och möjliggöra för
konstutsmyckning av olika slag är ytterligare exempel på hur stråket kan inbjuda till att fler
människor vill röra sig genom området.

Illustrerade bilder av centrumstråket genom stadsdelen Valand, 02 landskap & QPG.
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Parken längs Kungsbackaån

Mellan Kungsbacka innerstad och kvarteret Ejdern ligger Kungsbackaån som delar av
staden samtidigt som den ger goda möjligheter till att skapa attraktiva och varierande
mötesplatser med koppling till vattnet. Kvarteret Ejderns läge intill Kungsbackaån ska tas
tillvara genom att skapa en attraktiv parkmiljö med stärkt kontakt till ån i form av bland
annat medvetet utformade platser med bryggor och sittmöjligheter. Detta skapar möjlighet
för rekreation för både besökare och boende i närområdet samt över generationsgränserna.
Bebyggelsen mot Sjöallén ska utformas med aktiva bottenvåningar som är publika och lättillgängliga miljöer för att möjliggöra för olika typer av målpunkter och mötesplatser längs
å-rummet. Fler människor kommer med stor sannolikhet att röra sig längs ån i och med
att biltrafiken föreslås att ledas in i kvarteret Ejdern på en ny gata via Skogsallén istället för
längs Kungsbackaån som fallet är idag (läs mer under rubriken ”Trafik” på sidan 33).
Parken vid Skogsallén

I den västra delen av programområdet finns idag ett grönområde med en välanvänd lekplats.
Avsikten är att bevara och utveckla grönytan och göra den parkliknande och tilltalande över
generationsgränser då det är en grönyta som kommer bli tillgänglig för fler boenden och
besökare än idag. Att erbjuda flera olika miljöer och aktiviteter som tilltalar olika åldrar är
positivt i parken vilket även ger goda förutsättningar för att parken kommer att användas
under större delen av dagen och året. Träden i Skogsallén ramar in och stärker den rumsliga
karaktären för parkmiljön och ska bevaras.
Torg

Ett antal mötesplatser och mindre torgytor föreslås i kvarteret Ejdern. Främst finns det goda
möjligheter att skapa mindre torg i anslutning till Kungsbackaån och centrumstråket där
många människor förväntas att röra sig. Mellan Alléskoltomten och Kungsbackaån finns
också goda möjligheter att skapa en attraktiv torgmiljö. I de fall torgen lokaliseras i anslutning till stråk eller gator bör markbeläggningen avvika från asfalt samt planteringar skapas
för att stärka torgens/mötesplatsens karaktär och tydlighet.

Möjlig utformning av parken vid Sjöallén med en trappa ner mot Kungsbackaån, Abako 2020-10-05.
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Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen kommer att ha ett blandat innehåll med flera stadsmässiga funktioner
bland annat kontor, butiker, caféer, utbildningslokaler, hotell, parkering samt bostäder. Gestaltningskraven är höga där närheten till västra Villastadens karaktär av trädgårdsstad samt
innerstadens kulturmiljö behöver visas särskild hänsyn avseende volymer och utformning.
Ny bebyggelse bör även samspela med bebyggelsen i stadsdelen Valand.
I kvarteret Ejdern föreslås ny bebyggelse uppföras med variation i våningsantal och med
högre volymer, upp till sex våningar, mot Kungsgatan. Närmast husen i Västra villastaden,
föreslås bebyggelse i upp till tre våningar för att få en mer balanserad övergång mellan ny
och befintlig bebyggelse. Det är av stor vikt att detta möte studeras vidare i kommande
detaljplanearbete i form av bland annat skugg- och volymstudier.
Ny bebyggelse ska ha genomgående hög arkitektonisk standard och ett Kvalitets/gestaltningsprogram ska tas fram i fortsatt detaljplanarbete.
Bostäder

Inom kvarteret Ejdern bedöms minst 250 bostäder kunna inrymmas i flerbostadshus.
Byggnaderna ska placeras i gatuliv och bostadsgårdarna ska utformas på ett sätt som främjar
social interaktion men som även underlättar för hantering av dagvatten. Innergårdar med
stor andel grönska eller odlingslotter är exempel som uppfyller båda dessa kriterier.
Bostäderna kan uppföras i både lamellform och kvartersform beroende på den slutliga utformningen av området. Mot Kungsgatan föreslås en mer sluten bebyggelse och att lägenheterna placeras så att tyst sida kan skapas på de ställen där bullernivåerna antas vara högre än
gällande riktlinjer. Bostäderna väster om cirkulationen Kungsgatan/Valavägen utformas som
lamellhus eftersom storleken på den byggbara ytan mellan Kungsgatan och befintlig bebyggelse inte inrymmer ett större slutet kvarter.
Entréer till bostadshusen placeras mot gator och stråk för att aktivera gaturummen i området med mer människor i rörelse. Trapphus och entréer kan med fördel utformas genomgående för att stärka kontakten med bostadsgårdarna från gator och stråk.

Inspirationsbilder från stadsdelen Valand (överst) ritade av Liljewalls Arkitekter och Kolla
Parkstad (nedan) ritade av Tirsén och Aili Arkitekter ADA samt Markgren arkitektur AB.
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Verksamheter

Kommersiella verksamheter och lokaler ska finnas i bottenvåningen längs centrumstråket,
mot Sjöallén och Kungsgatan. Genom att tillskapa verksamhetslokaler längs centrumstråket
i området kommer fler målpunkter skapas och bidra till ett ökat flöde av människor i området. Möjlighet att etablera hotell i norra delen av området, vid korsningspunkten Sjöallén
och Kungsgatan, bör utredas i kommande planarbete.
Kommunala verksamheter kommer finnas i området i form av en förskola i upp till sex
avdelningar. Lokaler för kulturella verksamheter bör tillskapas då de ger ett komplement i
utbud av aktiviteter och blir berikande för området, i synnerhet om Alléskolan bevaras och
utvecklas.
Parkeringshus

I områdets norra del vid korsningen Kungsgatan och Varlavägen, föreslås ett integrerat
parkeringshus att uppföras. Gestaltningskraven är höga för att undvika att skapa en sluten
och storskalig byggnad. Bottenvåningen som vetter mot Kungsgatan samt centrumstråket
ska inrymma kommersiella lokaler som exempelvis butiker, restauranger eller kontor för att
undvika att skapa en sluten fasad i ett centralt läge av staden. Parkeringshuset bör samspela
med sin motsvarighet i stadsdelen Valand på andra sidan Kungsgatan avseende volym då de
tillsammans bildar en entré till innerstaden.
Parkeringshuset kan inrymma cirka 400 parkeringsplatser vilket innebär en byggnadsvolym i upp till sex våningar beroende på hur byggnaden disponeras invändigt. Att integrera
kontor eller bostäder i de övre våningarna bör studeras vidare i kommande detaljplanearbete
för att skapa en mer levande stadsdel som även bidrar till ögon och därmed en tryggare miljö
på platsen. Det är viktigt att planera så att inga otrygga avfolkade stråk och miljöer skapas
kvälls- och nattetid.
Det är av stor vikt att placera in- och utfart till parkeringshuset i strategiska lägen som påverkar fotgängare och cyklisters framkomlighet så lite som möjligt samtidigt som framkomst
med bil ska fungera säkert och effektivt.

Förslag på integrerat parkeringshus som ska utvecklas
i stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal, Aspelin Ramm
ritad av Wingårdhs.
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Parkeringshus med kontorslokaler i
stadsdelen Valand, Aranäs ritad av
Liljevalls.

Alléskoltomten
För den centralt placerade Alléskoltomten finns det två alternativ att arbeta vidare med
i detaljplaneskedet. Det unika läget vid innerstaden och intill Kungsbackaån gör platsen
attraktivt att utveckla. Gemensamt för båda alternativen är att den föreslagna bebyggelsestrukturen för hela kvarteret Ejdern behålls och att innehållet i byggnader på skoltomten är
bostäder, kontor och/eller verksamheter. För båda alternativen gäller också att bebyggelsen
uppförs i tre till fem våningar som kopplas till omkringliggande bebyggelse.
I båda alternativen finns det butiker eller verksamhetslokaler i bottenvåningen som gör att
många människor rör sig på platsen under dagtid. Platsen mot ån är offentlig och utemiljön
kopplas samman med rekreationsområdet intill Kungsbackaån. Här finns det mötesplatser med bland annat parkbänkar, utomhusscen, bryggor i ån, konstnärlig utsmyckning och
grönska.
Alternativ - med Alléskolan

Ett alternativ är att Alléskolan bevaras och renoveras, byggs till samt integreras i den nya
bebyggelsen. På så vis bevaras en historisk och karaktärsskapande byggnad centralt i Kungsbacka stad från 1950-talet som synliggör stadsbebyggelsens olika tidsepoker och arkitektoniska årsringar som det inte finns mycket kvar av i centrala Kungsbacka. Tillbyggnader ska
vara väl avvägda volymer som samspelar med befintlig byggnad. De får inte förvanska den
ursprungliga byggnaden utan ska istället underordnas befintlig skolbyggnad. Skolbyggnaden
tål tillbyggnader som till exempel ett orangeri (glasutbyggnad, som blir ett tydligt tillägg)
med restaurangservering mot å-rummet, se bild nedan. Den gamla idrottshallen kan byggas om till verksamhetslokaler som kräver hög takhöjd inomhus, exempelvis med kulturella
inslag. På andra- och tredje våningen kan exempelvis kontor lokaliseras och/eller övningslokaler. Det är viktigt att ta tillvara på det fondmotiv mot Kungsbackaån som Alléskolan
utgör idag och som syns på långt håll främst från innerstaden.

Förslag på hur Alléskolan kan utvecklas med aktiv bottenvåning och med små underordnande tillbyggnader. Abako 2020-10-05.
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Flera referensexempel finns i Kungsbackas närhet där äldre byggnader och byggnadsmiljöer
har utvecklats till spännande mötesplatser med verksamheter som lockar till sig många verksamma och besökare. Två exempel är Spinneriet i Lindome samt Bruket i Varberg, se bilder
nedan. Skillnaden mellan Alléskolan och nämnda referenser är lokaliseringen – Alléskolan
ligger mitt i centrala Kungsbacka medan Spinneriet och Bruket ligger utanför stadskärnorna
i sina respektive städer.
Med rätt fastighetsutvecklare kommer Alléskolans byggnad och
dess innehåll erbjuda något unikt för Kungsbacka och för de som
bor i och besöker staden. Det attraktiva läget intill parkområdet
vid Kungsbackaån skulle kunna bidra till att stärka och komplettera innerstaden och kopplingen över Kungsbackaån med mötesplatser, restauranger och liknande.
~:!:.~J~N
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Spinneriet i Lindome.

Illustration på bebyggelse med Alléskolan, Abako 2020-10-05.

Bruket i Varberg.

Alternativ - utan Alléskolan
Alternativet utan Alléskolan föreslår att skolan rivs och ersätts med nya byggnader som
kopplas till omkringliggande bebyggelse. Krav kommer i detta alternativ ställas på de nya
byggnaderna gällande utformning som måste visa stor hänsyn till kulturmiljön i innerstaden
och villakvarteren i Västra villastaden. Om byggnaden rivs kan en ny byggnad uppföras på
samma plats parallellt med Kungsbackaån alternativt att ny bebyggelse skapar ett släpp från
gång- och cykelbron och därmed kan en längre siktlinje erhållas mot den nya förskolan som
uppförs i den västra delen av planprogrammet. Det är viktigt att den nya bebyggelsen intill
å-rummet är tillgänglig för alla. Detta alternativ ger möjlighet till
fler bostäder och en effektiv användning av marken på platsen.
~;t:.~~~~N
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Sjöallén 6, 8 och 10, Kungsbacka stad.

Illustration på bebyggelse med ny bebyggelse på Alléskoletomten, Abako 2020-10-05.
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Centrumbebyggelse utmed
Mölndalsån i Mölnlycke.

Kommunal service
Utbildningslokaler
Det kommer finnas ett behov av en förskola om sex avdelningar inom programområdet. Föreslagen placering är i den västra delen intill Skogsallén där Grundens förskola ligger idag.
Mängden uteyta bör vara cirka 30 kvadratmeter per barn, vilket innebär cirka 3 600 kvadratmeter stor förskolegård. Gården kan med fördel vara tillgänglig för allmänheten under
kvällstid och helger, när ordinarie verksamhet är stängd, för att kunna erbjuda ytterligare en
lekplats i området.

Trafik
Programförslaget innebär att Sjöallén frigörs från biltrafik mellan Skogsallén och Kungsgatan. Istället kommer biltrafiken ledas in genom kvarteret Ejdern via en ny huvudgata från
befintlig cirkulation vid Kungsgatan-Varlavägen som kopplar an Skogsallén söder om Alléskolan (se bild nedan), Trafikutredning, Förvaltningen för Teknik 2020-11-13. Vägsektionen
förbi Alléskolan har minskats för att minimera påverkan på träden i Skogsallén och att de
kan bevaras. Genom att göra Sjöallén bilfri skapas även möjligheten att utveckla parkområdet intill Kungsbackaån med fokus på fotgängare och cyklisters rörelsemönster i en trygg
miljö utan bilar.
En ny bro föreslås vid Hamntorget för att koppla samman och
tillgängliggöra den delen av innerstaden. Bron ska varsamt integrera innerstadsbebyggelsen och Hamntorget med Sjöallén och
Västra Villastaden. Bron kommer att studeras vidare i ett senare
skede.
Tvärstråk genom området kommer att skapas för att säkra
tillgängligheten för boende och besökare. Centrumstråket och
tvärstråket från Bissmarksgatan mynnar ut i en torgplats invid
G
C
T/P
B/B
brofästet (Vitors båge) som blir en viktig mötesplats i området.
Torgytan ska i största möjliga mån vara bilfri alternativt utfor- Förslag till gatusektion, ny huvudgata mellan
Kungsgatan och Skogsallén.
mas som en gångfartsgata med markbeläggning där bilar ska
köra på de gåendes villkor. Möjligtvis kan tvärstråken mynna ut
i vändplatser som tenderar att bli ytkrävande för att tillgänglighetskraven ska uppfyllas.
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Gång- och cykeltrafik
Möjligheter för fotgängare och cyklister kommer finnas längs den nya huvudgatan genom
området då en gång- och cykelväg föreslås på gatans västra sida samt en trottoar på den östra
sidan. Tvärstråken har trottoar på båda sidor av gatan.
De befintliga gång- och cykelvägarna i Sjöallén och Skogsallén finns kvar. Gång- och cykelbron Vitors båge som leder mot innerstaden föreslås ersättas med en mer stadsmässig och
tillgänglighets anpassad bro. Bron är en viktig del i centrumstråket och kopplar samman den
nya bebyggelsen med kulturmiljön i innerstaden.
Kollektivtrafik
Bussgatan som idag går längs Sjöallén flyttas i och med den nya sträckningen av huvudgatan
och föreslås istället ledas in i området via cirkulationen Kungsgatan och Varlavägen, genom
området vidare mot Skogsallén. I övrigt föreslås inga förändringar avseende kollektivtrafiken i området. Närheten till resecentrum skapar stora möjligheter för boende, besökare och
verksamma i området att använda hållbara transportmedel.
Parkering
Gällande parkeringsstrategi för Kungsbackas centrum ska följas och för programmet har 0,8
parkeringsplatser/bostad (inklusive besöksparkering) bedömts vara realistiskt att utgå ifrån
sett till programområdets centrala läge nära viktiga målpunkter som innerstaden, resecentrum och Kungsmässan.
Parkering för boende och verksamma i området föreslås att ske i ett parkeringshus med cirka
400 platser i den norra delen av området intill Kungsgatan samt i form av kantparkering
längs gatorna i området. Lämpliga in- och utfarter till parkeringshuset behöver studeras
vidare i kommande planarbete för att skapa funktionella, effektiva och säkra lösningar för
alla trafikslag. Parkeringsgarage under bostadskvarteren eller större ytor med markparkering
är inte aktuellt i nuläget då huvudsyftet med parkeringshuset är att samla parkeringen på ett
ställe och på så vis minska andelen genomfartstrafik inne i området.
För den nya förskolan föreslås en mindre yta för markparkering i huvudsak ske vid Bissmarksgatan samt i parkeringshuset. En angöringszon med korttidsparkering samt en hämtaoch lämna zon föreslås i direkt anslutning till förskolan längs den nya huvudgatan för att
skapa säkra på- och avstigningar utan att fotgängare behöver korsa trafikerade gator.
Parkeringshuset ska även kunna nyttjas för besökare till området och ska därför vara öppen
och tillgänglig för allmänheten under dagtid, kvällar och helger.
Cykelparkering
Gällande parkeringsstrategi för Kungsbacka centrum ska följas. Cykelparkeringar ska
placeras strategiskt i området med god tillgänglighet och höga krav på trygghet, så nära
entrépunkter som möjligt, samt i lämpliga förrådsutrymmen i flerbostadshusen för att främja
användandet av cykel.
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Grönstruktur och rekreationsytor
För att skapa goda miljöer för utevistelse är det viktigt att förstärka och utveckla det befintliga å-rummet och den grönstruktur som finns inom programområdet samt att även skapa
goda förutsättningar för ny växtlighet i kommande gatumiljöer, på förskolegård samt på de
privata bostadsgårdarna.
Området intill Kungsbackaån får en mer omsorgsfull och stadsmässig gestaltning. Läget
vid ån är en tillgång och karaktären på parkområdet ska vara mer stadslikt till exempel kan
en kajkant, likt motsatta sidan, blandat med trappor ner mot ån öka kontakten med vattnet.
Utformningen ska fokusera på tillgänglighet för fotgängare. De små privata bryggorna tas
bort och ersätts med bryggor för allmänheten. Den nya gestaltningen av å-rummet ska öka
den publika känslan.
De gamla alléerna längs Sjöallén och Skogsallén berikar programområdet och ska tas till
vara och förstärkas. En ny allé föreslås längs den nya sträckningen av huvudgatan genom
kvarteret Ejdern.

Inspirationsbilder på hur parken vid Kungsbackaån kan utvecklas.

Inspiration på platser med vattenkontakt, översvämningsskydd med sittplatser från Borgmästarplatsen, Kungsbacka och från Örebro.

Skogsallén med sina äldre träd är karaktärskapande för området och kommer att bevaras.
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Teknisk försörjning
Tekniska anläggningar

Tekniska anläggningar ska gestaltas på ett sådant sätt att de bidrar till stadsmiljön. Detta
innebär att höga krav ställs på utformning av den enskilda byggnaden och att placering
av dessa byggnader noga måste studeras för att i största möjliga mån tillföra kvaliteter till
området.
Dagvatten

Området bedöms inte ha några instängda områden idag men vid en exploatering ska detta
säkras. Lägsta golvhöjd ska anpassas för att skydda byggnader från skador vid skyfall och ytliga rinnvägar finnas där tillfälligt stora flöden kan avledas. Erforderlig rening och fördröjning ska ske på respektive fastighet. Vid anläggning av gemensamma dagvattenlösningar för
området ska dessa ligga på allmän plats.
Då området planläggs ska dagvattenhanteringen ses över och anpassas efter gällande policy.
Lokalt omhändertagande ska ske i så stor utsträckning som möjligt och målsättningen är att
inte öka mängden dagvatten från området. Det allmänna dagvattensystemet inom området
kan behöva dimensioneras upp och alla fastigheter ska anslutas.
En dagvattenutredning för området görs lämpligen i ett senare skede av planprocessen,
där lösningsförslag kan anpassas till nya förutsättningar inom området så som erforderlig
renings- och fördröjningsgrad, framtida byggnation, fastighetsindelning och fördelning av
allmän plats och kvartersmark.
Vatten och spillvatten

Vid ny fastighetsindelning ska de tillkommande fastigheterna anslutas till kommunalt VA
i ledningar som ligger längs Kungsbackaån i öster, Kungsgatan i norr eller till nya kommunala ledningar i programområdet.
Brandvattenförsörjning
Brandposter placeras ut i samråd med Räddningstjänsten.
Fjärrvärme
Statkraft har fjärrvärmeledningar inom programområdet och den nya bebyggelsen, både
bostäder, verksamhets- och utbildningslokaler, kommer att anslutas till fjärrvärmenätet från
befintliga ledningar i Skogsallén, Sjöallén och längs med Kungsgatan.
Tele, bredband och fiber

Ny bebyggelse kan kopplas på befintlig ledning i Skogsallén vid byggnation.
Avfall

Erforderliga utrymmen för källsortering av sopor ska finnas inomhus och utomhus. Sophanteringen ska ske med största hänsyn till miljön samt återvinning av energi och material.
Miljöhus/miljörum kommer placeras strategiskt för att uppfylla tillgänglighetskraven för
boende, verksamma samt renhållningsarbetare.
Den befintliga återvinningsstationen som ligger i mitt i programområdet föreslås att flyttas. En pågående lokaliseringsutredning för återvinningsstationen pågår då en flytt av den
skapar större flexibilitet för utformning av bostad- och centrumbyggnader.
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Markförhållanden
Förorenad mark

En markmiljöutredning ska tas fram i samband med kommande detaljplanearbete som
bland annat kommer att lyfta åtgärdsförslag och rekommendationer för ny bebyggelse.
Geotekniska förhållanden

En detaljerad geoteknisk utredning ska göras i samband med kommande detaljplanearbete
som bland annat kommer att lyfta åtgärdsförslag med avseende på stabilitet och rekommendationer för grundläggning för ny bebyggelse.

Hälsa och säkerhet
Buller
En bullerutredning kommer tas fram i detaljplaneskedet. Ny bebyggelse ska uppfylla gällande riktlinjer för trafikbuller.
Skydd mot höga vattenstånd
Marknivåerna vid Sjöallén är kring +2,0 meter och blir högre åt norr och åt väster. Framtida
bebyggelse inom området bör dimensioneras för att med marginal klara en händelse med
200 års återkomsttid. Mindre eller ingen marginal kan tillåtas för vägar eller anläggningar
som kan konstrueras för att tåla en översvämning då och då.
En noggrann analys av översvämningsrisk kommer att utföras i samband med kommande
detaljplanearbete. Arbetet ska leda fram till nödvändiga restriktioner eller åtgärder som kan
visa sig nödvändiga för att möjliggöra områdets utveckling.
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Direktiv till fortsatt planarbete
Planprogrammet har utrett förutsättningarna inom flera områden men vid detaljplaneläggning behöver dessa fördjupas och ytterligare utredningar behöver göras. Här sammanfattas
viktiga frågor och inriktningar för den fortsatta planeringen som gäller för programområdet.
För att uppnå den typ av blandad stadsbebyggelse som eftersträvas för en attraktiv centrummiljö krävs ett omfattande arbete med att knyta intressenter till området för att få till de
etableringar som området behöver.
Bebyggelsen ska bestå av blandad stadsbebyggelse. Våningsantalet bör ligga mellan 3
våningar i den södra delen mot Västra Villastaden och upp till 6 våningar i den norra delen
mot stadsdelen Valand. Variation inom området är viktigt både gällande användningar
och husens gestaltning. Verksamhetslokaler i bottenvåningarna utmed centrumstråket och
Kungsbackaån är viktigt för att få en levande stadsdel med människor i rörelse under många
tider på dygnet.
Stråk. Centrumstråket framträdande plats med enhetlig markbeläggning, belysning, inslag av grönska och möjlighet till sittplatser är en fortsättning på stråket genom stadsdelen
Valand. Det viktigt att skapa aktiva fasader och lokaler med kommersiell karaktär i anslutning till stråket. Rekreationsståket längs Kungsbackaån utvecklas till en attraktiv allmän park
med vattenkontakt och ta till vara det unika centrala läget i staden. Närhet till Kungsbacka
resecentrum främjar andra resval än bil om kopplingar för fotgängare och cyklister är goda.
Om Alléskolan ska bevaras bör det utredas vidare exempelvis vad den ska inrymma och hur
den ska användas.
Parkering ska samlas i ett parkeringshus för att minimera biltrafiken inom området. Möjlighet till parkering längs gator finns i utkanten av området. Parkering för cyklar ska finnas i
respektive bostadskvarter.
Strandskydd måste upphävas när ny detaljplan tas fram.
Grönkopplingar ska tydliggöras för att parkområden och andra målpunkter ska vara enkla
att nyttja i vardagen.
Utvecklingen av utbildningslokal ska koordineras med Lokalsamordnare från förvaltningen för Service tidigt skede.
Återvinningstation ska omplaceras inom eller utanför området. FTI ska få yttra sig om ny
placering.
Skanova har ett större stråk med kablar och kanalisation längs Kungsbackaån, Kungsgatan,
Skogsallén samt ett antal kablar inom planområdet. Kontakt med ledningsägare ska ske i ett
tidigt skede om ledningar behöver flyttas.
E.ON har låg- och- mellanspänningskablar inom området. I samband med kommande
detaljplaneläggning förutsätts att hänsyn tas till befintliga ledningar. E.ON bedömer att det
krävs en till två centralt placerade transformatorstationer inom området.
Anpassa bebyggelsen efter högsta havsnivå på +3,0 meter? för att möta effekterna av klimatförändringarna. Byggnader ska placeras på högre nivå än gata.
Fordon för insamling av avfall bör ges framkomlighet genom rundkörning eller vändplaner.
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UTREDNINGAR

Geoteknisk utredning – en detaljerad geoteknisk utredning ska tas fram.
Miljöteknisk markundersökning - Länsstyrelsen förordar att miljöteknisk utredning görs
för hela programområdet för att avgränsa föroreningar och för att ta fram åtgärdsförslag för
hur föroreningarna ska saneras.
Dagvattenutredning – en detaljerad dagvattenutredning som utreder hantering av normala
mängder dagvatten och även översvämningar till följd av förändrat klimat.
Arkeologisk utredning – Länsstyrelsen rekommenderar en arkeologisk utredning görs eftersom Kungsbackas äldre stadskärna med medeltida anor är belägen på den motsatta sidan
av Kungsbackaån.
Trafikutredning – utreda trafikflöden och framkomlighet för kollektivtrafik och cykeltrafik
säkerställs. Konsekvenser av de olika broalternativen vid Hamntorget ska ingå i trafikutredningen.
Bullerutredning - Utredning som innefattar trafikbuller från väg ska tas fram för att se
vilka bullernivåer som uppnås och vilka åtgärder som krävs för att minska bullernivåer för
bostäder och skolgårdar. Utredningen ska innehålla olika scenarier och eventuell framtida
bilbro vid Hamntorget ska vara ett scenario.
Vibrationsutredning - Trafikverket rekommenderar att en vibrationsutredning tas fram för
att försäkra om att riktvärden för vibrationer inte överstigs.
Naturinventering – Trädinventering av alléerna finns och intrång i dessa ska undvikas
då de är biotopskyddade. Om dispens från biotopskydd krävs söks det hos länsstyrelsen.
Naturvärden i Kungsbackaån ska utredas. Det fortsatta planarbetet ska bedöma påverkan på
vattenområdet i Kungsbackaån.
Gestaltningsprogram - Ett gestaltningsprogram behöver tas fram för området i sin helhet
utifrån följande:
• Bebyggelsen ska placeras i gatuliv.
• Bebyggelsens bottenvåningar ska innehålla kommersiella lokaler mot gata, främst mot
centrumstråket samt Sjöallén där många människor förväntas röra sig.
• Hög täthet inom stadsdelen och utgå från en trivsam stadsmiljö i ögonhöjd.
• Studier av mötet med befintlig bebyggelse är viktiga i det fortsatta arbetet.
• De offentliga platsernas gestaltning och funktion ska beskrivas samt kostnader och genomförandet av dem så att det säkerställs.
• Tekniska anläggningar ska gestaltas så att de bidrar till stadsmiljön, placering viktig att
studera.
• För att tillgodose barn- och jämställdhetsperspektiv bör dels ytor för småbarnslek erbjudas på kvartersmark dels gestaltning av miljöer utföras med hög medvetenhet för att
skapa jämlik och jämställd användning av det offentliga rummet.
• Avstånd mellan trädstam och fasad ska vara minst fyra meter för att undvika konflikt
mellan trädkrona och fasad.
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Konsekvenser
Nollalternativ
Om projektet inte genomförs kommer området fortsatt att vara en centralt placerad parkeringsplats omgiven av gles äldre bebyggelse som skapar hål i stadsbilden mellan befintliga
bostadsområden och stadskärnan. Länken mellan Kungsmässan och innerstaden kommer
inte att byggas och grönstråket längs Kungsbackaån kommer inte att knyta an till ny bebyggelse. Området kommer fortfarande upplevas otryggt då få människor rör sig i området under kvälls- och nattetid. Det kommer även fortsättningsvis vara ett underskott i de centrala
delarna av Kungsbacka gällande centrumlokaler, förskoleplatser och bostäder.

Ekologiska konsekvenser
Med stöd av befintligt underlag så har en undersökning genomförts för att ta reda på om
förslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Syftet är att integrera
miljöaspekter i planprogrammet så att en hållbar utveckling främjas. Kommunen gör den
sammanvägda bedömningen att det aktuella planprogrammet kan innebära betydande
miljöpåverkan (som avses i miljöbedömningsförordningen SFS 2017:966 och miljöbalkens
6 kap). Planprogrammet föreslår åtgärder i vatten som sannolikt kräver tillstånd för vattenverksamhet (11 kap MB) vilket i enlighet med miljöbedömningsförordningen (2017:966) § 6
p. 1. vilket innebär betydande miljöpåverkan.
Ställningstagandet gäller för planprogrammet och nya ställningstaganden kommer att tas
för fortsatta detaljplaner.
Natur, kulturmiljö & rekreation
Utöver parkstråket i den västra delen av programområdet består området främst av hårdgjorda ytor, verksamheter och körytor. Den befintliga parken nyttjas främst av närboende
för rekreation.
När programområdet omvandlas till boendemiljöer så kommer den totala arealen av hårdgjorda ytor inom programområdet att minska till förmån för innergårdar och parkmiljöer.
Alléskoltomten har ett unikt läge i centrum med närhet till Kungsbackaån och innerstaden
som gör att platsen har stor potential att bli en attraktiv offentlig plats i centrum. Om Alléskolan renoveras och byggs till bidrar det till att kulturmiljön tas till vara och ger ett historiskt bidrag till stadsutvecklingen. Den äldre skolbyggnaden är en välkänd plats för många
kungsbackabor. En utveckling av skolbyggnaden kan möjliggöra för nya verksamheter som
restauranger, kaféer, butiker och kontor som ger ett flöde av människor i centrum.
Kulturmiljön kommer att påverkas om Alléskolan rivs och ersätts med nya byggnader. En
historisk plats utanför innerstaden går förlorad. Istället uppförs nya byggnader med olika
typer av verksamheter och bostäder och en ny plats bildas i centrala delar av staden.
Biotopskydd
Inom programområdet finns flera alléer som omfattas av generellt biotopskydd. Förslaget
innebär att det inte kommer att vara några ingrepp i Skogsallén till följd av den nya trafikföringen genom området. Kommunen har studerat alternativa utformningar av vägsträckning
genom området, Trafikutredning, Förvaltningen för Teknik 2020-11-13. Ambitionen bör
även i den fortsatta planeringen vara att undvika ingreppen i de befintliga alléer samt skapa
utrymme för nya alléer inom programområdet.
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Miljökvalitetsnormer för luft, 5 kap miljöbalken
Kungsbacka kommun är medlem i Göteborgsregionens Luftvårdsförbund och i förbundets
regi så sker det både mätningar och beräkningar av luftkvaliteten i Kungsbacka. Den senaste
mätningen av partiklar (PM10) och kvävedioxider skedde 2012 utanför Varlaskolan strax
söder om aktuellt programområde. Luftkvalitetsmätningarna vid Varlaskolan visar att halterna av kvävedioxider och partiklar generellt är låga i Kungsbacka tätort.
Vid framtagandet av detaljplanen för kvarteret Valand, direkt norr om aktuellt programområde, togs en fördjupad luftmiljöutredning fram för att titta på hur högre bebyggelse längs
Varlavägen påverkar luftkvaliteten. Slutsatsen i denna utredning är att en högre samt sluten
bebyggelse inte leder till en försämring av luftkvaliteten för boende.
Vad avser halter av kvävedioxid sker erfarenhetsmässigt en viss minskning över tiden,
till följd av den bättre reningsteknik som successivt införs i bilparken och som sänker de
genomsnittliga emissionerna av kväveoxider från fordonen. Vad gäller partiklar orsakas
partikelhalten till stor del av uppvirvlade partiklar från vägbanan. Om inga förändringar
sker av lagstiftningen beträffande dubbdäcksanvändning får man räkna med en viss, mindre
höjning av partikelhalterna.
Men med hänvisning till den låga bakgrundsbelastning så bedömer kommunen att det inte
finns någon risk att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids i en överskådlig framtid, även
om gaturummet sluts något genom föreslagen bebyggelse.
Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten, 5 kap miljöbalken
Enligt 5 kap 1 § miljöbalken får regeringen för vissa geografiska områden eller för hela
landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det
behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på
eller olägenheter för människors hälsa eller miljön (miljökvalitetsnormer).
Dagvattnet från området kommer att ledas till Kungsbackaån som har sitt utlopp i Kungsbackafjorden. Både Kungsbackaån och den slutliga recipienten Inre Kungsbackafjorden är
vattenförekomster som omfattas av miljökvalitetsnormer enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Enligt vattenmyndighetens bedömning av vattenkvaliteten har Kungsbackaån måttlig
ekologisk status, medan slutrecipienten Inre Kungsbackafjorden har otillfredsställande
ekologisk status. Målet är dock att god ekologisk status kan uppnås till 2027. Det anses som
ekonomiskt orimligt och/eller tekniskt omöjligt att vidta de åtgärder som skulle krävas för
att uppnå god ekologisk status 2021. En av de främsta orsakerna till att miljökvalitetsnormerna inte uppfylls i såväl Kungsbackaån som i Inre Kungsbackafjorden är övergödning på
grund av en betydande påverkan från källor som jord- och skogsbruk samt enskilda avlopp.
När det gäller Kungsbackafjorden är dessutom statusen för bottenfauna otillfredsställande
vilket eventuellt kan bero på syrebrist till följd av hög organisk belastning.
Planerad utbyggnad bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet i Kungsbackaån och Kungsbackafjorden negativt under förutsättning att dagvattnet omhändertas
och renas lokalt. Planerad omvandling i området innebär färre markparkeringar. Den planerade utbyggnaden kan därför bidra till att den ekologiska statusen i både Kungsbackaån och
Kungsbackafjorden förbättras.
Påverkan på Natura 2000
Slutrecipient för dagvattnet från programområdet är Natura 2000-området Kungsbackafjorden. Kungsbackafjorden har höga biologiska värden, både gällande flora och fauna. Fjorden
är påverkad av bland annat höga transporter av kväve och fosfor från omgivande landområden vilket kan ha negativ påverkan på utpekade Natura 2000-habitat. Med en god dagvattenhantering så bedöms inte Natura 2000-området att påverkas negativt av programmets
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genomförande. Den planerade utbyggnaden kan till och med bidra till en mindre belastning
på Kungsbackafjorden eftersom mängden hårdgjord parkeringsyta kommer att minska och
därigenom också en minskning av miljöstörande ämnen genom dagvattennätet. Vi arbete
närmast Kungsbackaån finns risk för sedimentflykt och grumling, det är därför viktigt med
ett kontrollprogram i syfte att minimera negativ påverkan under genomförandetiden av vattennära arbete. Försiktighetsåtgärder tas fram i samband med tillstånd för vattenverksamhet.
Markmiljö
Under detaljplanearbetet kommer mer undersökningar genomföras, som kompletteras med
jordprover och analyser, för att ännu tydligare avgränsa föroreningarna och hur de ska saneras. Innan området börjar bebyggas kommer saneringen säkerställa att inga föroreningar riskerar att påverka människor eller närliggande vattendrag. En utbyggnad av området bidrar
därmed till minskade miljö- och hälsorisker.

Ekonomiska konsekvenser
Se under avsnittet ”Genomförandebeskrivning” längre ned i dokumentet.

Sociala konsekvenser
Barnkonsekvenser
En blandning av bostadstyper och upplåtelseformer som föreslås i området innebära att
familjer och barn i olika livssituationer har möjlighet att bosätta sig i området. Förslaget
innebär förbättrade möjligheter för barn att röra sig över stora delar av programområdet och
på ett enklare och tryggare sätt kunna ta sig till sina målpunkter, även utanför programområdet. Utformningen av lokalgator samt utbyggnad av gång- och cykelstråk inom området
kommer medföra att gång- och cykeltrafiken inom och i anslutning till området förbättras.
Det goda utbudet med kollektivtrafik är positivt för barns mobilitet att röra sig mellan skola,
hemmet och aktiviteter utan att bli beroende av föräldrarnas möjlighet att skjutsa.
Programförslaget innehåller möjlighet att bygga en ny större förskola som gränsar till den
befintliga lekparken. Förskolegården ska kunna nyttjas av allmänheten på kvällar och helgdagar. Förskolan och den befintliga lekplatsen kan bli målpunkter som används av barn från
ett större område än programområdet. Det är viktigt med utformningen på de offentliga
miljöerna och förskolegården som kommer att användas av de yngre med tanke på trygghet
och säkerhet. Till dessa platser ska gena och säkra gång- och cykelvägar skapas som är viktiga att arbeta vidare med i den fortsatta planeringen av området. Barnperspektivet kommer
att beskrivas mer utförligt i detaljplaneskedet.
Mångfald
Området bör få en stadslik karaktär med bostäder och där flera olika funktioner som kommunal- och kommersiell service, kontor och kulturella aktiviteter behöver ta plats. Det är
viktigt att det skapas aktiva fasader längs med centrumstråket och längs Kungsbackaån då
mycket människor kommer röra sig i och längs med området. Behåll kultur- och föreningslivet inom området eller i områdets närhet. Det är av stor vikt att bostäder i blandade
upplåtelseformer och storlekar skapas inom området. Skolgården bör göras tillgänglig som
en mötesplats för de yngre även när skolan är stängd.
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Vardagsliv
En blandning av bostäder, kommersiella verksamheter och förskola kommer leda till att en
bredare målgrupp rör sig i området. Det är viktigt att utnyttja rekreationsmöjligheten vid
Kungsbackaån samt dess potential som offentlig mötesplats.
Det är av stor vikt att utveckla de gröna inslagen samt att skapa spännande och variationsrika stråk och gatumiljöer som kopplar ihop staden och som på så vis kan locka människor till
att röra sig i området. För att möjliggöra ett rikt offentligt liv och värna de boendes möjlighet till kvalitativa uteplatser bör bostadskvarteren slutas. Det ger en tydlig gräns mellan det
privata och offentliga.
Trygghet
En blandning av funktioner kommer innebära fler människor i rörelse även under kvällstid
och på helger och bostäderna kommer öka den upplevda tryggheten med fler ögon på platsen
dygnet runt, året runt.
Rekreationsområdet längs Kungsbackaån kommer få en viktig funktion och behöver utformas med noggrann planering med belysning och utblickar från bostäderna för att inte
upplevas som öde och otryggt på kvällar. Det är viktigt att prioritera god överblickbarhet
och trygghet i parkeringshuset med hjälp av bland annat belysning.
Det är viktigt att inte skapa några baksidor utan istället aktivera kvarterens bottenvåningar
med bostäder, verksamheter eller liknande som bidrar till en ökad mängd människor i rörelse i området.
Gena och väl upplysta stråk för fotgängare och cyklister är en förutsättning för att människor ska röra sig till fots på platsen.
Mobilitet
Det finns stora möjligheter att stärka kopplingar till angränsande områden genom att koppla
ihop gång- och cykelvägar, exempelvis genom en utveckling av parkstråket. Närheten till
busshållplats och tågstationen innebär att det finns goda förutsättningar att med enkla
medel minska bilberoendet i området för de som kommer flytta in i och verka på platsen.
Fler cykelparkeringar bör tillskapas och möjlighet för bil- och cykelpool i området. Större
delen av parkering samlas i ett parkeringshus för att minska trafik genom området. En ny
bro vid Hamntorget över Kungsbackaån ökar flödet av människor.
Samvaro
Genom att aktivera området hela dygnet året runt, utveckla stråk, skapa en kvalitativ och
innehållsrik parkmiljö utmed Kungsbackaån samt möjliggöra för mindre platsbildningar
längs stråken och korsningspunkter skapas en attraktiv och variationsrik stadsdel.

Hållbarhetsaspekter
Genomförandet av planprogrammets intentioner är i många avseenden resurseffektiv samhällsplanering. Kungsbacka är en gles stad där förtätning i centrala delar kan medföra flera
positiva hållbarhetsaspekter, både sociala och miljömässiga. Att förbättra åstråkets kvaliteter
ger ett lyft åt området och för hela staden. Det stationsnära läget möjliggör hög andel kollektivtrafikresenärer.
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Genomförandebeskrivning
Inledning
Här redovisas hur kommande detaljplan inom programområdet är tänkt att genomföras
ur ett organisatoriskt, fastighetsrättsligt, tekniskt och ekonomiskt perspektiv. Dessa frågor
kommer att belysas ytterligare i det efterföljande detaljplanearbetet. Nedan redovisas de
huvudsakliga inriktningarna för genomförandet. Organisatoriska frågor
Tidplan och etappindelning
Nedan är en tidplan för fortsatt programarbete och kommande detaljplanearbete med efterföljande genomförande av detaljplanen. Hela programområdet är tänkt att omfattas av en ny
detaljplan, med undantag från bron vid Hamntorget, se bild nedan. Utbyggnaden av planområdet är planerad att ske etappvis och etappindelningen kommer att bestämmas under
detaljplanearbetet.
Inom programområdet finns befintliga byggnader som behöver rivas för att området ska
kunna exploateras. Kommunen hyr ut lokaler till både privata och kommunala verksamheter.
Hyreskontrakten kommer att sägas upp och kommunen avser att lösa ersättningslokaler för
de kommunala verksamheterna på annan plats.
Tidplanen kan komma att justeras efter hand.
Planprogram

Samråd planprogram

1 kv. 2021

Godkännande planprogram

2 kv. 2021

Markanvisning

2023

Detaljplan

2024-2025

Gul linje visar kommande detaljplanområde och den röda linjen visar område vid
Hamntorget inklusive bro som tillsammans kommer att utredas separat.
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Markägoförhållanden
Kommunen äger all mark inom programområdet och fastigheterna som omfattas är:
Fastighet
Ejdern 1, 4, 5 och 8
Kungsbacka 2:2, 2:13 och 3:1
Tärnan 5

Fastighetsägare
Kungsbacka kommun
Kungsbacka kommun
Kungsbacka kommun

Berörda rättighetshavare:
Nyttjanderätt
Nyttjanderättshavare Belastad fastighet
Rätt att nyttja båtKungsbacka båtsällskap Kungsbacka 3:1
bryggor med båtplatser i Kungsbacka ån

Omförhandling
av arrendeavtal
och justering av
arrendeområde.
ÅVS ersätts med
en ny på annan
plats

Rätt att upprätta och Svenska förpackningsbibehålla återvinoch tidningsinsamningsstation (ÅVS)
lingen AB (FTI)

Ejdern 5 och 8

Ledningsrätt
Fjärrvärme (aktnr.
1384-84/146.1)
Fjärrvärme (aktnr.
1384-84/38.1

Belastad fastighet
Kungsbacka 2:13 och Påverkas ej
Ejdern 8
Kungsbacka 2:13
Påverkas ej

Ledningshavare
Statkraft
Statkraft

Markanvisning
När planprogrammet godkänts avser kommunen att markanvisa den kommunägda marken
som är avsedd för bostäder och verksamhetslokaler till en eller flera exploatörer. Efter avslutad markanvisning kommer detaljplanearbete att starta.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Anläggningar inom allmän plats
Kommunen kommer att vara huvudman för allmän plats i kommande detaljplan och ansvarar därmed för utbyggnad och framtida drift och underhåll. Allmän plats inom planområdet
omfattar bland annat gata och park.
Anläggningar inom kvartersmark
Exploatören/exploatörerna ansvarar för utbyggnad av kvartersmark för bostads- och verksamhetsändamål vad avser utförande, kostnader samt framtida drift och underhåll. Ansvaret
omfattar samtliga anläggningar inom kvartersmark såsom till exempel bostadshus, miljöhus/
förråd, gemensamma gårdar, dagvattenanläggningar, parkeringar för cykel samt lek- och
grönytor.
Kommunen ansvarar för rivning av befintliga byggnader och anläggningar inom programområdet. Kommunen ansvarar även för utbyggnad samt drift och underhåll av ny skolbyggnad inom planområdet.
Ansvar för uppförande och förvaltning av nytt parkeringshus ska fastställas innan detaljplanearbete startar.
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Anläggningar inom vattenområde
Kommunen ansvarar för rivning av befintlig bro över Kungsbackaån som kopplar samman
Sjöallén med Norra Torggatan och kallas Vitors båge. Kommunen ansvarar vidare för uppförande och framtida drift och underhåll av ny bro som ersätter befintlig bro.
Programmet föreslår en ny bro över Kungsbackaån som förbinder Hamntorget med rekreationsområdet utmed Sjöallén. Bron avses inte att tas med i kommande detaljplan för
kvarteret Ejdern, utan kommer att planeras ihop med en översyn av Hamntorgets framtida
användning.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Mark ingående i allmän plats
Kommunalt huvudmannaskap kommer gälla för allmän plats inom programområdet.
Fastighetsbildning
Fastighetsbildning kommer att genomföras med stöd av detaljplanen och efter att detaljplanen vunnit laga kraft.
Gemensamhetsanläggningar
En gemensamhetsanläggning kan inrättas för funktioner/anläggningar som flera fastigheter
har behov av, till exempel parkering, gångvägar, gårdar, grön- och lekytor, miljöhus och förråd. Detta sker genom en anläggningsförrättning som utförs av lantmäterimyndigheten. Vid
förrättningen beslutar lantmäterimyndigheten om anläggningens omfattning och standard,
vilka fastigheter som ska delta samt vilka andelstal som ska gälla för fördelning av kostnader för anläggningens utförande och drift. Varje deltagande fastighet är skyldig att betala
utifrån sitt andelstal.
Servitut
Planprogrammet bedöms inte ge upphov till nya servitutsupplåtelser eller påverka befintliga
servitut. Beroende på hur den nya bebyggelsen utformas och delas in i fastigheter kan det
dock uppstå behov av nya servitut.
Ledningsrätt
Allmänna ledningar som kommunen ansvarar för (va-ledningar/fiber) kommer att säkerställas med ledningsrätt.
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören avseende
projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende omläggning av ledningar
bör tecknas mellan ledningsägaren och exploatören, innan detaljplanen antas av kommunen,
för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt.

Avtal
Principavtal
När planprogrammet godkänts och innan detaljplanearbetet startas avser kommunen att
teckna ett principavtal med exploatören/exploatörerna som tilldelats markanvisning. Principavtalet avser bland annat att reglera:
• Principer för fördelning av kostnader för åtgärder inom allmän plats samt vem som utför
åtgärderna
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• Upplåtelse av allmän platsmark
• Marköverlåtelse
• Upplåtelseform
Plankostnadsavtal
Innan detaljplanearbete startas kommer ett plankostnadsavtal att tecknas med exploatören/
exploatörerna inom detaljplaneområdet, som reglerar kostnaden för framtagande av detaljplanen och de erforderliga utredningar som behöver tas fram i detaljplanearbetet.
Genomförandeavtal
Enligt Kungsbacka kommuns riktlinjer för genomförandeavtal ska sådant avtal ingås i alla
projekt där det behövs för att en detaljplan ska kunna genomföras på ett rationellt och ändamålsenligt sätt. Genomförandeavtalet förhandlas löpande under planprocessen och ska vara
undertecknat av exploatören innan detaljplanen antas. Detaljplanen antas först efter det att
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige godkänt exploateringsavtalet.
Avtalet medför bland annat att detaljplanens genomförande säkerställs ekonomiskt samt att
samordningen mellan exploatören och kommunen regleras avseende utbyggnad av kvartersmark respektive allmän plats. För exploatören innebär avtalet att kostnader för planens
genomförande tydliggörs och att exploatören känner till kommunens intentioner avseende
utbyggnad av allmän plats med mera.
Köpeavtal
Köpeavtal kommer att upprättas mellan kommunen och exploatören/exploatörerna som
tilldelats markanvisning.

Tillstånd
Vattenverksamhet
Tillstånd för vattenverksamhet behöver sökas för de åtgärder som planeras inom blivande
allmän plats park utmed Kungsbackaån samt inom vattenområde. Kommunen ansvarar för
tillståndsansökan.

Tekniska frågor
Gator
Kommunen ansvarar för utbyggnad och bekostandet av samtliga gator inom allmän plats i
kommande detaljplan.
Gång- och cykelvägar
Kommunen ansvarar för utbyggnad och bekostandet av samtliga gång- och cykelvägar inom
allmän plats i kommande detaljplan.
Broar
Kommunen ansvarar för och bekostar rivning av befintlig bro samt uppförande av ny bro,
som förbinder Sjöallén med Norra Torggatan.
Parkering
All parkering för den nya bebyggelsens behov avses att lösas i ett gemensamt parkeringshus
inom kvartersmark inom programområdet. Ett samutnyttjande av parkeringsplatserna för
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bostäder och verksamheter bedöms kunna ske som minskar det totala parkeringsbehovet
inom programområdet.
Park
Parkområden som utgör allmän plats i kommande detaljplan ska iordningställas och bekostas av kommunen i enlighet med planförslaget.
Återvinningsstation
Befintlig återvinningsstation inom programområdet avses att flyttas i samband med genomförandet av efterföljande detaljplan. En dialog har inletts med Förpacknings- och tidningsinsamlingen om att hitta en ny lämplig plats i närområdet för återvinningsstationen.
Vatten, spillvatten och dagvatten
Kommunen har befintliga allmänna VA-ledningar inom programområdet, där huvuddelen av ledningarna ligger utmed Skogsallén, Sjöallén, Kungsgatan och Bissmarksgatan och
påverkas inte av programförslaget.
Kommunen anlägger samtliga nya VA-ledningar inom programområdet och anslutningsavgift kommer att debiteras enligt vid debiteringstillfället gällande VA-taxa.
Omhändertagandet av dagvatten inom programområdet kommer att utredas vidare i kommande detaljplan, men utgångspunkten är att all fördröjning ska ske inom kvartersmark
innan det kopplas på kommunens dagvattennät.
Övriga ledningar
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören avseende
projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende omläggning av ledningar
bör tecknas mellan ledningsägaren och exploatören, innan detaljplanen antas av kommunen,
för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt.
El
Eon är el-operatör inom programområdet och har befintliga ledningar i Skogsallén, Kungsgatan, Bissmarksgatan, Biskopsgatan, och utmed Kungsbackaån. Ledningar i Skogsallén,
Kungsgatan och Bissmarksgatan bedöms inte påverkas av genomförandet av programförslaget. Ledningar i Biskopsgatan och utmed Kungsbackaån kan komma att behöva flyttas
beroende på hur efterföljande planförslag utformas och vilka åtgärder som föreslås i åkanten.
Vid en eventuell ledningsflytt står kommunen kostnaden i enligt med det markavtal som är
upprättat mellan kommunen och Eon.
Den föreslagna byggnationen inom området bedöms behöva två nya transformatorstationer
för att hantera elförsörjningen. Placeringen av transformatorstationerna ska utredas i detaljplanearbetet och E-områden för teknisk anläggning läggs in i plankartan och transformatorstationerna säkerställs lämpligen genom bildande av ledningsrätt.
Tele
Skanova har befintliga ledningar inom programområdet, där huvuddelen av ledningarna
ligger i Sjöallén, Skogsallén, Kungsgatan och Biskopsgatan och bedöms inte påverkas av
genomförandet av programförslaget.
Telenor har befintliga ledningar inom programområdet som är förlagda i Skogsallén och
Sjöallén och ledningarna bedöms inte påverkas av genomförandet av programförslaget
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Fjärrvärme
Statkraft har ledningar för fjärrvärme och fjärrkyla inom programområdet. Befintliga
ledningar utmed Kungsbackaån/Sjöallén och Skogsallén bedöms inte påverkas av nuvarande programförslag. För befintlig ledning väster om befintlig förskola avses ledningen att
säkerställas med u-område i efterföljande detaljplan. Ledningsrätt har upplåtits för samtliga
ledningar inom programområdet.
Bredband
Kungsbacka bredbandsnät har bredbandsledningar inom programområdet. Befintliga ledningar utmed Kungsbackaån/Sjöallén, Skogsallén, Kungsgatan och Bissmarksgatan bedöms
inte påverkas av nuvarande programförslag. Ledningar i Biskopsgatan kommer eventuellt att
behöva flyttas. Ledningsägaren står kostnaden för flytt och nedläggning av nya ledningar
till den planerade bebyggelsen.
Markmiljö
Inom programområdet förekommer förorenad mark, men föroreningarna bedöms inte
påverka bebyggelsen som föreslås i programmet, utan kan hanteras i samband med utbyggnaden av området, se sida 19. Kommunen ansvarar för eventuella merkostnader för sanering
av förorenad mark, så att kraven för KM (känslig markanvändning) och MKM (mindre
känslig markanvändning) uppfylls i enlighet med de olika föreslagna ändamålen.

Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Kommunens investeringsekonomi

Kommunen genom kommunstyrelsens förvaltning får kostnader för rivning av befintliga
byggnader inom programområdet samt eventuell marksanering.
Kommunen genom kommunstyrelsens förvaltning får kostnader för utbyggnad av anläggningar inom allmän plats med kommunalt huvudmannaskap dvs gator, parkmark och gångoch cykelvägar.
Kommunen genom Serviceförvaltningen får kostnader för uppförande av skolbyggnad med
tillhörande gård och parkering, bygglov, anslutningsavgifter till el-, tele/bredband, fjärrvärme och VA-ledningar mm.
Kommunen genom Tekniska förvaltningen får kostnader för rivning av befintlig gång- och
cykelbro (Vitor båge - Norra Torggatan) och uppförande av ny gång- och cykelbro.
Kommunen genom Tekniska förvaltningen får kostnader för utbyggnad av nya VA-ledningar samt nya anslutningspunkter, vilket finansieras genom uttag av anslutningsavgifter.
Kommunen kommer även att få kostnader för allmänna parkeringsplatser som förvinner
när programområdet byggs ut och som planeras att ersättas med parkeringsplatser i det nya
parkeringshuset.
Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi

Kommunen genom Tekniska förvaltningen får kostnader för drift och underhåll av gator,
parkmark, gång- och cykelvägar, broar, dagvattenanläggningar och VA-ledningar.
Kommunen genom Serviceförvaltningen får kostnader för drift och underhåll av skolbyggnad med tillhörande gård och parkering.
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Kommunstyrelsen
SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Kungsbacka
1 (40)
Datum

2021-05-12
Dnr

2017-0034
Planprogram för kvarteret Ejder – Väster om ån, etapp 2
Genomförande
Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-15 § 296 att genomföra samråd för programförslaget.
Programförslaget har sänts till berörda myndigheter, nämnder, föreningar och sakägare för
yttrande, under tiden 19 januari till 23 februari 2021.
Förslaget har under samma tid varit utställt i Stadshuset i Kungsbacka och på kommunens
hemsida kungsbacka.se/aktuellaprojekt. Digitala samrådsmöten med allmänheten hölls under
samrådstiden.
Planprogrammet syftar till att utreda förutsättningarna för utbyggnad av kvarteret Ejdern och
länka samman området med Kungsmässan, Valand och Innerstaden. Programområdet består idag
främst av en utbredd markparkering med gles bebyggelse. När området utvecklas med bostäder,
verksamheter, restauranger, kontor, utbildningslokaler och parkområden bidrar det till en levande
centrumkärna med högre stadsmässighet.
Sammanfattning
Under samrådstiden inkom 130 skrivelser samt två namnlistor med uppmaningen att ”Gamla
Alléskolan får inte rivas” med sammanlagt 445 underskrifter. 30 yttranden är från myndigheter,
nämnder, föreningar/organisationer och 100 från privatpersoner. Inkomna synpunkter berör i
huvudsak ett bevarande av Alléskolan och förslag på vad byggnaden kan innehålla samt vilken
typ av bro som planeras vid Hamntorget. Övriga synpunkter finns på byggnadshöjden, storlek på
förskola och trafikföring i området.
Förvaltningen har bedömt att programförslaget ska revideras. Revideringen innebär att
planprogrambeskrivningen har kompletterats med ett stycke om kommunens Klimatstrategi under
rubriken Tidigare ställningstaganden samt ett stycke om Hållbarhetsaspekterna av förslaget.
Planprogrambeskrivningen har även kompletterats med en mer utvecklad bedömning av att
Natura 2000 inte påverkas av ett genomförande av förslaget. Handlingen är även kompletterad
med samlade medskick till det kommande planarbetet.
Inkomna synpunkter och förvaltningens kommentarer
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Samtliga synpunkterna
finns tillgängliga på Samhällsbyggnadskontoret. Länsstyrelsens yttrande bifogas.
Samhällsbyggnadskontoret
Maria Malone
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
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Statliga och regionala myndigheter
1. Länsstyrelsen
Råd om tillämpningen av PBL Förhållande till ÖP Planförslaget är förenligt med Kungsbackas
gällande översiktsplan från 2006. Planförslaget är även förenligt med fördjupad översiktsplan
från 2009 för Kungsbacka stad.
Risker
Förorenat område
Länsstyrelsen delar kommunens mening avseende att mer undersökningar behövs för att tydligt
avgränsa föroreningarna samt för att ta fram åtgärdsförslag för hur föroreningarna ska saneras
och därmed säkerställa att inga föroreningar riskerar att påverka människor eller närliggande
vattendrag.
Trafikbuller vid bostäder
I programhandlingarna anges att en bullerutredning kommer tas fram i detaljplaneskedet. Ny
bebyggelse ska uppfylla gällande riktlinjer för trafikbuller. Länsstyrelsen anser att det bör
säkerställas i detaljplanen att de riktvärden som anges i förordningen (2015:216) om trafikbuller
vid bostadsbyggnader klaras.
Trafikbuller på skolgårdar
Naturvårdsverket har publicerat riktvärden för trafikbuller på nya och befintliga skolgårdar.
Länsstyrelsen anser att en bullerutredning för eventuella skolgårdar bör tas fram i
detaljplaneskedet. Det bör säkerställas i detaljplanen att Naturvårdsverkets riktvärden för
eventuella skolgårdar klaras.
Barnperspektivet
Barnperspektivet bör beaktas tydligare i planprogrammet och efterkommande detaljplan. Frågor
om vilka konsekvenser, utöver trafikförhållanden, som utbyggnaden av aktuellt område får för
barn bör lyftas. Även positiva effekter av eventuella planerade åtgärder specifikt för barn bör
beskrivas.
Strandskydd
I detaljplanen ska det tydligt framgå av plankartan vilka områden som omfattas av strandskydd.
Upphävande av strandskyddet hanteras lämpligen genom planbestämmelser.
I planbeskrivningen ska det framgå vilka särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken som
åberopas för upphävande av strandskyddet, vilka natur- och friluftsvärden som finns på platsen
samt varför intresset av att ta området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset.
Länsstyrelsen vill erinra om att mark som sedan tidigare är planlagd men inte bebyggd inte är
ianspråktagen i miljöbalkens mening. Mot bakgrund av Kungsbackaåns mycket höga naturvärden
krävs det synnerliga skäl för att upphäva/ge dispens från strandskyddet om åtgärderna kan ha en
negativ inverkan på de värden som strandskyddet avser skydda.
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Enligt 7 kap. 18 f § miljöbalken ska ett upphävande av strandskydd inte omfatta ett område som
behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa en fri
passage för allmänheten samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om
en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade
byggnadernas eller anläggningarnas funktion.
Naturmiljö
Natura 2000
Kungsbackaån mynnar i Kungsbackafjorden och dess Natura 2000-område. I planbeskrivningen
bedöms att ingen påverkan kommer ske av ett genomförande och att det till och med kan bli
bättre. En tydligare genomgång av grunderna för den bedömningen behöver finnas med i
underlaget.
Av planbeskrivningen ska det framgå hur Natura 2000-områden påverkas och hur man har
kommit fram till detta. Görs bedömningen att planerade åtgärder på ett betydande sätt kan
påverka miljön i ett Natura 2000-område krävs en tillståndsprövning enligt 7 kap. 28 a §
miljöbalken.
Biotopskydd
Det bör anges ett skydd i plankartan för de utpekade områdena som omfattas av biotopskydd. En
gränsmarkering bör dessutom läggas in. Vidare bör det i planbeskrivning anges att åtgärder som
kan skada naturmiljön i ett biotopskyddat område kräver dispens. Dispens söks hos länsstyrelsen
och kan medges om det finns särskilda skäl.
Länsstyrelsen ser positivt på kommunens ambition att integrera de befintliga alléerna i
stadsplaneringen och ser dem som en tillgång istället för ett hinder. Den ambitionen bör
säkerställas vid planläggningen.
Kungsbackaån
Kungsbackaån har höga naturvärden. Ån är bland annat viktig för vandrande fisk så som lax,
öring och havsnejonöga. Havsnejonögat är starkt hotat och har endast några få lekplatser kvar,
varav en är Kungsbackaån. Dess larver lever nedgrävda i sediment i strandkanten på vattendrag
tills de är tillräckligt stora för att vandra ut till havs. Sverige har en skyldighet gentemot EU att
säkerställa att arten har ett gynnsamt bevarandetillstånd i landet varför det är viktigt att planerade
åtgärder (erosionsskydd, bryggor, broar mm) i strandkanten ut över vattenmassan inte riskerar att
påverka åns naturvärden negativt. En redogörelse för hur påverkan bedöms och på vilka grunder
behöver finnas med i underlaget. Bedömningen behöver även sättas i relation till ett eventuellt
upphävande av strandskyddet.
Kulturmiljö
Det framgår tydligt i både planprogram och kulturmiljöutredning att Alléskolan är en värdefull
årsring i Kungsbacka som en unik representant för 1940-talets offentliga arkitektur. Byggnaden
är sedan tidigare identifierad som särskilt kulturhistoriskt värdefull i den länstäckande
bebyggelseinventeringen och det är länsstyrelsens uppfattning att utpekad bebyggelse bör
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bevaras. Den tidstypiskt utformade byggnaden är av hög kvalitet i både utformning och material
och den bör förses med lämpliga varsamhetsbestämmelser och utvecklas på ett funktionellt och
varsamt sätt för att fortsätta vara en symbolbyggnad i staden, ett ankare i den nya stadsdelen och
dessutom binda samman den äldre centrumkärnan, Västra villastaden och stadens nya områden.
Den kulturmiljöutredning som tagits fram för Alléskolan är gedigen och visar på ett bra sätt
skolans kulturhistoriska sammanhang, karaktär och värden. Ett klokt och hållbart förvaltande av
befintlig bebyggelse med hög kvalitet i både utformning och material ligger i linje med
kommunens strävan att bygga en stadskärna med blandad stadsbebyggelse, där både funktioner,
stil och höjd varierar. Att utveckla Alléskolan och byggnadens tydliga roll i stadsrummet kan leda
till ett levande och spännande gaturum med koppling till Kungsbackas identitet och historiska
utveckling samtidigt som det ger den stadsmässighet som önskas i den nya stadsdelen.
I kulturmiljöutredningen framgår att skolbyggnaden är i bra skick och byggnadens karaktär
bedöms också tåla förändringar. Planprogrammet tar upp relevanta exempel på projekt i stadens
närhet där man vågat se potential i befintlig äldre bebyggelse och skapat något nytänkande som
blivit både attraktiva besöksmål och trivsamma livsmiljöer. De illustrationer och förslag som
tagits fram i planprogrammet visar på ett bra sätt ambitionen och möjligheterna som finns i det
fortsatta planarbetet om Alléskolan bevaras.
Bland motiven för att bevara äldre bebyggelse hade det varit intressant med ett resonemang kring
kulturmiljö kopplat till resurstänkande och hållbar utveckling ur ett ekologiskt perspektiv, med
tanke på nationella miljömål, Agenda 2030 och den nationella politiken för gestaltad livsmiljö.
Arkeologi
Inom det planerade detaljplaneområdet finns inga fornlämningar registrerade men platsen har
heller aldrig underkastats någon arkeologisk undersökning. Då Kungsbackas äldre stadskärna,
med medeltida anor, är belägen på den motsatta sidan av Kungsbackaån och således i kvarteret
Ejderns direkta närhet, är en arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11 § kulturmiljölagen motiverad
inför eventuell byggnation. Omfattningen av en sådan utredning är beroende av markingreppens
omfattning. Begäran om arkeologisk utredning ansöks hos länsstyrelsen.
Dagvatten
Planprogrammet anger att omhändertagande av dagvatten kommer att utredas närmare i
detaljplanerna. Länsstyrelsen vill framför att det vore positivt att utreda frågan i planprogrammet
då man här har möjlighet att ta ett vidare grepp på dagvattenhanteringen och utreda eventuell
påverkan från hela planprogramområdet.
Länsstyrelsen delar dock kommunens bedömning att med en god dagvattenhantering kommer
sannolikt påverkan på recipient att minska i och med en överlag mindre andel hårdgjord yta och
mindre ytor för parkering.
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar
kommunens åsikt. Samråd ska hållas med länsstyrelsen om miljökonsekvensbeskrivningens
avgränsning och omfattning.
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Övrigt
Yttranden från Trafikverket, Lantmäteriet och Statens Geotekniska Institut ska beaktas.
Kommentar: Synpunkterna noteras. I det fortsatta planarbetet kommer utredningar tas
fram för dagvatten, buller, markmiljö, naturinventering av Kungsbackaån, geoteknik och
arkeologi.
Alléskolan är en byggnad som är unik för staden vilket även den framtagna
kulturmiljöutredningen påvisar. Genom att bevara Alléskolan och utveckla den skapas
möjligheter att spara en byggnad som talar om platsens historia samtidigt som
möjligheten finns att varsamt utveckla byggnaden med ett blandat innehåll. Ur ett
hållbarhetsperspektiv är det positivt att bevara och utveckla byggnaden då byggnaden är
i gott skick samtidigt som de sociala hållbarhetsaspekterna uppfylls med möjlighet till att
utveckla såväl kulturella som kommersiella verksamheter i byggnaden som kan bli något
unikt för staden. Ett bevarande av Alléskolan bidrar även till en god gestaltad livsmiljö då
bebyggelsens årsringar i staden tydliggörs och karaktärsskapande bebyggelse bevaras.
Om Alléskolan rivs är det av stor vikt att ny bebyggelse anpassas till områdets och
innerstadens karaktär avseende volym och utformning. Det är även av stor vikt att ny
bebyggelse i så fall tillåts få ett varierat innehåll där verksamheter som saknas i
närområdet tillåts ta plats. Beslut om Alléskolan ska bevaras eller inte beslutas inte i
detta planprogram utan i ett senare skede.
Barnperspektivet i den sociala konsekvensanalysen kommer att beskrivas mer utförligt i
detaljplaneskedet.
Bedömningen av att Natura 2000 inte påverkas av ett genomförande av förslaget har
utvecklats i planprogrambeskrivningen. Även ett stycke om hållbarhetsaspekterna av
förslaget har förts in i programbeskrivningen.
2. Lantmäteriet
Lantmäteriet påpekar att för plangenomförandet är nedanstående viktiga frågor där planen måste
förbättras.
Gällande tomtindelningar
Inom planområdet finns flera gällande tomtindelningar: Tomtindelning: 38-ejdern, 41-tärnan, 42svanen, 43-måsen, 44-hägern, 46-duvan, 47-örnen, 53-orren, 54-storken, akt 1384K-235, antagen
1930-12-31.
Tomtindelning: 38-ejdern, akt 1384K-815, antagen 1957-03-30
Tomtindelningar gäller numera som fastighetsindelningsbestämmelser till gällande detaljplan.
Eftersom tomtindelningarna enbart finns arkiverade hos kommunen vilket innebär att
Lantmäteriet inte har tillgång till akterna, så kan Lantmäteriet inte bedöma hur den kommer att
påverkas.
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Lantmäteriet vill dock uppmärksamma kommunen på detta och anser att tomtindelningen bör
omnämnas i planprogrammet precis som de gällande detaljplanerna för området gör. Vid ny
planläggning upphävs fastighetsindelningsbestämmelserna inom det nya planområdet per
automatik. Planområdesgränsen för den nya planen måste dock anpassas till
fastighetsindelningsbestämmelserna så att den inte dras rakt igenom vad som är bestämt att bli en
fastighet enligt äldre tomtindelning. Om så ändå görs är rättsläget oklart om vad som då gäller
och det finns risk för problem vid framtida fastighetsbildning.
Berörda rättighetshavare
Inom området för planprogrammet finns två gällande ledningsrätter 1384-84/146.1 och 138484/38.1, de skulle kunna omnämnas under Markägoförhållanden – Berörda rättighetshavare.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Avsnittet om Markägoförhållande i
programbeskrivningen justeras och berörda rättighetshavare har kompletterats med
ledningshavare.
3. Trafikverket
Transportsnål planering
Trafikverket ser positivt på att kommunen planerar för bostäder i centrala delar av Kungsbacka
tätort med närhet till service, skola, arbetsplatser och kollektivtrafik. Härigenom kan man minska
bilberoendet och nå mål om en minskad klimatpåverkan.
Gång och Cykel
Trafikverket noterar att det finns god gång- och cykelvägar inom området och möjligheter att
förbättra kopplingar.
Trafikflöde
Planförslaget behöver kompletteras med uppgifter om det ökade transportbehov som den
föreslagna exploateringen förväntas medföra och hur det bedöms påverka det statliga vägnätet
längs väg 158 och vid på- och avfarter till väg E6/20. En trafikutredning måste utvärdera
exploateringens påverkan på trafiksystemets framkomlighet och trafiksäkerhet utmed allmänna
vägen.
Bullerstörning
Fastigheten är i ett bullerutsatt läge. Eftersom bullerutredningen inte finns i översända handlingar
utgår Trafikverket från att kommunen har beaktat bullerfrågan och att bebyggelsen kommer klara
bullerförordningar (SFS 2015:216). Enligt Trafikverkets krav för Buller och vibrationer vid
planering av bebyggelse (TDOK 2017:0686) som gäller från 2018-02-01 har förskolgården
särskilda krav:
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Skolor, vårdlokaler, kontor och hotell
Tn.beU 3. Riktvärden för bnller från vi\g- och spllrtralik pli ny skolgård och vid äldre skolgärrl5 .
Ekvivalent ljudnivå, Maximal ljudnivå,
L...,.h, utomhus
Lnu utomhus
Ny skol2ård
De delar av gården som är avsedda för lek,
sodBA
7odBA
vila och nMla2owisk verksamhet
7o*dBA
Övri11:a vistelseytor inom skold rden
!i.~ dBA
Äldre skoli:ård
De delru· av gården som är avsedda för lek,
7o• d.BA
55 dBA
vila och ])e(lagoe:isk verksamhet
..Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygu, under den tid då
skolgArden nyttjas (exempelvis 07-18).
Vibrationer
Vid byggnation i närheten av stora trafikled är det viktigt att tillse att riktvärden för vibrationer
inte överstigs. I utrymmen där människor stadigvarande vistas ska 0,4 mm/s vägd RMS inte
överstigas enligt Trafikverket och Boverket (TDOK 2014:1021). Vid planering av ny bebyggelse
i flera våningar nära järnvägen är det bra att beakta risken för uppkomst av vibrationsstörningar.
Val av byggnadskonstruktion har stor betydelse eftersom svaga markvibrationer kan förstärkas
uppåt i byggnaden om den är felaktigt utformad. Vibrationerna ger sällan upphov till skador på
själva byggnaden men kan uppfattas som störande, detta bör särskilt uppmärksammas vid
planering av lokaler för vila, kontorsarbete, utbildning och annan störningskänslig verksamhet.
Klimatanpassning
Trafikverket noterar att vid höga flöden i Kungsbackaån kan orsaka översvämning i höjd med
planområdet och att klimatförändringar innebär ökad översvämningsrisk i framtiden.
Kommentar: Synpunkterna noteras. I det fortsatta planarbetet kommer en
trafikutredning att tas fram som klarlägger planförslagets förväntade trafikflöde och hur
det bedöms påverka det statliga vägnätet. Även buller-, vibrations- och riskutredningar
kommer tas fram i det fortsatta planarbetet.
SGI
SGI vill uppmärksamma på att planunderlaget saknar viktiga detaljer från den utförda
geotekniska undersökningen (såsom plan- och sektionsritningar). SGI har således inte haft
möjligheten att studera handlingarna till önskad nivå och anser att planen behöver kompletteras
med ovannämnda handlingar.
Kommunen har i planbeskrivningen kommenterat att "stabiliteten kan bedömas vara
tillfredsställande för befintliga förhållanden och med något lägre säkerhet närmast ån. För att
säkerställa stabilitet även närmast ån skulle till exempel avschaktning av släntkrön kunna
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genomföras. Ingen belastning bör påföras marken mellan Sjöallén och Kungsbackaån utan
stabilitetsförbättrande åtgärder". Kommunen har även kommenterat att "en detaljerad geoteknisk
utredning ska göras i samband med kommande detaljplanearbete som bland annat kommer att
lyfta åtgärdsförslag med avseende på stabilitet och rekommendationer för grundläggning för ny
bebyggelse".
SGI ser positivt på att kommunen avser komplettera underlagen med en stabilitetsutredning för
de planerade förhållandena i samband med det kommande detaljplanearbetet. SGI kan konstatera
att planförslaget kan medföra större belastningar än de som har beaktats i stabilitetsutredning från
2007 och anser att den kommande geotekniska utredningen behöver värdera vilka belastningar
som blir aktuella. Krävs det åtgärder eller restriktioner för att stabiliteten för planerade
förhållanden ska vara tillfredsställande, behöver dessa säkerställas i planen på ett plantekniskt
godtagbart sätt.
Kommentar: Synpunkterna noteras. En mer detaljerad geoteknisk utredning kommer att
tas fram i fortsatta planarbetet.
5. Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har inget att erinra på planprogrammet.
Räddningstjänstens informerar om att insatstiden i planområdet understiger normalt 10 minuter.
Detta inbegriper även räddningstjänstens maskinstege.
Planerat vägnät bedöms ge möjlighet för räddningstjänstens fordon att kunna ställas upp på så vis
att avståndet mellan fordon och byggnaders angreppspunkter inte överskrider 50 meter.
Området är befintligt utformat med tillgång till brandpostnät som uppfyller avstånden som anges
i Svenskt Vatten VAV P83. Beroende på hur tillkommande byggnader placeras kan ytterligare
brandposter behövas inom planområdet.
Inga riskkällor i form av transportleder för farligt gods eller verksamheter med tillstånd för
hantering av brandfarlig eller explosiva vara som påverkar den planerade bebyggelsen har
identifierats i planområdets närhet.
Kommentar: Synpunkterna noteras.
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Sakägare
6. Valand 6.6 med flera
Aranäs tycker generellt att förslaget är bra och att det är viktigt att kvarteret Ejdern blir bebyggt.
Aranäs tycker att det är bra att det byggs en bro vid Hamntorget för att det är viktigt för flödet i
staden.
Aranäs tror att Alléskolan kommer att bli kostsam att renovera och förändra. Det finns risk är att
man inte kommer känna igen fastigheten efter ombyggnad. Tillgänglighet, brandavskiljningar,
VVS installationer med mera kommer krävas och Aranäs ställer sig frågan hur tidstypisk är
byggnaden efter förändring. Aranäs undrar om det har gjorts stättningsmätningar.
Kungsbackaån är en tillgång och hanteras bra i förslaget. Om man har tänkt sig bryggor behöver
man även fundera på vad för aktiviteter som kommer krävas för att det skall bli ett bra
sammanhang. Kommer man muddra för att kunna komma fram med båtar till bryggorna?
"UN HABITATS FEM PRINCIPER FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING" följs inte.
Förslaget innehåller för låga exploateringstal, vi tycker man behöver våga utmana befintlig
bebyggelse ytterligare. Kungsbacka är en ort byggd med låg och gles bebyggelse men om man på
sikt skall mer plats i staden behöver man utmana befintliga strukturer. Tycker man skulle kunna
få till ytterligare 150 lägenheter, dagens förslag är 250 lgh. Även mer ytor för kontor är viktigt för
att skapa flöden till restauranger och kommersiella ytor. Med för lite arbetsplatser i staden
kommer detta begränsa antal etableringar av restauranger. Restaurangerna lever på luncherna.
Varför parkeringshus, vore det inte bättre att lägga parkering under kvarteren. Kanske ett
parkeringsdäck som täcker ett antal kvarter och gator. P-talet för ett område som Ejdern borde
kunna hållas lågt. Om man absolut skall bygga ett parkeringshus bygg då ett garage som man i
framtiden enkelt kan ersätta med annan byggnad. Sådana parkeringsgarage är byggda vid
”Kanoldhuset” (norra entrén vid Liseberg, utmed ån). Detta garage är byggt i prefab och går att
plocka ner och flytta. På detta vis har man inte byggt ett hus som är svårt/omöjligt att förändra.
Kommentar: Synpunkterna noteras. En okulär besiktning av Alléskolan har gjorts i
samband med Kulturmiljöutredning Alleskoltomten, 2019-06-03 för att ge ett översiktligt
kunskapsunderlag gällande skolbyggnadens tekniska status idag.
Utredningen visar att Alléskolan bedöms vara i ett gott skick med tanke på dess ålder och
mot bakgrund av att delar av byggnaden periodvis inte använts efter det att den ordinarie
skolverksamheten lades ned. De åtgärder som bedöms vara aktuella för byggnaden utgörs
i första hand av ordinära underhållsåtgärder och reparationer. I det fortsatta planarbetet
kommer en detaljerad geoteknisk utredning att tas fram som inkluderar
grundläggningsförutsättningar.
Förvaltningen för Teknik kommer att ta fram ett förslag på utformning och gestaltning av
parken längs Kungsbackaån i det fortsatta planarbetet. Bryggor norr om Hamntorget
kommer att tas bort för att möjliggöra för en utveckling av å-rummet som gör det mer
tillgängligt för den breda allmänheten och ökar kontakten med vattnet. Vidare behöver
åtgärder göras för att stabilisera åkanten och Ejdernområdet för att kunna genomföra
programförslaget.
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Ett parkeringshus föreslås att byggas utan garage med tanke på vad vi idag vet om
områdets geotekniska förutsättningar och att det inte är ekonomiskt försvarbart att bygga
garage under mark.
I övrigt noteras synpunkterna.
7. Bostadsrättsföreningen Sjöallén, fastigheten Kolla 1:38
Bostadsrättsföreningen är huvudsakligen positivt inställda till förslaget och ser fram emot ett
trivsamt och funktionellt stadscentrum. Föreningen har synpunkter på trafiken och bro vid
Hamntorget.
Fordonstrafik
Förslaget hur fordonstrafiken från och till programområdet kopplas till Sjöallen och övriga gator
åt söder är inte bra utformat. Bil- och busstrafik från/till en dubbelfilig gata och från en
enkelriktad enfilig gata skall föras samman mitt i en 90-graders kurva för att direkt därefter gå
genom en busshållplats. Trafiken på platsen är redan i dag tidvis ganska omfattande med trafik
till bostäder och vårdinstitutioner söder om platsen samt busstrafik. Här bör en annan lösning
skapas.
Ny bro
Vi är mycket positiva till förslaget att bygga ytterligare en bro över Kungsbackaån. En
förutsättning är att bron enbart är avsedd för gång och cykeltrafik. Att föra in mer biltrafik vid
den punkten i planområdet och dessutom skapa ytterligare en trafikkorsning mellan bil- cykeloch gångtrafik är direkt olämpligt. En gång- och cykelbro skulle öka tillgängligheten till
innerstaden och stimulera verksamheter vid det numera trivsamma Hamntorget. Frågan om
vilken typ av bro och därmed vilken trafik som skapas har stor betydelse för hela det planerade
grönområdet längs Kungsbackaån och bör därför lösas i detta sammanhang.
Översvämningsskydd
Översvämningsriskerna runt Kungsbackaån har aktualiserats flera gånger tidigare och
kommunstyrelsen har beslutat att ta fram en övergripande strategi för hantering av
översvämningsrisker. Planområdets översvämningsrisker bör naturligtvis hanteras inom ramen
för denna kommande övergripande strategi. Detta innebär att arbetet snarast bör komma till ett
resultat så att nödvändiga åtgärder kan vidtas längs hela Kungsbackaån.
Kommentar: Kommunen bedömer att den trafiklösning som föreslås i programmet är den
bästa av de alternativ som studerats både med hänsyn till gång- och cykeltrafik, biltrafik
och de parkmiljöer som kan skapas. I kommande detaljplanearbete kommer
trafikutformningen att studeras vidare.
Programmet föreslår en ny koppling vid Hamntorget. Vilken typ av bro som kan bli
aktuellt mellan Hamntorget och Sjöallén kommer att utredas och konsekvensbedömas i
samband med översynen av Hamntorget.
I övrigt noteras synpunkterna.
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8. Bostadsrättsföreningen Ågläntan, fastigheten Norrbro 4
Kungsbacka kommun växer och det behövs fler bostäder, men en växande stad behöver också
fler mötesplatser! Kvarteret Ejdern med sitt centrala läge bör innehålla inte bara bostäder och
verksamheter utan även mötesplatser, som kan skapa liv och rörelse och locka både
kommuninvånare och turister till centrala Kungsbacka och innerstaden. Alléskolan ligger vackert
invid Kungsbackaån och har stor potential att fyllas med nytt liv och innehåll! Här kan bli en
plats där kultur, natur och föreningslivet i Kungsbacka kan mötas, som ett komplement till mer
kommersiella aktörer. Det är en gedigen och tidstypisk byggnad som representerar en tidigare
årsring i Kungsbackas historia. Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde, men är också värdefull
på flera andra sätt och för många en viktig del av stadens identitet. Byggnaden har bedömts vara i
gott skick och ägs av Kungsbacka kommun, om kommunen vill stå för en hållbar utveckling,
både miljömässigt och socialt, så ska Alléskolan bevaras, renoveras och användas på ett sätt som
gynnar Kungsbackas invånare på ett djupare plan än enbart ekonomisk vinning. Bevara
Alléskolan!
I många städer liknande Kungsbacka har politiker tagit beslut om att inte bygga på höjden nära
innerstaden. Detta för att inte förstöra stadens karaktär. Vi vädjar därför till er att inte bygga
högre hus än tre våningar. Den befintliga bebyggelsen som exempelvis vår bostadsrättsförening
vill fortsatt ha kvar vår möjlighet till utsikt över Kungsbackaskogen. Likaså kommer soltimmarna
att reduceras för oss men även för befintliga restauranger längs ån. De tre restaurangerna med
sina uteserveringar ut över ån är ett fantastiskt tillskott för turister och invånare i Kungsbacka,
inte minst märktes detta under året som gått. Redan har ca 30 minuter kvällssol försvunnit p.g.a.
bygget av parkeringshuset. Det är bra att gatan längs ån tas bort och i stället ersätts med
parkområde, men ska områdena runt ån vara fortsatt attraktiva för rekreation och möten krävs låg
byggnation som inte skymmer solen.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Se svar på länsstyrelsens yttrande angående
Alléskolan och skoltomten.
Planprogrammet föreslår att en ny bebyggelse uppförs med variation i våningsantal och
med högre volymer, upp till sex våningar, mot Kungsgatan. Närmst husen i Västra
villastaden föreslås bebyggelse i upp till tre våningar för att få en mer balanserad
övergång mellan ny och befintlig bebyggelse. I det fortsatta planarbetet kommer
bebyggelsen studeras vidare i form av bland annat skugg- och volymstudier.
9. Fastighetsägare till Fisken 4, 5 och 7
Fastighetsägaren meddelar att det finns två Q-märkta hus inom fastigheten, en privatbostad och
ett hus som hyrs ut till näringsverksamhet.
Vid tidigare byggen nära huset, till exempel när bron i förlängning av Södra Torggatan
renoverades fick bostadshuset sättningsskador, tavlor och hyllor trillade ner från väggar och gick
sönder, huset lutar sedan dess in mot ån. Nu pågår byggen i Söderstaden och Stadsdelen Valand.
Då och då känns det som en liten jordbävning i huset. Fastighetsägarens granne har också noterat
detta.
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Innan byggstart måste en bedömning göras om huset tål byggarbeten utan att få mer
sättningsskador, ökad lutning in mot ån. En bedömning måste göras om stabilitetsförbättrande
åtgärder krävs, tex pålning.
Kommentar: Synpunkterna noteras. När kommunen utför markarbeten exempelvis
schaktning eller sprängning i närhet av byggnader ska en riskanalys avseende vibrationer
utföras. Riskanalysen ska uppfylla de krav som anges i svensk standard SS 02 52 11
”Vibration och stöt – Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av
pålning, spontning, schaktning och packning”. I riskanalysen tas eventuella restriktioner
och åtgärder fram kopplat till arbetet. Till exempel så besiktigar kommunen byggnader
innan markarbetet utförs, sätter vibrationsmätare och besiktigar efteråt för att se om det
skett någon förändring i byggnaden. Kommunen kontaktar berörda fastighetsägare.
10. Fastighetsägarna till Fisken 6
Fastighetsägaren tycker i stort sett väldigt mycket om förslaget, men lämnar följande synpunkter:
Planerad bro vid Hamntorget över till Sjöallén. Vi tycker det är helt galet att bygga en bilbro. Här
har vi en unik möjlighet att skapa ett område med minimalt med biltrafik där Sjöallén kan bli en
fantastisk promenad och rekreationsstråk och då blir det ju tokigt att leda in/ut ännu mer biltrafik
i området. Dessutom förstör ju en bilbro att göra något unikt också vid Hamntorget. Om man nu
bygger en bro så ska det vara en gång/cykelbro och den ska ju då ligga längre bort mot Inlag eller
rakt söderut från Hamntorget.
Vad kommer kommunen att göra åt vibrationsriskerna för fastigheterna längs ån vid byggandet
av kvarteret Ejdern? Vilka garantier ges att inte sättningsskador uppstår? Kommer man
mäta/undersöka före och efter byggandet? Kommer man förstärka fastigheter för att säkerställa
att inga skador sker?
Hur säkerställer kommunen att inte eventuella förstärkningar och byggandet av
översvämningsskydd vid kvarteret Ejdern inte för negativ påverkan på fastigheter nedströms, dvs
att man bara flyttar problemet? Kommer även förstärkningar göras på nedströms fastigheter?
Det presenterades två olika lösningar där en var att behålla Alléskolan. Vi tycker dock att
byggnaden inte alls passar in i ny bebyggelse i kvarteret Ejdern och ser helst att den rivs och att
något mer enhetligt byggs. Kommer se väldigt konstigt ut med den gamla och fula byggnaden i
ett modernt område.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Programmet föreslår en ny koppling vid
Hamntorget. Vilken typ av bro som kan bli aktuellt mellan Hamntorget och Sjöallén
kommer att utredas och konsekvens bedömas i samband med översynen av Hamntorget.
Se svar på yttrande från fastighetsägare Fisken 4, 5 och 7 angående vibrationsrisker,
sättningsskador med mera vid utbyggnad av området.
Se svar på länsstyrelsens yttrande angående Alléskolan och skoltomten.
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11. Fastighetsägare till Svanen 4
Alléskolans vara eller inte har diskuterats flitigt den senaste tiden, min åsikt är att Alléskolan i sin
nuvarande form är rent ut sagt sorglig. Jag ser inte att byggnaden i sig tillför något särskilt, men
om den kan rustas upp och moderniseras på ett ekonomiskt försvarbart sätt skulle det möjligtvis
kunna bli något positivt. Det är lätt att idealisera och önska sig ett Hembygdsmuseum och
saluhall och så vidare, men detta måste i så fall grunda sig på den breda allmänhetens intresse och
inte några få "förstå-sig-påare". Jag vet att besöksfrekvensen på vårt nuvarande
hembygdsmuseum är ganska liten i förhållande till vad det kostar.
Angående Förskolan Grunden, finns det inget positivt att ändra till storskalighet, bara negativt.
Låt Grunden vara kvar i sin nuvarande storlek!
Jag förutsätter att den planerade bron mellan Sjöallén och Hamntorget är en gång- och cykelbro
och inte en bro för biltrafik. Om det är en bro för biltrafik så tycker jag att det är en helt absurd
idé, när det pratas mycket om rekreationsplatser med mera i vår stad. Hamntorget är ju en sådan,
med brygga, solstolar och parasoll. På bryggan sitter ofta många sällskap och umgås och njuter
av lugnet och den vackra omgivningen. Med en trafikerad bro försvinner hela idyllen. Jag vill
inte ha någon bil bro till Hamntorget!
Kommentar: Se svar på länsstyrelsens yttrande angående Alléskolan och skoltomten.
Programmet föreslår en ny koppling vid Hamntorget. Vilken typ av bro som kan bli
aktuellt mellan Hamntorget och Sjöallén kommer att utredas och konsekvens bedömas i
samband med översynen av Hamntorget.
Det behövs en större förskola med fler förskoleplatser i och med en exploatering av fler
bostäder som genererar fler barn inom området. Grundens Förskola består av två
avdelningar och den nya förskolan inrymmer sex avdelningar.
I övrigt noteras synpunkterna.
11. Fastighetsägare till Svanen 4
Debatten om Alléskolans vara eller inte vara är ganska tröttsam, anser jag. Jag gjorde min
lärarpraktik på Alléskolan 1990 och arbetade även där 2009 under tiden som Varlaskolan
renoverades och då var förlagd till Alléskolans lokaler. Med det vill jag säga att jag har god
kännedom om byggnaden. Min åsikt är att Alléskolan i sin nuvarande form är rent ut sagt sorglig.
Jag ser inte att byggnaden i sig tillför något särskilt, men om den kan rustas upp och
moderniseras på ett ekonomiskt försvarbart sätt skulle det möjligtvis kunna bli något positivt av
det hela. Om inte så är fallet vill jag att den rivs och ger plats åt något nytt. Sedan den ordinarie
skolverksamheten upphörde har byggnaden och dess närmaste omgivning förfallit. Det är lätt att
idealisera och önska sig ett Hembygdsmuseum/konstmuseum och saluhall för närproducerade
produkter, men detta måste i så fall grunda sig på den breda allmänhetens intresse och inte några
få "förstå-sig-påare". Man kan t.ex. börja med att undersöka hur besöksfrekvensen ser ut på
nuvarande hembygdsmuseum. Vem ska betala?
Angående Förskolan Grunden, som är vår närmaste granne, hävdar jag bestämt att den måste få
vara kvar i sin nuvarande form. Det vore katastrof att riva upp den fina verksamheten. Min åsikt
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är att det småskaliga måste få vara kvar. Allt kan inte handla om kvantitet. Varlaskolans
ombyggnad med syfte att ge plats åt 1000 elever fick mig att byta arbetsplats efter 22 år. Det
finns ingenting positivt med denna storskalighet, bara negativt. Låt Grunden vara kvar!
Den planerade bron mellan Sjöallén och Hamntorget anser jag vara en helt absurd idé. Först och
främst borde arbetet med den avstängda bron vid Borgmästaregatan skyndas på. Vad händer där?
Det pratas mycket om rekreationsplatser i vår stad. Hamntorget är en sådan, vad jag förstår, med
brygga, solstolar och parasoll. På bryggan sitter ofta många sällskap och umgås och njuter av
lugnet och den vackra omgivningen. Med en trafikerad bro försvinner hela idyllen. Jag vill inte
ha någon bro till Hamntorget!
Kommentar: Se svar på länsstyrelsens yttrande angående Alléskolan och skoltomten.
Det behövs en större förskola med fler förskoleplatser i och med en exploatering av fler
bostäder som kommer generera fler barn inom området. Grundens Förskola består av två
avdelningar och den nya förskolan inrymmer sex avdelningar.
Programmet föreslår en ny koppling vid Hamntorget. Vilken typ av bro som kan bli
aktuellt mellan Hamntorget och Sjöallén kommer att utredas och konsekvens bedömas i
samband med översynen av Hamntorget.
I övrigt noteras synpunkterna.
12. Fastighetsägare till Svanen 8
Fastighetsägaren anser att förslag C ur trafikutredning, som är framtagen tillsammans med
planprogram för kvarteret Ejdern, är den ur trafiksynpunkt mest effektiva samt mest gynnsamma
för oss som bor på Skogsallén.
De andra förslagen med en parallellgata i slutet av Skogsallén framtvingar en rörig trafikmiljö i
området Skogsallén / Sjöallén, särskilt om busstrafiken dras genom detta område.
Den del av Sjöallén som faller bort är av mindre värde som grönområde. Dessutom så bevaras
den av kungsbackaborna mycket frekventerade och uppskattade gång- och cykelstråket på
Skogsallén.
Kommentar: Den trafiklösning som föreslås i planprogrammet, det vill säga att flytta
bilgatan vid Sjöallén till att gå norr om Skogsallén och därefter vika av norrut mot
cirkulationsplatsen vid Kungsgatan/Varlavägen, ger en bra trafikföring för
programområdet i sin helhet och möjliggör på bästa sätt för en utveckling av ett bilfritt
park- och rekreationsområde längs Kungsbackaån och Sjöallén.
Trafiklösning alternativ C som redovisas i trafikutredningen bedömer kommunen bidrar
med mer trafik mellan Alléskolan och Kungsbackaån och att det påverkar utvecklingen av
parken längs ån negativt.
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13. Boende på Sjöallén 10
Den boende anser att Alléskolan är av bästa kvalitet i passar bra i det planerade området. Läget
perfekt för kulturell verksamhet och den används redan till teater och musik. Där finns också
lämplig plats för vårt fina hembygdsmuseum som snart står utan lokaler. En liten servering ryms
också.
Kommentar: Synpunkterna noteras.

Organisationer och föreningar
13. Hallandstrafiken
Hallandstrafiken ställer sig positiva till en utveckling så centralt. Mycket bra placering utifrån
perspektivet hållbart resande. Området ligger i ett starkt kollektivtrafikstråk. Det är viktigt med
hög framkomlighet för busstrafiken och att det hållbara resandet prioriteras. Remissvaret är
avstämt med Västtrafik.
Kommentar: Synpunkterna noteras.
14. E.ON
E.ON meddelar att inom området har de ett befintligt elnät som består av markförlagda låg- och
mellanspänningskablar, serviskablar in till byggnader och kabelskåp. E.ON har beställt inmätning
av markkablarna inom området. Vi återkommer så fort inmätningen är klar med en ny karta,
vilket tyvärr kan dröja.
Oavsett om markkablar är inmätta eller ligger i osäkert läge så måste man innan markarbete
påbörjas beställa kabelvisning för att säkerställa kablarnas exakta läge. Kabelvisning i fält
beställs kostnadsfritt via vår kundsupport 0771-22 24 24, se även vår hemsida:
www.eon.se/privat/kundservice/skyddaledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens medgivande
och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får
utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför ledningarna,
så att reparation och underhåll försvåras.
E.ON noterar att man planerar för att flytta Biskopsgatan, vilket innebär att våra
lågspänningskablar hamnar inom kvartersmark. Kablarna är nylagda, vilket innebär att
kommunen står för flyttkostnader. Avser kommunen att inte flytta kablarna så hemställer E.ON
att det i plankarta tillskapas ett 4 meter brett u-område med kablarna i mitten.
Likaså noterar vi att kommunen planerar för en trappa ner mot Kungsbackaån där våra
mellanspänningskablar är lokaliserade. För att detta ska vara möjligt så krävs det en ledningsflytt
även här som kommunen får bekosta då även dessa kablar är förlagda inom de ramar för det
markavtal som är upprättat mellan Kungsbacka kommun och E.ON. För att försörja den nya

KUNGSBACKA KOMMUN
16 (40)
verksamheten inom området måste en eventuellt två nya transformatorstationer uppföras. Och då
så centralt som möjligt.
E.ON hemställer att minsta E1-område på 6 x 6 meter utsätts i plankartan för de föreslagna två
tillkommande transformatorstationerna, där marken ska vara tillgänglig för transformatorstation.
Området ska vara fritt från hinder som kan försvåra normalt underhåll. Plankartan och
planbestämmelserna ska dessutom säkerställa att det minsta tillåtna avståndet på 5 meter mellan
transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag upprätthålls. Man får inte
heller plantera buskar eller träd i närheten till transformatorstationerna.
E.ON önskar även få möjlighet att delta på projektmöten i tidigt skede när det finns en plan på
vilka åtgärder som kommer utföras och var.
Kommentar: Synpunkterna noteras och hänsyn kommer att tas till detta i fortsatt
planarbete.
15. Skanova
Skanova meddelar att de har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet.
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för
att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.
Kommentar: Synpunkterna noteras och hänsyn kommer att tas till detta i fortsatt
planarbete.
16. Kulturmiljö Halland
Planprogrammet lyfter på många sätt fram hur kvarteret kan få framtida kvaliteter av många olika
slag, som bidrar till en utveckling av Kungsbackas innerstad. Kulturhistoriska värden och drag tas
upp i planen. Mötet med den värdefulla kulturmiljön Västra villastaden bedöms som god då
kvarteren även i fortsättningen ska skiljas åt av en allé, som ska bevaras, och att bebyggelsen i
den södra delen av Ejdern får vara högst tre våningar. Att bebyggelsen i de norra delarna av
kvarteret Ejdern föreslås bli högre bedöms inte påverka några kulturhistoriska värden då kvarteret
här möter modernare delar av Kungsbacka som har, och kommer få, en högre tätare bebyggelse.
Syftet med planen är att skapa en attraktiv stadsdel som kopplas ihop med de mest centrala
delarna av staden; Kungsbacka innerstad, stadsdelen Valand och Kungsmässan. Vidare anges i
planbeskrivningen att när Kungsbackas centrumkärna växer är en förutsättning att det sker genom
en blandad stadsbebyggelse beträffande husens innehåll men också en variation i stil och höjd
samt varierande upplåtelseformer.
Kungsbacka genomgår nu stora och snabba förändringar. Väster om Kungsbackaån blir det
övervägande en modern och tät bebyggelse i en skala som saknar motsvarighet i den befintliga
stadskärnan med omnejd. Att det då finns en historisk förankring i dessa kvarter blir oerhört
viktigt för att skapa en god bebyggd miljö.
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Den kulturhistoriska utredningen av Alléskolan visar på skolans höga kulturhistoriska värden och
dess viktiga plats i stadens miljö och historia. Utredningen lyfter även att skolan är i gott skick,
om än i behov av underhåll, och att det finns goda möjligheter att ändra byggnaden för nya
ändamål. Ett bevarande tycks vara fullständigt i linje med planens syfte då denna äldre byggnad
kommer att bidra med en helt annan arkitektur och byggnadsform än den nya bebyggelsen. Den
kommer vidare ha en patina och autenticitet från en annan tid som också bidrar till kvarterets
blandade bebyggelse på ett sätt som ny bebyggelse inte kan. Det finns vidare goda förutsättningar
att fylla skolbyggnad med ett innehåll som kan bidra till planens syfte med blandning av
verksamheter och boende.
Det är svårt att se hur en rivning av Alléskolan på ett bättre sätt än ett bevarande skulle kunna
uppfylla planens syfte eller andra politiska intentioner för Kungsbackas utveckling. Plan- och
bygglagen kap 9 § 34 anger vidare att rivningslov inte skall ges till byggnader som bör bevaras på
grund av sitt kulturhistoriska värde.
I planprocessen bör därför fortgå i syftet att bevara skolan och förse den med lämpliga
bestämmelser såsom rivningsförbud samt relevanta bevarande- och varsamhetsbestämmelser.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Se svar på länsstyrelsens yttrande angående
Alléskolan och skoltomten.
17. Hanhals Hembygdsgille
Det centrala läget av Alléskolan med sitt kulturhistoriska värde och vackra omgivningar ner mot
ån, gör området och byggnaden väl lämpad som Kulturhus och mötesplats för mångfacetterad
kulturverksamhet för kommunens invånare. I Kungsbacka kommun borde också det finnas
utrymme för ett hembygdsmuseum, som förutom museiverksamhet och utställningar, även har
utåtriktad verksamhet och är en plats för kulturhistorisk forskning om vår hembygd. Detta
Kulturhus borde också innefatta Turistbyrån med hänsyn till byggnadens lättillgängliga läge i
anslutning till parkeringshus och buss- och järnvägsstation. Idag har Turistbyrån en mycket
undanskymd plats och verkar genom detta ha svårt att utöva sin verksamhet på bästa sätt, dvs att
bl a marknadsföra Kungsbackas sevärdheter. En byggnad med både turistbyrå och
hembygdsmuseum borde därför vara en lyckad kombination, eftersom båda tjänar bl a detta syfte.
Detta blir en "vinn - vinn" situation för både hembygdsrörelsen och Turistbyrån, som härigenom
på olika sätt kan marknadsföra Kungsbackas sevärdheter samtidigt som Kungsbackas historia,
konst och kulturliv lyfts fram genom olika utställningar. När turisterna frågar om utflyktsmål och
personer beställer biljetter till olika evenemang, kanske de också tar sig en titt på de olika
utställningar mm som finns. Ett kulturhus/turistbyrå kan också inrymma café, galleri och butik
med nordhalländsk konst och konsthantverk samt kulturverkstäder, musikstudios, möteslokaler
för föreningar, teatersällskap och andra kulturaktiviteter.
Kvarteret Ejdern och den del som vetter mot ån, det så kallade Årummet, ger också goda
möjligheter att skapa ett rekreations- och parkområde som knyter samman ytorna runt Alléskolan
med Sjöallén genom vackra planteringar till glädje för flanerande Kungsbackabor samt
besökande turister. Detta grönområde skulle också knyta ihop Kungsmässan och Innerstaden på
ett bra sätt. Detta område skulle med andra ord kunna bli en levande offentlig mötesplats och ett
lyft för innerstaden. Kungsbacka kommun skriver också i planprogrammet om kvarteret Ejdern
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att det historiskt värdefulla områdena Sjöallén och Skogsallén har höga kulturella och sociala
värden.
Ett bevarande och omformning av Alléskolan till Kulturhus skulle ge ett fortsatt rikt föreningsoch kulturliv. Detta tillsammans med en utveckling av området däromkring skulle innebära att
Kungsbacka kommun skulle få en unik mötesplats i ett större sammanhängande attraktivt
grönområde, vilket skulle locka fler besökare till Innerstaden både dag och kvällstid.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Se svar på länsstyrelsens yttrande angående
Alléskolan och skoltomten.
18. Nordhallands Hembygdsförening och Tölö Hembygdsgille
Riv inte Alléskolan.
Alléskolan är uppförd med stor hantverksmässighet och med tidstypiska detaljer och har ett
arkitekthistoriskt och kulturhistoriskt värde. Arkitekten, Åke Wahlberg, ritade på sin tid ett 60-tal
olika skolor, den mest berömda är Sannaskolan i Göteborg som numera är
byggnadsminnesförklarad.
Alléskolan är en av de få större byggnader som finns kvar i Kungsbacka idag från 1940-talet och
den enda som är uppförd i rött tegel. Enligt kulturmiljöutredningen är den i mycket gott skick och
väl värd att bevara. Den är dessutom en viktig del av stadens identitet.
Ett bevarande av byggnaden skulle innebära att Kungsbacka kommun skulle få en unik
mötesplats. Där skulle kunna beredas plats för en mängd olika aktiviteter som det idag saknas
lokaler för. Att ta den tillvara främjar också miljön och sparar på våra naturresurser.
Vår vision är ett Medborgarnas och Kulturens Hus med konst, teater, utställningar,
ungdomsaktiviteter, hantverk, cafe och inte minst, plats för vårt hembygdsmuseum. På detta
museum visas inte bara föremål upp, det är en plats för kulturhistorisk forskning om hela vår
hembygd i norra Halland.
Kungsbacka kommun bör satsa på att bevara denna byggnad till kommande generationer. En
stads identitet består inte av höga hus, restauranger, köpcentra och kommersiella aktörer, där
måste även satsas resurser på andra värden.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Se svar på länsstyrelsens yttrande angående
Alléskolan och skoltomten.
19. Centerpartiet
Centerpartiet tycker att det är bra att biltrafiken utmed ån i Sjöallen flyttas från å-stråket,
så att stråket kan bli mer publikt. Med ån som attraktion blir det en positiv mötesplats. Här skall
man inte enbart passera som fotgängare eller cyklist, utan här kan man stanna upp, sitta ner och
njuta av rörelsen i ån och ta tillvara det fina och rogivande som vattnet utgör.
Kvarteret Ejdern skall knyta ihop innerstaden med stråket till Kungsmässan och då är den
estetiska utformningen viktig. Att gå från gammal arkitektur till ny kräver en mjuk övergång.
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Centerpartiet tycker att det är bra att området skall omvandlas till en blandad stadsbebyggelse
innehållande bostäder, kontor, kommunal- och kommersiell service, ytor för rekreation samt
förstärkta kopplingar till angränsande områden. Vi anser att det skall finnas möjlighet till ca 250
bostäder i området.
Det finns idag två förslag gällande Alleskolan. Ett alternativ är att den skall finnas kvar. Skall den
finnas kvar så måste det göras en särskild utredning innan detaljplanearbetet påbörjas om vad
Alleskolan kan inrymma, med en tydlig plan för vad den skall användas till. Det finns många
åsikter om skolan, både för och emot att den skall finnas kvar, så därför är detta speciellt viktigt.
Vi tror att en extern ägare skulle kunna utveckla byggnaden och dess innehåll men då är det
viktigt att byggnadens karaktär får finnas kvar. Den blir då en övergång mellan gammal
byggnation i innerstaden och ny byggnation i kvarteret Ejdern.
Skall byggnaden rivas så skall den ersättas med en mer funktionell byggnad. Då är det viktigt att
behålla karaktären. Med närheten till ån så bör den innehålla verksamheter som gör att det blir
rörelse mellan ån och byggnaden/byggnaderna. Enligt förslaget till planprogram nämns följande:
"lokaler för kulturella verksamheter bör tillskapas då de ger ett komplement i utbud av aktiviteter
och blir berikande för området". Det är många kulturella aktörer som efterfrågar detta och de
upplever en brist på detta idag.
Det är ett bra förslag med ytterligare ett parkeringshus men det bör inte ligga utmed Kungsgatan.
Låt det ligga närmare förskolan och möjliggör mer centrumverksamhet utmed Kungsgatan. Om
parkeringshuset ändå måste ligga utmed Kungsgatan, är det av största vikt att det innehåller
lokaler som ger liv och rörelse, med en vacker fasad, så att det inte upplevs som att man möter en
tråkig ingång till staden. Det är viktigt att P-huset byggs med stor flexibilitet, så att det går att
ändra till annan verksamhet om behovet av parkeringsplatser skulle minska.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Se svar på länsstyrelsens yttrande angående
Alléskolan och skoltomten.
Placering av parkeringshus kommer att utredas mer i detalj i det fortsatta planarbetet. I
planprogrammet föreslås en placering i norra delen av området mellan ny huvudgata och
centrumstråket. Planprogrammet föreslår ett integrerat parkeringshus där det även finns
möjlighet med lokaler, kontor, bostäder och annan centrumverksamhet.
Ny bebyggelse inom området ska ha genomgående hög arkitektonisk standard och ett
Kvalitets/gestaltningsprogram kommer att tas fram i det fortsatta planarbetet.
20. Socialdemokraterna
Stadsbyggnadsprinciper
En blandad stadsbebyggelse ger möjlighet att Alléskolan bevaras, generationer av arkitektur och
stilar förstärker ett växande Kungsbackas profil som en stad att bo och leva i. De varierande
höjderna med en nedtrappning mot villasamhället är också positiv. Modern forskning visar att det
är möjligt att bygga högre hus i trä borde tas tillvara i någon del av området.
Utformning av allmänna platser
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Planprogrammet skall följa Kungsbacka policy om ”ett samhälle tillgängligt för alla”.
Ny bebyggelse
Byggnader och tomter ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga.
Bostäder
Volymen bostäder, minst 250, är ett bra riktmärke. Vi vill gärna framhålla att många mindre
lägenheter i detta centrumområde är att föredra. Att vi önskar att hälften av lägenheterna skall
vara hyresrätter kommer vi givetvis att upprepa i varje del av det fortsatta planarbetet.
Vi vill att det integrerat i det ”vanliga bostadsbeståndet” ges utrymme för s.k. satellit-lägenheter
för yngre personer med funktionshinder.
Alléskoletomten
Kungsbacka bör växa genom att planera och bygga strategiskt och bidra till en hållbar
samhällsutveckling socialt, ekologiskt och ekonomiskt där tradition möter innovation. Vi förordar
därför alternativet där Alléskolan moderniseras och integreras i det nya området.
Alléskolan från 1940-talet är en värdefull del av stadens årsringar som en av få större
tegelbyggnader från denna period. Den är dessutom välbyggd och i gott skick. Byggnader från
olika tidsepoker ska tillåtas samexistera och sätta avtryck i Kungsbackas historiskt snabba
utbyggnad och utveckling. Dess attraktiva placering kan bli ett center för kultur, teatergrupper,
föreningar, ungdomsverksamhet, ett ekologiskt center och med plats för Nordhallands
Hembygdsmuseum. Skolan är stor nog att också rymma kommunal förvaltning i något plan och
turistbyrå i gatuplanet. Med någon kommersiell verksamhet kan även ekonomin för fastigheten
förbättras. Genom att bevara skolan lever vi dessutom upp till vår målsättning om
resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.
Trafik
Även om frågan om framtida broförbindelse vi Hamntorget inte kommer att hanteras i detta
planarbete är det uppenbart att konsekvenserna av en eventuell framtida bro för biltrafik kommer
att ha stor betydelse för trafik, buller och avgaser för kvarteret Ejdern. Bro-frågan är inte helt ny,
ett flertal äldre utredningar finns angående trafikföringen genom stadens centrum, en bilfri
innerstad, Storgatan och Västergatans riktning, in- och utfarter mot eller från Storgatan/
Kungsgatan. Här bör programmet redovisa Tekniks tankar kring området i nutid.
Socialdemokraterna ser helst att områdets trafikplanering ses i sin helhet.
Parkering
Vi vill ha en fördjupad analys av behovet av parkeringsplatser och hur samverkan med det
befintliga parkeringshuset på andra sidan Kungsgatan kan ske för att minska behovet. Normen
0.8 parkeringsplatser/bostad i ett centrumnära område bör kunna minskas.
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För att en rörelsehindrad person skall få en permobil fodras att man skall kunna visa på att man
skall kunna parkera permobilen inomhus då den inte används. Plats skall kunna anvisas vid
cykelparkering eller i parkeringshus.
Cykelparkering
Cykelparkering föreslår vi samordnas med, laddstolpar, sopcentral, ev. bilpool och
korttidsparkering.
Grönstruktur och rekreationsytor
Tanken på en Torgyta med anknytning till ån med trappa i form av ett ”översvämningsskydd, typ
Borgmästareplatsen är tilltalande. Båtar och båtplatser är en naturlig del av årummet varför vi vill
att möjligheten till båttrafik och båtbryggor bibehålles på nuvarande nivå. Tas bryggor bort, för
skapande av allmänna bryggor, skall de ersättas på annan plats i centrala Kungsbacka.
Teknisk försörjning - Avfall
Vi vill understryka vikten av planering av sopsortering i det fortsatta detaljplanearbetet. Enligt de
nya regelverk som presenteras inom EU redan 2025, framhålls det att ”vi alla skall ingå i den
cirkulära ekonomin om återvinning och återbruk från varje hushåll ”- vilket innebär att vi skall
källsortera mer i varje hushåll, att återbruk och återanvändning skall sorteras i din närmiljö.
Utifrån dessa kriterier krävs att inom området bör finnas en eller flera fasta stationer/ ”sop-hus”
för de boende.
Sociala konsekvenser - Trygghet
Ansatsen att skapa öppna ytor och god belysning och insyn är viktig för att skapa trygghet. Vi vill
understryka att polisen och lokala BRÅ bör ges möjlighet att delta i det fortsatta
detaljplanearbetet.
Kommentar: Se svar på länsstyrelsens yttrande angående Alléskolan och skoltomten.
Parkeringsbehov och placering av parkering för bland annat bil och cykel kommer att
utredas i det fortsatta planarbetet.
Förvaltningen för Teknik kommer att ta fram ett förslag på utformning och gestaltning av
parken längs Kungsbackaån i det fortsatta planarbetet. Bryggor norr om Hamntorget
kommer att tas bort för att möjliggöra för en utveckling av å-rummet som gör det mer
tillgängligt för den breda allmänheten och ökar kontakten med vattnet. Vidare behöver
åtgärder göras för att stabilisera åkanten och Ejdernområdet för att kunna genomföra
programförslaget.
I det fortsatta detaljplanarbetet kommer en social konsekvensanalys med barnperspektiv
tas fram och polisen och lokala Brå kommer att ingå i den kommunala gruppen som
arbetar med detta.
I övrigt noteras synpunkterna.
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21. Kungsbacka Teaterverkstad
Kungsbacka Teaterverkstad har huserat i Alléskolan sedan 2011.
Kungsbacka Teaterverkstad är en teatergrupp för vuxna som funnits sedan 1997. Under många år
kuskade vi runt mellan olika lokaler; Varlaskolans aula, Svarten, Aranäsgymnasiet tills vi
slutligen fick en hemvist i Alléteatern tillsammans med andra teatergrupper. Medlemmar har
kommit och gått, föreställningar har repats in och spelats upp. Föreningen kan aldrig i ord
beskriva vad teatern och huset har betytt och betyder för oss som verkat där under alla dessa år.
Men ordet magi ligger inte långt bort. För det händer något när människor möts i ett gemensamt
intresse. Trots att vi teaterföreningar har ett egenintresse för bevarandet av Alléskolan så har vi
länge sett på huset i ett vidare perspektiv. Vi har tittat på liknande byggnader i andra städer och
länge tänkt tanken Aktivitetshus, Mötesplats med mera.
Det är så roligt att nu se alla olika aktörer som har visioner, tankar och konkreta förslag på hur
huset skulle kunna utvecklas och bli en fantastisk mötesplats med ett rikt och varierat innehåll.
Att förebygga psykisk ohälsa hos våra ungdomar i kommunen är enligt mig den viktigaste frågan
vi någonsin kan ta oss an. Att ha ett ställe där ungdomar kan husera jämsides med vuxna
(förebilder) skulle verkligen ge vår kommun ett tillskott av något som idag saknas.
Teatergruppen vill bevara Alléskolan. Tänk på kommunens ledord och: Välkomna alla goda
förslag. Samverka i frågan med kommuninvånare, partier, förvaltningar och andra intressenter.
Leverera genom att lyssna på slutsatserna som kulturmiljöutredningen visade 2019. Tänk nytt för att ni vågar, vill och kan!
Kommentar: Synpunkterna noteras. Se svar på länsstyrelsens yttrande angående
Alléskolan och skoltomten.
22. Kungsbacka Trädgårdsvänner
Kungsbacka trädgårdsvänner menar att det skulle öppna för att skapa ett fint parkområde vid
Alléskolan genom att knyta samman befintliga ytor söder och öster om Alléskolan med Sjöallén.
Detta centrala område skulle bli ett fint komplement till Badhusparken, ett tillskott med ett
centralt beläget parkområde med stort värde för såväl boende i området, flanerande
kungsbackabor, gångtrafik till och från Innerstan som besökande turister. Det skulle lyfta fram
Årummet som den pärla det kan bli. Parkområdet skulle till exempel kunna innehålla planteringar
för biologisk mångfald och pollinerande insekter, regnbäddar för vackert och ekologiskt
omhändertagande av dagvatten, bärbuskar för barn som passerar, en hälsofrämjande grön oas.
Kungsbacka Trädgårdsvänner anser därför att grönytorna vid Alléskolan ska bevaras och
utvecklas som viktigt grönområden för Kungsbackas invånare. Bevarandet av Alléskolan utgör
en förutsättning för detta.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Se svar på länsstyrelsens yttrande angående
Alléskolan och skoltomten.
Programmet föreslår att bilgatan som idag går längs Sjöallén flyttas till ny sträckning
genom programområdet och därmed blir området längs Kungsbackaån bilfri och
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möjliggör för en utveckling av park- och rekreationsområdet. Avsikten är att parkområdet
ska kopplas samman med den framtida bebyggelsen på skoltomten, utformas som en del
av parken och vara tillgänglig för alla. Området söder om Alléskolan rymmer en om
dragning av huvudgatan genom området samt ett bevarande av Skogsallén.
23. Norra Hallands Konstförening
Behov av ändamålsenliga lokaler för kulturella ändamål
Kulturhuset Fyrens verksamhet har betytt mycket för kommunens invånare och kulturarbetare.
Folkbiblioteket, vilket är en lagstadgad verksamhet, och övrig kulturell verksamhet i Fyren har
bedrivits sedan 1994. Idag är Fyren trots sin storlek hårt belastad.
Att kunna visa internationell samtidskonst är en omöjlighet trots att det anges på kommunens
hemsida. Försäkringsbolagen kräver stöldsäkra lokaler för transport in och ut ur byggnaden och
för hantering inomhus. Ett stöldsäkert Konstens Hus får en stor konkurrensfördel i hela västra
Sverige.
Att få möjlighet att samarbeta med Hallands Konstmuseum för att kunna få visa delar av deras
samlingar vore så bra för alla dem som inte har så lätt för att ta sig till Halmstad. Det gäller även
Göteborgs Konstmuseums samlingar. Att dessutom kunna delta i samfinansierade internationella
utställningar, vore mycket fint.
Region Hallands Kulturplan 2021-2024
Region Hallands Kulturplan 2021-2024 betonar starkt kulturens kraft i att stärka hälsoläget och
livsmiljön i kommunerna. Ett vitalt föreningsburet kulturliv i Kungsbacka är utan tvekan bra för
dess invånare. Men det behövs även kommunala insikter och insatser.
Besöksnäring och behov av bra hotell
Kultur och besöksnäring/hotelltillgång är starkt beroende av varandra. Tidigt i planprocessen för
kvarteret Ejdern framförde NHKF att ett hotell behövs. NHKF frågade sig: Varför inte ett hotell,
sammanbyggt med Konstens Hus? Hotellgäster besöker ofta olika typer av begivenheter när de är
på främmande ort, såsom konstutställningar. Tillresta nyfikna på konstutställningar i Konstens
hus, kan söka övernattning.
Tänk ett hotell med ca 250 fina hotellrum! Inte skall arrangörer av olika event i Kungsbacka
behöva hänvisa gästerna till hotell i Göteborg så som är fallet idag?! Visst är det ledsamt om
event av olika slag behöver förläggas i annan kommun? Det kan också innebära en bra gemensam
restaurang för hotellet och Konstens hus. På detta sätt skulle man kunna uppnå bättre ekonomi
per kvadratmeter av markytan. Tacksamt nog har planarkitekterna räknat med ett hotell på den
nordöstra delen av Ejdern. Att bygga samman hotellet med Konstens Hus är byggnadsekonomiskt
fördelaktigt. Resulterande bortfall av bostäder i planen kan kompenseras med att öka med en
våning på övriga planerade bostadshus på kvarteret Ejdern.
Eftergymnasial utbildning saknas
Varför inte samtidigt ta fram en universitetsutbildning i samarbete med t ex Chalmers Tekniska
Högskola? Chalmers Industriteknik erbjuder idag akademisk spetskompetens i konsultformat
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inom områdena digitalisering och design. Varför inte dra nytta av detta? Skapa en utbildning som
förenar IT och Konst- och designutveckling, en utbildning som antagligen ännu inte finns i
Sverige. Skulle det få ungdomar att stanna kvar i Kungsbacka och kanske även få andra
ungdomar att flytta till Kungsbacka? Kungsbacka kommun saknar idag en eftergymnasial
utbildning. Lokalitet för denna utbildning kan också rymmas i detta hus för att på så sätt
ytterligare kunna öka ekonomisk användning av marken.
Trähus och dess läge
Tidigt var NHKF i kontakt med olika sponsorer exempelvis med Södra Skogsägarna, och att
föreslå en trähusbyggnation som ”saluterar” trästaden Kungsbacka var naturligt. Huset skulle
kunna vara vänt med ”ryggen” mot Kungsgatan och ha en mer öppen sida mot innerstaden och
Kungsbackaån och därmed få ett syd-ost läge.
Trähus och ekonomisk byggprocess
Korslimmat trä i stommen skulle kunna förkorta byggprocessen med upp till 70 procent jämfört
med platsbyggd betong! Det borde betyda en hel del för byggkostnaden! Tänk att ta virket från
skogarna runt Kungsbacka, säger Urban Blomster från Södra Skogsägarna. Bara det i sig kan
skapa historia! Limträ och KL-trä, det vill säga korslimmat trä, är formstabila material, som
erbjuder frihet i planlösningen. Limträ är dessutom brandsäkrare än stål och uppfyller högt ställda
krav utan att kräva extra behandling sägs det. Trä skulle kunna vara synligt i delar av Konstens
Hus. Det väsentliga är att utställningsytan inte ger en sakral känsla.
Arkitekter menar att moderna byggnader i trä får en symbolverkan och att de uppfattas som
unika. Det intygar en partner hos White Arkitekter, Arkitekt MSA Robert Schmitz, som ritat Sara
Kulturhus i Skellefteå.
Kulturellt landmärke
Placerar man en kvinnlig Jaume Plensa trädskulptur, ca 5-6 meter hög, på ostsidan av
byggnationen erhåller Kungsbacka ett kulturellt landmärke som kommer att låta tala om sig. Dess
kvinnoansikte placeras vänt mot väster. Kvinnans hår vätter på så sätt mot Kungsbackaån. Utmed
hennes långa, långa raka hår strilar vatten ned i Kungsbackaån.
Centrumstråket – en Konstarkad?
Centrumstråket kan gå helt nära eller igenom Konstens Hus och längs östra sidan av stråket utgör
då Jaume Plensas skulptur en ”vattenvägg”. Bakom en glasad vägg på den västra sidan kan konstoch kulturföremål visas. Byts de ofta ut ges ett nyhetsvärde. Det blir en Konstarkad lättillgänglig
för alla! Finns det någon annanstans i Sverige?
Natur- och parkområde för att skapa en helhetsupplevelse
Ett grönområde från Konstens Hus, ned mot Kungsbackaån och bort mot Alléskolan kan ge ett
fint natur- och parkområde. En hälsofrämjande grön oas, tillsammans med konst-och
kulturupplevelser, skulle vara värdefull för boende i området, för besökande till Konstens Hus,
för flanerande till och från innerstaden liksom för besökande turister i allmänhet.
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I planförslaget framgår att åkanterna kommer att förstärkas. Kommer även ån att ”muddras” för
att underlätta för lätt båttrafik? Tänk om hotell- och kulturgäster sjövägen kan erbjudas utflykter
till Tjolöholm och Nidingen och dessutom få en upplevelse av havet?
Finansieringsformer för att bygga Konstens Hus och behov av en förstudie
Satsningen på ett Konstens Hus innebär att det behövs externa medel, sponsorer/entreprenörer,
men även statliga/regionala och kommunala medel. Förutsättning för att finna alternativa
finansieringsformer för byggnation av ett Konstens Hus och för att driva det, är att kommunen på
något sätt är involverad. Det återstår sedan att via Region Halland ansöka om medel från Statens
Kulturråd.
Det väsentliga i dagsläget är att snabbt få igång en förstudie. Det måste finnas viljeyttringar från
politikerna för att få igång en förstudie. Det var ett tag sedan förslag på en sådan röstades ned i
Nämnden för Kultur & Fritid med motiveringen att det inte då var läge för en förstudie. Vi får
hoppas att det nu är ett tillräckligt bra läge.
Sponsorer vill se en viljeyttring från kommunen till exempel genom att vika tomtmark för detta
ändamål tills förstudien är klar.
Slutkläm
En livaktig intressant verksamhet i Konstens Hus skulle bidra till att detta område blir något
alldeles särskilt värdefullt att besöka! Låt oss inte förspilla chansen till en bra central placering av
Konstens Hus! Kungsbacka politiker, ta tag i detta nu! Vänta inte längre! Det måste få finnas
intressanta verksamheter såsom ett Konstens Hus i Kungsbacka. Kungsbacka får inte bli en
sovstad till Göteborg. En sovstad för äldre, det vore ledsamt!
Kommentar: Synpunkterna noteras. Se svar på länsstyrelsens yttrande angående
Alléskolan och skoltomten.
24. POSAM
Konstaterar att frågor som berör äldreboende, anpassning för funktionshindrade, samt ev
samlingslokaler för aktiviteter, föredrag, fester och dylikt såväl dagtid som kvällstid kommer att
behandlas i detaljplanarbetet. POSAM är remissinstans och får möjlighet att granska kommande
planförslag.
POSAM bedömer att de två redovisade alternativen av Alléskoltomten är fullgoda.
Kommentar: Synpunkterna noteras.
25. PRO Särö
Vi motsätter oss rivningen av Alléskolan å det bestämdaste.
Byggnaden är ett vackert exempel från förra seklets arkitektur. Vi hänvisar till kommunens egen
kulturmiljöutredning från 2019 där det höga kulturella och historiska värdet av byggnaden
mycket noggrant redovisas. (Alléskolan kulturmiljöutredning 2019 06 03 s. 30 ff. särskilt näst
sista sidan s. 45.) Hur politikerna i vår kommun så fullständigt kan strunta i den är obegripligt.
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Eftersom kommunen växer och vi får många fler invånare behövs inte bara skolor och
äldreboenden. Behovet av kultur och möjligheten till föreningsliv och annan samvaro är minst
lika viktig. Fyren i all ära men den har för länge sedan vuxit ur kostymen. Alla är inte
intresserade av idrott.
Det är visserligen bra, att det byggs lägenheter men att planera för verksamheter som affärer,
banker o.s.v. verkar helt överflödigt i vår digitaliserade värld, där det mesta numera klaras av via
internet. Tomma butikslokaler är det redan gott om och det beror inte enbart på pandemin.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Se svar på länsstyrelsens yttrande angående
Alléskolan och skoltomten.
26. Rädda Barnen – lokalförening i Kungsbacka
Rädda Barnens lokalförening i Kungsbacka grundades 1944 och har sedan dess utvecklats från en
insamlande hjälporganisation till att vara påtryckande och opinionsbildande. Vi har i många år
följt Kungsbacka Kommuns arbete med implementering av Barnkonventionen på olika nivåer
och har idag ett stort välfungerande nätverk med ett antal aktörer som arbetar för att barn och
ungdomars rättigheter tillgodoses och att deras livsvillkor förbättras.
Rädda Barnen har fått hyra en lokal i Alléskolan i många år. Med kommunens godkännande har
vi delat denna med andra föreningar/grupper som våra gäster när det inte fanns alternativ i
kommunen för att dessa skulle kunna genomföra sina aktiviteter. Till dessa hörde Amnesty
International, Astma-och allergiförening, även personal från kommunen har använt lokalen som
sammanträdesrum ibland. Studiefrämjandets utbildning ”Älskade barn” för nyanlända i
Kungsbacka har haft sina träffar hos oss. Lokalen har använts som träffpunkt för arabisktalande
kvinnor, en språk- och lekgrupp för småbarn började att samlas där men pausades pga pandemin.
Tack vare denna lokal kunde vi ta emot ett hundratal av IKEA sponsrade s.k. Välkomstväskor
som delades ut till nyanlända barn och ungdomar.
Idag delar vi lokalen med Anonyma Alkoholisters Kungsbacka grupp som Kommunens andra
hyresgäst för denna lokal på Alléskolan. Bristen på lokaler för föreningar av olika slag har alltid
varit stor i kommunen och vi anser att Alléskolan bör bevaras som byggnad där föreningar kan
finna en trygg hemvist. Kungsbacka kommun med ett växande invånarantal har inget
Allaktivitetshus att tillgodose det stora behovet som finns och bevarandet av Alléskolan skulle
täcka detta behov på ett förnämligt sätt. I den från kommunen beställda Kulturmiljöutredning från
2019 med en kulturhistorisk värdering poängteras att Alléskolan bedöms sammantaget vara i gott
skick. De åtgärder som bedöms vara aktuella för byggnaden utgörs i första hand av ordinära
underhållsåtgärder och reparationer. Utredningen avslutas med att alternativet ”Alléskolan
bevaras” ställs mot alternativet ”Alléskolan rivs” med ett enligt vår mening klart övertag för ett
bevarande av byggnaden med hänsyn till hela miljön i Kungsbacka.
Vi hoppas att vårt inlägg i diskussionen och samrådet om Alléskolan kan bidra till ett av många
Kungsbackabos efterlängtat beslut som möjliggör ett bevarande resp. utbyggande av
Kungsbackas Förenings-och Kulturliv.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Se svar på länsstyrelsens yttrande angående
Alléskolan och skoltomten.
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Kommunala förvaltningar och nämnder
27. Teknik
Trafik
Hållbar mobilitet och parkering
Programområdet är centralt beläget med god tillgänglighet till kollektivtrafik, gång- och
cykelvägnät och service. Detta är faktorer som kan bidra till ett hållbart resande. Teknik ser
positivt på att motorfordonstrafiken flyttas bort från Sjöallén till förmån för gång- och cykeltrafik
och platsbildningar.
Att samla bilparkering för bostäder i ett parkeringshus istället för att ha parkering i direkt
anslutning till bostäderna kan stärka det hållbara resandet i stadsdelen, det ger också ökad
möjlighet för samutnyttjande av parkeringsytor.
I detaljplaneskedet är det viktigt att en förstudie görs för parkeringshuset där de trafiktekniska
funktionerna kommer med i ett tidigt skede och att tomten anpassas efter parkeringshusets
funktioner. Detta bör göras innan detaljplanen är lagakraftvunnen för att få tomter som möjliggör
ett funktionellt och ekonomiskt hållbart parkeringshus.
I planprogrammet har 0,8 bilplatser per lägenhet bedömts som realistiskt att utgå ifrån.
Parkeringstalet behöver studeras närmare i detaljplaneskedet då det exakta lägenhetsantalet och
storleksfördelningen är mer känd.
Vägar och gator
I det fortsatta planarbetet är det viktigt att i detalj studera hur kvarteren ska trafikförsörjas och var
angöring och leveranser ska ske. I möjligaste mån bör torg- och platsbildningar hållas helt fria
från motorfordonstrafik.
Den föreslagna gatusektionen för huvudgatan genom området innefattar en gångbana på ena
sidan och en gång- och cykelbana på andra sidan. Gång- och cykelbanan har hög standard där
fotgängare och cyklister är separerade från varandra. Det ger både en god framkomlighet för
cyklister och en trygg miljö för fotgängare. Utmed Skogsallén har gatusektionen på den nya
kopplingen som ersätter Sjöallén minskats i sektionen så mycket som möjligt, detta för att värna
träden utmed Skogsallén.
Planprogrammet föreslår att en ny koppling över Kungsbackaån skapas genom en ny bro vid
Hamntorget. Teknik har genomfört en förstudie för olika brotyper. I kommande detaljplan för
kvarteret Ejdern avses inte en bro vid Hamntorget att ingå. Den ska istället planeras ihop med en
översyn av Hamntorgets framtida användning. I det kommande arbetet är det mycket viktigt att
studera vilken trafik som ska gå på bron, och hur påverkan blir på innerstaden och befintlig
bebyggelse i Västra Villastaden. En bro medför att träd i Sjöallén behöver tas bort, färre träd
påverkas om det är endast gång- och cykeltrafik som tillåts eftersom det då blir en smalare bro.
Buller och störningar
Angränsande vägar Kungsgatan och Varlavägen är huvudvägar i staden med mycket trafik och
kollektivtrafik. De innebär att det finns risk för störningar genom buller och vibrationer i
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stadsdelen. Det är viktigt att utformningen av kvarter och bostäder är på ett sådant sätt att goda
ljudmiljöer skapas inomhus liksom utomhus och på offentliga platser. Störningar i form av ljus
från fordon behöver utredas i framtida arbete om den nya bron vid Hamntorget ska tillåta
biltrafik.
Utemiljö
Sociotopvärden
Sociotopkartan för Kungsbacka stad beskriver de sociotopvärden som har inventerats på
kommunägd mark. I grönområdet i östra delen av programområdet förekommer sociotopvärdet
Bå (båtliv), F (fiske), Mo (motion), Mp (mötesplats), Pi (picknick), Pr (promenad), Va
(vattenupplevelse), Vi (vila) och i den västra delen finns värdet för L (lek) och Mo (motion). I
och med programförslaget kommer värdena Va (vattenupplevelse) och Mp (mötesplats) att
förstärkas. Värdet L (lek) kan eventuellt minska då planen genererar fler brukare på de redan
existerande allmänna lekytorna. Eventuellt kan även värdet Vi (vila) minska då programförslaget
innebär en förtätning och därmed en ökad mängd brukare.
Grönområden/stråk/spridningskorridorer
Genom programområdet sträcker sig Sjöallén och Skogsallén som är två historiskt värdefulla
alléer. Som det även beskrivs i programmet omfattas de av biotopskydd och bedöms ha höga
biologiska, kulturella och sociala värden. I det fortsatta arbetet är det viktigt att vidta
skyddsåtgärder så att träden inte skadas vid byggnation.
Barnperspektiv
I och med den stora mängden nya bostäder i området och i närliggande områden kommer trycket
öka betydligt på befintlig lekplats. Risk finns att det inte finns utrymme för alla barns lek. Barn
som trivs i en mer tillbakadragen roll kan få svårt att ta plats. Utrymme för den fria leken behöver
värnas liksom platser för äldre barn då ett barnperspektiv innebär barn i åldrarna 0–18 år. I det
fortsatta arbetet med planen bör detta studeras vidare.
Jämställdhet och jämlikhet
I kommande arbete med platsers utformning på allmän platsmark bör ett jämställdhets- och
jämlikhetsperspektiv tas i beaktande.
Tillgänglighet- höjdskillnader
Platser och områden ska, där det är möjligt, utformas så att de blir användbara för personer med
nedsatt rörelse-och/eller orienteringsförmåga.
Avfall & Återvinning
Avfall & återvinning har inget att erinra annat än att den befintliga Återvinningsstationen inom
området behöver flyttas till annan plats helst inom närområdet. FTI (Förpacknings- och
Tidningsinsamlingen) bör får möjlighet att yttra sig.
Vatten och avlopp
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Höjdsättning av området är viktig och bör lämnas stor omsorg. Extrema regn, som inte kan
hanteras i ledningssystemet, måste kunna avrinna ytledes mot Kungsbackaån utan att byggnader
skadas. Kvartersmark ska ligga högre än gator för att undvika skador på byggnader vid
översvämning på grund av höga nivåer i Kungsbackaån eller vid skyfall. Rekommenderad lägsta
golvnivå i området är + 3,0 m (RH2000) enligt fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad.
Framkomligheten för räddningsfordon vid översvämning måste också beaktas.
Bredband Kungsbacka
Bredbandsnät kommer inom programområdet att bygga ut fibernätet för att möjliggöra anslutning
till Kungsbacka Bredbandsnät.
Kommentar: Synpunkterna noteras. I det fortsatta planarbetet kommer utredningar tas
fram för trafik, buller, vibrationer, dagvatten, översvämningsrisk samt studera
parkeringshuset och parkeringsantal mer i detalj.
Programmet föreslår en ny bro vid Hamntorget för att koppla samman och
tillgängliggöra den delen av innerstaden. Bron ger en möjlighet till ökat flöde av
människor till och från Ejdernområdet. Programmet tar inte ställning till vilken typ av
bro som avses. Ny bro vid Hamntorget kommer att utredas och konsekvens bedömas i
samband med översynen av Hamntorget.
Planprogrammet har uppdaterat text kring socialkonsekvensanalys med barnperspektivet.
En mer detaljerad social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys kommer att tas
fram i detaljplaneskedet.
Ny plats för återvinningsvinningsstation kommer att utredas vidare i planarbetet och
dialog förs med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).
Förvaltningen för Teknik kommer att ta fram ett gestaltningsförslag för parken vid årummet under planarbetet. Utvecklingen av parkområdet vid ån kommer att påverka
vattenområdet och därmed krävs det en vattendom. En ansökan om vattendom till Markoch miljödomstolen kommer att tas fram i det fortsatta planarbetet.
28. Miljö & Hälsoskydd
Nämnden för Miljö och Hälsoskydd framhåller att mycket utredningar och framtagande ska ske i
detaljplanerna vilket gör att den övergripande planeringen som programmet kan bidra med går
förlorad genom att skjuta allt till detaljplanerna.
Förorenade områden
Området utgörs idag till största delen av parkeringsplatser och en skolbyggnad samt en förskola
vars mark delvis är sanerad. En miljöhistorisk inventering samt en efterföljande
miljötekniksmarkundersökning har gjorts för att kartlägga den översiktliga
föroreningssituationen. Fyllnadsmaterialet inom undersökt område innehåller föroreningar
avseende på metaller och PAH över KM (Känslig markanvändning). Undersökningar har gjorts
på PCB-7 och metaller, där man fann höga halter av arsenik si samtliga grundvattenprover. Det
krävs åtgärder vid hantering av massor och länsvattenhantering vid schaktning i området.
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Samtliga påträffade föroreningar ska anmälas till Miljö och Hälsoskydd i enlighet med 10 kap.
11§ miljöbalken. Vid saneringsåtgärder ska detta anmälas (efterbehandlingsanmälan enligt 28§
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) till tillsynsmyndigheten senast sex
veckor innan planerad arbetsstart.
Miljö och Hälsoskydd vill lyfta fram att det för hela planområdet ska gälla ett saneringskrav ner
till KM (Känslig Markanvändning). Anledningen till detta är att det planeras förskolor samt
bostäder inom området. Platser där människor bor och där barn vistas betraktas enligt
Naturvårdsverket som särskilt känsliga och där ska KM-nivå gälla som översta tillåtna gräns för
markföroreningar som kan tillåtas på mark med sådan användning.
Bygglov får inte ges förrän marken är sanerad. Kontakta Miljö och Hälsoskydd vid frågor om
sanering.
Trafik och bullerfrågor
Eftersom ett planprogram senare kan komma att delas upp i flera detaljplaner är det viktigt att
utreda bullerfrågorna övergripande tidigt i planprocessen och inte invänta detaljplanerna, där det
finns risk för att översikten går förlorad.
Det konstateras i samrådshandlingarna att ”Trafiken från Varlavägen och Kungsgatan innebär att
programområdet idag är delvis bullerstört”. Det gör att även hela programområdet kan bli
bullerstört om man nu vill leda trafiken genom området till den planerade nya vägbron som ska
gå över hamntorget.
I den tillkommande bullerutredning är det viktigt att beräkna olika scenarier eller så nära
verkligheten som möjligt. Ljudets utbredning kan se väldigt olika ut, beroende på var
huskropparna placeras i kommande planering. Bullerutredningen ska bygga på de trafikflöden
som kan tänkas råda fram till år 2045.
Planområdet ligger inom centrumzonen med mycket goda möjligheter till hållbara
transportmöjligheter. Med tanke på detta och bebyggelsens täthet bör ett parkeringstal på högst
0,5 bilplatser/lägenhet väljas.
Från återvinningsstationer får Miljö och Hälsoskydd in klagomål kring buller, det gäller både när
människor använder den, men även när dess behållare töms. Det inkommer även klagomål om
nedskräpning i form av omkringblåsta förpackningar det är därför viktigt att tänka på det vid dess
placering eller att ge plats till åtgärder för att förhindra störning.
Klimatstrategi
I samband med att kommunfullmäktiges mål redovisas i planprogrammet bör även Kungsbacka
kommuns klimatstrategi diskuteras. Åtgärder som där nämns bör inarbetas i programförslaget,
exempelvis utbyggnad av solenergi, och trä som byggnadsmaterial.
Lokalisering av förskola
I planprogrammet är förskola placerad inne i området och integrerar med befintligt grönstråk och
angränsar till befintlig lekplats. Att utveckla grönområdet vidare kommer ger en positiv effekt på
den utemiljö som barnen kommer att vistas i. I trafikutredningar som förvaltningen för Teknik
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har tagit fram finns även ett alternativ som innebär att genomfasttrafiken inte går längsmed hela
förskolan utan viker av innan. Vilket man hoppas att man tittar på eftersom det ger mindre
påverkan för förskolan men även för den trädallé som går längs skogsallén.
Dagvatten och miljökvalitetsnormer för vatten
En dagvattenutredning planeras. Dagvattenanläggningar bör dimensioneras för att klara minst 20årsregn, men flöden upp till åtminstone 100-årsregn bör också studeras. Det är viktigt att även
vägdagvatten ingår i hanteringen av dagvatten i den fortsatta planeringen.
Planhandlingen anger att man bedömer att miljökvalitetsnormer för vatten inte kommer att
påverkas negativt. ”Planerad omvandling i området innebär färre markparkeringar. Den planerade
utbyggnaden kan därför bidra till att den ekologiska statusen i både Kungsbackaån och
Kungsbackafjorden förbättras, dessutom ska allt omhändertagandet av dagvatten inom
programområdet kommer att utredas vidare i kommande detaljplan, men utgångspunkten är att all
fördröjning ska ske inom kvartersmark innan det kopplas på kommunens dagvattennät.”
Det är viktigt att även fortsättningsvis slå vakt om att miljökvalitetsnormerna inte påverkas
negativt eller riskerar att påverkas negativt. Detta med anledning av 5 kap 4 § miljöbalken, som
anger att en kommuns beslut inte får försämra vattenmiljön på ett otillåtet sätt eller äventyra
möjligheten att uppnå den status som vattnet ska ha enligt en miljökvalitetsnorm (MKN).
Vid anläggandet av dagvattenanläggningar är det viktigt att vara medveten om
föroreningssituationen i området, se rubrik ”Föroreningar” ovan. Anläggandet av
dagvattenledningar med mera kommer troligen att sträcka sig över flera fastigheter och det är
viktigt att ha kontroll på var man gräver och gör anläggningar i området.
Kommentar: Synpunkterna noteras. I det fortsatta planarbetet ska en
dagvattenutredning tas fram som även kommer att ta hänsyn till föreoreningssituationen i
området.
Bullerutredningen kommer att ta fram olika scenarier och en eventuell framtida bilbro
bör vara ett scenario. Återvinningsstationens framtida placering kommer att utredas
vidare och dialog för med FTI om ny placering av återvinningsstationen.
Parkeringsbehovet inom planområdet kommer att ses över i detaljplaneskedet.
Planprogrambeskrivningen har kompletterats med ett stycke om kommunens
Klimatstrategi under rubriken Tidigare ställningstaganden.
29. Kultur & Fritid
Sveriges nuvarande arkitektur-, form- och designpolitik beskrivs i propositionen ”Politik för
gestaltad livsmiljö”. Där konstateras det att arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö har
avgörande betydelse i samhällsbygget, eftersom den gestaltade livsmiljön påverkar alla
människor i deras vardag. Kulturmiljö och dess betydelse lyfts tydligt fram.
Enligt kulturmiljölagen har vi alla ett ansvar för vår kulturmiljö och kommunen har ett särskilt
ansvar för att Kungsbacka har ett väl representerat kulturarv. Alléskolans kulturhistoriska värde
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yttrar sig på flera sätt och redovisas på ett bra sätt i planbeskrivningen. Den representerar en
byggnadstyp och tidsepok som det inte finns något mer exempel av inom kommunen och därför
är det viktigt att den får berätta om stadens historia och framväxt. Inför att den byggdes 1947
hade kommunen utlyst en arkitekttävling i en tid då framtidstron var oerhört viktig. Bygget av
skolan var en stor satsning och resultatet blev en gedigen byggd skola med modernt uttryck men
med byggnadsdetaljer som lättade upp för att inte åstadkomma en alltför stram funktionalism.
Genom att bevara skolbyggnaden kan det nya kvarteret få en mycket spännande arkitektonisk
prägel. Vi vet idag av dyrköpt erfarenhet att rivning av historisk bebyggelse ger ett ofta anonymt
intryck i en stad. I Kungsbacka har vi inte bara rivit en mängd äldre bebyggelse, vi har även
drabbats hårt av bränder. Rivs Alléskolan skulle det innebära att hela det nya kv. Ejdern
tillsammans med Valand blir nya områden av i stort sett enbart byggnader från 2020-talet. Idag
och i ett längre perspektiv för kommande generationer är ett bevarande av skolbyggnaden en
möjlighet att ge området en historisk dimension och ett spännande arkitektoniskt möte som vi ska
ta vara på.
Denna röda tegelbyggnad från 1947 som utgör ett fondmotiv från innerstaden ger Kungsbacka
den historiska kontinuitet och färgklick som staden behöver. Byggnaden är i gott skick och tål en
anpassad tillbyggnad. Detta kan bli den klusterbyggnad vi saknar idag, en mötesplats med olika
verksamheter såsom kontor, kultur och mat/café mitt i stråket längs ån mellan gamla och nya
växande Kungsbacka. Att riva en så gedigen och välbyggd konstruktion vore dessutom en
mycket dålig klimatmässig investering.
Det främsta argumentet som framförs i planbeskrivningen för att riva skolbyggnaden är att det
möjliggör fler bostäder och ett mer effektivt utnyttjande av marken. Det argumentet måste vägas
mot byggnadens och platsens sociala värde för det offentliga livet och möten. Inom kvarteret
Ejdern och grannkvarteret Valand samt stora delar av innerstaden, pågår redan eller planeras det
att byggas en stor mängd bostäder. Det är viktigt att alla de som flyttar in i Kungsbackas centrala
delar, för övriga invånare och besökare – att innerstaden även erbjuder en mångfald av
mötesplatser, kulturutbud, offentliga rum och tydliga platser med identitet och historia. Det
långsiktigt hållbara är inte att prioritera fler bostäder just på den plats Alléskolan står på utan
istället använda den resurs och möjlighet som byggnaden i sig ger. Med fler bostäder skulle
platsen bli mer tyst och färre människor skulle passera – men med ett innehåll som lockar
besökare, blir det ett naturligt flöde och lättare att få ett stråk att fungera mellan innerstadens
kvarter.
I planbeskrivningen står det att det nya kvarteret ska erbjuda en blandad stadsbebyggelse med
offentliga rum där det är lätt att mötas och det finns liv och rörelse både på dagen och kvällen.
Det står också att planen ska gynna en levande centrumkärna med högre stadsmässighet, blandad
bebyggelse, attraktiva rekreationsstråk och grönytor. Kultur & Fritid vill betona att kulturinslag
och konstinstallationer är en förutsättning för detta. En stor fördel är att kulturverksamhet redan
är etablerad i befintlig Alléskolan i form av en teater, det visar att det finns ett behov och en vilja
av att driva liknande verksamheter här. Inom Kungsbacka stad har vi ett behov av fler lokaler för
kulturverksamheter något som skulle kunna tillgodoses på denna plats. Invånare inom kulturella
och kreativa områden i Kungsbacka har en stark vilja och kraft att skapa själva och bygga en
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verksamhet, bit för bit, organiskt, över tid. Vi har sett förslag från stadsodlare och
gårdssammanslutningar som målar upp möjligheter med de yttre miljöerna och även fria
kulturaktörer som lägger ut visioner om inomhusmiljöerna. Vi ser att det inom planprogrammet
finns förutsättningar att skapa möjligheter för olika typer av kreativa verksamheter.
Förutsättningen är dock att inte tillhandahålla nya lokaler till en hög hyra. Förutsättningen är att
tillåta enkla lokaler till låg hyra som över tid kommer tillföra ett värde till staden om vi bara låter
det ske. Om vi dessutom ser just det som en tillgång och lyfter och visar initiativ är det ännu
bättre.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Se svar på länsstyrelsens yttrande angående
Alléskolan och skoltomten.
Stadsmässighet med blandad bebyggelse är viktigt för centrums utveckling och kommunen
ska verka för ett rikt kulturliv. Ett kvalitetsprogram/gestaltningsprogram ska tas fram i
det fortsatta programarbetet. Kulturinslag och konstinstallation inom bebyggelsen
kommer att ses över och studeras vidare.
30. Service
Nämnden för Service ser positivt på att den nya detaljplanen ger möjlighet att utveckla kvarteret
Ejdern som ligger i centrala Kungsbacka. Genom att skapa förutsättningar för en blandstad för
både verksamheter, bostäder, grönområden och för en större förskolebyggnad inom planområdet
ges möjligheter till nya mötesplatser för alla medborgare.
Placering av en ny utbildningsbyggnad i samband med befintlig förskola och utemiljö ger goda
förutsättningar till att kunna planera in en bra verksamhet. Placeringen ger även möjlighet för
Service att anpassa tidplanen till när det är möjligt att bygga en ny förskola anpassat till
Lokalplanen. Blir det aktuellt med hyresrätter i området så är behovet stort av ytterligare bostäder
med särskild service, BmSS. Den nya trafiksituationen med nya infarter och goda cykel- och
gångvägar underlättar rörelsen för alla trafikanter att kunna känna sig trygga i området.
För att skapa trygghet för alla åldrar är det viktigt att detaljplanen skapar trygga gång- och
cykelväg till och från området och framförallt till den planerade förskolan och grönområden för
att öka tillgången för alla barn.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Programmet föreslår en större förskola intill den
befintliga lekparken i västra delen av programområdet. Lekparken och intilliggande
Skogsallé ska bevaras och utvecklas om det behövs. Det planeras förbättrade och trygga
gång- och cykelvägar till förskolan. Lokalförsörjning på förvaltningen för Service
kommer att vara med och utforma förskoletomten i det fortsatta planarbetet. Möjlighet till
bostäder med särskild service (Bmss) kommer att utredas i det fortsatta planarbetet.
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Övriga
Det har inkommit 100 skrivelser från privatpersoner som inte bedömts vara sakägare. Nedan
sammanfattas dessa inom olika ämnesområden: Alléskolan, bro vid Hamntorget, trafik,
bebyggelse och rekreationsområde. Samtliga synpunkterna i sin helhet finns tillgängliga på
Samhällsbyggnadskontoret.
Alléskolan
En övervägande majoritet av skrivelserna uttrycker en stor önskan att Alléskolan ska bevaras.
Många vill att Alléskolan kan innehålla ett nytt Aktivitetshus eller Kulturhus eftersom Fyren inte
har mer plats. Man vill att Alléskolan blir en mötesplats för kulturaktiviteter som samlar många
av Kungsbackas invånare över generationsgränserna. Nedan är några utvalda citat från
skrivelserna som sammanfattar detta. Nedan finns även en sammanfattande lista på olika exempel
vad Alléskolan kan innehålla.
Det har även inkommit två namnlistor med uppmaningen att ”Gamla Alléskolan får inte rivas”
som har sammanlagt 445 underskrifter. Båda listorna finns tillgängliga på
Samhällsbyggnadskontoret.
”En stad blir intressant med blandad bebyggelse, en blandning av gammalt och nytt där man ser
stadens historia.”
”Byggnaden smälter volymmässigt in med intilliggande bebyggelse och har en tidstypisk
arkitektur. Att behålla Alléskolan är också att visa att staden vill värna om en hållbar miljö, och
att staden vill värna det kulturhistoriska värdet.”
”Byggnadens utformning och historia tillför mycket till det som jag vill uppleva i min hemstad.
Att bevara en äldre byggnad med trevligt utseende är också en del av det hållbarhetstänk jag vill
att Kungsbacka Kommun ska sträva efter!”
”Att bevara Alléskolan, en kulturmiljö, som blir ett lyft för Kungsbacka stad, en levande offentlig
mötesplats. Något som är nödvändigt för ett snabbt och ständigt växande Kungsbacka.”
”Alléskolan ska bevaras, renoveras och användas på ett sätt som gynnar alla Kungsbackas
invånare samt turister.”
”Föreningar kan mötas här och bjuda in till sina olika aktiviteter och samarbeten dem emellan
kan idkas. Kommunen och dess olika organ kan inbjuda till samråd med medborgarna. Det vore
bra om även vissa kommunala verksamheter finns där!”
”Att bevara en gedigen byggnad är ett självändamål ur resurs och hållbarhetsperspektiv.”
”Det är viktigt att Kungsbacka lockar alla, inte bara de som bor centralt. Att vi lockas att stanna
och ta del av ett brett kulturutbud som kan bli möjligt med ett bevarande av Alléskolan. Se en
teater, lyssna på musik och äta en bit mat. Detta gagnar många näringsidkare, blir ringar på
vattnet.”
Alléskolan behöver bevaras, eftersom det är en byggnad från en specifik tidsepok. En levande,
attraktiv och intressant stad har en blandning av olika stilar av arkitektur. Många svenska städer
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ser tråkiga ut eftersom man rev gamla hus och byggde nya, moderna istället. Låt inte
Kungsbacka göra samma fel.
Kvarteret Ejdern är en ypperlig plats att göra en ny marknadsplats runt Allèskolan. utveckla ett
centrum för mat, kultur och träffpunkter.
Att omhulda ett fallfärdigt blått hus på Västergatan men med iver önska sätta skopan i en
gedigen tegelbyggnad vid årummet - förefaller märkligt.
En stads identitet består inte av höga hus, restauranger, köpcentra och kommersiella aktörer.
Det måste även satsas resurser på andra värden.
Miljöskapande värden och betydelse för stadsbilden.
Möjlighet att skapa nya värden och mer liv till innerstaden.
Mötesplats och besöksmål som kan göra att fler hittar till vår fina innerstad.
Låt Alléskolan bli den naturliga årsringen i stadens utveckling och en brygga mellan den gamla
stadskärnan och det nya Valand!
Alléskolan är framförallt en vacker byggnad som bär på en historia. Och det är vår skyldighet att
ta vara på sådant som håller med tiden. Att återanvända och att utveckla. Det finns ett värde att
bevara arkitektur från alla decennier. Kungsbacka är en rik stad och har råd att satsa på
hållbarhet och avsätta ett par tusen kvadratmeter både för vår historia och en levande
samtidskultur.
En byggnad från en tid som är sällsynt representerad i Kungsbackas arkitektur. Bygg nytt, men
bygg rumt omkring skolan och bygg om skolan på insidan och skapa ett kulturcentrum.
Välj att se Alléskolan som en tillgång, något att utgå ifrån för tillkommande bebyggelse runt
omkring. Det är resursslöseri att riva en byggnad när det finns goda möjligheter att återanvända
den. Den ger även platsen en historisk förankring bakåt i tiden, den berättar en historia både för
de som minns den som skolbyggnad och för nya generationer.
Alléskolan har kvalitéer som efterfrågas i dagens kunskapssamhälle, där vi värnar vår miljö och
vardagslivet.
Jag önskar att vi i Kungsbacka bevarar vår historia, och denna unika byggnad som Alléskolan
är. Att bevara en äldre, funktionell byggnad med kulturhistoriskt värde med trevligt utseende är
också en del av det hållbarhetstänk jag vill att Kungsbacka Kommun ska sträva efter!
Alléskolan är ett historiskt och symboliskt monument och landmärke över kulturensscenen i
Kungsbacka. En påminnelse, ett hopp och en dröm om att det kan finnas mer än bara sport,
marknad, tillväxt och konsumtion i livet för kommunens invånare.
En rivning av Alléskolan skulle strida mot kraven på god resurshushållning, och mot ökad social
och ekologisk hållbarhet. Kommunen bör bevara och renovera Alléskolan och använda
byggnaden på ett sätt som gynnar Kungsbackas invånare på ett mer långsiktigt sätt än bara
högsta möjliga försäljningspris.
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Alléskolan är en kulturhistoriskt intressant byggnad. En byggnad som genom åren varit ett
riktmärke i Kungsbacka Innerstad. Alléskolan är en av de få bevarade tegelbyggnader i
kommunen. En rivning innebär ett ingrepp i Kungsbackas själ.
Viktigt att bevara för att uppleva variation mellan gammalt och nytt.
Alléskolan ger staden karaktär.
Känna igen sig i staden.
En lista på exempel på vad Alléskolan kan innehålla:
•
•
•
•

•
•
•

Hembygdsmuseet,
Stadsmuseum
Saluhall
Butik som säljer
lokala produkter
(honung, pepparrot,
fryst kött från lokala
bondgårdar)
Kulturhistorisk
forskning
Elektronen kan flytta
hit
MusikScen

•
•
•
•
•
•
•

Turistbyrå
Konsthall
Föreningslokaler
Café
Daglig verksamhet för
personer med
funktionsvariationer.
Kyrkans
förskoleverksamhet
Verksamhet för
personer med
särskilda behov

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teater
Ateljéer
Kulturverkstäder
Restaurang med
uteservering
Folkuniversitet och
Pensionärsuniversitet
Majblommerum
Beda
Hallbergsrummet
Hantverk
Cykelverkstad

En gemensam skrivning som skickat in av 45 privatpersoner:
” Kungsbacka kommun växer och det behövs fler bostäder, men en växande stad behöver
också fler mötesplatser! Kvarteret Ejdern med sitt centrala läge bör innehålla inte bara
bostäder och verksamheter utan även mötesplatser, som kan skapa liv och rörelse och locka
både kommuninvånare och turister till centrala Kungsbacka och innerstaden.
Alléskolan ligger vackert invid Kungsbackaån och har stor potential att fyllas med nytt liv
och innehåll! Här kan bli en plats där kultur, natur och föreningslivet i Kungsbacka kan
mötas, som ett komplement till mer kommersiella aktörer.
Det är en gedigen och tidstypisk byggnad som representerar en tidigare årsring i
Kungsbackas historia. Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde, men är också värdefull på
flera andra sätt och för många en viktig del av stadens identitet. Byggnaden har bedömts
vara i gott skick och ägs av Kungsbacka kommun. Om kommunen vill stå för en hållbar
utveckling, både miljömässigt och socialt, så kan och bör kommunen därför bevara och
renovera Alléskolan och använda byggnaden på ett sätt som gynnar Kungsbackas invånare
på ett djupare plan än ekonomisk vinning.”
Kommentar: Synpunkterna noteras. Se svar på länsstyrelsens yttrande angående
Alléskolan och skoltomten.
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Bro vid Hamntorget
Många undrar om förslaget med bro vid Hamntorget är en bilbro eller en gång- och cykelbro.
Ingen av skrivelserna vill att det ska byggas en bilbro vid Hamntorget. Många befarar att det blir
mycket onödig biltrafik i Västra Villastaden och i centrala staden.
De allra flesta välkomnar en ny gång- och cykelbro mellan Hamntorget och Sjöallén. Det vore
positivt om Hamntorget kan utvecklas till en utemiljö för samvaro med exempelvis, café, park
och sittplatser. De tycker det är positivt att parkeringen vid Hamntorget kan flyttas till
parkeringshuset och göra Hamntorget till ett ”trivselområde” med närheten till ån.
Solstolarna/fyren o sanden där är en bra början.
Kommentar: Programmet föreslår en ny bro vid Hamntorget för att koppla samman och
tillgängliggöra den delen av innerstaden. Bron ger en möjlighet till ökat flöde av
människor till och från Ejdernområdet. Programmet tar inte ställning till vilken typ av
bro som avses. Ny bro vid Hamntorget kommer att utredas och konsekvens bedömas i
samband med översynen av Hamntorget.
Bebyggelse
Några anser att den förslagna bebyggelsen i Ejdern är för hög och att den får negativ
skuggpåverkan på uteserveringarna längs ån i innerstaden. De önskar att bebyggelsen utformas så
att den omfattarar högst två våningsplan mot Västra villastaden och Kungsbackaån för att antalet
våningsplan därefter succesivt höjs mot centrum i kvarteret Ejdern.
Någon undrar vilken bostadsform (bostadsrätter eller hyreslägenheter) det ska byggas och till
vilken prisnivå.
En annan undrar hur stort är behovet är av ytterligare lokaler för butiker, restauranger och kontor
i Kungsbacka centrum. Kungsmässan har precis byggts ut, kvarteret Valand är under
uppbyggnad, det finns planer på att utveckla kvarteret Gertrud och det har byggts ut mycket för
handel runt Hedeområdet. I många innerstäder står lokaler tomma och innerstäderna dör ut.
Kommentar: När Kungsbackas centrumkärna växer är det en förutsättning att det sker
genom en blandad stadsbebyggelse med bostäder, arbetsplatser, restauranger och annan
service. Den blandade stadsbebyggelsen består också av en variation i husens stil och
höjd samt varierande upplåtelseformer. En blandad stadsbebyggelse har offentliga rum
där det är lätt för alla att mötas och det finns liv och rörelse både på dagen och kvällen.
Mer detaljerade skugg- och volymstudier kommer tas fram i det fortsatta
detaljplanarbetet.
Parkeringshus
Några tycker inte att det ska byggas ett parkeringshus till i centrum. De vill inte att man ska
mötas av två parkeringshus när man kommer in till centrum. Det finns redan två stora p-garage;
ett i stadsdelen Valand och ett Lindens Parkeringshus i Söderstaden.
Några ifrågasätter storleken på parkeringshuset och tycker att det kan byggas ett lägre
parkeringshus för boende och arbetsplatser, men det får inte dominera stadsbilden som det
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färggranna parkeringshuset gör idag. Det ska i så fall utformas så att det harmonierar med
befintliga äldre och vackra byggnader i innerstaden, Alléskolan och Västra Villastaden.
Någon ställer sig frågande till den framtida trafikföringen i området och befarar trafikökning med
den föreslagna förskolan. En parkeringsutredning bör föregå placering och dimensionering av
föreslaget parkeringshus.
Några fastighetsägare och butiksägare i Kungsbacka centrum är oroade för kvarteret Ejderns
utformning. För att fortsatt ha en levande innerstad behöver tillgängligheten förstärkas. Den stora
parkeringsplatsen i kvarteret Ejdern används idag av många kunder (och anställda) till butiker,
restauranger, hårfrisörer etc i Kungsbacka innerstad. Då parkeringsmöjligheter genom åren
begränsats mycket i centrum är denna parkering den mest lättillgängliga. Större delen av
centrums boendeparkering ligger också här. Om man vill att befintlig handel och verksamhet
skall fortleva på ett bra sätt i innerstaden måste man ta hänsyn till detta vid utformningen av
kvarteret Ejdern.
Någon föreslår ett ”grönt” parkeringshus (se bilden nedan). Sidan som vetter mot ån kunde
innehålla galleri, gym, kanotuthyrning eller dylikt. På taket kunde en stor takterrass anläggas med
glashus där spa, uteservering, utställningshall eller annat skulle kunna inrymmas. Så skulle liv
skapas i området vid ån i naturlig samverkan med de restauranger som idag ligger på andra sidan.

Kommentar: Inom området finns idag drygt 300 parkeringsplatser för boende och
besökare till centrum. Dessa parkeringsplatser föreslås att samlas upp för att möjliggöra
utbyggnad av området. Kommunen anser att det är lämpligt med ett integrerat
parkeringshus i programområdets norra del för att få en stadsmässig utbyggnad av
området och även lösa parkeringssituationen.

KUNGSBACKA KOMMUN
39 (40)
Förskolan
Några anser att Förskolan Grunden ska bevaras och att det inte ska byggas en storskalig förskola.
Några andra undrar var föräldrar ska parkera för att hämta och lämna sina barn på den nya
förskolan? Det måste vara bättre att bygga förskolor där barnen bor eller ska bo.
Kommentar: I programarbetet har det konstaterats att det behövs en större förskola med
fler förskoleplatser i och med en exploatering av fler bostäder som kommer generera fler
barn inom området. Grundens Förskola består av två avdelningar och den nya förskolan
inrymmer sex avdelningar. Parkering till förskolan föreslås ske i intill förskolan samt för
personalen i parkeringshuset.
Trafik
En person ställer frågan om huvudgatan genom området ska kopplas på Skogsallèn eller om det
blir det en separat gata efter Alléskolan så det finns två påfarter till Sjöallèn. En annan undrar hur
huvudgatans gång- och cykelbana ska kopplas ihop med befintlig gångbana och enkelriktad gatan
Skogsallèn.
Någon tycker att den nya huvudgatan lämpar sig endast för kollektivtrafik. Övrig biltrafik kan
använda sig av befintliga utfarter vid Kollavägen och cirkulationen inom programområdet.
Kommentar: Huvudgatan genom området ska kopplas till Sjöallén vid Alléskolan.
Förslaget utgår från att gatan går norr om Skogsallén och inte kopplas på den
enkelriktade gatan söder om Skogsallén. Gång- och cykelbanan ska kopplas på
gång- och cykelbanan i Skogsallén. Det finns några luckor i trädallén som lämpar
sig bra till att anlägga en sammankoppling av gång- och cykelbanan. Exakt
placering för hopkopplingen kommer att studeras vidare i det fortsatta planarbetet.
Förslaget innebär att bussen som idag går på Sjöallén i framtiden ska trafikera den
nya huvudgatan.
Rekreationsområden
Många anser att det är bra att utveckla parkmiljöerna i området. Det är bra att Sjöallén blir bilfri
vilket skapar förutsättningar för ett evenemangsstråk i en god miljö. Det är viktigt att lekplatsen
vid Skogsallén bibehålles i sin nuvarande omfattning och skick.
Platsen mellan Alléskolan och Kungsbacka ån blir ett fint parkområde. Detta centrala område
kompletterar i så fall Badhusparken, ett tillskott med ett centralt beläget parkområde med stort
värde för såväl boende i området, flanerande kungsbackabor, gångtrafik till och från innerstan
som besökande turister. Det skulle öka liv och rörelse i området. Det skulle lyfta fram å-rummet
som den pärla det kan bli och utgöra en pendang till grönskan kring Fyren. Parkområdet skulle
stärka den sociala och ekologiska hållbarheten och bli en grön oas för oss invånare.
Någon vill integrera mer lekmiljöer i stadsmiljön i stället för att inrätta särskilda lekplatser. Att få
till ett levande stråk med lekmiljöer och exempelvis konst från kvarteret Ejdern till Kungsbacka
Torg kan vara ett förslag. Någon vill möjliggöra för boule.
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Kommentar: Förvaltningen för Teknik kommer att ta fram ett gestaltningsförslag för
parken vid å-rummet i det fortsatta planarbetet. Skogsalléns lekplats kommer att bevaras
och grönytan intill lekpalatsen kommer utformas mer parklik.

Ändringar
Programhandlingen justeras med
•

Bedömningen av att Natura 2000 inte påverkas av ett genomförande av förslaget har
utvecklats.

•

Ett stycke om kommunens klimatstrategi.

•

Ett stycke om hållbarhetsaspekterna av förslaget.

•

Genomförandefrågorna har justerats under avsnittet om Markägoförhållande och berörda
rättighetshavare samt har tidplanen ändrat.

Efter samrådet har planprogramhandlingen kompletterats med Direktiv till fortsatt
detaljplanarbetet som innehåller en sammanfattning av viktiga frågor och inriktningar för den
fortsatta planeringen som gäller för programområdet.

Ida Lennartsson
Verksamhetschef Plan

Maria Malone
Senior Planarkitekt
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§ 296
Dnr 2017-00334
Begäran om uppdrag för programsamråd för kvarteret Ejdern i
Kungsbacka stad
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att samråda kring planprogram
för kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad, daterad november 2020, med följande
ändringar i planprogrammet:
- Meningen, ”Utformningen ska ske enligt Handbok för avfallsutrymmen,
Avfall Sverige, 2009”, på sidan 36 under rubriken ”Avfall”, stryks.
- De båda meningarna, ”Alléskoltomtens unika läge och potential som unik
offentlig mötesplats ska utnyttjas såväl inomhus som utomhus. Att behålla
den gamla byggnaden Alléskolan skulle bidra till områdets diversitet och
förmåga att attrahera olika grupper av människor”, på sidan 40 under
rubriken ”Mångfald” stryks.
- Meningen, ”Bron kommer att studeras vidare i samband med utvecklingen av
Hamntorget”, på sidan 33 under rubriken ”Trafik” ändras så att den lyder:
Bron kommer att studeras vidare i ett senare skede.
- Tredje meningen på sidan 33 ”Förslaget innebär att den befintliga förskolan
rivs och ersätts med en ny större förskola”, stryks.
- Första meningen under rubriken parkeringshus på sidan 30 ändras så att andra
ordet i meningen ”ska” byts ut mot ”kan”.
- Hotell ska inkluderas i det gula området på sidan 25.
- Planprogrammet ska omfatta minst 250 bostäder.
Reservation
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 19 december 2017 kommundirektören i uppdrag att
utarbeta förslag till planprogram för kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad.
Planprogrammet är den andra etappen i stadsomvandlingsprojektet Väster om ån,
som innebär att centrum byggs ut med bostäder, handel och kontor samt knyter
samman Kungsmässan med innerstaden genom ett nytt stråk. Stadsdelen Valand
utgör den första etappen och håller på att uppföras.
Aktuellt programområdet är cirka fyra hektar stort. Programområdet ligger mycket
centralt i Kungsbacka stad med närhet till innerstaden, Kungsmässan och
resecentrum. En viktig och bärande del i utvecklingen av kvarteret Ejdern är
centrumstråket som kantas av en stadsmässig bebyggelse och tilltalande miljöer för
rekreation och mötesplatser och på så sätt länkar samman innerstaden med stadsdelen
Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Valand och Kungsmässan. Med tydliga och trygga kopplingar kan kvarteret Ejdern
bättre knyta ihop centrum och tillskapa miljöer som kan komplettera utbudet i
Kungsbacka vad gäller stadsmässigt bebyggelse och rekreationsområden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-01, § 355
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-11
Planprogram för kvarteret Ejdern – Väster om ån, etapp 2, samrådshandling daterad
november 2020
Förslag till beslut på sammanträdet
Lisa Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag samt att
planprogrammet ändras så att hotell inkluderas i det gula området på sidan 25.
Eva Borg (S) yrkar att det ska vara blandade upplåtelseformer med 50 procent
hyresrätter samt avslag på andra strecksatsen i kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag som lyder:
- De båda meningarna, ”Alléskoltomtens unika läge och potential som unik
offentlig mötesplats ska utnyttjas såväl inomhus som utomhus. Att behålla
den gamla byggnaden Alléskolan skulle bidra till områdets diversitet och
förmåga att attrahera olika grupper av människor”, på sidan 40 under
rubriken ”Mångfald” stryks.
Eva Borg (S) yrkar också bifall till Lisa Anderssons (M) yrkande.
Niklas Mattsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, bifall
till Lisa Anderssons (M) yrkande samt att planprogrammet ska ändras så att det
omfattar minst 250 bostäder.
Ulrika Landergren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, bifall
till Lisa Anderssons (M) yrkande samt bifall till Niklas Mattssons (KD) yrkande.
Maria Losman (MP) yrkar bifall till samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut
samt bifall till Eva Borgs (S) yrkande om att det ska vara blandade upplåtelseformer
med 50 procent hyresrätter.
Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, bifall
till Lisa Anderssons (M) yrkande samt avslag på Niklas Mattssons (KD) yrkande.
Peter Söderberg (M), Thure Sandén (M) och Kristina Karlsson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag samt bifall till Lisa Anderssons (M)
yrkande.
Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till Eva Borgs (S) yrkanden.
Carita Boulwén (SD) yrkar att planprogrammet ändras så att bebyggelsen inte
överstiger 5 våningar samt avslag på Niklas Mattssons (KD) yrkande.
Susanne Andersson (SD) yrkar bifall till Carita Boulwéns (SD) yrkande samt avslag
på Niklas Mattssons (KD) yrkande.
Justerare
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Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns sju förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Lisa Anderssons (M) m.fl. yrkande,
Eva Borgs (S) m.fl. yrkanden, Niklas Mattssons (KD) m.fl. yrkande, Maria Losmans
(MP) yrkande och Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer först proposition på Maria Losmans (MP) yrkande, det vill säga
att bifalla samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut, mot avslag, och finner att
kommunstyrelsen avslår Maria Losmans (MP) yrkande.
Ordföranden ställer sedan proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag,
förutom andra strecksatsen vilken kommer prövas senare, mot avslag, och finner att
kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, förutom andra
strecksatsen.
Ordföranden ställer sedan proposition på Lisa Anderssons (M) m.fl. yrkande mot
avslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Lisa Anderssons (M) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer sedan proposition på Niklas Mattssons (KD) m.fl. yrkande mot
avslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Niklas Mattssons (KD) m.fl.
yrkande.
Ordföranden ställer sedan proposition på Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande mot
avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer sedan proposition på Eva Borgs (S) m.fl. yrkande om blandade
upplåtelseformer med 50 procent hyresrätter, mot avslag, och finner att
kommunstyrelsen avslår Eva Borgs (S) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer sedan proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, i
den del som avser andra strecksatsen, mot avslag, och finner att kommunstyrelsen
bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag i den del som avser andra
strecksatsen.
Protokollsanteckning
Stephan Philipson (M) stödjer Lisa Anderssons (M) yrkande.
Maria Rasmussen (V) stödjer Eva Borgs (S) yrkande om att det ska vara blandade
upplåtelseformer med 50 procent hyresrätter.
Beslutet skicka till
Samhällsbyggnadskontoret
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§ 219
Dnr 2020-00555
Godkännande av utredning av förutsättningarna för detaljplan för
Sydöstra Centrum etapp 2 inklusive utredningens ställningstaganden
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner utredningen PM Sydöstra Centrum etapp 2
förutsättningar för detaljplan, daterad 2021-04-23 och ställer sig bakom utredningens
ställningstaganden som grund för kommande detaljplan med den ändringen att texten
i tredje stycket på sidan 4 under rubriken ”Rekommendation” ändras så att det lyder:
”Detaljplanen för Sydöstra Centrum etapp 2 bör ha som inriktning att
planlägga för kontor eller liknande verksamheter samt bostäder i den norra
delen av området”.
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget som lämnades den 20 oktober 2020 om att
utreda förutsättningarna för detaljplanen som avslutat.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 20 oktober 2020 kommundirektören i uppdrag att utreda
förutsättningarna för detaljplan för Sydöstra Centrum etapp 2. Innan detaljplanen
påbörjas i enlighet med antaget planprogram fanns behov av att utreda ett antal
nyckelfrågor som påverkar detaljplanens avgränsning, innehåll och ekonomi.
En av de frågor som utretts och som påverkar detaljplanens genomförbarhet är flytt
av Räddningstjänsten. Detaljplanen kan inte påbörjas innan ett beslut att påbörja ett
projekt att flytta Räddningstjänsten till annan plats har fattats. Utöver det har frågor
om ett nytt stadshus, Hålabäcksskolans behov och övrig kommunal service utretts.
Alla dessa frågor påverkar planens innehåll vilket i sin tur påverkar
exploateringsekonomin. Även frågan om markköp kopplad till planens avgränsning
och frågor gällande markanvisning och samordning med etapp 1 har utretts.
När frågan om lokalisering av räddningstjänstens lokaler inom Klovstens
verksamhetsområde utretts enligt kommunstyrelsens beslut från den 23 mars 2021,
finns möjligheter att påbörja detaljplanearbetet och då kan ett beslut avseende
planuppdrag samt projektbeställning för Sydöstra Centrum etapp 2 fattas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-12
PM Sydöstra Centrum etapp 2 förutsättningar för detaljplan, 2021-04-23
Kommunstyrelsen 2021-03-23, § 81
Kommunstyrelsen 2020-10-20, § 236
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Hansson (C) yrkar att texten i tredje stycket på sidan 4 under rubriken
Rekommendation ändras så att det lyder:
Justerare
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”Detaljplanen för Sydöstra Centrum etapp 2 bör ha som inriktning att planlägga för
kontor eller liknande verksamheter samt bostäder i den norra delen av området”.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets samt Fredrik Hanssons (C) yrkande om ändring.
Ordföranden (M) prövar först samhällsbyggnadskontorets förslag och finner att
arbetsutskottet bifaller det.
Ordförande (M) prövar därefter Fredrik Hanssons (C) ändringsyrkande och finner att
arbetsutskottet bifaller det.
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Godkännande av utredning av förutsättningarna för detaljplan för Sydöstra Centrum
etapp 2 inklusive utredningens ställningstaganden

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner utredningen PM Sydöstra Centrum etapp 2 förutsättningar för detaljplan,
daterad 2021-04-23 och ställer sig bakom utredningens ställningstaganden som grund för kommande
detaljplan.
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget som lämnades den 20 oktober 2020 om att utreda
förutsättningarna för detaljplanen som avslutat.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 20 oktober 2020 kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna
för detaljplan för Sydöstra Centrum etapp 2. Innan detaljplanen påbörjas i enlighet med antaget
planprogram fanns behov av att utreda ett antal nyckelfrågor som påverkar detaljplanens avgränsning,
innehåll och ekonomi.
En av de frågor som utretts och som påverkar detaljplanens genomförbarhet är flytt av
Räddningstjänsten. Detaljplanen kan inte påbörjas innan ett beslut att påbörja ett projekt att flytta
Räddningstjänsten till annan plats har fattats. Utöver det har frågor om ett nytt stadshus,
Hålabäcksskolans behov och övrig kommunal service utretts. Alla dessa frågor påverkar planens
innehåll vilket i sin tur påverkar exploateringsekonomin. Även frågan om markköp kopplad till
planens avgränsning och frågor gällande markanvisning och samordning med etapp 1 har utretts.
När frågan om lokalisering av räddningstjänstens lokaler inom Klovstens verksamhetsområde utretts
enligt kommunstyrelsens beslut från den 23 mars 2021, finns möjligheter att påbörja detaljplanearbetet
och då kan ett beslut avseende planuppdrag samt projektbeställning för Sydöstra Centrum etapp 2
fattas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-12
PM Sydöstra Centrum etapp 2 förutsättningar för detaljplan, 2021-04-23
Samhällsbyggnadskontoret
Emma Johansson
Planhandläggare
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Kommunstyrelsen 2021-03-23, § 81
Kommunstyrelsen 2020-10-20, § 236
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret
Beskrivning av ärendet
Planavdelningen har i samarbete med Hållbar utveckling, Mark- och exploatering samt Service utrett
frågor gällande Räddningstjänsten, nytt stadshus, Hålabäcksskolan, kommunal service, markköp,
markanvisning, översiktlig exploateringsekonomi, planavgränsning samt samordning med detaljplanen
för Sydöstra Centrum etapp1. Alla dessa aspekter utgör nyckelfrågor som påverkar förutsättningarna
för detaljplanen för etapp 2. Rekommendationerna för respektive fråga är följande:
Räddningstjänsten
En flytt av Räddningstjänsten är en förutsättning för ett genomförande av etapp 2. Ett beslut att påbörja
ett projekt att flytta Räddningstjänsten till annan plats krävs för att starta detaljplanen för Sydöstra
Centrum etapp 2. Start av detaljplanearbetet bör ske samtidigt som detta beslut fattas. Då bedöms de
två processerna kunna löpa parallellt och ett genomförande av Sydöstra Centrum etapp 2 bör vara
möjligt samtidigt som Räddningstjänsten kan flytta in i sina nya lokaler.
Stadshus
Attraktiva kontorslägen karaktäriseras av närhet till kollektivtrafik, utbud av service som till exempel
handel, restauranger och kaféer, antal boende i närheten samt närhet till andra kontor. Norra delen av
Sydöstra Centrum erbjuder genom sin utveckling mot en stadsmässig struktur alla dessa parametrar.
Detaljplanen för Sydöstra Centrum etapp 2 bör ha som inriktning att planlägga för kontor eller
liknande verksamheter i den norra delen av området. Frågan om kommunen ska ha kontor i området
eller inte kan hanteras i ett senare skede.
Hålabäcksskolan
Hålabäcksskolan bör tas med i detaljplanen med syfte att möjliggöra högre byggnader i framtiden samt
studera placering av ny idrottshall. Skolans fastighet tillåts i detaljplanen utökas åt väster på nuvarande
Kungsbacka 4:15 och Citronen 2 för att lösa parkering och angöring.
Kommunal service
Detaljplanen för Sydöstra centrum etapp 2 bör inte omfatta förskola. Behovet av fler förskoleplatser
får lösas utanför planområdet. Lokaliseringsutredning för en ny förskola bör göras parallellt med
detaljplanen. Vård- och omsorgsboende samt bostäder med särskild service (BMSS) kan inrymmas i
detaljplanen och samordnas med kontor och bostäder i kvartersstrukturen.
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Markköp
Förhandlingar gällande köp av Citronen 2 bör inledas innan detaljplanen för Sydöstra Centrum etapp 2
påbörjas för att veta fastighetsägarens ställningstagande som en förutsättning för planläggningen.
Förhandlingar om köp av fastigheten Vägmästaren 5 görs först om fastighetsägaren uttrycker intresse
att sälja.
Markanvisning
För att få största möjliga flexibilitet under planprocessen och full rådighet att tillgodose kommunens
behov görs markanvisningen lämpligast efter att detaljplanen har vunnit laga kraft.
Översiktlig exploateringsekonomi
Upprätta avtal för kostnadsfördelning gällande de allmänna platserna som är gemensamma med etapp
3, Syréngatan och parken längs Söderån, likt det avtal som är tecknat för fördelning av kostnader för
Hedeleden.
Planavgränsning
Den slutgiltiga planavgränsning görs när förhandlingar med respektive fastighetsägare är färdiga.
Detaljplanen bör omfatta fastigheterna som pekas ut i planprogrammet, undantaget Verkmästaren 3
som är del av etapp 1, under förutsättning att överenskommelser träffats med respektive markägare.
Samordning med etapp 1
Endast trafikutredning och geoteknisk utredning längs Söderån samordnas. I övrigt ska detaljplanen
för Etapp 2 i möjligaste mån dra nytta av övriga utredningar som tagits fram för programområdet och
intilliggande detaljplaner.
Ställningstaganden
- Start av detaljplanearbetet bör ske samtidigt som beslut att påbörja ett projekt att flytta
Räddningstjänsten till annan plats fattas.
- Detaljplanen bör ha som inriktning att planlägga för kontor eller liknande verksamheter i den
norra delen av området.
- Detaljplanen bör möjliggöra parkeringsplatser samt ny angöring för Hålabäcksskolan.
- Detaljplanen bör omfatta Hålabäcksskolan med syfte att möjliggöra idrottshall samt högre
bebyggelse.
- Detaljplanen bör inte omfatta en ny förskola. Lokaliseringsutredning för en ny förskola på
annan plats bör göras parallellt med detaljplanen.
- Detaljplanen bör möjliggöra vård- och omsorgsboende och BMSS i kombination med kontor
och bostäder.
- Förhandlingar gällande köp av Citronen 2 bör inledas innan detaljplanen påbörjas
- Markanvisning görs efter att detaljplanen vunnit laga kraft.
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Upprätta avtal för kostnadsfördelning gällande de allmänna platserna som är gemensamma med
etapp 3, Syréngatan och parken längs Söderån.
Detaljplanen bör omfatta fastigheterna listade i tabellen under rubriken ”Planavgränsning”
under förutsättning att överenskommelser träffats med respektive markägare.
Detaljplanen bör i möjligaste mån dra nytta av de utredningar som tagits fram för
programområdet och intilliggande detaljplaner.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef
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Bakgrund och syfte
Kommunstyrelsens gav 20 oktober 2020 kommundirektören i uppdrag att utreda
förutsättningarna för detaljplan för Sydöstra Centrum etapp 2.

Sydöstra Centrum etapp 2 ingår i planprogrammet för Sydöstra Centrum som godkändes av
kommunstyrelsen 21 januari 2020. Bakgrunden till planprogrammet var den tänkta etablering av
nytt stadshus i kombination med intresseförfrågningar från fastighetsägare inom området gällande
att utveckla sina fastigheter med bostäder och verksamheter. Innan planläggningen av Etapp 2 som
omfattar kvarteret Vägmästaren kan påbörjas måste ett antal nyckelfrågor lösas då dessa påverkar
detaljplanens avgränsning, innehåll och ekonomi.

Räddningstjänsten
Planprogrammet för Sydöstra Centrum godkändes av kommunstyrelsen 2020-01-21 § 10. Enligt
planprogrammet ska området utvecklas med stadsmässig bebyggelse. En förutsättning för detta är att
Räddningstjänsten flyttar. Det finns även ett uppdrag från kommunstyrelsen att utreda lokalisering av lokaler
för Räddningstjänsten (2020-05-26 § 113). I utredningen har ett antal platser studerats och slutsatsen är att
Klovsten är mest lämplig. Kommunstyrelsen fattade 2021-03-23 § 81 beslut om att ge kommundirektören i
uppdrag att pröva lokalisering av räddningstjänstens lokaler inom Klovstens verksamhetsområde, att ta in
yttrande från Räddningstjänsten och överlämnade till budgetberedningen att inarbeta lokaliseringen i
lokalplanen. Ny lokal för Räddningstjänsten finns inlagt i lokalplanen 2027. Lokalplanen avses antas av
kommunfullmäktige i juni.
En flytt av Räddningstjänsten är en lång process med projektering, bygglovhantering, markarbeten och
byggnation. Processen bedöms i sin helhet ta ca 5 år under förutsättning att det finns en gällande detaljplan
som möjliggör markanvändningen. Arbete med detaljplan som möjliggör nytt läge för verksamheten i
Klovsten pågår och planen förväntas antas i slutet av 2021.
Processen för Räddningstjänstens flytt måste ha inletts innan arbetet med detaljplanen kan påbörjas. Det
innebär att kommunen måste ha säkerställt att den nya beslutade lokaliseringen fungerar och
Räddningstjänsten måste ha bekräftat detta. Om detaljplanen påbörjas när flyttprocessen inletts kan den vara
färdig för genomförande samtidigt som verksamheten flyttar.

Rekommendation
En flytt av Räddningstjänsten är en förutsättning för ett genomförande av etapp 2. Ett beslut att påbörja ett
projekt att flytta Räddningstjänsten till annan plats krävs för att starta detaljplanen för Sydöstra Centrum
etapp 2. Start av detaljplanearbetet bör ske samtidigt som detta beslut fattas. Då bedöms de två processerna
kunna löpa parallellt och ett genomförande av Sydöstra Centrum etapp 2 bör vara möjligt samtidigt som
Räddningstjänsten kan flytta in i sina nya lokaler.

Stadshus
Enligt uppdragsbeslut i kommunstyrelsen från 2015 ska kommunstyrelsens förvaltning utreda
förutsättningarna för utbyggnad av kontorslokaler i kvarteret Vägmästaren. I förstudien som ligger till grund
för beslutet studerades flera olika platser. Enligt beslutet ska kommunens framtida stadshus inriktas till två
huvudsakliga lokaliseringar varav Vägmästaren är en. Förhandlingar har förts med fastighetsägaren om köp
av fastigheten Vägmästaren 5. Detta har dock avbrutits utan överenskommelse. De 600 kontorsplatser som
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var tänkta i kvarteret Vägmästaren har tagits bort från lokalförsörjningsplanen då ekonomiska medel för
detta saknades. Förvaltningen för Service bedömer att 150 befintliga kontorsplatser som idag är utspridda på
olika platser, inte kommer att kunna vara kvar 2025 på grund av lokalernas kvalitet och utformning. Dessa
behöver ersättas och de finns med i lokalförsörjningsplanen för 2025. Det är dock i nuläget svårt att planera
för nya kontor för kommunens verksamhet då Corona-pandemin har förändrat vårt sätta att arbeta. Ingen kan
i dagsläget säga vilka behov och önskemål det kommer att finnas på arbetsplatsen när pandemin är över och
läget återgår till det normala. Med stor sannolikhet kommer arbetsmönstret med kontorsarbete inte att se
likadant ut som före pandemin.
Attraktiva kontorslägen karaktäriseras av närhet till kollektivtrafik, utbud av service som till exempel handel,
restauranger och kaféer, antal boende i närheten samt närhet till andra kontor. Norra delen av Sydöstra
Centrum erbjuder genom sin utveckling mot en stadsmässig struktur alla dessa parametrar. Kontor i området
innebär också ett ökat antal anställda i området som i sin tur ger ett större underlag för olika typer av service
i närområdet och i stadskärnan. Att planlägga för kontor i områdets norra del är därför gynnsamt ur
stadsutvecklingsperspektiv oavsett om det är kommunen som bygger och bedriver verksamhet där eller
någon annan.

Rekommendation
Detaljplanen för Sydöstra Centrum etapp 2 bör ha som inriktning att planlägga för kontor eller liknande
verksamheter i den norra delen av området.
Frågan om kommunen ska ha kontor i området eller inte kan hanteras i ett senare skede.

Hålabäcksskolan
En av planförutsättningarna för etapp 2 av Sydöstra Centrum är hur planer och visioner ser ut för
Hålabäcksskolan. Hålabäcksskolan inrymmer idag årskurserna 4-9 och planeras även i framtiden inrymma
samma årskurser.
Under 2020 byggdes Hålabäcksskolan om och kommer ur ett byggnadstekniskt perspektiv räcka i 15 år.
Vid en utbyggnad av Sydöstra Centrum i enlighet med planprogrammet ökar behovet av förskole- och
skolplatser. De planerade ca 1500 tillkommande bostäderna skapar ett behov av 120 förskoleplatser och 480
platser på grundskolan. En utbyggnad av Hålabäcksskolan skulle därför behövas i framtiden. Om
utbyggnaden sker på höjden räcker den befintliga friytan på fastigheten.
Idag saknas parkeringsplatser för skolan och det finns även behov av en idrottssal. För att kunna bygga ut
Hålabäcksskolan behövs en större och bättre avlämningszon samt busshållplats för eleverna. Det bästa läget
för att tillgodose skolans behov är att skolans fastighet utökas väster ut.

Rekommendation
Hålabäcksskolan bör tas med i detaljplanen med syfte att möjliggöra högre byggnader i framtiden samt
studera placering av ny idrottssal.
Skolans fastighet tillåts i detaljplanen utökas åt väster på nuvarande Kungsbacka 4:15 och Citronen 2 för att
lösa parkering och angöring.
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Markanvändning, kommunal service
För att kunna skapa en bild av den översiktliga exploateringsekonomin behövs ett ställningstagande
om vilka funktioner detaljplanen ska innehålla. Där kommer frågan om kommunal service i form av
förskola, vård- och omsorgsboende och boende med särskild service (BMSS) in. Det behov som
skapas av de planerade lägenheterna är:
Verksamhet

Antal platser

BTA

Behov utemiljö

Parkering och
angöring

Förskola

120

2000 kvm

Minst 3000 kvm

25 platser för
hämtning/lämning,
25 platser för
personal

Vård- och
omsorgsboende

80

8000 kvm

1000-1500 kvm

10-15
besöksplatser, 3540 personalplatser,
samt platser för
rörelsehindrade,
lastplats,
sjuktransport mm

BMSS

12

1300 kvm

800-1000 kvm

Max 5 p-pl.
Endast för
personal och
besökare.
Parkering för
specialcyklar kan
behövas.

Det är inte ekonomiskt försvarbart för verksamheterna med mindre enheter än ovan angivna platser.
Vissa av dessa funktioner skulle kunna samordnas för att spara yta. Detta gäller framförallt byggnadsyta om
funktionerna kan ligga på olika våningsplan i samma byggnad. Bilparkering för personal ska i möjligaste
mån kunna samordnas i parkeringshus i området. Attraktiv cykelparkering för personal ska finnas nära
personalentréer.
Förskolans behov av utemiljöer är ca 3000 kvm. Till detta kommer yta för byggnaden samt cykel- och
bilparkeringsplatser för föräldrar som hämtar och lämnar barn. Förskolans utemiljö kan inte heller samnyttjas
med utemiljön för vård- och omsorgsboendet.
För vård- och omsorgsboende och BMSS är utmaningen att få in tillräckligt med dagsljus i lägenheterna om
de ligger i markplan i en kvartersstruktur med högre bebyggelse. Detta skulle kunna lösas genom att
kombinera dessa funktioner med exempelvis kontor i de undre våningarna.
Utifrån sitt stora ytbehov bedöms det inte vara realistiskt att planera för en ny förskola i en stadsmiljö i detta
centrala läge. Lokalisering av en ny förskola bör därför studeras på en annan plats utanför planområdet.
Vård- och omsorgsboende samt BMSS bör kunna kombineras med kontor och lägenheter i
kvartersstrukturen.

Rekommendation
Detaljplanen för Sydöstra centrum etapp 2 bör inte omfatta förskola. Behovet av fler förskoleplatser får lösas
utanför planområdet. Lokaliseringsutredning för en ny förskola bör göras parallellt med detaljplanen.
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Vård- och omsorgsboende samt BMSS kan inrymmas i detaljplanen och samordnas med kontor och bostäder
i kvartersstrukturen.

Markköp
För att kunna bygga ut Hålabäcksskolan behövs en större och bättre avlämningszon samt busshållplats för
eleverna. Det bästa läget för att tillgodose skolans behov är att skolans fastighet utökas väster ut och att den
privata fastigheten Citronen 2 köps in. Förhandlingar gällande detta bör inledas innan detaljplanen för
Sydöstra Centrum etapp 2 påbörjas för att veta fastighetsägarens ställningstagande som en förutsättning för
planläggningen. En kontakt har tagits i tidigt skede där fastighetsägaren ställer sig positiv till att sälja om
ersättningsmark kan lösas inom projektet. Lämplig lokalisering skulle kunna vara i parkeringshuset.
Ett köp av fastigheten Vägmästaren 5 skulle ge kommunen större handlingsfrihet i planeringen av området.
Detaljplanens genomförbarhet och kommunens möjligheter att tillgodose sina behov är dock inte beroende
av ett köp av fastigheten. Eventuella förhandlingar om köp av fastigheten bör därför initieras av
fastighetsägaren om de är intresserade av att sälja.

Rekommendation
Förhandlingar gällande köp av Citronen 2 bör inledas innan detaljplanen för Sydöstra Centrum etapp 2
påbörjas för att veta fastighetsägarens ställningstagande som en förutsättning för planläggningen.
Förhandlingar om köp av fastigheten Vägmästaren 5 görs först om fastighetsägaren uttrycker intresse att
sälja.

Markanvisning
Den del av kommunens fastighet som inte behövs för att tillgodose kommunal service inom planområdet kan
markanvisas antingen före upprättandet av detaljplanen eller efter att detaljplanen har vunnit laga kraft.
Fördelen med en markanvisning innan upprättandet av detaljplanen är att exploatören då blir en aktiv part
under planprocessen och detaljplanen kan anpassas efter deras behov samt att försäljningen av marken är
säkrad.
Fördelarna med en markanvisning efter att detaljplanen har vunnit laga kraft är att kommunen har full
rådighet under hela planprocessen att anpassa lokaliseringen av kommunal service samt att utforma
detaljplanen så som kommunen anser är bäst. Det ger också en möjlighet att markanvisa till flera olika
aktörer om kommunen finner det lämpligt samt att mindre byggaktörer kan ges möjlighet att få bygga
centralt i Kungsbacka som själva har svårt att riska kapital i en detaljplaneprocess. Kommunen kan även utgå
från detaljplanen för etapp 1 för utformning av kvarter, höjdsättning m.m. som är frågor som en exploatör
som är med i planprocessen annars är med och bidrar med.

Rekommendation
För att få största möjliga flexibilitet under planprocessen och full rådighet att tillgodose kommunens behov
görs markanvisningen lämpligast efter att detaljplanen har vunnit laga kraft.
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Översiktlig exploateringsekonomi
Exploateringskostnaderna för allmän platsmark i etapp 2 uppskattas till ca 40 miljoner kronor, varav
ombyggnad av Syréngatan och parkstråket längs Söderå borde fördelas mellan etapp 2 och etapp 3. Utöver
kostnaderna för projektet tillkommer kostnader som budgeteras i lokalplanen för utbyggnad av kommunal
service.
Projektet bedöms generera ett överskott från försäljning av bostäder och verksamheter.

Rekommendation
Upprätta avtal för kostnadsfördelning gällande de allmänna platserna som är gemensamma med etapp 3,
Syréngatan och parken längs Söderån, likt det avtal som är tecknat för fördelning av kostnader för
Hedeleden.

Planavgränsning
Den slutgiltiga planavgränsning görs när förhandlingar med respektive fastighetsägare är färdiga. Dessa
förhandlingar behöver inte pressas fram då detaljplanen ändå inte kan påbörjas förrän beslut om flytt av
Räddningstjänsten fattats. Utifrån nu kända förutsättningar gäller följande för berörda fastigheter som inte är
i kommunens ägo:

Citronen 2, Trophi Tidon Ab
Här finns ett kommunalt intresse att planlägga för skolans verksamhet, men om fastigheten ska vara med i
detaljplanen eller inte beror på resultatet av markförhandlingarna.

Vägmästaren 5, Castellum Sandsjöbacka Fastighets AB
Om denna fastighet ska vara med i detaljplanen eller inte beror på fastighetsägarens eget intresse av att
utveckla sin fastighet alternativt att sälja den till kommunen. Detaljplanen är inte beroende av denna fastighet
och ett ställningstagande kan avvakta till dess att en uppstart av planläggningen är aktuell.

Verkmästaren 3, Circle K Sverige AB
Fastigheten kommer att ingå i detaljplanen för etapp 1.

Rekommendation
Detaljplanen bör omfatta följande fastigheter i enlighet med planprogrammet, undantaget Verkmästaren 3
som är del av etapp 1, under förutsättning att överenskommelser träffas med respektive markägare:
Fastighet

Ägare

Syfte

Endivern 1:1
(Hålabäcksskolan)

Kungsbacka kommun

Möjliggöra högre byggnader. Studera placering av ny
idrottssal.

Kungsbacka 4:15

Kungsbacka kommun

Utöka skoltomten. Lösa angöring och parkering för
skolans behov.

Citronen 2

Trophi Tidon AB

Utöka skoltomten. Lösa angöring och parkering.
Under förutsättning att överenskommelse om
markköp gjorts.
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Kungsbacka 4:17

Kungsbacka kommun

Platsbildning

Kungsbacka 4:16

Kungsbacka kommun

Platsbildning, parkeringshus.

Kungsbacka 4:6

Kungsbacka kommun

Platsbildning. Park längs Söderån

Vägmästaren 4

Kungsbacka kommun

Ny bebyggelse: bostäder, kontor, service

Vägmästaren 5

Castellum Sandsjöbacka
Fastighets AB

Nya kontor/bostäder. Beroende av fastighetsägarens
eget intresse att utveckla fastigheten.

Kungsbacka 4:8

Kungsbacka kommun

Syréngatan

Kungsbacka 4:9

Kungsbacka kommun

Syréngatan

Samordning av utredningar med etapp 1
Då många frågor i etapp 2 varit oklara samtidigt som planläggningen av etapp 1 behövt fortgå har
samordning av utredningar visat sig vara svår. Utredningar som med fördel hade samordnas är
trafikutredning, geotekniskutredning längs Söderån samt gestaltningsprogram för allmänna platser.

Rekommendation
Endast trafikutredning och geoteknisk utredning längs Söderån samordnas. I övrigt ska detaljplanen för
Etapp 2 i möjligaste mån dra nytta av övriga utredningar som tagits fram för programområdet och
intilliggande detaljplaner.

Ställningstagande
-

Start av detaljplanearbetet bör ske samtidigt som beslut att påbörja ett projekt att flytta
Räddningstjänsten till annan plats fattas.
Detaljplanen bör ha som inriktning att planlägga för kontor eller liknande verksamheter i den norra
delen av området.
Detaljplanen bör möjliggöra parkeringsplatser samt ny angöring för Hålabäcksskolan.
Detaljplanen bör omfatta Hålabäcksskolan med syfte att möjliggöra idrottshall samt högre
bebyggelse.
Detaljplanen bör inte omfatta en ny förskola. Lokaliseringsutredning för en ny förskola på annan
plats bör göras parallellt med detaljplanen.
Detaljplanen bör möjliggöra vård- och omsorgsboende och BMSS i kombination med kontor och
bostäder.
Förhandlingar gällande köp av Citronen 2 bör inledas innan detaljplanen påbörjas
Markanvisning görs efter att detaljplanen vunnit laga kraft.
Upprätta avtal för kostnadsfördelning gällande de allmänna platserna som är gemensamma med
etapp 3, Syréngatan och parken längs Söderån.
Detaljplanen bör omfatta fastigheterna listade i tabellen under rubriken ”Planavgränsning” under
förutsättning att överenskommelser träffats med respektive markägare.
Detaljplanen bör i möjligaste mån dra nytta av de utredningar som tagits fram för programområdet
och intilliggande detaljplaner.
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Medverkande









Emma Johansson, planarkitekt
Sofia Wiman, planarkitekt
Andrea Ericsson, planarkitekt
Lisa Carlsson, exploateringsingenjör
Yvonne Ohlsson, lokalplanerare
Semir Robovic, projektsamordnare lokalförsörjning
Sara Johansson, trafikingenjör
Ida Lennartsson, verksamhetschef plan
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

1 (2)

2021-03-23

§ 81
Dnr 2020-00121
Lokalisering av räddningstjänstens lokaler inom Klovstens
verksamhetsområde
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att pröva lokalisering av
räddningstjänstens lokaler inom Klovstens verksamhetsområde.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att inhämta räddningstjänstens
yttrande över lokaliseringen.
Kommunstyrelsen överlämnar till budgetberedningen att inarbeta lokaliseringen i
lokalplanen.
Kommunstyrelsen förklarar uppdrag att utreda en lokalisering av lokaler för
räddningstjänsten, som lämnades 25 maj 2020, som avslutat.
Sammanfattning av ärendet
I kommunstyrelsens ansvar för översiktlig fysisk planering ingår strategiska
överväganden avseende lokaliseringar, bland annat av samhällsviktiga funktioner, så
som räddningstjänsten.
Räddningstjänstens nuvarande lokalisering hamnar i konflikt med planeringen av det
stadsomvandlingsprojekt som Sydöstra centrum innebär. Räddningstjänstens
verksamhet får inte påverkas negativt av omgivningen utan behöver en lokalisering
som fungerar över tid. Nuvarande lokalisering har därför behövt ses över och två
platser: Gräskärrs och Klovstens verksamhetsområden har utretts.
Då utbyggnad av Sydöstra centrum är prioriterad behöver räddningstjänsten en
möjlig placering som går att ta i anspråk snarast. Valet faller därför på Klovstens
verksamhetsområde där en lokalisering är möjlig inom rimlig tid. Lokaliseringen
bedöms av Samhällsbyggnadskontoret ha förutsättningar att klara räddningstjänstens
krav.
Räddningstjänsten behöver få möjlighet att ge sitt yttrande över vilka åtaganden
kommunen måste uppfylla för att placeringen ska fungera för verksamheten.
Det är av stor vikt att börja omlokaliseringen av räddningstjänsten då deras
nuvarande läge förhindrar utbyggnaden av Sydöstra centrum.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-09, § 107
Samhällsbyggnadskontorets konsekvensanalys 2021-02-22
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-24
Kommunstyrelsen 2020-05-26, § 113

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

2 (2)

2021-03-23

Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Räddningstjänsten Storgöteborg, nämnden för Service, nämnden för Teknik,
byggnadsnämnden

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

1 (1)

2020-10-20

§ 236
Dnr 2020-00555
Uppdrag att utreda förutsättningarna för detaljplan för Sydöstra
Centrum etapp 2
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för
detaljplan för Sydöstra Centrum etapp 2.
Sammanfattning av ärendet
Den 21 januari 2020 godkände kommunstyrelsen planprogram för sydöstra centrum.
Bakgrunden till planprogrammet var den tänkta etablering av nytt stadshus i
kombination med intresseförfrågningar från fastighetsägare inom området gällande
att utveckla sina fastigheter med bostäder och verksamheter.
Planprogrammet har fastslagit en etappindelning med fyra etapper. Innan
planläggningen av den andra etappen som omfattar kvarteret Vägmästaren kan
påbörjas måste ett antal nyckelfrågor lösas då dessa påverkar detaljplanens
avgränsning, innehåll och ekonomi.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-29, § 263
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-09-16
Kommunstyrelsen 2020-05-26, § 113
Planprogram för blandad stadsbebyggelse inom sydöstra centrum, Kungsbacka,
godkänt av kommunstyrelsen 2020-01-21, § 10
Kommunstyrelsen 2015-05-26, § 123
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret

Justerare
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-06-01

§ 220
Dnr 2021-00591
Uppdrag att riva bostadsmoduler på Smörhålevägen
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att tillse att två bostadsmoduler
på Smörhålevägen rivs.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Service har återlämnat två bostadsmoduler belägna på fastigheten
Kungsbacka 6:1 med adress Smörhålevägen 16A, 16B samt 22, till
kommunstyrelsen. Bostadsmodulerna är i dåligt skick och i behov av renovering.
Avdelningen för fastighet inom förvaltningen för Service har gjort bedömningen att
det krävs investeringar om cirka 1 200 000 kronor för att nå lägsta godtagbara
standard på byggnaderna.
Byggnaderna ligger beläget på den kommunägda fastigheten Kungsbacka 6:1, söder
om Inlagsvägen. Det handlar totalt om två byggnader som rymmer två respektive
fyra lägenheter i sig. Service Fastighet har tidigare upplåtit lägenheterna med
hyreskontrakt till personer som haft svårigheter med att få vanliga hyreskontrakt.
Samhällsbyggnadskontorets har inget förslag på alternativt nyttjande av
byggnaderna.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-12
Nämnden för Service, 2020-11-26, § 110
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2020-10-25
Skrivelse från polismyndigheten, 2020-10-19
Kartbilaga, 2021-05-06
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-12
Diarienummer

0

KS 2021-00591 Kungsbacka

Uppdrag att riva bostadsmoduler på Smörhålevägen

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att tillse att två bostadsmoduler på Smörhålevägen
rivs.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Service har återlämnat två bostadsmoduler belägna på fastigheten Kungsbacka 6:1 med
adress Smörhålevägen 16A, 16B samt 22, till kommunstyrelsen. Bostadsmodulerna är i dåligt skick
och i behov av renovering. Avdelningen för fastighet inom förvaltningen för Service har gjort
bedömningen att det krävs investeringar om cirka 1 200 000 kronor för att nå lägsta godtagbara
standard på byggnaderna.
Byggnaderna ligger beläget på den kommunägda fastigheten Kungsbacka 6:1, söder om Inlagsvägen.
Det handlar totalt om två byggnader som rymmer två respektive fyra lägenheter i sig. Service Fastighet
har tidigare upplåtit lägenheterna med hyreskontrakt till personer som haft svårigheter med att få
vanliga hyreskontrakt.
Samhällsbyggnadskontorets har inget förslag på alternativt nyttjande av byggnaderna.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-12
Nämnden för Service, 2020-11-26, § 110
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2020-10-25
Skrivelse från polismyndigheten, 2020-10-19
Kartbilaga, 2021-05-06
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret

1 (2)
Daniel Nordebo

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Beskrivning av ärendet
Byggnaderna ligger beläget på den kommunägda fastigheten Kungsbacka 6:1, söder om Inlagsvägen.
Det handlar totalt om två byggnader som rymmer två respektive fyra lägenheter i sig. Service Fastighet
har tidigare upplåtit lägenheterna med hyreskontrakt till personer som haft svårigheter med att få
vanliga hyreskontrakt.
Service Fastighet har gjort bedömningen att byggnaderna har nått sitt tekniska slutår och för att
återställa lägenheterna till lägsta godtagbar standard uppskattas att det krävs investeringar på cirka
1 200 000 kronor. Den senaste tiden har Service Fastighet valt att inte renovera byggnaderna och inte
heller hyra ut lägenheterna som finns i byggnaderna. Byggnaderna har idag inga hyresgäster.
Byggnaderna ligger på en plats som kan anses som en otrygg. Förvaltningen för Service har intagit
synpunkter från Polismyndigheten som bekräftar den bilden.
Samhällsbyggnadskontorets har inget förslag på alternativt nyttjande av byggnaderna och den samlade
bedömningen är att det bästa alternativet är att riva byggnaderna. Service Fastighet bedömer att rivning
av modulerna samt återställning av marken kommer att kosta cirka 750 000 kr. Finansiering av
rivningen sker inom samhällsbyggnadskontorets ram.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

KUNGSBACKA KOMMUN

Nämnden för Service

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (1)

Datum

2020-11-26

§ 110
Dm 2020-00279
Återlämning av bostadsmodul Smörhålevägen
Beslut
Nämnden för Service återlämnar bostadsmodul på Smörhålevägen 16A, 16B samt 22
till Kommunstyrelsen med rekommendation om rivning.
Sammanfattning av ärendet
Fastighetsytan har totalt 2st modulbyggnader som imymmer 6st lägenheter, vilket är
två lägenheter i det lilla huset å 34 kvm (Smörhålevägen 22), och fyra lägenheter i
det stora huset å 27 kvm (Smörhålevägen 16 A och B). Registrerat byggår är 1988 på
byggnaderna. Hårt slitage och byggnadernas kondition gör att byggnaderna har nått
sitt tekniska slutår. För att återställa lägenheterna till lägsta standard och för att de
åter ska kunna nyttjas som boende krävs en investering på ca 1200tkr.
Byggnadernas skick samt den samlade problembilden innebär att Service Fastighet
inte kan anse att det är skäligt att investera mer i dem för ett fortsatt nyttjande som
boende. Området har under längre tid ansetts som en otrygg plats och genom att riva
de två befintliga bostadsmodulerna frigörs plats för annan byggnation. Inget annat
nyttjande finns för lokalerna i det skick de nu är.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse 2020-10-25
Bilaga 1. Information från Polisen
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-10-25
Diarienummer

0

SE 2020-00279 Kungsbacka

Återlämning av bostadsmodul Smörhålevägen

Förslag till beslut
Nämnden för Service återlämnar bostadsmodul på Smörhålevägen 16A, 16B samt 22 till
Kommunstyrelsen med rekommendation om rivning.
Beslutsmotivering
Fastighetsytan har totalt 2st modulbyggnader som inrymmer 6st lägenheter.
Det är två lägenheter i det lilla huset a 34 kvm (Smörhålevägen 22)
Fyra lägenheter i det stora huset a 27 kvm (Smörhålevägen 16 A och B)
Registrerat byggår är 1988 på byggnaderna.
Byggnaderna har oftast använts som privatbostäder för personer med svårighet att få andra
hyreskontrakt och som befinner sig i en sådan livssituation att ”vanliga” lägenheter inte har fungerat.
Området har en historik av mycket skadegörelse och är att anse som en otrygg plats utifrån antalet
incidenter och skadegörelse som inträffat på byggnaderna och i bostäderna.
Akut underhåll, bevakning och åtgärder för skadegörelse har i snitt kostat mellan 50-100tkr/år de
senaste åren.
Service Fastighet har den senaste tiden valt att inte renovera lägenheterna efter hyresgäster har flyttat
och då inte heller erbjudit bostaden till någon annan under tiden för vidare utredning av lokalerna.
Sista hyresgästen lämnade in sin uppsägning i oktober 2020.
Det hårda slitaget och byggnadernas kondition gör att byggnaderna har nått sitt tekniska slutår.
För att återställa lägenheterna till lägsta standard för att åter nyttja som boende krävs en investering på
ca 1200tkr.
Byggnadernas skick samt den samlade problembilden innebär att Service Fastighet inte kan anse att
det är skäligt att investera mer i dem för fortsatt nyttjande som boende.
Området har under längre tid ansetts som en otrygg plats och genom att riva de två befintliga
bostadsmodulerna frigörs även plats för annan byggnation.
Inget annat nyttjande finns för lokalerna i det skick de nu är.
Kungsbacka kommun
Johan Burman
0300-837910
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Beslutsunderlag
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse 2020.10.25
Bilaga 1. Information från Polisen
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Lovisa Eld

Johan Burman

Förvaltningschef Service

Verksamhetschef Service Fastighet

1 (1)

. Polisen

Datum

20201019

Polismyndigheten
Polisregion Väst
LPO Kungsbacka

Hammerö by
Det kom till vår kännedom att ni diskuterar planerna för Hammerö by och vi
skulle gärna dela med oss av våra tankar.
Hammerö by är en plats som vi ofta besöker. Platsen i sig är kopplad till
kriminella personer, psykisk ohälsa och missbruk. På sikt tror vi att det ryktet
är svårt att tvätta bort om ni nu skulle välja att renovera lokalerna.
Polisen vet att kriminella samlas på platsen och hanterar stöldgods och narkotika, vi är där emellanåt och genomför husrannsakningar och personerna
som bott och till viss del befinner sig där är kända för oss.
Vi upplever att platsen är kopplad till en negativ trend och att det skulle behövas en rejäl renovering och anpassning för att det dåliga ryktet skulle upphöra, detta för att ev kommande hyresgäster inte skall få problem.

Mvh
Anna Lindqvist
Kommunpolis
LPO Kungsbacka

KARTBILAGA
Skala 1:1000
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Kartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Datum

2021-06-15

§ 250
Dnr 2018-00646
Godkännande av överenskommelser angående reglering för
gemensamhetsanläggning och för servitut med Nystad Stadsutveckling
AB med flera
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om reglering av
gemensamhetsanläggning med Nystad Stadsutveckling AB med dotterbolag,
undertecknat av bolagen den 2021-06-03
Kommunstyrelsen godkänner servitutsavtal avseende infart för fastigheterna Inlagsby
3 och Inlagsgärde 4, undertecknat av Nystad Skolfastigheter AB och Nystad
Idrottsfastigheter 2021-06-03.
Kommunstyrelsen beslutar att ersättningen med 1 100 000 kronor enligt
överenskommelsen om gemensamhetsanläggning ska finansieras ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive
ersättare utses att för kommunens räkning underteckna avtalet och för avtalets
genomförande nödvändiga handlingar.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen träffade hösten 2018 överenskommelse om avsiktsförklaring och
markanvisning med Nystad Stadsutveckling AB om bland annat köp av mark från
kommunen för att dels etablera Internationella Engelska skolan, dels bygga en
sporthall för att hyra ut till kommunen för kommunens verksamhet.
Under 2019 fullföljdes överenskommelsen stegvis med avtalen för genomförandet,
dels ett hyresavtal i juli, dels ett genomförandeavtal för skola och sporthall, ett
köpeavtal för sporthallsfastigheten samt ett optionsavtal i augusti och dels ett
köpeavtal för skolfastigheten i december.
Under hösten 2019 godkändes även detaljplanen för sporthallsfastigheten samtidigt
som upphandling av entreprenad för byggandet av sporthallen genomfördes. Första
spadtaget togs den 18 december 2019, sporthallen färdigställdes årsskiftet 2020/2021
och kommunens hyresavtal började löpa den 29 januari 2021, med smygpremiär för
Aranäs HK mot Lugi den 16 februari och officiell öppning den 22 februari.
I ärendet återstår att reglera vissa markfrågor som avser de inblandade fastigheternas
infart till samt samnyttjande av lastzon med handikapparkeringar, cykelparkeringar
och miljöhus.
För idrottsfastigheten och skolfastigheten återstår att reglera anläggandet och
inrättandet av gemensamhetsanläggning för lastzon, handikapparkering, miljöhus och
cykelparkering. Dessa nyttigheter ska ligga på skolfastighetens område, uppföras av
Nystad samt nyttjas gemensamt av de båda fastigheterna, enligt genomförandeavtalet
för skola och sporthall. För gemensamhetsanläggningar regleras ekonomiskt ansvar
dels för utförande, dels för framtida förvaltning av gemensamhetsanläggningen. Det
Justerare
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Datum

2021-06-15

sker genom förrättning hos Lantmäteriet, ofta med överenskommelse mellan
fastighetsägarna som grund för förrättningen. Nu aktuellt avtal gäller fullföljande av
genomförandeavtalet mellan kommunen och Nystad Stadsutveckling angående att
inrätta denna gemensamhetsanläggning.
Ett område med kvartersmark på kommunens fastighet Inlagsby 1, mellan
skolfastigheten och allmän platsmark, behövs för den planerade infarten till
gemensamhetsanläggningen. Ett servitut ska därför upprättas med rätt till infart över
området. Nystad Skolfastigheter AB och Nystad Idrottsfastigheter AB erlägger totalt
207 000 kronor i ersättning för servitutet motsvarande deras andel för
anläggningskostnaderna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-06-01
Överenskommelse med Nystad Stadsutveckling AB och dotterbolag, 2021-06-03
Servitutsavtal avseende infart, 2021-06-03
Genomförandeavtal med Nystad Stadsutveckling AB och dotterbolag, godkänt av
kommunstyrelsen 2019-08-27, § 192
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-06-01
Diarienummer

0

KS 2018-00646 Kungsbacka

Godkännande av överenskommelser angående reglering för
gemensamhetsanläggning och för servitut med Nystad Stadsutveckling AB med flera

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om reglering av gemensamhetsanläggning med
Nystad Stadsutveckling AB med dotterbolag, undertecknat av bolagen den 2021-06-03
Kommunstyrelsen godkänner servitutsavtal avseende infart för fastigheterna Inlagsby 3 och
Inlagsgärde 4, undertecknat av Nystad Skolfastigheter AB och Nystad Idrottsfastigheter 2021-06-03.
Kommunstyrelsen beslutar att ersättningen med 1 100 000 kronor enligt överenskommelsen om
gemensamhetsanläggning ska finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare utses att för
kommunens räkning underteckna avtalet och för avtalets genomförande nödvändiga handlingar.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen träffade hösten 2018 överenskommelse om avsiktsförklaring och markanvisning med
Nystad Stadsutveckling AB om bland annat köp av mark från kommunen för att dels etablera
Internationella Engelska skolan, dels bygga en sporthall för att hyra ut till kommunen för kommunens
verksamhet.
Under 2019 fullföljdes överenskommelsen stegvis med avtalen för genomförandet, dels ett hyresavtal i
juli, dels ett genomförandeavtal för skola och sporthall, ett köpeavtal för sporthallsfastigheten samt ett
optionsavtal i augusti och dels ett köpeavtal för skolfastigheten i december.
Under hösten 2019 godkändes även detaljplanen för sporthallsfastigheten samtidigt som upphandling
av entreprenad för byggandet av sporthallen genomfördes. Första spadtaget togs den 18 december
2019, sporthallen färdigställdes årsskiftet 2020/2021 och kommunens hyresavtal började löpa den 29
januari 2021, med smygpremiär för Aranäs HK mot Lugi den 16 februari och officiell öppning den 22
februari.
I ärendet återstår att reglera vissa markfrågor som avser de inblandade fastigheternas infart till samt
samnyttjande av lastzon med handikapparkeringar, cykelparkeringar och miljöhus.
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Samhällbyggnadskontoret
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För idrottsfastigheten och skolfastigheten återstår att reglera anläggandet och inrättandet av
gemensamhetsanläggning för lastzon, handikapparkering, miljöhus och cykelparkering. Dessa
nyttigheter ska ligga på skolfastighetens område, uppföras av Nystad samt nyttjas gemensamt av de
båda fastigheterna, enligt genomförandeavtalet för skola och sporthall. För gemensamhetsanläggningar
regleras ekonomiskt ansvar dels för utförande, dels för framtida förvaltning av
gemensamhetsanläggningen. Det sker genom förrättning hos Lantmäteriet, ofta med överenskommelse
mellan fastighetsägarna som grund för förrättningen. Nu aktuellt avtal gäller fullföljande av
genomförandeavtalet mellan kommunen och Nystad Stadsutveckling angående att inrätta denna
gemensamhetsanläggning.
Ett område med kvartersmark på kommunens fastighet Inlagsby 1, mellan skolfastigheten och allmän
platsmark, behövs för den planerade infarten till gemensamhetsanläggningen. Ett servitut ska därför
upprättas med rätt till infart över området. Nystad Skolfastigheter AB och Nystad Idrottsfastigheter AB
erlägger totalt 207 000 kronor i ersättning för servitutet motsvarande deras andel för
anläggningskostnaderna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-06-01
Överenskommelse med Nystad Stadsutveckling AB och dotterbolag, 2021-06-03
Servitutsavtal avseende infart, 2021-06-03
Genomförandeavtal med Nystad Stadsutveckling AB och dotterbolag, godkänt av kommunstyrelsen
2019-08-27, § 192
Beslutet skickas till
Nystad, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef
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ÖVERENSKOMMELSE
Parter:

a)

Kungsbacka kommun (212000-1256), nedan kallad Kommunen, hyresgäst i sporthallen
belägen på fastigheten Inlagsgärde 4

b)
c)

Nystad Stadsutveckling AB (559113-3375),
Nystad Kungsbacka Idrottsfastigheter AB, (559181-4313), ägare av fastigheten Inlagsgärde 4
(Idrottsfastigheten) och Kommunens hyresvärd för sporthallen
Nystad Kungsbacka Skolfastigheter AB, (559181-4297), ägare av fastigheten Inlagsby 3
(Skolfastigheten)
b)-d) nedan gemensamt kallade Bolaget

d)

Kommunen och Bolaget kallas gemensamt Parterna.
1.

Bakgrund och syfte
Kommunen och Nystad Stadsutveckling AB träffade hösten 2018 överenskommelse om
avsiktsförklaring och markanvisning om bland annat köp av mark från kommunen för att dels
etablera Engelska skolan, dels bygga en sporthall för hyra ut till Kommunen för kommunens
verksamhet.

Under 2019 fullföljdes överenskommelsen stegvis med tecknande av avtalen för
genomförandet, dels ett hyresavtal för sporthall i juli, dels ett genomförandeavtal för skola och
sporthall, ett köpeavtal för Idrottsfastigheten samt ett optionsavtal i augusti och dels ett
köpeavtal för Skolfastigheten i december. Därefter har pågått uppförande av sporthallen som
färdigställdes årsskiftet 2020/21 samt pågår uppförande av Engelska skolan, som planeras
färdigställas till höstterminen 2021.
För Parterna återstår att reglera vissa markfrågor som avser de inblandade fastigheternas infart
till samt samnyttjande av lastzon inom Skolfastigheten. Lastzonen ska också omfatta
handikapparkeringar, cykelparkeringar och miljöhus, vilka enligt avtalen ska anläggas av
Bolaget och samnyttjas av Idrottsfastigheten och Skolfastigheten genom en
gemensamhetsanläggning.
Parterna avser att genom detta avtal slutligt reglera gemensamhetsanläggningen dels när det
gäller genomförandeavtalets överenskommelse om ansvar för anläggandet dels
ansvarsfördelningen för framtida drift av gemensamhetsanläggningen.
2.

Överenskommelsen om åtagande
Parterna är överens om att anläggningar ska utföras samt en gemensamhetsanläggning bildas
för Idrottsfastigheten och Skolfastigheten, Genomförandeavtalet punkt 7 samt bilaga
(rödmarkering), i enlighet med Bolagets avtalsåtagande.

Bolaget ska anlägga en lastzon för varutransporter till skolan inom Skolfastigheten. Ytan ska
också omfatta handikapparkeringar, cykelparkeringar och miljöhus, vilka ska sam utnyttjas av
Idrottsfastigheten och Skolfastigheten genom en gemensamhetsanläggning lokaliserad på
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Skolfastigheten. Infart till gemensamhetsanläggningen ska ske från
Gymnasiegatan/Läraregatan, över kvartersmark på Kommunens fastighet Inlagsby 1. Ett
separat servitutsavtal tecknas mellan Parterna avseende rätt till infart för Idrottsfastigheten och
Skolfastigheten.
Bolaget ska ansöka om och bekosta lantmäteriförrättning för att inrätta
gemensamhetsanläggningen för lastzonen, handikapparkeringar, cykelparkeringar och
miljöhus med tillhörande anläggningar, såsom dagvatten- och dräneringsledningar, belysning
med tillhörande utrustning såsom elledningar och belysningsstolpar, vilka ska nyttjas
gemensamt av Skolfastigheten och Idrottsfastigheten. Andelar för utförande och drift ska
fördelas 70/30 mellan ingående fastigheter där Skolfastigheten tilldelas andelstalet 70 och
Idrottsfastigheten andelstalet 30.
Hyresgäster och besökare till Sporthallen inom Idrottsfastigheten har rätt att nyttja funktioner
och området som ska utgöras av gemensamhetsanläggningen så snart anläggningarna är
iordningställda, utan hinder av att lantmäteribeslutet inte vunnit laga kraft.

3.

Ersättning
Kommunen ska till Bolaget erlägga 1, 1 miljoner (1 100 000) kronor. Ersättningen ska betalas
med sjuhundrasjuttio (770 000) kronor senast 20 dagar efter att Bolaget överlämnat protokoll
från slutbesiktning för de utförda anläggningarna enligt Bolagets avtalsåtagande. Resterande
belopp om trehundratrettio (330 000) kronor ska betalas senast 30 dagar efter det att
anläggnings beslutet vunnit laga kraft. Kommunen ska erlägga betalning till av Bolaget senare
anvisat konto.

4.

Övriga villkor
Villkoren i genomförandeavtalet, se punkt 1 ovan ska i övrigt gälla även för detta avtal.
Denna överenskommelse upphör att gälla den dagen då anläggningsbeslutet för
gemensamhetsanläggningen har vunnit laga kraft och Kommunen erlagt ersättning enligt
punkten 3 ovan.

Detta avtal är upprättat i fyra likalydande exemplar varav parterna tagit ett vardera.
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Parter
a)

Kungsbacka kommun (212000-1256), nedan kallad Kommunen, ägare av fastigheten
Kungsbacka Inlagsby 1 (tjänande fastighet)

b)

Nystad Kungsbacka Skolfastigheter AB, 559181-4297, ägare av fastigheten
Kungsbacka Inlagsby 3 (härskande fastighet)

c)

Nystad Kungsbacka Idrottsfastigheter AB, 559181-4313, ägare av fastigheten
Kungsbacka Inlagsgärde 4 (härskande fastighet)
Bolag benämnda b-c kallas gemensamt Fastighetsägaren.
Kommunen och Fastighetsägarna kallas gemensamt Parterna.
Kungsbacka Inlagsby 3 och Kungsbacka Inlagsgärde 4 kallas gemensamt
Fastigheterna.

1.

Bakgrund
Parterna har tidigare träffat avtal avseende etablering av sporthall och skola inom
Fastigheterna (avsiktsförklaring, markanvisning, genomförandeavtal och köpeavtal).
Avtalen reglerar bland annat försäljning av mark till Fastighetsägaren, men även
ansvarsfördelning och villkor för genomförandet av skol- och sporthallsprojekten.
Enligt avtalen ska Fastighetsägaren anlägga en lastzon för varutransporter till skolan
inom skolområdet, Inlagsby 3. Ytan ska också omfatta handikapparkeringar,
cykelparkeringar och miljöhus, vilka ska samnyttjas med sporthallen, Inlagsgärde 4
genom en gemensamhetsanläggning. Infart till lastzonen ska ske från
Gymnasiegatan/Läraregatan, över kvartersmark på kommunens fastighet Inlagsby 1.
Fastighetsägarna ansvarar enligt avtalen, för att iordningställa infarten på kommunens
mark. Kommunen ska upplåta berört utrymme för gemensamhetsanläggning.
Enligt avtalen ska Kommunen anlägga en gång- och cykelväg mellan den nya skolan
och Aranäsgymnasiet. Gång- och cykel vägen ligger delvis inom samma utrymme som
infarten till lastzonen.

2.

Överenskommelse
Infarten berör två viktiga gång- och cykelstråk, i nord-sydlig och öst-västlig riktning,
mellan Aranäsgymnasiet, Kungsbacka sportcentrum och innerstaden. En stor mängd
oskyddade trafikanter kommer att röra sig i området. För Kommunen är det viktigt att
ha full rådighet över ytan för att kunna utföra de trafiksäkerhetshöjande åtgärder som
kan behövas i framtiden, till exempel sätta upp skyltar, måla linjer, förändra
markbeläggningen och vidta hastighetsdämpande åtgärder. Kommunen bedömer att
detta försvåras om infarten förvaltas av en gemensamhetsanläggning.
1(6)
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Med ändring av vad som tidigare avtalats är Parterna nu överens om att infarten över
Inlagsby 1 ska upplåtas med avtalsservitut till förmån för Inlagsby 3 och Inlagsgärde 4.
Infarten ska därmed inte ingå i gemensamhetsanläggning, den ska istället
iordningställas, ägas och förvaltas av Kommunen.
Ytan där infarten ska ligga behöver iordningställas till standard för fordonstrafik
eftersom den ska nyttjas för tyngre transporter till Fastigheterna än vad vägen tidigare är
dimensionerad för. Fastighetsägaren ska därför betala ersättning till Kommunen,
motsvarande sin andel av anläggningskostnaden.

3.

Servitutsupplåtelse
Till förmån för fastigheterna Inlagsby 3 och Inlagsgärde 4 upplåts med servitutsrätt och
för stadigvarande bruk ett område inom fastigheten Inlagsby 1, för rätt till infart.
Servitutsområdet avser sträckan på kvartersmark mellan kommunal gata,
Gymnasiegatan/Läraregatan och gränsen mot Inlagsby 3, där Fastigheternas
gemensamma lastzon m m ska anläggas.
Servitutsområdet är markerat med blå begränsningslinje och skraffering på ritning,
bilaga 1.
Infarten och lastzonen får endast användas för varutransporter, renhållningsfordon och
fordon som ska parkera på handikapparkeringarna. Infarten får inte användas för att
hämta eller lämna elever på skolan inom Inlagsby 3, eller för att hämta eller lämna
besökare till sporthallen inom Inlagsgärde 4. Det ska istället ske på angränsande
kommunala gator och parkeringar. Fastighetsägaren ansvarar för att fortlöpande
informera sina hyresgäster om vad som gäller.
Fastighetsägarna har i annat avtal med Kommunen förbundit sig att ansöka om och
bekosta lantmäteriförrättning för inrättande av gemensamhetsanläggning för lastzonen
mm, där fastigheterna Inlagsby 3 och Inlagsgärde 4 ska ingå med andelstal 70/30.
Parterna är överens om att servitutsområdet inte ska ingå i gemensamhetsanläggningen.

4.

Anläggningens konstruktion samt rättigheter och skyldigheter
Kommunen ansvarar för att iordningställa infart och gång- och cykelväg samt
angränsande plattyta mellan Inlagsby 3 och Aranäsgymnasiet. Infarten utformas så att
transporter till Fastigheterna kan utföras på ett trafiksäkert sätt året runt, i
sam utnyttjande med oskyddade trafikanter. Ytan som iordningställs för infart är
markerad med grön färg på ritning, bilaga 1.
Kommunen ansvarar för och bekostar skötsel och underhåll av infarten och angränsande
ytor inom Inlagsby 1. Kommunen äger rätt att göra förändringar i utformning m m som
är motiverade av trafiksäkerhetsskäl eller ändrade förutsättningar i området. Vid skötsel
och underhållsåtgärder ska tjänande fastighet sträva efter att åtgärder som genomförs
endast innebär kortare avbrott av till tillgängligheten för infart till Inlagsby 3.
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5.

Ersättning
För servitutsupplåtelsen betalar Fastighetsägaren en engångsersättning om
TVÅHUNDRASJUTUSEN (207 000) KRONOR till Kommunen.
Kommunen skickar en faktura på 103 500 kr till Nystad Kungsbacka Skolfastigheter
AB samt en faktura på 103 500 kr Nystad Kungsbacka Idrottsfastigheter AB så snart
detta avtal undertecknats av Parterna. Fakturan ska betalas inom 30 dagar.

6.

Tillträde
Kommunen iordningställer infarten under sommaren 2021. Under förutsättning att hela
ersättningen är betald sker formellt tillträde till servitutsområdet 2021-09-01.
Kommunens arbete med att iordningställa infarten ska genomföras så att infart till
fastigheten Inlagsby 3 inte omöjliggörs under byggtiden, dock med undantag av kortare
avbrott för asfaltering eller liknande åtgärder.

7.

Inskrivning
Fastighetsägaren förbinder sig att på egen bekostnad säkerställa servitutsrätten genom
inskrivning i fastighetsregistret .

Detta avtal är upprättat i tre likalydande exemplar varav parterna tagit ett vardera.

Stockholm 2021- X --0 ·3
För lnl agsby 3
. Skolfast. AB

Stockholm 2021- b6-o3,
För Inlagsby 3
Nystad Kungsbacka Skolfast. AB

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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Stockholm 2021- ~-63
För Inlagsgärde 4
Nystad Kungsbacka Idrottsf. AB

Stockholm 2021- 0 " - 0 3
För Inlagsgärde 4
Nystad Kungsbacka Idrottsf. AB

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Kungsbacka 2021För Inlagsby 1
Kungsbacka kommun

Kungsbacka 2021För Inlagsby 1
Kungsbacka kommun

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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Bilaga 1

ÖVERSIKTSKART A
- Servitutsområde Inlagsby 1
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ÖVERSIKTSKART A
- gällande detaljplaner och servitutsområde Inlagsby 1
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SERVITUTSOMRÅDE
- område markerat med blå begränsningslinje och skraffering

Bilaga 1
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Område som iordningställs för infart är markerat med grön färg, inklusive servitutsområdet
DET ALJRITNING
- Yta som iordningställs för infart mm
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KS/2018:646
1(13)

GENOMFÖRANDEAVTAL
Etablering av skola och sporthall på lnlag

Parter:

a)

Kungsbacka kommun (212000-1256), nedan kallad Kommunen

b)
c)
d)

Nystad Stadsutveckling AB (559113-3375),
Nystad Kungsbacka Idrottsfastigheter AB, (559181-4313),
Nystad Kungsbacka Skolfastigheter AB, (559181-4297),
nedan gemensamt kallade Exploatören
Kommunen och Exploatören kallas gemensamt Parterna .

A.

BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

1.

Uppdrag, politiska beslut m.m.

1.1

Kommunen och Nystad Stadsutveclding AB har gemensamt upprättat ett avtal om
avsiktsförklaring och markanvisning (KS/2018:646, § 236) för etablering av en ny
skola och en ny sporthall inom Kommunens fastigheter Inlagsgärde 1 och Inlagsby 1.
A vsiktsförklaringen medger Nystad Stadsutveckling AB ensamrätt om att förhandla
med Kommunen om förvärv av fastigheter för en ny skola samt för en ny sporthall.
Kommunstyrelsen uppdrog 2018-10-23 åt byggnadsnämnden att upprätta en
detaljplan, Detaljplan för Sporthall inom Inlagsgärde 1 m fl, Kungsbacka, nedan kallad
Detaljplanen.

1.2

Kommunen har tagit fram förslag till detaljplan. Förslaget har varit utställt för samråd
mellan 2019-04-16 och 2019-05-07. Granskning genomfördes mellan 2019-06-05 och
2019-06-26.

2.

Exploateringsområde

2.1

Det 01måde som är aktuellt för att genomföra projektet är markerat ungefärligt med
röd linje på karta, bilaga A, Exploaterings om · det.
Exploateringsområdet utgörs av två områden
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Genomförandeavtal Sporthall och skola 190820

Sign
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a) Område för ny detaljplan för Spo1ihall, Idrottsområdet. Detaljplanen omfattar
kvaiiersmark för besöksanläggning samt allmän plats gata och torg. O1m·ådet är
ungefärligt markerat med gult på bilaga A.
b) O1måde för gällande detaljplan med avsikt att bygga en ny skola, Skolområdet. I
skolo1mådet ingår även mark för utbyggnad av allmän gång- och cykelbana mellan
nya skolan och Kommunens befintliga skola Aranäsgymnasiet. Området är
ungefärligt mai·kerat med blått på bilaga A.

3.

Syfte, innehåll och förutsättningar

3 .1

Detta avtal reglerar exploateringen inom de två ovan nämnda områdena. Projektets
intention är att möjliggöra att Internationella Engelska Skolan (IES) kan etablera sig i
Kungsbacka genom att skollokalerna avses att hyras ut till IES. Kommunen, genom
förvaltningen Service, kommer att hyra lokalerna för Spo1ihall.

3.2

Inom Idrottsområdet syftat· Detaljplanen till att skapa förutsättningar för uppförande
av en spo1ihall innehållandes två fullmåttshallar med tillhörande omklädningsrum,
lokaler för annan idrott, lärarrum m.m, nedan kallad Sporthallen. En av
fullmåttshallarna ska ha en läktarkapacitet på ca 1000 åskådare, varav ca 900 platser
för sittande publik och ca 100 platser för stående publik.

3.3

Skolområdet bebyggs med en skola för upp till 960 elever, nedan kallad Skolan.
Paiiernas intention är att IES ska vara huvudman för Skolan och att skolstart ska ske
till höstterminen 2021. Inom Skol01mådet anläggs en lastzon för varutransp01ier till
Skolan. Ytan kommer också att omfatta handikapparkeringar och miljöhus vilka ska
samutnyttjas med Sp01ihallen genom en gemensamhetsanläggning, bilaga B.

3 .4

Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom Exploaterings01mådet.
Nybyggnationen anpassas i huvudsak till befintlig gatustruktur. Nya gång- och
cykelstråk inom både Skolo1mådet och Idrotts01mådet kommer att anläggas.

3.5

För att bygga Spo1ihallen krävs en ändring av befintlig detaljplan.
Genomförandeavtalet, Avtalet, ska upprättas i1man Detaljplanen kan antas av
Byggnadsnämnden. Utöver genomförandeavtalet kommer Parterna att teckna separata
marköverlåtelseavtal för skol- respektive idrottsfastigheten samt ett hyresavtal
inklusive projektavtal om förhyrning av Spo1ihallen.

4.

Planförhållanden
En ny detaljplan upprättas för Sp01ihallen. Skolan kan byggas enligt gällande
detaljplan, Ändring i och utvidgning av stadsplanen för del av Kungsbacka omfattande
gymnasium och idrotts01måde på Inlag, akt m K58. Beröii 01måde för Skolan är
planlagt som "mark för allmänt ändamål".

5.

Fastigheter och ägare
Exploateringsonu·ådet omfattar del av Ko1mnu
Inlagsgärde 1, Inlagsby 1 och Kungsbacka 4:6

f: t' h t

Kungsbacka
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B.

ÖVERLÅTELSE AV MARK M.M

6.

Avstyckning

Två fastigheter kommer att avstyckas; en fastighet för Spo1ihallen och en fastighet för
Skolan. Fastigheterna avses att säljas till Nystad Kungsbacka Idrottsfastigheter AB
respektive Nystad Kungsbacka Skolfastigheter AB genom separata
marköverlåtelseavtal.
7.

Gemensamhetsanläggningar

7.1

Inom Skolområdet ska Exploatören anlägga en lastzon inklusive handikapparkering
och miljöhus. Inom Skolområdet ska också cykelparkering anläggas. Dessa
anläggningar ska också nyttjas av Sp01ihallens verksarnhetsutövare. Om någon
anläggning nyttjas gemensamt av flera fastigheter ska en gemensamhetsanläggning
bildas för de gemensamma anläggningarna.

7 .2

Det kan även bli aktuellt att bilda en eller flera samfällighetsföreningar som ska
ansvara för den framtida förvaltningen av gemensarnhetsanläggningarna.

7 .3

Exploatören ansvarar för att lantmäteriföiTättning (anläggningsfönättning) söks och att
erforderliga samfällighetsföreningar bildas samt står för förättningskostnaderna.

8.

Lantmäteriförrättning

Kommunen ansvarar för att ansöka om avstyckning av två separata fastigheter. Övriga
fastighetsrättsliga åtgärder som kan komma att krävas för utnyttjande av fastigheterna
såsom t ex bildande av gemensarnhetsanläggningar ansvarar Exploatören för att
ansöka om och bekosta.

C.

EXPLOATERING

9.

Byggnader och anläggningar inom Idrotts- respektive Skolområdet

9 .1

Anslutning mot allmän plats och befintliga gator m .m.
Exploatören ansvarar för att anläggningarna inom projektet ansluts till befintliga
allmänna gator eller annan allmän plats, på ett tillfredsställande sätt.
I nära anslutning till Sporthallens entre är marken planlagd som allmän plats och
närmast entren som kvaiiersmark. Parternas intention är att denna yta ska anläggas
som en gemensam yta, med plattor, för att få en sammanhållen plats bildning.
Konununen kommer därför att anlägga hela ytan, se markeringai· på bilaga B, berörd
allmän platsmark är markerad med blått och berörd kvartersmark är markerad med
rosa. Kommunen fakturerar Exploatören faktisk kostnad för utbyggnaden avseende
den del av utbyggnaden som ligger på kvartersmark. Materialval och utförande sker
lika omgivande ytor på intilliggande allmän platsmark. Kommunen ska få tillträde till
kva1iersmarken vid huvudentren senast 1 september 2020 för att entretorget ska kunna
färdigställas med plattor innan Sporthallen tas i bruk. Vid senare tillträde får
Exploatören ordna en provisorisk a vid ei1tren till dess att utbyggnaden kan påböijas
och färdi gställas av Kommunen

Si
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Exploatören ansvarar för att den lastzon inom Skolområdet som Exploatören anlägger
och som kommer att angränsa till de kommunala gatorna Gymnasiegatan och
Läraregatan anpassas till den befintliga gatumarken. Norr om lastzonen konm1er en
allmän kommunal gång- och cykelbana att anläggas inom projektet. Lastzonen måste
också anpassas till den nya gång- och cykelbanan samt till Aranäsgynmasiets
angränsande lokaler, se bilaga B.
9.2

VA-anläggningar
Dricks-, dagvatten- och spillvattenanslutning kan ske för Spmihallen till allmänt
ledningsnät med anslutningspunl<.t sydväst om den blivande fastigheten för spmthall.
För Skolan ges anslutning sydost om den nya fastigheten för skola. För Skolan kan
ytterligare dagvattenanslutning även ges sydväst om den nya fastigheten för skola.
Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten
motsvarande områdestyp A2; VAV publikation P83, Lägsta no1mala vattentryck i
förbindelsepunkt motsvarar+ 50 meter. I de fall högre vattentryck önskas får detta
anordnas och betalas av Exploatören alternativt respektive blivande fastighetsägare .
Om Exploatören avser att installera sprinkleranläggning ska detta anordnas och
bekostas av Bolaget i enlighet med Kungsbacka kommuns dokument "Riktlinjer för
sprinkleranläggningar", daterad 2014-02-03.
A vloppsnätet inom Idrottsområdet respektive Skolområdet ska utformas som
duplikatsystem med skilda ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive
spillvatten. Dag-, drän- och spillvatteninstallation inom kvaitersmarken ska utformas
med hänsyn till uppdänmingsnivån i det allmänna avloppsnätet. Lägsta höjd på färdigt
golv ska, för att anslutning med självfall ska tillåtas, vara minst 0,3 meter över
marknivå i förbindelsepunkt.

9 .3

Parkering
För Idrottsfastigheten och Skolfastigheten finns det ingen möjlighet att lösa parkering
för bil inom den egna fastigheten. Besökare till fastigheterna kommer att få parkera
mot avgift på de intilliggande kommunala allmänna parkeringai·na. Eventuell
ersättning för parkering hanteras i de separata marköverlåtelseavtal som tecknas för
respektive fastighet.
Cykelparkering ska lösas inom den egna marken. Totalt ska 120 platser för
cykelparkering anläggas för Skolan och Spmihallen. Cykelparkering kan anläggas så
att den kan samutnyttjas av besökare till både Skolan och Spmthallen.

9.4

Tillgänglig utemiljö
Vid all nybyggnation ska god tillgänglighet eftersträvas. Personer med olika
funktionshinder ska lätt kum1a orientera sig samt enkelt, självständigt och utan fara ta
sig fram till och inom onu·ådena. Markbeläggning, belysning, väghållning och
skyltning ska underlätta framkomligheten.

9.5

Skydd mot högvatten
Inom Detaljplanen films planbestämmelser o
öppningar i konstruktionen för Sporthallen

lä . sta nivå på färdigt golv och

Si
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Inom Skolområdet reglerar inte gällande detaljplan nivå på färdigt golv. Parterna är
dock medvetna om de lägsta nivåer avseende färdigt golv som gäller enligt
Detaljplanen. Paiierna är vidare medvetna om att det är Exploatörens ansvar att söka
och erhålla bygglov för Skolan.
Det är Exploatörens ansvai· att utföra, bekosta och underhålla de översvämningsskydd
för verksamheten och byggnaderna som berörda myndigheter kan komma att kräva.
Kommunen svarar inte i något fall för att berörda myndigheter kan komma att kräva
andra nivåer för skydd mot högvatten än som är kända vid detta avtals
undertecknande.

10.

Rivning av befintliga byggnader

10.1

Rivning av Aranäs B-hall inom Idrottsområdet
Eksta Bostads AB äger Aranäs B-hall och Kommunen har upplåtit marken genom ett
anendeavtal. Kommunen ansvarar för att säga upp befintligt arrende samt att
samordna tidplanen med avsikten att Aranäs B-hall är riven/flyttad när Detaljplanen
vinner laga kraft. B-hallen nyttjas av både Aranäsgymnasiet och kommunens
idrottsföreningai· och Parterna är därför överens om att låta rivning ske så nära som
möjligt i tid kopplat till Detaljplanens antagande och laga kraft för att verksamheterna
ska kunna nyttja lokalerna så länge som möjligt.

10.2

Rivning av simhall och Aranäs A-hall inom Skolområdet
Kommunen säljer den blivande skolfastigheten belastad med befintlig byggnad, med
simhall och Aranäs A-hall. Exploatören ansvarar därefter för att riva befintlig byggnad
inom Skolområdet. Kommunen ansvarar för uppsägning av befintliga hyresgäster.
Rivning av befintlig byggnad planeras påböijas ca 1 maj 2020. Ytterligare
förutsättningar relaterat till rivning av simhall och Aranäs A-hall regleras mellan
Pa1ierna i marköverlåtelseavtal för skolfastigheten.

10.3

Anpassning av Aranäsgymnasiets fasad
Kommunens skola Aranäsgymnasiet är sammanbyggd med befintlig simhall och
Aranäs A-hall. I samband med att simhallen och A-hallen rivs kommer
gymnasiebyggnaden att behöva anpassas med bland annat en ny fasad och entre i
söder. Exploatören återställer fasaden eftersom åtgärden måste ske i anslutning till att
simhallen och A-hallen rivs. Kommunen tar fram underlag för hur återställningen ska
utföras och Exploatören ansvarar för att utföra återställningen. Ytterligare
förutsättningar relaterat till anpassning av Aranäsgymnasiets fasad, såsom t ex
utformning/projektering, ansvai· för tillstånd och kostnader, regleras mellan Parterna i
marköverlåtelseavtal för skolfastigheten.

10.4

Skyddsrum
Inom befintliga lokaler för Aranäs A-hall films ett skyddsrum. Beslut om att få riva
befintligt skyddsrum inom Aranäs A-hall kräver godkäimande av Myndigheten för
skydd och bered _kap (MSB). Kommunen har ansökt till MSB om tillstånd att riva
skyddsrumme

Sign .
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11.

Dagvatten

11 .1

Exploatören är skyldig att vidta nödvändiga åtgärder för avledande av vatten från den
egna marken så att inte skada uppstår på grannfastigheterna. Exploatören ska även
bekosta eventuella nödvändiga anordningar för avledande av grund- och ytvatten från
angränsande markområden (allmän plats och icke planlagd mark).

11.2

Exploatören är medveten om att dagvattnet inom egen fastighet ska fördröjas och
renas enligt krav i Kungsbacka kommuns dagvattenpolicy. För vaije kvadratmeter
hårdgjord yta ska minst 10 mm regn fördröjas innan det avleds till dike eller allmän
dagvattenledning.

12.

Gestaltning

12.1

Vid byggnation av Sporthallen ska Exploatören följa Detaljplanens
gestaltningsprinciper i enlighet med texten på sidan 10-11 i planbeskrivningen under
rubriken "Gestaltningsprinciper sp01thall".
Detaljplanen har följande krav på utformning:
•

Minst 70% av entre och kommunikationsdel ska bestå av
transparant/translucent fasadmatrial.

•

Volymer och fasader ska återspegla byggnadens innehåll och funktioner.

•

Fönster ska placeras i det nordvästra hörnet med bröstningshöjd om högst 90
cm, en bredd av minst 120 cm och en lägsta höjd om 9 meter.

•

Fönster mot östra fasaden ska placeras som en ve1tikal förlängning av
lastöppningen.

Avvikelser från dessa får endast ske i samråd med Kommunen.
12.2

Utformning av Skolbyggnaden ska ske i samråd med Kommunen och enligt följande
pnnc1per:
•

Materialval ska vara tegel alternativt puts på huvuddelen/nedre delen av
byggnaden. Som komplement kan det finnas inslag av trä alternativt annat
matedal t ex skivmaterial (den övre, indragna våningen kläs med detta
material).

•

Byggnaden ska utfo1mas väl och hålla god kvalitet. En tydlig och
välko1m1ande entre ska finnas i sydöst. Områdets olika särdrag och
blandningen av bostäder samt stora byggnadsvolymer för bad, skola och
teater ska kompletteras med denna byggnad.

•

Fasaden mot Sporthallen och platsen mellan dessa byggnader är viktig. God
detaljering i tegelarbete och andra detaljer är nödvändig. Fönstersättningen är
viktig så att fasaden inte får ett tungt och alltför slutet intryck.

•

Brand/utry1m1ingstrapporna måste l
fasaderna så att ingen baksida bilda

dant sätt att de berikar

Sig
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•

12.3

Hänsyn ska tas till Aranäsgymnasiets södra entre, den nya planerade gångoch cykelbanan samt färdig golvnivå.

Vid utformning av utemiljöerna gäller följande principer:
•

Cykelparkeringen ska utformas så att den är lättillgänglig från både Skolan
och Spo1thallen.

•

Återvinning/miljöhus ska utformas så att det är lättillgängligt från både
Skolan och Spmthallen. Detta ska fungera väl som arkitektoniskt element vid
platsen mellan Sporthallen och Skolan.

•

Det ska vara tydligt i utformning och skyltning av lastzonen att privatbilar,
utöver de som ska nyttja handikapparkeringarna, inte ska köra in på lastzonen
vid Skolan.

12.4

Under projekterings- och utförandefasen ska Exploatören kontinuerligt kalla
Kommunen till avstämningsmöten där projektets gestaltnings- och kvalitetsnivåer ska
redovisas.

13.

Byggplatsåtgärder, framkomlighet, etableringsytor m.m.

13.1

För byggnation av Spo1thallen kommer Exploatören behöva nyttja Kommunens mark
för ovan angivna ändamål. Kommunen avser att anvisa Exploatören lämplig yta och
avtal för nyttjandet ska tecknas. Avtalet kommer bland annat reglera återställande,
ersättningar och upplåtelsetid. För nyttjandet utgår avgift.

13.2

För byggnation av Skolan ska etablering m.m. ske inom egen fastighet.

13.3

Exploatören ansvarar för att informera allmänheten i närområdet om byggprojekten
genom att till exempel sätta upp skyltar med information om vad som byggs, vem som
bygger och när utbyggnaden beräknas vara klar. Exploatören ansvarar för att söka de
lov och eventuella tillstånd som kan komma att !G'ävas.

13.4

Exploatören har inte rätt att utan tillstånd nyttja Kommunens mark för upplag,
arbetsvägar, uppställning eller annat ändamål. Exploatören har inte heller rätt att utan
tillstånd ta bo1t eller förändra kommunala anordningar. Exploatören ska ta särskild
hänsyn till omgivande parlanark så att inte träd eller annan vegetation skadas under
byggtiden.

13.5

Om nyttjandet avser upplåten allmän plats eller annan offentlig plats ska
bestämmelserna om upplåtelse av offentlig plats tillämpas. Tillstånd ska sökas hos
polisen och avgift utgår enligt särskild taxa. Tillståndsfrågan hanteras i detta fall av
Kommunens förvaltning för Teknik.

13.6

Om nyttjandet avser övrig mark ska arrendeavtal upprättas. För nyttjandet utgår i
sådant fall marknadsmässig arrendeavgift. Tillståndsfrågan hanteras i detta fall av
Kommunens Samhällsbyggnadskontor.

13. 7

Trafiken på angränsande gator, gång- och cykelvägar samt till angränsande befintlig
bebyggelse ska kunna ske på ett tillfredsställande sätt under byggnadstiden
omledning av trafik ska godkännas av Kommunens förvaltning för Teknik
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Inskränkningar i befintlig standard får göras endast efter tillstånd från Kommunens
förvaltning för Teknik.
13.8

Eventuella provisorier och ombyggnader inom allmän platsmark eller annan av
Kommunen ägd mark, som är nödvändiga för att genomföra Exploatörens byggnation,
ska återställas till ursprungligt skick och bekostas av Exploatören. Exploatören måste
ansöka om öppningstillstånd hos Kommunen och åtgärder samt återställande ska
utföras i samråd med Kommunen. Kommunen återställer på Exploatörens bekostnad
enligt gällande prislista.

13.9

Provisoriska byggvägar, uppställningsplatser etc inom Kommunens mark som
eventuellt behövs för att genomföra Exploatörens byggnation iordningställs av
Kommunen, om inte parterna överenskommer om annat. Exploatören ska ersätta
Kommunen faktisk kostnad för iordningställandeav provisorisk väg utmed södra
infarten samt passage norr om badhuset samt återställande av marken, för vilken
kostnaden har uppskattats till 365 000 kronor (exklusive moms). Det antecknas att
kostnaden inte utgör en takgaranti. För andra eventuella provisoriska arbeten ska
Paiterna överenskomma om detta särskilt.

13 .10 Exploatören är ersättningsskyldig gentemot Kommunen för skador på Kommunens
egendom som har sin grund i Exploatörens arbeten eller verksamhet enligt detta avtal.
För det fall Kommunen gentemot tredje man görs ansvarig för inträffade skador
orsakad av Exploatören, ska Exploatören hålla Kommunen skadeslös. Eventuella
ersättnings- och skadeståndsanspråk från tredje man till följd av Exploatörens arbeten
och verksamhet enligt detta avtal ska i första hand hanteras av Exploatören.
Kommunen ska därför som utgångspunkt kunna hänvisa skadelidande tredje man till
att ställa sådana krav mot Exploatören. För det fall ersättnings- eller
skadeståndsanspråk riktas direkt mot Kommunen ska Kommunen samråda med
Exploatören innan Kommunen medger eller avtalar om eventuell ersättning till tredje
man. Exploatörens ansvar inkluderar ansvar för skador som orsakas av entreprenör
eller annan som Exploatören anlitar.

14.

Besiktning och återställande

14.1

Före byggstait ska Exploatören kalla Kommunen, genom förvaltningen för Teknik
(gata, park, va och bredband) till förbesiktning i syfte att tillsammans med Kommunen
göra en okulärbesiktning med fotodokumentation av berörda befintliga kommunala
anläggningar och mark. En avstämning ska vidare ske med förvaltningen för teknik
angående eventuell filmning av befintliga ledningar.

14.2

Delbesiktning ska genomföras efter vaije utfört delmoment, exempelvis pålning,
rivning och sprängning.

14.3

Exploatören ansvarar för skador som Exploatören förorsakar på Kommunens
befintliga anläggningar, inom eller utanför Exploateringsområdet och som
förbesiktats, under tiden byggnads- och anläggningsarbeten pågår. När dessa arbeten
avslutats ska Exploatören kalla Kommunen till efterbesiktning

14.4

Eventuella skador på Kommunens mark eller anläggningar inom och utanför
Exploateringsormådet, som konstateras vid efterbesiktningen, ska skyndsamt åtgärd
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av Exploatören på dennes bekostnad i den mån skadan uppkommit till direkt följd av
Exploatörens eller dennes entreprenörers verksamhet inom Exploateringsområdet.
14.5

Akuta skador på Kommunens mark eller anläggningar utanför Exploateringsområdet
ska ersättas av Exploatören i den mån skadan uppkommit till direkt följd av
Exploatörens eller dennes entreprenörers verksamhet. Kommunen svarar, efter samråd
med Exploatören, för återställandet på Exploatörens bekostnad och Kommunen
fakturerar Exploatören efter utfört arbete.

14.6

Kommunen ansvarar i motsvarande omfattning för eventuella skador som Kommunen
orsakar på Exploatörens anläggningar inom dennes fastighet.

15.

Kommunaltekniska anläggningar som Kommunen bygger ut

15 .1

Gatuanläggningar
•

Inom Idrottsområdet kommer Kommunen bygga ut en allmän gång- och
cykelbana i nord-sydlig riktning från korsningen Gymnasiegatan/Läraregatan
till den nya gång- och cykelbanan i Idrottsparken. Öster samt norr om
Idrottsfastigheten kommer nya gångbanor att anläggas samt en
avlastningsficka längs med södra sidan av Läraregatan. I anslutning till
Sporthallens entre anläggs en midre torgyta.

•

Inom Skolområdet kommer en allmän gång- och cykelbana anläggas mellan
den nya skolan och befintliga Aranäsgymnasiet.

Komnmnen ansvarar för och bekostar utbyggnad av ovan nämnda anläggningar.
Berörda områden och gatuanläggningarnas huvudsakliga omfattning redovisas på
bilaga B.
15 .2

Vatten- och avloppsanläggningar
Följande va-anläggningar ska uföras inom Exploateringsområdet:
•

Ny spillvattenledning kommer att anläggas i allmän platsmark söder om
skolfastigheten för att försöija de nya fastigheternas behov.

Kommunen ansvarar för och bekostar utbyggnad av ovan nämnd anläggning.
Kommunen tillhandahåller förbindelsepunkt för komn1unalt vatten- och avlopp i
fastighets gräns.

16.

Genomförande

16.1

Uppstart av projektet och samordning
Kommunen genom Saniliällsbyggnadskontoret ska kalla Exploatören och övriga
berörda parter (el, fjärrvärme, bredband m .m.) till ett startmöte där presentation och
genomgång av genomförandet av projektet ska ske.
Projektering och utbyggnad av all infrastruktur/kommunaltekniska anläggningar ska
ske i samråd mellan Kommunen och Exploatören. K01mnunen, genom förvaltningen
för Teknik, sköter vidare samordningen med andra berörda kommunala förvaltningar
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samt ledningsägande bolag avseende utförandet av de kommunaltekniska
anläggningarna.
Exploatören och förvaltningen för Teknik ska kalla varandra till projekterings- och
byggmöten. Exploatören ska vidare vara förvaltningen för Telrnik behjälplig med
granslrning av de delar som berör Exploatörens projekt. Utbyggnaden av allmän
platsmark ska samordnas med utbyggnad av kvmiersmark.
16.2

Projektering och iordningställande
Gatuanläggningar
Kommuen genom förvaltningen för Telrnik ansvarar för utförande av projektering,
upphandling och iordningställande av gatuanläggningar på allmän plats, nämnda i
punkt 15.1.
Vatten- och avloppsanläggningar
Kommunen genom förvaltningen för Teknik ansvarar för utförande av projektering,
upphandling och utbyggnad av allmänna VA-anläggningar nämnda i punkt 15 .2. I
samband med utbyggnaden byggs även servisledning från anslutningspunkt och två
meter innanför förbindelsepunkten på Exploatörens bekostnad.

17.

Gatukostnadsersättning

17 .1

Har Exploatören till alla delar fullgj 01i sina förpliktelser i enlighet med detta avtal, ska
Exploatören och blivande ägm·e till Exploatörens fastigheter anses ha erlagt full
gatukostnadsersättning för den berörda fastighetens andel i gata, park och annan
allmän plats inom Planonu·ådet och Exploateringsonu·ådet.

18.

Anläggningsavgifter för vatten och avlopp
Exploatören ska erlägga va-anläggningsavgift till Kommunen enligt vid vaije
betalningstillfälle för Kommunen gällande va-taxa.

19.

Övriga ledningar

19 .1

Anslutningsavgifter för el, fj ätTvärme, tele och opto m.m betalas av Exploatören.

20.

Flytt av ledningar för fjärrkyla och bredband
Inom Exploateringsonu·ådet finns befintliga ledningar för fjä1Tkyla och bredband
inklusive brunnar. Dessa ledningar kommer i konfikt med aktuell exploatering och
behöver flyttas. Kommunen ansvarar för och bekostar flytt av dessa ledningar.

21.

Geoteknik

21.1

Exploatören ansvarar för och bekostar de tillkommande geotelrniska utredningar och
stabilitetsutredningar som krävs för byggnader och anläggningars grundläggning och
uppförande samt för de grundförstärkningsåtgärder som erfordras för sin byggnation
inom Exploateringsonu·ådet.

21.2

Kommunen ansvarar för och bekostar de tillkomnmnde geotelrniska utredningar oc
stabilitetsutredningar som kan krävas för utbyggnad av allmäm1a kommunala
anläggningar nämnda i punlct 15 .1 samt för utförande av de åtgärder som erfordras
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22.

Förorenad mark

22.1

Exploatören upplyses om att byggande och markarbeten i förorenade områden är
anmälningspliktiga, anmälan om efterbehandling ska inlämnas till förvaltningen för
miljö och hälsoskydd. Eventuell återanvändning av uppschaktade massor ska ske i
samråd med förvaltningen, återanvändningen av schaktmassor är normalt
anmälningsplilctigt.

22.2

Ansvaret att uföra och bekosta avhjälpande av eventuella markföroreningar regleras i
marköverlåtelseavtal för respelctive fastighet.

23.

Arkeologi

23 .1

Inga kända fornlämningar finns inom Exploateringsområdet. Om arkeologislct fynd
påträffas i samband med utbyggnad inom respelctive Idrotts- och Skolområdet ansvarar
Exploatören för anmälan till berörd tillsynsmyndighet. Kommunen bekostar de
åtgärder som tillsynsmyndigheten kan kräva.

23.2

Om arkeologiskt fynd påträffas i samband med utbyggnad av allmän plats ansvarar
Kommunen för anmälan till berörd tillsynsmyndighet och för att bekosta de åtgärder
som tillsynsmyndigheten kan kräva.

D.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

24.

Överlåtelse av avtal

24 .1

Avtalet får inte utan Kommunens skriftliga medgivande överlåtas på am1an.
Exploatören ska i god tid innan avsedd överlåtelse begära sådant medgivande.
Kommunens medgivande förutsätter att ny part övertar de förpliktelser som gäller för
Exploatören enligt Avtalet.

25.

Tidsplan

Översiktlig tidplan för projelctet är följande:
Sporthallen planeras stå klar i november 2020 under förutsättning att tidplanen för
Detaljplanen hålls och att Detaljplanen vunnit laga kraft i oktober 2019.
Kommunen bygger ut allmän platsmark inom Idrottsområdet efter det att Sporthallen
står klar.
Kommunen bygger ut entreyta inom kvaiiersmark i samband med att Sporthallen
färdigställs, se punkt 9 .1.
Tillträde till skolfastigheten planeras ske ca 1 maj 2020 med målsättning att Skolan
ska öppna till höstterminen 2021.
Kommunen by
är färdigställd.

r ut allmän gång- och cykelbana inom skolo1m·ådet efter att Skolan

Sig
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26.

Hinder för Avtalets genomförande

26.1

Om förutsättningarna för Avtalets giltighet enligt punkt 27 nedan inte uppfylls, ska
vardera part svara för sina respektive nedlagda kostnader och således inte ställa
ersättningsanspråk på motparten.

27.

Avtalets giltighet

27.1

Förutsättningar för Avtalets giltighet är att villkoren nedan är uppfyllda:
•

att Avtalet godkänns av Kommunstyrelsen i Kungsbacka kommun, genom
beslut som vinner laga kraft senast 2021-08 -20.

•

att Detaljplanen för sporthall inom Inlagsgärde 1 mfl inom Kungsbacka stad,
antas och vinner laga kraft senast 2021-08-20.

28.

Avtalets upphörande och ansvar

28 .1

Detta Avtal upphör att gälla efter att Parternas samtliga förpliktelser och åtaganden
enligt detta Avtal har fullgjorts.

28.2

För undvikande av otydlighet noteras att Nystad Kungsbacka Idrottsfastigheter AB
endast ansvarar för åtaganden som enbart är hänförliga till Sporthallen samt att Nystad
Kungsbacka Skolfastigheter AB endast ansvarar för åtaganden som enbait är
hänförliga till Skolan. Idrottsfastigheter och Skolfastigheter ska således inte ansvara
solidariskt för respektive bolags åtaganden. Det noteras att detta inte avser åtaganden i
avtalet som är gemensamma för Idrottsfastigheter och Skolfastigheter.

29.

Tvist
Tvist mellan Kommunen och Exploatören som gäller tolkningen eller tillämpningen av
detta avtal ska avgöras av allmän domstol.

Detta avtal är upprättat i fyra likalydande exemplar varav parterna tagit ett vardera.

Stockholm 2019-0'6 -1..G.
för Nystad S ads tveckling AB

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Sig
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Stockholm 2019-0 ~ U,
. , ka Idrottsfastigheter AB

Namntec

Namnförtydligande

Stockholm 2019- 0 ~-1-'för Nystad Kungsbacka Skolfastigheter AB

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Kungsbacka 2019- 09' -c:?9
för Kungsbacka kommun
✓

Namnteckning

Hans Forsberg
Kommunstyrelsens ordf.
Namnförtydligande

Sig
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Datum

2019-08-27

§ 192
Godkännande av genomförandeavtal för skola och sporthall på lnlag,
köpeavtal för sporthall på lnlag samt optionsavtal
Dnr KS/2018:646
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till genomförandeavtal avseende etablering av
skola och sporthall på Inlag, mellan kommunen och Nystad Stadsutveckling AB,
Nystad Kungsbacka Idrottsfastigheter AB samt Nystad Kungsbacka Skolfastigheter
AB, undertecknat av bolagen 2019-08-26.
Kommunstyrelsen godkänner förslag till köpeavtal mellan kommunen och Nystad
Kungsbacka Idrottsfastigheter AB genom vilket kommunen överlåter del av
fastigheten Inlagsgärde 1, mot en köpeskilling på 4 000 000 kronor, undertecknat av
bolaget 2019-08-26.
Kommunstyrelsen godkänner optionsavtal mellan kommunen och Nystad
Kungsbacka AB, avseende rätt för kommunen att efter 20 år som hyresgäst av
sporthallarna, förvärva samtliga aktier i det bolag som äger sp01ihallsfastigheten,
unde1iecknat av bolaget 2019-08-26.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive
ställföreträdare utses att för kommunens räkning underteckna avtalen och för
avtalens genomförande nödvändiga handlingar.

Sammanfattning av ärendet
Nystad Stadsutveckling AB har genom avsiktsförklaring och markanvisning som
godkändes av kommunstyrelsen 23 oktober 2018, § 236, fått option att förhandla
med kommunen om att köpa mark av kommunen på Inlag för att etablera dels en
skola, dels en idrottsanläggning med två idrottshallar.
Enligt kommunfullmäktiges beslut från 7 maj 2019, § 62, har kommunstyrelsen fått i
uppdrag att fullfölja förhandlingar med Nystad Stadsutveckling AB enligt
avsiktsförklaring och markanvisning, inom i beslutet angivna förutsättningar och
ramar. Nu aktuella beslut avser gemensamt genomförandeavtal för markåtgärder för
spo1ihall och för skola, avtal för överlåtelse av mark för sp01ihallen samt
optionsavtal.
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan för sporthall inom
Inlagsgärde 1 m.fl. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en spo1ihall som
innehåller två idrottshallar i fullmått. Detaljplanen föreskriver ett kommunalt
huvudmaimaskap för allmän plats, vilket innebär att kommunen ansvarar för att
iordningställa gata, torg och cykelväg.
För att byggnadsnämnden ska anta detaljplanen krävs att genomförandeavtal träffas
för att säkerställa genomförande av detaljplanen. Genomförandeavtalet reglerar
frågor som berör såväl utbyggnad av sporthall som skola, bland annat fördelning av
ansvar för utförande och kostnader, samordningsfrågor och kostnadsersättningar.
Kommunen ansvarar för iordningställande av allmän platsmark och ledningsflytt.
Ju sterare

ExpedieraUb estyrkt
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Nystad Stadsutveckling AB m.fl. ansvarar för och bekostar byggnation och övriga
åtgärder inom kvartersmark för sp01ihall och skola.
Köpeavtalet och optionsavtalet är delar i det avtalspaket som ingår i
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut om genomförande av projektet
enligt de i besluten uppsatta förutsättningarna och ramarna.
Genom köpeavtalet säljer kommunen den del fastigheten Inlagsgärde 1 som enligt
förslag till detaljplan utgör kvartersmark för besöksanläggning (sporthall), till Nystad
Kungsbacka Idrottsfastigheter AB. Köpeskillingen är 4 000 000 kr och utgår ifrån en
värdering som utfö1is av en auktoriserad fastighetsvärderare.
I avsiktsförklaringen kom paiierna överens om att kommunen ska få möjlighet att
köpa spo1ihallsfastigheten efter 20 år som hyresgäst. Eftersom ett sådant villkor om
köp av fastighet inte är bindande i mer än 2 år, så avtalas en sådan option genom en
rätt för kommunen att förvärva samtliga aktier i det bolag som äger fastigheten och
därmed indirekt förvärva fastigheten.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-20, § 254
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-16
Genomförandeavtal
Köpeavtal
Options avtal
Värdeutlåtande avseende byggrätter för idrottsändamål inom del av Inlagsgärde 1,
2019-06-20
Kommunfullmäktige 2019-05-07, § 62, Inriktningsbeslut
Kommunstyrelsen 2018-10-23, § 236, Avsiktsförklaring och markanvisning mellan
Kungsbacka kommun och Nystad Staclsutveckling AB
Avsiktsförklaring och markanvisning mellan Kungsbacka kommun och Nystad
Staclsutveckling AB, 2018-11-05
Genomförandeavtal - Etablering av skola och sporthall på Inlag, unde1iecknat
2019-08-26
Köpeavtal - Del av Inlagsgärde 1, Sporthall, unde1iecknat 2019-08-26
Optionsavtal - Sporthall, unde1iecknat 2019-08-26

Förslag till beslut på sammanträdet
Ulrika Landergren (L), Fredrik Hansson (C), Hans Forsberg (M) och Niklas
Mattsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare
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Beslutet skickas till
Nystad Stadsutveckling AB
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Namn

HANS FORSBERG
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Identifikationstyp

Svenske-legitimation
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Namn

JOHAN TOLINSSON

Datum & Tid

2019-08-29 16:36:37 +02:00

Identifikationstyp

Svenske-legitimation

Identifikations-id
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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2021-06-14

IJ

Kungsbacka

Kommunstyrelsen
Sammanträde tisdagen den 22 juni 2021 kl. 13.00
Kungsbackarummet, Storgatan 37
Ledamöter och ersättare deltar på distans via Teams. Uppkoppling till
sammanträdet sker kl. 12.45.

Ärende

Beteckning

Val av justerare

Förslag

Ordinarie: Kalle Påsse Sundvall (M)
Ersättare: Kristina Karlsson (C)
Digital justering

0B

Beslutsärenden
1.

Uppföljning och prognos april
2021 för Kungsbacka kommun

2021-00483

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner apriluppföljning 2021
för Kungsbacka kommun.

13.00–13.20
Erik Stenkil
Christina Hermansson

Kommunstyrelsen uppmanar inom ramen för sin
uppsiktsplikt de nämnder som prognostiserar
underskott att hantera dessa i enlighet med beslutade
ekonomistyrprinciper.

Information
2.

Information om samråd och
2021-00015
viktigare pågående ärenden från
arbetsutskottets sammanträden

3.

Information om aktuella
händelser från nämnder, bolag,
intresseorganisationer (SKR,
GR med flera)

Patrik Johansson
Kommunledningskontoret
Direkt 0300–83 42 33
patrik.johansson2@kungsbacka.se

2021-00016

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset
www.kungsbacka.se
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Ärende

Beteckning

4.

Information om förvaltningen
och pågående viktigare/större
uppdrag, projekt och händelser

2021-00017

5.

Uppföljning av nämnden för
Individ & Familjeomsorgs
arbete med budget i balans

2020-00725

Förslag

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen till
protokollet.

Beslutsärenden
6.

7.

8.

9.

Ändring av sammanträdesdag i
augusti 2021 för
kommunstyrelsen

2020-00443

Förlängning av särskilt skäl för
politiska möten på distans

2020-00907

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ändrar sammanträdesdag från den
31 augusti 2021 till den 24 augusti 2021.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att rådande situation med
covid-19 ska ses som ett särskilt skäl då
kommunstyrelse och nämnder får sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Beslutet att särskilt
skäl råder gäller som längst till den 31 december
2021.

Återrapportering av uppdrag om 2021-00611
handlingsplan för
företagsklimat och stärkt
strategiskt och proaktivt
arbetssätt för fler
företagsetableringar och
verksamhetsmark

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Ansökan om planbesked Varla
7:4 väster

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

10. Ansökan om planbesked för
Varla 7:4 öster

2021-00427

Kommunstyrelsen noterar Handlingsplan för
företagsklimat 2021–2022.
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget att ta fram en
handlingsplan för att sätta Kungsbackas
företagsklimat på kartan och uppdraget att stärka
Kungsbackas strategiska och proaktiva arbetssätt för
fler företagsetableringar och verksamhetsmark, som
avslutade.
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare
planförfarande.

2021-00548

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare
planförfarande.
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Ärende

Beteckning

Förslag

11. Ansökan om planbesked för
Bångsbo 1:37

2021-00419

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

12. Ansökan om planbesked för
Släps-Kullen 2:298, 2:296 och
2:71

2021-00288

13. Godkännande av Planprogram
för kvarteret Ejdern, Väster om
ån, etapp 2

2017-00334

14. Godkännande av utredning av
förutsättningarna för detaljplan
för Sydöstra Centrum etapp 2
inklusive utredningens
ställningstaganden

2020-00555

Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare
planförfarande.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare
planförfarande.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner Planprogram för
kvarteret Ejdern - Väster om ån, etapp 2 upprättad i
december 2020, reviderad i maj 2021.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner utredningen PM
Sydöstra Centrum etapp 2 förutsättningar för
detaljplan, daterad 2021-04-23 och ställer sig bakom
utredningens ställningstaganden som grund för
kommande detaljplan med den ändringen att texten i
tredje stycket på sidan 4 under rubriken
"Rekommendation" ändras så att det lyder:
 "Detaljplanen för Sydöstra Centrum etapp 2
bör ha som inriktning att planlägga för
kontor eller liknande verksamheter samt
bostäder i den norra delen av området".
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget som
lämnades den 20 oktober 2020 om att utreda
förutsättningarna för detaljplanen som avslutat.

15. Uppdrag att riva
bostadsmoduler på
Smörhålevägen

2021-00591

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag
att tillse att två bostadsmoduler på Smörhålevägen
rivs.
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Ärende

16. Godkännande av
överenskommelser angående
reglering för
gemensamhetsanläggning och
för servitut med Nystad
Stadsutveckling AB med flera

Beteckning

Förslag

2018-00646

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om
reglering av gemensamhetsanläggning med Nystad
Stadsutveckling AB med dotterbolag, undertecknat
av bolagen den 2021-06-03.
Kommunstyrelsen godkänner servitutsavtal
avseende infart för fastigheterna Inlagsby 3 och
Inlagsgärde 4, undertecknat av Nystad
Skolfastigheter AB och Nystad Idrottsfastigheter
2021-06-03.
Kommunstyrelsen beslutar att ersättningen med
1 100 000 kronor enligt överenskommelsen om
gemensamhetsanläggning ska finansieras ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.
Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras respektive ersättare
utses att för kommunens räkning underteckna avtalet
och för avtalets genomförande nödvändiga
handlingar.

17. Yttrande över Region Hallands 2021-00323
remiss: Regional handlingsplan
för suicidprevention 2021–2025

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

18. Svar på Trafikverkets remiss
över Åtgärdsvalsstudie för Dag
Hammarskjölds boulevard

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

2021-00438

19. Svar på Finansdepartementets
2021-00547
remiss En väl fungerande
ordning för val och
beslutsfattande i kommuner och
regioner (SOU 2021:16)

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat
2021-05-11, och översänder det som sitt svar till
Region Halland.
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat
2021-04-26, och översänder det som sitt svar till
Göteborg stad.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat
2021-05-21, och översänder det som sitt svar till
Finansdepartementet.
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Ärende

Beteckning

Förslag

20. Svar på Finansdepartementets
2021-00458
remiss om utökat
bemyndigande för Boverket att
meddela föreskrifter för friytor
för lek och utevistelse vid
skolor, förskolor, fritidshem och
annan jämförlig verksamhet
(Fi2021/01561)

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

21. Svar på Länsstyrelsen i
2021-00585
Hallands läns remiss över
Riskhanteringsplan för
Kungsbacka tätort 2022-2027
enligt Översvämningsdirektivet

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

22. Anmälan av delegeringsbeslut

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

2021-00006

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat
2021-05-26, och översänder det som sitt svar till
Finansdepartementet.

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat
2021-05-19, och översänder det som sitt svar till
Länsstyrelsen Hallands län.

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av
delegeringsbeslut.
23. Anmälan av ordförandebeslut

2021-00007

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av
delegeringsbeslut från kommunstyrelsens ordförande
på grund av brådskande ärenden.
24. Redovisning av inkomna
skrivelser

2021-00004

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar redovisningen av
inkomna skrivelser till protokollet.

25. Rapport från nämnden för Vård 2021-00582
& Omsorg av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS,
kvartal 1 2021

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

26. Rapport från nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad
av ej verkställda beslut enligt
SoL, kvartal 1 2021

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

2021-00581

Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden
för Vård & Omsorg enligt 16 kap 6 f §
socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade till protokollet.
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden
för Gymnasium & Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f
§ socialtjänstlagen, till protokollet.
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Ärende

27. Redovisning av kommunalt
partistöd för år 2020 och
utbetalning av partistöd för år
2022

Beteckning

Förslag

2021-00027

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beviljar Moderaterna,
Centerpartiet, Socialdemokraterna,
Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna,
Liberalerna, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet
och Kungsbackaborna partistöd för år 2022.
Kommunfullmäktige fastställer att partistödets
storlek år 2022 baseras på det antal mandat
respektive parti besitter i kommunfullmäktige efter
de allmänna valen 2018. Partistödet betalas ut i
januari 2022.

28. Överflyttning av ansvar och
2021-00260
handläggning rörande Stiftelsen
Kapten Menns fond till
nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad

Lisa Andersson
ordförande

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige flyttar ansvaret för
handläggning och fördelning av medel för Stiftelsen
kapten Menns fond från nämnden för Individ &
Familjeomsorg till nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad från och med år 2022.

Patrik Johansson
kommunsekreterare

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (2)

2021-06-09

§ 232
Dnr 2021-00323
Regional handlingsplan för suicidprevention 2021-2025
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-05-11 och översänder det som sitt
svar till Region Halland.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har givits möjlighet att yttra sig över Region Hallands
handlingsplan för suicidprevention 2021–2025.
Den regionala handlingsplanen har initierats av Regionstyrelsen och finansierats med
medel ur den nationella överenskommelsen Psykisk hälsa. Arbetet inleddes med ett
större rådslag där sex fokusområden lyftes fram. Arbetet kring dessa områden har
sedan skett i mindre arbetsgrupper där Kungsbacka har medverkat i varierande
omfattning.
Kungsbacka kommun kommer att arbeta i enlighet med den regionala
handlingsplanen och anpassa den till lokala förhållanden. Arbetet kommer att drivas
med central samordning och involvera berörda nämnder.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-11
Kommunledningskontorets yttrande, 2021-05-11
Nämnden för Vård & Omsorgs yttrande, 2021-05-03
Nämnden för Vård & Omsorg, ordförandebeslut, 2021-05-03
Nämnden för Förskola & Grundskola, 2021-04-29, § 54
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-04-29
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-04-27, § 49
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-04-27
Nämnden för Tekniks yttrande 2021-04-27
Nämnden för Teknik, 2021-04-27, § 49
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-27
Nämnden för Individ & Familjeomsorg yttrande, 2021-04-23
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2021-04-23, § 59
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg tjänsteskrivelse, 2021-04-23
Kompletterande remissuppgifter till berörda förvaltningar avseende handläggning
och svarstid, 2021-03-29
Region Hallands Tjänsteskrivelse Regional handlingsplan suicidprevention 20212025, 2021-03-09
Region Halland Regional handlingsplan för suicidprevention 2021-2025, 2021-03-09

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2021-06-09

Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-11
Diarienummer

0

KS 2021-00323 Kungsbacka

Svar på Region Hallands remiss av Regional handlingsplan för suicidprevention 2021–
2025

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-05-11 och översänder det som sitt svar till Region
Halland.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har givits möjlighet att yttra sig över Region Hallands handlingsplan för
suicidprevention 2021–2025.
Den regionala handlingsplanen har initierats av Regionstyrelsen och finansierats med medel ur den
nationella överenskommelsen Psykisk hälsa. Arbetet inleddes med ett större rådslag där sex
fokusområden lyftes fram. Arbetet kring dessa områden har sedan skett i mindre arbetsgrupper där
Kungsbacka har medverkat i varierande omfattning.
Kungsbacka kommun kommer att arbeta i enlighet med den regionala handlingsplanen och anpassa
den till lokala förhållanden. Arbetet kommer att drivas med central samordning och involvera berörda
nämnder.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-11
Kommunledningskontorets yttrande, 2021-05-11
Nämnden för Vård & Omsorgs yttrande, 2021-05-03
Nämnden för Vård & Omsorg, ordförandebeslut, 2021-05-03
Nämnden för Förskola & Grundskola, 2021-04-29, § 54
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-04-29
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-04-27, § 49
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-04-27
Nämnden för Tekniks yttrande 2021-04-27
Nämnden för Teknik, 2021-04-27, § 49
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-27
Nämnden för Individ & Familjeomsorg yttrande, 2021-04-23
Kungsbacka kommun
Lotta Gradén
0300-834230
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2021-04-23, § 59
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg tjänsteskrivelse, 2021-04-23
Kompletterande remissuppgifter till berörda förvaltningar avseende handläggning och svarstid, 2021-03-29
Region Hallands Tjänsteskrivelse Regional handlingsplan suicidprevention 2021-2025, 2021-03-09
Region Halland Regional handlingsplan för suicidprevention 2021-2025, 2021-03-09
Beslutet skickas till
Region Halland, samtliga nämnder
Beskrivning av ärendet
Framtagande
Region Halland har beslutat om en regional handlingsplan för suicidprevention i mars 2021 och har
översänt denna till kommunerna för yttrande (enligt förtydligande till missivet 2021-03-08).
Den regionala handlingsplanen har tagits fram genom ett processorienterat arbetssätt, där
representanter för hälso- och sjukvård, kommuner, regional utveckling, myndigheter, civilsamhälle och
brukarorganisationer medverkat. Uppdraget har utgått från Regionstyrelsen och finansierats med
medel ur den nationella överenskommelsen Psykisk hälsa. Arbetet inleddes med ett större rådslag där
sex fokusområden lyftes fram. Arbetet kring dessa områden har sedan skett i mindre arbetsgrupper där
Kungsbacka har medverkat i varierande omfattning.
Hur handlingsplanen ska användas
Handlingsplanen gäller under perioden 2021–2025. En regional samordnarfunktion har inrättats för att
tillsammans med verksamheterna implementera handlingsplanen. Handlingsplanen innehåller sex
målsatta fokusområden som går att genomföra inom befintliga strukturer. Planen innehåller förslag om
mål som innebär kostnader, särskilt fokusområdet kompetensutveckling. I planen framgår att regionen
har ett ansvar för att stödja implementeringen och strukturen kring olika kompetensutvecklingsinsatser
samtidigt som varje verksamhet ytterst ansvarar för att den egna personalens
kompetensutvecklingsbehov tillgodoses.
Kommunens yttrande
Inom kommunen har yttrande begärts från nämnderna för Individ & Familjeomsorg, Vård & Omsorg,
Gymnasium & Arbetsmarknad, Förskola & Grundskola, Teknik samt Kultur & Fritid. Nämnderna
ställer sig bakom planen. De synpunkter som kommit fram är främst på området kompetensutveckling
där man uppmärksammar att även kommunens verksamheter är exponerade för att möta människor i
akut suicidal kris. Personalgrupper inom kommunal verksamhet behöver ingå i målgruppen för
kompetensutveckling inom akuta skeende.
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Fortsatt arbete
Kungsbacka kommun kommer att arbeta i enlighet med den regionala handlingsplanen och anpassa
den till lokala förhållanden. Arbetet kommer att drivas med central samordning och involvera berörda
nämnder.

Malin Aronsson, Kommundirektör

Emma Kjernald, Samhällsbyggnadschef

YTTRANDE
Nämndens namn
Datum

Till

2021-05-10

Region Halland

Diarienummer

Ert diarienummer

0

Kungsbacka

KS 2021-00323

RS160734

Yttrande över Region Hallands Regional handlingsplan för suicidprevention 2021-2025
Sammanfattande inställning
Kungsbacka kommun ställer sig bakom region Hallands handlingsplan för suicidprevention och avser
att följa planen i de delar som rör den egna kommunen.
Under rubriken Kompetensutveckling vill Kungsbacka lyfta fram att det även inom kommunal vård
och omsorg samt elevhälsan förekommer situationer där medarbetare möter personer i akut suicidal
kris och då behöver bedöma, agera, stödja och hänvisa. Kommuner bör erbjudas kompetensutveckling
också inom den akuta nivån.
På flera områden lyfts vikten av att organisera arbetet inom kommunen för att tillsammans med andra
samhällsaktörer driva arbetet framåt. Den regionala samordningen är en förutsättning för att arbetet ska
kunna uppnå målen på alla områden.

Kommunens inställning i detalj
Kungsbacka kommun ställer sig bakom region Hallands handlingsplan för suicidprevention och avser
att följa planen i de delar som rör den egna kommunen. Handlingsplanen har tagits fram genom ett
samarbete med arbetsgrupper inom olika fokusområden, där Kungsbacka kommun varit delaktig i
olika omfattning. På flera områden lyfts vikten av att organisera arbetet inom kommunen för att
tillsammans med andra samhällsaktörer driva arbetet framåt. Den regionala samordningen är en
förutsättning för att arbetet ska kunna uppnå målen på alla områden.
Under rubriken kompetensutveckling beskrivs att olika målgrupper har olika behov. Det framgår inte
tydligt vilka personalgrupper som avses, t ex inom skolans område. Kungsbacka vill lyfta fram att det
även inom kommunens verksamheter förekommer situationer där medarbetare möter personer i akut
suicidal kris och då behöver bedöma, agera, stödja och hänvisa. Kommuner bör ingå i målgruppen
även för den akuta nivån.
Under rubriken stärkt vårdkedja och samverkan påtalas att det måste finnas tydliga kanaler för
kommunikation samt struktur för uppföljning av suicidnära personer. Kungsbacka kommun instämmer
i detta och påtalar att det är viktigt att alla involverade runt patienten har en samsyn och ett gemensamt
arbetssätt för en fungerande vårdkedja för suicidnära personer som har insatser från olika vårdgivare.
Nämndens namn
kommun@kungsbacka.se
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Under rubriken stöd till efterlevande finns i målsättningen att en struktur tas fram i samverkan mellan
psykiatri, närsjukvård och andra aktörer samt att tillgängliggöra denna information hos kommunen.
Kungsbacka kommun instämmer i detta då det förekommer suicid i verksamheterna och medarbetare
kan behöva ge stöd och information till efterlevande.

Kungsbacka kommun

YTTRANDE
Nämnden för Vård & Omsorg
Datum

Till

2021-05-03

Kommunstyrelsen

Diarienummer

2021-00102

u

Kungsbacka

Yttrande över Region Hallands Regional handlingsplan för suicidprevention 2021-2025
Sammanfattande inställning
Nämnden för Vård & Omsorg ställer sig bakom den regionala handlingsplanen för suicidprevention
2021-2025 som tar fram adekvata förslag till hur arbetet med suicidprevention ska utvecklas. Nämnden
för Vård & Omsorg ser dock att inom området kompetens kan det finnas behov av kompetens på akut
nivå också för medarbetare inom Vård & Omsorg.
Nämndens ställningstagande
Under rubriken kompetensutveckling beskrivs olika nivåer på utbildningar. Det framkommer att
kommunernas medarbetare bör få kompetensutveckling i den grundläggande nivån. Nämnden för Vård
& Omsorg anser att medarbetare som arbetar inom den kommunal vård och omsorg även bör erbjudas
kompetensutveckling också inom den akuta nivån då det förkommer situationer där medarbetare möter
personer i akut suicidal kris och då behöver bedöma, agera, stödja och hänvisa.
Under rubriken stärkt vårdkedja och samverkan påtalas att det måste finns tydliga kanaler för
kommunikation samt struktur för uppföljning av suicidnära personer. Nämnden för Vård & Omsorg
instämmer i detta och påtalar att det är viktigt att alla involverade runt patienten har en samsyn och ett
gemensamt arbetssätt för en fungerande vårdkedja för suicidnära personer som har insatser från olika
vårdgivare.
Under rubriken stöd till efterlevande finns i målsättningen att en struktur tas fram i mellan psykiatri,
närsjukvård och andra aktörer samt tillgängliggöra denna information hos kommunen. Nämnden för
Vård & Omsorg instämmer i detta eftersom det förekommer suicid i verksamheterna och medarbetare
kan behöva ge stöd och information till efterlevande.
Nämnden för Vård & Omsorg
Kungsbacka kommun

Nämnden för Vård & Omsorg
vardochomsorg@kungsbacka.se

1 (1)

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

ORDFÖRANDEBESLUT
Datum

2021-05-03
Diarienummer

VO 2021-00102

Beslut om yttrande över remiss om Regional handlingsplan för suicidprevention 20212025 från Region Halland
Beslut
Ordförande Hravn Forsne (M) beslutar att nämnden antar yttrandet, daterat 2021-05-03, och
översänder det som sitt svar på remissen till kommunstyrelsen.
Upplysning
Behovet av beslutet är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Beslutet är därför
fattat av ordförande för nämnden för Vård & Omsorg med stöd av 6 kap 39 § kommunallagen och
punkten 1-1 i bilaga 1 i nämnden för Vård & Omsorgs delegeringsförteckning.
Sammanfattning av ärendet
Regionstyrelsens arbetsutskott gav 2019-10-23 i uppdrag åt Regionkontoret att tillsammans med
berörda förvaltningar, kommuner och myndigheter under 2019‐2020 ta fram en regional handlingsplan
för suicidprevention. Förslaget till regional handlingsplan sändes ut till kommunerna i Halland 202103-09 mars för remiss. Kommunstyrelsen begärde då yttrande från nämnden för Vård & Omsorg,
nämnden för Individ & Familjeomsorg, nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad samt nämnden för Kultur & Fritid. Yttrande ska överlämnas till
kommunstyrelsen senast 7 maj.
Förvaltningen för Vård & Omsorg har granskat förslaget till regional handlingsplan för
suicidprevention och instämmer i huvudsak med det. Förvaltningen ser dock att det kan finnas ett
behov även för personal inom den kommunala vården och omsorgen att få kompetensutveckling i att
bemöta människor i akut suicidal kris.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till yttrande, 2021-05-02
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Hravn Forsne (M)
Ordförande i nämnden för Vård & Omsorg
1 (1)
Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Förskola & Grundskola

Datum

1 (1)

2021-04-21

§ 54
Dnr 2021-00388
Remiss från Region Halland - Handlingsplan för suicidprevention
Beslut
Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att anta Region Hallands
handlingsplan för suicidprevention och översänder det till kommunfullmäktige för
fastställande.
Sammanfattning av ärendet
En regional handlingsplan för suicidprevention 2021-2025 har tagits fram och
översänts till kommunerna i Halland för antagande. Nämnderna i Kungsbacka
kommun har fått planen på remiss innan ärendet ska beredas och beslutas i
kommunstyrelsen. Syftet är att skapa strukturer för ett långsiktigt, hållbart och
samordnat suicidpreventivt arbete i Halland och en samordnarfunktion för arbetet
inrättas.
Nämnden har en rutin för stöd vid misstanke om suicidrisk från 2019 för skolorna
som är framtagen i samarbete med BUP Kungsbacka. I handlingsplanen framgår att
skolbaserade suicidpreventiva program eller insatser ska implementeras. Vad detta
innebär konkret tolkar vi som något som processas fram i det fortsatta arbetet. Det
finns också förslag kring kompetensutvecklingsinsatser för vissa personalgrupper
och det framgår inte i vilken mån detta avser några personalgrupper inom skolan.
Kommunerna har haft möjlighet att påverka innehållet i handlingsplanen under
framtagandet. Förvaltningen för förskola och grundskola anser att det är viktigt att
kommunen framåt är en aktiv part när handlingsplanen ska omsättas i praktik för att
omfattning och inriktning ska överensstämma med lokala behov, förutsättningar och
nå rätt målgrupp. För skolnämndens del handlar det då exempelvis att utgå ifrån
elevhälsans förebyggande och främjande uppdrag i skollagen och att det är
elevhälsans professioner som främst är de som insatser riktas till.
Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Tolinsson (S) och Jan Eric Knutas (L) yrkar bifall till förslag till beslut.
Beslutsunderlag
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-03-30
Regional handlingsplan för suicidprevention
Beslutsförslag Region Halland, 2021-03-05
Missiv, 2021-03-08
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-30
Diarienummer

0

FG 2021-00388 Kungsbacka

Remiss från Region Halland - Handlingsplan för suicidprevention

Förslag till beslut i <slutinstans>
Nämnden för Förskola och grundskola föreslår att Kommunstyrelsen antar handlingsplan för
suicidprevention.
Sammanfattning av ärendet
En regional handlingsplan för suicidprevention 2021-2025 har tagits fram och översänts till
kommunerna i Halland för antagande. Nämnderna i Kungsbacka kommun har fått planen på remiss
innan ärendet ska beredas och beslutas i kommunstyrelsen. Syftet är att skapa strukturer för ett
långsiktigt, hållbart och samordnat suicidpreventivt arbete i Halland och en samordnarfunktion för
arbetet inrättas.
Nämnden har en rutin för stöd vid misstanke om suicidrisk från 2019 för skolorna som är framtagen i
samarbete med BUP Kungsbacka. I handlingsplanen framgår att skolbaserade suicidpreventiva
program eller insatser ska implementeras. Vad detta innebär konkret tolkar vi som något som
processas fram i det fortsatta arbetet. Det finns också förslag kring kompetensutvecklingsinsatser för
vissa personalgrupper och det framgår inte i vilken mån detta avser några personalgrupper inom
skolan.
Kommunerna har haft möjlighet att påverka innehållet i handlingsplanen under framtagandet.
Förvaltningen för förskola och grundskola anser att det är viktigt att kommunen framåt är en aktiv part
när handlingsplanen ska omsättas i praktik för att omfattning och inriktning ska överensstämma med
lokala behov, förutsättningar och nå rätt målgrupp. För skolnämndens del handlar det då exempelvis
att utgå ifrån elevhälsans förebyggande och främjande uppdrag i skollagen och att det är elevhälsans
professioner som främst är de som insatser riktas till.

Beslutsunderlag
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-03-30
Regional handlingsplan för suicidprevention
FG Myndighet & Stöd
Frida Byrsten

1 (2)

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Beslutsförslag Region Halland, 2021-03-05
Missiv, 2021-03-08

Beslutet skickas tillKommunstyrelsen

Maria Andersson

Frida Byrsten

Skolchef

Chef Myndighet och stöd

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Datum

1 (1)

2021-04-14

§ 49
Dnr 2021-00078
Remiss från Region Halland - Handlingsplan för Suicidprevention
Beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad föreslår att Kommunstyrelsen antar
handlingsplan för suicidprevention.
Sammanfattning av ärendet
En regional handlingsplan för suicidprevention 2021-2025 har tagits fram och
översänts till kommunerna i Halland för antagande. Berörda nämnder i Kungsbacka
kommun har fått planen på remiss innan ärendet ska beredas och beslutas i
kommunstyrelsen. Nämnderna ska svara kommunstyrelsen senast 7 maj 2021. Syftet
är att skapa strukturer för ett långsiktigt, hållbart och samordnat suicidpreventivt
arbete i Halland och en samordnarfunktion för arbetet ska inrättas.
Kommunerna har haft möjlighet att påverka innehållet i handlingsplanen under
framtagandet. Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad anser att det är
viktigt att kommunen framåt är en aktiv part när handlingsplanen ska omsättas i
praktik för att omfattning och inriktning ska överensstämma med lokala behov,
förutsättningar och nå rätt målgrupper.
Beslutsunderlag
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-04-07
Regional handlingsplan för suicidprevention
Beslutsförslag Region Halland, 2021-03-05
Missiv, 2021-03-08
Förslag till beslut på sammanträdet
Rickard Wäst (S) och Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag, och att nämnden bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-07
Diarienummer

u

GA 2021-00078 Kungsbacka

Remiss från Region Halland - Handlingsplan för suicidprevention

Förslag till beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad föreslår att Kommunstyrelsen antar handlingsplan för
suicidprevention.
Sammanfattning av ärendet
En regional handlingsplan för suicidprevention 2021-2025 har tagits fram och översänts till
kommunerna i Halland för antagande. Berörda nämnder i Kungsbacka kommun har fått planen på
remiss innan ärendet ska beredas och beslutas i kommunstyrelsen. Nämnderna ska svara
kommunstyrelsen senast 7 maj 2021. Syftet är att skapa strukturer för ett långsiktigt, hållbart och
samordnat suicidpreventivt arbete i Halland och en samordnarfunktion för arbetet ska inrättas.
Kommunerna har haft möjlighet att påverka innehållet i handlingsplanen under framtagandet.
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad anser att det är viktigt att kommunen framåt är en
aktiv part när handlingsplanen ska omsättas i praktik för att omfattning och inriktning ska
överensstämma med lokala behov, förutsättningar och nå rätt målgrupper.
Beslutsunderlag
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-04-07
Regional handlingsplan för suicidprevention
Beslutsförslag Region Halland, 2021-03-05
Missiv, 2021-03-08
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Cynthia Runefjärd
Förvaltningschef
1 (1)
Markus Ternblad
0300 83 41 66

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

YTTRANDE
Nämnden för Teknik
Datum

2021-04-20
Diarienummer

0

Kungsbacka

TE 2021-00290

Yttrande över ’Regional handlingsplan för suicidprevention’
Sammanfattande inställning
Nämnden för Teknik instämmer i förslaget att
’Kungsbacka kommun ställer sig bakom Region Hallands handlingsplan för suicidprevention och
avser att följa planen i de delar som rör den egna kommunen’.
Nämndens ställningstagande i detalj
Nämnden för Teknik anser att Region Hallands handlingsplan för suicidprevention i huvudsak är bra
och ställer sig bakom att följa planen i de delar som rör nämndens uppdrag:


Fokusområde ’Suicidprevention i fysisk miljö’
Det Teknik kan göra är att i samverkan med övriga berörda förvaltningar, Trafikverket,
Räddningstjänst och polis tillsammans göra fysiska åtgärder som försvårar möjligheter till
impulsiva suicidförsök. Teknik kan även titta på möjligheter att genom fysisk gestaltning
påverka sinnesstämning i en positiv riktning i omgivningen kring utsatta platser.



’Att främja det friska och minska stigma’ (som en aspekt vid planering av utemiljöer).
Det Teknik kan göra är att främja det friska och verka för ett socialt hållbart samhälle genom
att fortsatt skapa jämlika och välkomnande utemiljöer som motverkar utanförskap och
diskriminering samt att bevaka forskning kring hur utemiljöer kan verka som en friskfaktor för
psykisk hälsa.

För nämnden för Teknik

Nämnd
teknik@kungsbacka.se

1 (1)

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

1 (1)

2021-04-21

§ 49
Dnr 2021-00290
Regional handlingsplan för suicidprevention
Beslut
Nämnden för Teknik antar yttrande daterat 2021-04-20 och översänder det till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Den 9 mars inkom till Kungsbacka kommun från Region Halland ett missiv om
framtagen Regional handlingsplan för suicidprevention. Den 15 mars skickade
kommunstyrelsen ärendet på remiss till Gymnasium & Arbetsmarknad, Vård &
Omsorg, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola, Kultur & Fritid. Efter
bedömning av handläggare på kommunstyrelsen inkluderades även Teknik i
remissarbetet, den 29 mars.
Nämnderna ombeds svara till kommunstyrelsen senast den 7 maj.
Teknik yttrar sig i de delar som rör nämndens uppdrag nämligen fokusområdena
’Suicidprevention i fysisk miljö’ och ’Att främja det friska och minska stigma’.
Regionstyrelsens arbetsutskott gav 2019 i uppdrag åt Regionkontoret att tillsammans
med berörda förvaltningar, kommuner och myndigheter under 2019-2020 ta fram en
regional handlingsplan för suicidprevention. Syftet med den framtagna regionala
handlingsplanen för suicidprevention är att skapa förutsättningar för bättre
samordning, struktur och hållbarhet över tid i det suicidpreventiva arbetet. På sikt är
målet att antalet suicid och suicidförsök i Halland ska minska. För att omhänderta
insatser i planen, stödja och samordna kunskapsstyrning, samt skapa förutsättningar
för samordning och struktur över tid bör en permanent samordnarfunktion för det
suicidpreventiva arbetet inrättas. Samordnarfunktionen ska tillhöra psykiatrin.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-20
Yttrande daterat 2021-04-20
Tjänsteskrivelse regional handlingsplan för suicidprevention
Regional handlingsplan för suicidprevention
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, och att
nämnden för Teknik bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-20
Diarienummer

0

TE 2021-00290 Kungsbacka

Regional handlingsplan för suicidprevention
Förslag till beslut i Nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik antar yttrande daterat 2021-04-20 och översänder det till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Den 9 mars inkom till Kungsbacka kommun från Region Halland ett missiv om framtagen Regional
handlingsplan för suicidprevention. Den 15 mars skickade kommunstyrelsen ärendet på remiss till
Gymnasium & Arbetsmarknad, Vård & Omsorg, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola,
Kultur & Fritid. Efter bedömning av handläggare på kommunstyrelsen inkluderades även Teknik i
remissarbetet, den 29 mars.
Nämnderna ombeds svara till kommunstyrelsen senast den 7 maj.
Teknik yttrar sig i de delar som rör nämndens uppdrag nämligen fokusområdena ’Suicidprevention i
fysisk miljö’ och ’Att främja det friska och minska stigma’.
Regionstyrelsens arbetsutskott gav 2019 i uppdrag åt Regionkontoret att tillsammans med berörda
förvaltningar, kommuner och myndigheter under 2019-2020 ta fram en regional handlingsplan för
suicidprevention. Syftet med den framtagna regionala handlingsplanen för suicidprevention är att
skapa förutsättningar för bättre samordning, struktur och hållbarhet över tid i det suicidpreventiva
arbetet. På sikt är målet att antalet suicid och suicidförsök i Halland ska minska. För att omhänderta
insatser i planen, stödja och samordna kunskapsstyrning, samt skapa förutsättningar för samordning
och struktur över tid bör en permanent samordnarfunktion för det suicidpreventiva arbetet inrättas.
Samordnarfunktionen ska tillhöra psykiatrin.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-20
Yttrande daterat 2021-04-20
Tjänsteskrivelse regional handlingsplan för suicidprevention
Regional handlingsplan för suicidprevention

Kungsbacka kommun
Lis Hellström
0300-834188

1 (2)

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
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Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Karl Lundgren

Lis Hellström

Förvaltningschef

Trygghetssamordnare

YTTRANDE
Nämnd
Datum

2021-04-07
Diarienummer

0

Kungsbacka

IF 2021-00122

Yttrande över Region Hallands remiss: Regional handlingsplan för suicidprevention
Sammanfattande inställning
Nämnden för Individ & Familjeomsorg ställer sig bakom region Hallands handlingsplan för
suicidprevention och avser att följa planen i de delar som rör den egna nämnden.

Nämnden för Individ & Familjeomsorg
individochfamiljeomsorg@kungsbacka.se

1 (1)

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Datum

1 (2)

2021-04-15

§ 59
Dnr 2021-00122
Yttrande över remiss - Handlingsplan för suicidprevention från Region
Halland
Beslut
Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar yttrande, daterat 7 april 2021, och
översänder det som sitt svar till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
För att minska antalet självmord, beslutade riksdagen 2008 om ett handlingsprogram
med nio strategiska åtgärdsområden. Programmets vision är att ingen människa ska
behöva hamna i en sådan utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara
självmord. Handlingsprogrammet består av nio åtgärdsområden för att förebygga
suicid. De utgår från dels ett individperspektiv, dels ett befolkningsperspektiv.
Perspektiven kompletterar varandra, och båda är nödvändiga för att det förebyggande
arbetet ska ha effekt. Det individinriktade arbetet syftar till att på bästa sätt stödja
personer med risk för suicid. Det befolkningsinriktade arbetet syftar till att skapa
stödjande och mindre riskutsatta miljöer.
Regionstyrelsens arbetsutskott i Halland gav den 23 oktober 2019 i uppdrag åt
Regionkontoret att tillsammans med berörda förvaltningar i regionen, kommuner och
myndigheter under 2019–2020 ta fram en regional handlingsplan för
suicidprevention. Detta föregicks av att Taktisk grupp Mitt i Livet gjort en
kartläggning av hur region och kommuner arbetar med suicidprevention som
presenterats för strategisk grupp.
Under framtagandet av planen har Taktisk grupp Mitt i Livet, Taktisk grupp Barn,
Unga, Familj samt Fokusgrupp Psykisk hälsa fått information om det pågående
arbetet. I samtliga dessa grupper har funnits och finns representanter från
kommunerna i Halland. Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har aktivt
deltagit i samverkansarbetet, tillsammans med den regionala samordnaren och
brukarrepresentanter, i framtagandet av planen under hela processen. Med anledning
av detta kan Nämnden för Individ & Familjeomsorg ställa sig bakom Region
Hallands handlingsplan för suicidprevention och avser att följa planen i de delar som
rör den egna nämnden.
Beslutsunderlag
Se, jämte nämndens yttrande och bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-0407, där det föreslås att nämnden antar yttrande, daterat 7 april 2021, och översänder
det som sitt svar till kommunstyrelsen.
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs yttrande över Region Hallands remiss:
Regional handlingsplan för suicidprevention, 2021-04-07.
Missiv om framtagen - Regional handlingsplan för suicidprevention, 2021-03-08.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Datum

2021-04-15

forts. § 59
Beslutsförslag anta framtagen Regional handlingsplan för Suicidprevention, 202103-05.
Regional handlingsplan för suicidprevention 2021–2025.
Förslag till beslut på sammanträdet
Elisabeth Lyckevall (S) yrkar bifall till förslaget.
Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till förslaget.
Kalle Påsse Sundvall (M) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) frågar nämnden om Elisabeth Lyckevalls (S)
med fleras förslag kan antas och finner att så sker.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-07
Diarienummer

0

IF 2021-00122 Kungsbacka

Yttrande över remiss – Regional handlingsplan för suicidprevention

Förslag till beslut
Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar yttrande, daterat 7 april 2021, och översänder det som sitt
svar till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
För att minska antalet självmord, beslutade riksdagen 2008 om ett handlingsprogram med nio
strategiska åtgärdsområden. Programmets vision är att ingen människa ska behöva hamna i en sådan
utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord. Handlingsprogrammet består av nio
åtgärdsområden för att förebygga suicid. De utgår från dels ett individperspektiv, dels ett
befolkningsperspektiv. Perspektiven kompletterar varandra, och båda är nödvändiga för att det
förebyggande arbetet ska ha effekt. Det individinriktade arbetet syftar till att på bästa sätt stödja
personer med risk för suicid. Det befolkningsinriktade arbetet syftar till att skapa stödjande och mindre
riskutsatta miljöer.
Regionstyrelsens arbetsutskott i Halland gav den 23 oktober 2019 i uppdrag åt Regionkontoret att
tillsammans med berörda förvaltningar i regionen, kommuner och myndigheter under 2019–2020 ta
fram en regional handlingsplan för suicidprevention. Detta föregicks av att Taktisk grupp Mitt i Livet
gjort en kartläggning av hur region och kommuner arbetar med suicidprevention som presenterats för
strategisk grupp.
Under framtagandet av planen har Taktisk grupp Mitt i Livet, Taktisk grupp Barn, Unga, Familj samt
Fokusgrupp Psykisk hälsa fått information om det pågående arbetet. I samtliga dessa grupper har
funnits och finns representanter från kommunerna i Halland. Förvaltningen för Individ &
Familjeomsorg har aktivt deltagit i samverkansarbetet, tillsammans med den regionala samordnaren
och brukarrepresentanter, i framtagandet av planen under hela processen. Med anledning av detta kan
Nämnden för Individ & Familjeomsorg ställa sig bakom Region Hallands handlingsplan för
suicidprevention och avser att följa planen i de delar som rör den egna nämnden.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-07.
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Yttrande över Region Hallands remiss: Regional handlingsplan för suicidprevention, 2021-04-07.
Missiv om framtagen - Regional handlingsplan för suicidprevention, 2021-03-08.
Beslutsförslag anta framtagen Regional handlingsplan för Suicidprevention, 2021-03-05.
Regional handlingsplan för suicidprevention 2021–2025.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Karin Martinsson

Diana Brovall

Förvaltningschef

Verksamhetschef

Från: Lotta Gradén <lotta.graden@kungsbacka.se>
Skickat: den 29 mars 2021 10:59
Till: Gymnasium & Arbetsmarknad <gymnasiumocharbetsmarknad@kungsbacka.se>; Vård &
Omsorg <vardochomsorg@kungsbacka.se>; Individ & Familjeomsorg
<individochfamiljeomsorg@kungsbacka.se>; Förskola Grundskola
<forskola.grundskola@kungsbacka.se>; Teknik <teknik@kungsbacka.se>; Kultur & Fritid
<kulturochfritid@kungsbacka.se>
Kopia: Kommun <kommun@kungsbacka.se>
Ämne: Sv: Remiss från Region Halland ‐ Handlingsplan för suicidprevention
Hej!
Nu har vi fått klarläggande från Region Halland och stämt av med övriga Hallandskommuner
om hanteringen av Handlingsplan för suicidprevention. Kommunerna kommer att anta
yttranden om att ”X Kommun ställer sig bakom Region Hallands handlingsplan för
suicidprevention och avser att följa planen i de delar som rör den egna kommunen...". För
att KS ska kunna fatta beslut behövs yttrande från nämnderna som berörs av arbetet med
suicidprevention i enlighet med planen. Nämnderna ombeds svara till KS senast den 7
maj, för att ärendet ska kunna tas till KS och skickas vidare till region Halland i juni.
Lotta Gradén samordnar och svarar på frågor.
Från Region Halland beskrivs bakgrunden till planen såhär:

Regionstyrelsens arbetsutskott gav 191023 i uppdrag åt Regionkontoret att tillsammans med
berörda förvaltningar, kommuner och myndigheter under 2019‐2020 ta fram en regional
handlingsplan för suicidprevention. Detta föregicks av att Taktisk grupp Mitt i Livet gjort en
kartläggning av hur region och kommuner arbetade med suicidprevention som presenterats
för strategisk grupp. Under framtagandet av planen har Taktisk grupp Mitt i Livet, Taktisk
grupp Barn, unga, familj samt Fokusgrupp Psykisk hälsa fått information om pågående
arbete. I samtliga dessa grupper har funnits och finns representanter från kommunerna.
När det gäller framtagandet av suicidpreventionsplanen har alla kommuner varit med i de
olika arbetsgrupper där arbetet utförts och kommunerna har fått länsgemensamma medel
från Nationell överenskommelse psykisk hälsa för detta. Regionkontoret har hållit ihop
arbetet och för sin del av medlen finansierat projektledare Charlotte Sommar.
För Falkenbergs del har bland annat MAS varit med i arbetsgruppen kring vårdkedja, samt
utvecklingsledare i arbetsgrupp social hållbarhet.
Utöver detta har projektledaren härifrån varit inbjuden till Halmstad kommun (okt) och
Varberg kommun (april) för särskild dialog.
När suicidpreventionsplanen ansågs tillräckligt klar skickades den på en synpunktsrunda
(dock ej formell remiss) hösten 2020 till samtliga kommuner. Synpunkter har inkommit från
alla kommuner utom Kungsbacka och Falkenberg vid det tillfället.
Information om suicidpreventionshandlingsplanen gavs av Charlotte Sommer i
socialchefsnätverket 2 december 2020. Där beskrevs arbetet med att ta fram en plan, dess
innehåll, arbetsgruppens förslag, och att den var ute på synpunktsrunda i alla kommuner,
1

utskickade via funktionsbrevlådorna.
Vid socialchefsnätverkets möte 17 februari 2021 presenterades förslag till Regional
handlingsplan för suicidprevention då synpunktsrundan var avslutad. Planen överlämnades
för omhändertagande av respektive kommun då det var så man ville hantera planen.
I Region Halland har Hälso‐ och sjukvårdsutskottet vid två tillfällen fått information om
planen under hösten 2020 och vintern 2021. Beslutsärende var uppe i HSU den 2 mars 2021
inför regionstyrelsen.
I den missiv som skickades ut för någon vecka sedan framgår att Regionstyrelsen kommer att
ta beslut om planen på onsdag denna vecka för egen del. [17 mars 2021]
Med vänlig hälsning
Lotta Gradén

Lotta Gradén
Specialist Kvalitet & Intern kontroll
______________________
Kungsbacka kommun
Kommunledningskontoret
0300-83 42 30
lotta.graden@kungsbacka.se
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Region Halland
Regionkontoret
Hälso- och sjukvård
Maria Nilsson
Utvecklingsstrateg

Beslutsförslag
Datum
2021-03-05

Diarienummer
RS160734

Regionstyrelsen

Beslutsförslag Anta framtagen regional handlingsplan
för Suicidprevention
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att
 anta framtagen regional handlingsplan för suicidprevention.
 kostnaden 900 tkr för en permanent samordningstjänst finansieras
under 2021 med Hälso och sjukvårdens utvecklingsmedel och hanteras
i ordinarie budgetprocess för 2022 och framåt.
Sammanfattning
Regionstyrelsens arbetsutskott gav 191023 i uppdrag åt Regionkontoret att
tillsammans med berörda förvaltningar, kommuner och myndigheter under
2019-2020 ta fram en regional handlingsplan för suicidprevention.
Syftet med den framtagna regionala handlingsplanen för suicidprevention är
att skapa förutsättningar för bättre samordning, struktur och hållbarhet över
tid i det suicidpreventiva arbetet. På sikt är målet att antalet suicid och
suicidförsök i Halland ska minska.
För att omhänderta insatser i planen, stödja och samordna kunskapsstyrning,
samt skapa förutsättningar för samordning och struktur över tid bör en
permanent samordnarfunktion för det suicidpreventiva arbetet inrättas.
Samordnarfunktionen behöver årligen finansieras med 900tkr, och funktionen
ska tillhöra psykiatrin.
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Bakgrund
Folkhälsomyndigheten är samordnade myndighet för suicidprevention och
den nationella handlingsplanen för suicidprevention. Där föreslås att
regionerna tar fram en regional handlingsplan som utgår från det nationella
programmet för suicidprevention, och som beskriver både möjliga insatser
och åtaganden från hälso och sjukvård, kommuner, myndigheter och
civilsamhälle. För att stödja och samordna kunskapsstyrning och som stöd för
lokalt och regionalt arbete föreslås vidare att alla regioner inrättar en regional
samordnarfunktion.
Regionstyrelsens arbetsutskott gav 191023 i uppdrag åt Regionkontoret att
tillsammans med berörda förvaltningar, kommuner och myndigheter under
2019-2020 ta fram en regional handlingsplan för suicidprevention.
Framtagen plan syftar till att skapa förutsättningar för bättre samordning,
struktur och hållbarhet över tid. För att möjliggöra detta bör en permanent
regional samordnarfunktion inrättas. Detta ligger i linje med
Folkhälsomyndighetens intentioner att ett långsiktigt arbete med struktur och
samordning regionalt och lokalt är avgörande för att antalet personer som
avlider i suicid ska minska.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet innebär att kostnaden 900 tkr för en permanent samordningstjänst
finansieras under 2021 med Hälso och sjukvårdens utvecklingsmedel och
hanteras i ordinarie budgetprocess för 2022 och framåt. Det innebär en
förstärkning av anslaget till psykiatrin.

Regionkontoret
Jörgen Preuss
Regiondirektör

Martin Engström
Hälso och sjukvårdsdirektör

Bilaga:

Regional handlingsplan för suicidprevention
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Styrelsens/nämndens beslut delges

Driftnämnden Psykiatri

Regional
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suicidprevention
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Bakgrund
Suicid är ett folkhälsoproblem som innebär såväl förlust av människoliv som påfrestningar för
närstående, efterlevande och omgivningen i stort. Suicid är en folkhälsofråga som berör flera
samhällsaktörer, och ett suicidförebyggande arbete behöver därför innehålla både
befolkningsinriktade och individinriktade åtgärder.
Suicidtalet (antal suicid per 100 000 invånare) i Halland för åren 2014-2018 var 14,5. Det är i
nivå med suicidtalet i riket (1).
Framtagande
Den regionala handlingsplanen har tagits fram genom ett processorienterat arbetssätt,
där representanter för hälso- och sjukvård, kommuner, regional utveckling,
myndigheter, civilsamhälle och brukarorganisationer medverkat. Uppdraget har
utgått från Regionstyrelsen och finansierats med medel ur den nationella
överenskommelsen Psykisk hälsa. Arbetet inleddes med ett större rådslag där sex
fokusområden lyftes fram. Arbetet kring dessa områden har sedan skett i mindre
arbetsgrupper.
Övergripande mål
Syftet med en regional handlingsplan för suicidprevention är att skapa strukturer för
ett långsiktigt, hållbart och samordnat suicidpreventivt arbete i Halland.
Handlingsplanen ska fungera som ett stöd för verksamheterna för att stärka det
gemensamma suicidpreventiva arbetet. På sikt är målet att antalet suicid och
suicidförsök i regionen ska minska.
Hur ska handlingsplanen användas?
Handlingsplanen gäller under 2021-2025. En regional samordnarfunktion inrättas för
att tillsammans med verksamheterna implementera handlingsplanen. Gemensam
information om det suicidpreventiva arbetet publiceras på vårdgivarwebben.
I handlingsplanen finns förslag om mål som går att genomföra inom befintliga
strukturer. Planen innehåller också förslag om mål som innebär kostnader, då särskilt
fokusområdet Kompetensutveckling.
Uppföljning
Indikatorerna i handlingsplanen följs årligen. Handlingsplanen ska utvärderas och
revideras efter två och fem år.

Fokusområden
Handlingsplanen är indelad i sex fokusområden, som innefattar både befolkningsinriktade preventiva insatser, insatser riktade till specifika riskgrupper och insatser till
dem som behöver dem mest. Utgångspunkten är att suicidpreventiva insatser som
består av flera olika komponenter har större chans att nå resultat (2).
Regional
handlingsplan för
suicidprevention
Att främja det
friska och minska
stigma

Suicidprevention i
fysisk miljö

Skolbaserad
prevention

Kompetensutveckling

Stärkt vårdkedja
och samverkan

Att främja det friska och minska stigma
Att främja det friska och verka för ett socialt hållbart samhälle innebär att arbeta för
att alla ska kunna leva ett gott liv med god hälsa, och att sträva efter att minska
skillnader i hälsa och livschanser. Arbetet med social hållbarhet innefattar flera kända
riskfaktorer för suicid, såsom ojämlikhet i utbildning och ekonomiska möjligheter,
ensamhet, diskriminering, våld och beroende. Det arbete som bedrivs för ett socialt
hållbart samhälle inom såväl regionen, kommunerna, myndigheter och civilsamhälle
bör därför ses som en förutsättning för det suicidpreventiva arbetet.
Att öka kunskap och minska stigma är ett sätt att motverka utanförskap och
diskriminering. Stigmat kring psykisk ohälsa och suicid är fortfarande utbrett och
leder till negativa konsekvenser vad gäller såväl fysisk som psykisk hälsa, samt
ojämlikhet i livschanser. Stigma och okunskap kan också leda till en osäkerhet hos
omgivningen, som gör att man inte vågar fråga hur någon mår. I arbetet med att
minska stigma och öka allmänhetens kunskap är såväl regionens, kommunernas,
myndigheternas och civilsamhällets krafter nödvändiga.
Mål:
● Att minska påverkbara skillnader i hälsa genom främjande och
förutsättningsskapande insatser.
● Att stärka arbetet med att minska stigma och sprida kunskap om psykisk
ohälsa och suicid till medborgare, civilsamhälle och näringsliv.
Indikatorer:


Det hälsofrämjande arbetet följs i befolkningsinriktade enkäter på
övergripande nivå.

Stöd till
efterlevande

Suicidprevention i fysisk miljö
Att försvåra suicidhandlingar genom olika åtgärder i fysisk miljö är en intervention
med stark evidens för att förebygga suicid (2) (3). Ett sådant arbete kan organiseras
på olika sätt i kommunerna utifrån behov och förutsättningar, men det kan vara en
fördel att en säkerhetssamordnare eller koordinator har en samordnande funktion.
Arbetet organiseras på ett tydligt sätt i samverkan mellan berörda aktörer, som
kommunernas förvaltningar för samhällsbyggnad, teknik, väg och park, kommunala
bostadsbolag, Räddningstjänst, Trafikverket och polis. Kommunen har det
huvudsakliga ansvaret. Det suicidpreventiva arbetet bör utgå från en analys av risker,
både i planering och i befintlig miljö (4).
Mål:


Att alla kommuner har ett känt arbetssätt för att förebygga suicid i fysisk
miljö.

Indikator:
 Antal kommuner som har ett känt arbetssätt för förebygga suicid i fysisk
miljö.
Skolbaserad suicidprevention
Den vardagliga närmiljön har störst förutsättningar att förebygga psykisk ohälsa och
identifiera personer med ökad risk för suicid. Hemmet och skolan är de två arenor
som har en särställning som viktiga arenor i detta arbete. De senaste årens trend med
ökande suicidtal i åldersgruppen 15-24 år (2) gör det angeläget att lyfta fram skolan
som en särskilt viktig arena i den regionala handlingsplanen. Samverkan mellan skola
och föräldrar är en därför viktig faktor för att uppnå resultat i det suicidpreventiva
arbetet.
Det finns behov av att stödja både elever, föräldrar och personal i skolan genom
utbildningsinsatser i suicidpreventiva metoder. I det skolbaserade preventiva arbetet
har ungdomsmottagningarna en viktig roll i sitt utåtriktade uppdrag. Det är också
angeläget att fokusera på samverkan med aktörer såsom socialtjänst och polis.
Regionen och kommunerna bör tillsammans ta fram en struktur för detta arbete.
Mål:


Att skolbaserade suicidpreventiva program eller insatser implementeras.

Indikatorer:


Andel skolor som implementerat skolbaserade preventionsprogram.

Kompetensutveckling
Medarbetare ska inom ramen för sitt kompetensområde och sin verksamhet kunna
identifiera personer i risk och agera för att förhindra suicid. En förutsättning för det
är att personalen har kännedom om den egna verksamhetens rutiner, samt stöd för
att kunna följa dem.
Olika målgrupper har olika behov av kompetensutveckling. Medarbetare på
grundläggande nivå, till exempel inom viss verksamhet inom kommunerna och i viss
hälso- och sjukvård, ska kunna identifiera, stödja och hänvisa suicidnära personer till
rätt vård. I närsjukvården behöver medarbetare dessutom kunna bedöma och i viss
mån behandla suicidalitet. Medarbetare i specialistpsykiatrisk vård ska, utöver
ovanstående, kunna behandla och följa upp suicidnära personer. Medarbetare i akuta
verksamheter behöver särskild kunskap om att möta personer i akut suicidal kris.
GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

NÄRSJUKVÅRD
SPECIALISTPSYKIATRISK
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
AKUT NIVÅ

• Identifiera, stödja, hänvisa
• Identifiera, bedöma, hänvisa, ibland
behandla och följa upp
• Identifiera, bedöma, behandla, följa upp,
hänvisa
• Bedöma, agera, stödja, hänvisa

De lärformer som används bör främja effektivt lärande och ha så hög evidens som
möjligt utifrån de behov och lärmål som identifierats i verksamheten. De bör
innefatta verksamhetens rutiner och främja samarbete mellan olika verksamheter.
Regionen har ett ansvar för att stödja implementeringen och strukturen kring olika
kompetensutvecklingsinsatser. Ytterst ansvarar dock varje verksamhet för att den
egna personalens kompetensutvecklingsbehov tillgodoses.
Mål:



Att det finns en regional struktur för kompetensutveckling.
Att medarbetare erbjuds kompetensutveckling i enlighet med planen.

Indikatorer:


Andel medarbetare som erbjuds kompetensutveckling i enlighet med planen.

Stärkt vårdkedja och samverkan
En fungerande vårdkedja och samverkan kräver att medarbetare har kunskap om
suicidalitet, kunskap om sin egen och andra verksamheters uppdrag och ansvar, att
det finns tydliga kanaler för kommunikation samt struktur för uppföljning av
suicidnära personer. I vården kring suicidnära personer ska närstående så långt det är
möjligt involveras i vården, och deras behov ska uppmärksammas.

Kunskap om
suicidalitet

Struktur för
uppföljning

Vårdkedja

Kunskap
om
uppdrag/
ansvar

Kanaler för
kommunikation

Mål:




att stärka samverkan mellan kommun, närsjukvård och psykiatri genom lokala
samverkansforum.
att skapa gemensamt arbetssätt för bedömning, informationsöverföring och
vårdövergångar av suicidnära personer, till exempel genom regional riktlinje
eller sammanhållet vårdförlopp.
att stärka samverkan mellan larmcentral, räddningstjänst, polis, och ambulans
i suicidrelaterade ärenden genom att en gemensam handbok tas fram.

Indikatorer:


Lämpliga indikatorer får utgå från de arbetssätt som tas fram.

Stöd till efterlevande
Efterlevande till personer som avlidit i suicid har ett behov av stöd. Stödbehovet kan
se olika ut beroende på den efterlevandes egna resurser, nätverk och situation.
Erfarenheten av att ha en närstående som tagit sitt liv är en riskfaktor för psykisk
ohälsa och suicidhandlingar (5). Efterlevandestöd ska därför ses som en
suicidpreventiv insats.
Mål:



Att en struktur för efterlevandestöd tas fram i samverkan mellan psykiatri,
närsjukvård och andra berörda aktörer.
Att tillgängliggöra information till efterlevande om de stödmöjligheter som
finns i vården, hos kommuner och civilsamhälle.

Indikator:


Lämpliga indikatorer får utgå från den struktur för efterlevandestöd som tas
fram.

Referenser
1. Folkhälsomyndigheten. Statistik om suicid - Regionala skillnader.
Folkhälsomyndigheten - Suicidprevention. [Online] den 29 10 2020.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/statistik-omsuicid/regionala-skillnader/.
2. Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP).
Rekommendationer för suicidpreventiva insatser på befolkningsnivå. Stockholm : Karolinska
Institutet, 2019.
3. Zalsman G., Hawton K., Wasserman D., van Heeringen K., Arensman E.,
Sarchiapone M. et al. Suicide prevention strategies revisited:10-year systematic
review. Lancet Psychiatry. 3, 2016, Vol. 7, ss. 646-659.
4. (SKL), Sveriges Kommuner och Landsting. Förebygga suicid i fysisk miljö. Ett
inspirationsmaterial för kommunernas arbete. Stockholm : SKL, 2019.
5. Omerov, Pernilla Larsson. Parents who have lost a son or daughter through suicide:
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2021-06-09

§ 234
Dnr 2021-00438
Svar på Trafikverkets remiss över Åtgärdsvalsstudie för Dag
Hammarskjölds boulevard
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-04-26, och översänder det som sitt
svar till Göteborg stad.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har givits tillfälle att yttra sig över Göteborgs stads
åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds boulevard.
Dag Hammarskjölds leden är en av de större infarterna till centrala Göteborg och är
en viktig länk i stadens övergripande vägnät. Den sträcker sig från Järnbrottsmotet in
till Linnéplatsen och byggdes under 1960-talet som en del av ett planerat system av
trafikleder.
Leden är ett av de mest kapacitetsstarka och gena transportstråken för regional och
kommunal bil- och kollektivtrafik samt pendlingscykeltrafik från sydvästra Göteborg
till stadskärnan – det vill säga för genomfartstrafik. Det är en av de viktigaste
planeringsförutsättningarna för en framtida omvandling av leden och stadsutveckling
i trafikområdets direkta närhet och omgivning. Men trafiken har förändrats under
åren, och leden har i dag en annan funktion än vad som tidigare var tänkt. Trafiken
på leden har minskat med nästan 50 procent sedan 1970-talet. Samtidigt har önskan
om att bo i Göteborg ökat, och med det också bristen på bostäder.
Avsikten är nu att omvandla motorleden till en boulevard eller stadsgata omgiven av
bostäder, kontor, service och handel. På gatan ska det finnas plats för cyklister och
gående med möjlighet att korsa gatan på flera ställen. Remissförslaget utgår från
Målbild koll 2035 och arbetet samordnas med arbetet kring den pågående fördjupade
översiktsplanen för Frölunda–Högsbo.
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stadens övergripande vägnät. Den sträcker sig från Järnbrottsmotet in till Linnéplatsen och byggdes
under 1960-talet som en del av ett planerat system av trafikleder. Leden är en av de mest
kapacitetsstarka och gena transportstråken för regional och kommunal bil- och kollektivtrafik samt
pendlingscykeltrafik från sydvästra Göteborg till stadskärnan – det vill säga för genomfartstrafik. Det
är en av de viktigaste planeringsförutsättningarna för en framtida omvandling av leden och
stadsutveckling i trafikområdets direkta närhet och omgivning. Men trafiken har förändrats under åren,
och leden har i dag en annan funktion än vad som tidigare var tänkt. Trafiken på leden har minskat
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Yttrande över Göteborgs stads remiss: Åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds
boulevard
Sammanfattande inställning
Åtgärdsvalsstudien för Dag Hammarskjölds boulevard är väl genomarbetad och tydligt presenterad. I
ÅVS:en nämns en eventuell framtida utveckling av järnvägen mellan Station Haga och Kungsbacka
via väg 158. I Hallands infrastrukturplan pekas stråket väg 158 ut som ett mycket starkt
kollektivtrafikstråk, vilket även bekräftas i framtagna ÅVS:er och utredningar. Kungsbacka kommun
vill därför framhålla att det är av stor vikt att en framtida utveckling inte förhindras av förslaget till
ÅVS.
Kungsbacka kommun vill även lyfta vikten av att det även efter en omvandling till boulevard kommer
att erbjudas Kungsbackas invånare en attraktiv kollektivtrafik (tidseffektiv, hög turtäthet och få/inga
byten) mellan Kungsbacka och Göteborg.
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Sammanfattning

Västtrafik bekostar tillkommande kollektivtrafikering med spårväg
och buss. Dessutom kommer det att krävas investeringar utanför
området, för att möjliggöra den förändring i biltrafiksystemet som
boulevarden medför. Det handlar om investeringar för att få fler
att åka med kollektivtrafik, till exempel från södra Göteborg och
Kungsbacka, vilket innebär investeringar av Trafikverket och Västra
Götalandsregionen. Kostnader för detta är delvis uppskattade i
Målbild Koll 2035.

Denna åtgärdsvalsstudie är resultatet av ett uppdrag från Göteborgs Stads kommunfullmäktige till trafiknämnden. Uppdragsformuleringen är: ”En åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds
boulevard, gällande både trafiklösning och stadsutveckling, ska
genomföras”. Denna rapport kommer att gå på remiss tillsammans
med den fördjupade översiktsplanen för Högsbo-Frölunda och
följer samma remisstid: 1 april - 28 juni. Efter genomförd remiss
kommer trafikkontoret att återkomma med en handling för beslut
i trafiknämnden i början av år 2022. Avsikten är att lämna förslag
till inriktningsbeslut för fortsatt hantering efter åtgärdsvalsstudiens
slutförande, vilka samordnas med förslag till den fördjupade
översiktsplanen för Högsbo-Frölunda. Målsättningen är att kommunfullmäktige ska ta beslut om både åtgärdsvalsstudien och den
fördjupade översiktsplanen Högsbo-Frölunda före sommaren 2022.

Kostnadsbedömningen för en boulevard inklusive spårväg är
2500 miljoner kronor, i 2020 års prisnivå. Anläggningskostnaden
för spårväg är uppskattat till cirka 890 miljoner kronor. I denna
kostnadsbedömning ingår inte rivning av trafikplatser etcetera,
som krävs för att kunna bygga spårvägen. Dessa kostnader ingår
i totalsumman 2500 miljoner kronor. Utöver denna kostnadsbedömning har en riskreserv uppskattats och lagts till ovanstående
kostnad. Riskreserven avser främst att ta höjd för förändringar av
förslaget och framförallt vad som anses ingå i objektet. Riskreserven har bedömts till 1000 miljoner kronor. Sammantaget innebär
det en kostnadsbedömning inklusive riskreserv på 2500-3500
miljoner kronor.

En boulevard med stadsbana är möjlig att genomföra i Dag Hammarskjöldsledens sträckning, enligt det förslag som presenteras
i i denna rapport med bilagor. Boulevarden utgör ryggraden i
den fördjupade översiktsplanens föreslagna stadsutveckling och
möjliggör omvandlingen av dagens verksamhetsområde i östra
Högsbo till blandstad. Den är således en helt integrerad del av
förslaget till stadsutveckling enligt den fördjupade översiktsplanen.
Stadsutvecklingen kring boulevarden innebär bostäder för upp till
cirka 20 000 invånare.

I studien redovisas bedömningar av spårvägssystemets kapacitet
i sin helhet, med bakgrund i tidiga bedömningar av genomförbarheten av Målbild Koll2035. Dessa är bedömningar i ett tidigt skede
och kan komma att förändras när kunskapen om dessa frågor
fördjupas över tid. Men med nu föreliggande kunskap om dessa
förhållanden, är utgångspunkten att ta hänsyn till och anpassa
förslaget och stadsutvecklingen till detta. Det är i linje med försiktighetsprincipen. Om ny kunskap visar på mindre begränsningar
öppnar det upp för mer stadsutveckling och i förslaget föreslås inte
åtgärder som omöjliggör en sådan utveckling.

Ett genomförande av boulevardförslaget kommer att innebära
klart övervägande positiva konsekvenser inom stadsutvecklingsområdet som den är en del av, men den innebär samtidigt stora
utmaningar för det övergripande trafiksystemet som den är en
del av. Det kommer att finnas många utmaningar också i den
lokala skalan, inte minst etableringen av trafiktekniska lösningar
som hanterar behovet av fotgängare och cyklisters tillgänglighet
i samverkan med behovet av kapacitetsstark kollektivtrafik. Boulevarden kommer också att behöva kunna hantera relativt stora
flöden av biltrafik samt utryckningstrafik. Det kan dock konstateras
att förslaget tydligt verkar för både en hållbar mobilitet och goda
stadsmiljöer.

I studien uppmärksammas flera olika risker som är kopplade till
stadsutvecklingen och boulevardomvandlingen. En grundläggande förutsättning för utvecklingen är genomförandet av Målbild
Koll2035. Den innebär bland annat att dagens expressbusstrafikering i Dag Hammarskjöldsleden ska flyttas till Söder-/Västerleden,
genom konceptet metrobuss. En rad stora frågor behöver lösas
innan metrobusskonceptets genomförande och om delar av
målbilden inte genomförs kommer det att påverka förutsättningarna för boulevardområdets utveckling. Att helt och hållet bygga
områdets utveckling på exempelvis metrobussens införande, är
därför en riskfylld planering. Av det skälet presenterar studien
exempelvis ett förslag på en alternativ trafikering av expressbussar,
om Målbild Koll 2035 inte genomförs fullt ut.

För att skapa de förutsättningar som möjliggör en boulevardomvandling och stadsutveckling, krävs åtgärder både inom och utanför åtgärdsvalsstudiens mandat. Studien pekar på vilka åtgärder
som ligger utanför studiens mandat och vilken effekt de behöver
ge för att stödja boulevardomvandlingen. Den enskilt viktigaste åtgärden är ett genomförande av Målbild Koll 2035. Det krävs också
åtgärder i ett tidsperspektiv bortom år 2035, där en järnväg mellan
Kungsbacka och Haga station via Järnbrott är en potentiell nyckel
för framtiden i detta område, men även för staden som helhet.
Ett genomförande av boulevarden och stadsutvecklingen enligt
förslaget i studien kommer att få omfattande ekonomisk påverkan
för Göteborgs Stad, både gällande kostnader och intäkter. Det
kommer också att krävas medfinansiering från andra offentliga aktörer. Ett genomförande kommer att innebära kostnader för allmän
plats och framförallt infrastruktur. Det kommer också att krävas att
6

En påtaglig risk är att utbyggnaden av området kring boulevarden
föregår boulevardutbyggnaden och stadsbanan. Den utvecklingen
är startad med detaljplan för Olof Asklund och kan komma att fortsätta med omvandling av det tidigare industriområdet för Pripps
och eventuellt flera andra planer. Om det sker kommer värdet
av en investering i boulevard med stadsbana - som möjliggör en
hållbar mobilitet - att reduceras. Detta då mer bilburna resmönster
hunnit etableras och högre parkeringstal varit nödvändiga, för
att kollektivtrafiken inte varit tillräcklig vid planeringstillfället för
detaljplanerna.
Fotograf: Frida Winter

7

Inledning

Bildkälla: Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
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I detta kapitel presenteras bakgrunden till och
uppdraget för projektet Dag Hammarskjölds
boulevard. Vidare presenteras begreppet Dag
Hammarskjöldstaden och dess innebörd.

Effekten av omvandlingen behöver bli att området får en mindre
barriäreffekt och istället börja läka samman staden, i synnerhet
Frölunda och östra Högsbo. På så sätt kan stadsomvandlingen ske
i linje med budskapet i stadens strategiska dokument; nämligen att
Göteborg ska bli en stad som erbjuder ett enklare vardagsliv för fler
i en nära, sammanhållen och robust stad.

-

Uppdraget: en icke-traditionell
åtgärdsvalsstudie

Bakgrund
Staden är inne i en fas av kraftig befolkningstillväxt och den
utvecklingen spås fortsätta under lång tid. Idag har staden cirka
565 000 invånare. År 2035 förväntas invånarantalet ha ökat till cirka
700 000 personer och år 2050 till närmare 800 000 personer. Detta
innebär att staden behöver ha en mer effektiv markanvändning,
för att vår gemensamma markreserv ska räcka till och användas på
bästa sätt. Fler bostäder och kommunal service behöver tillkomma
och fler resor behöver möjliggöras. Detta samtidigt som staden
behöver minska sin klimatpåverkan och stadens grönstruktur
behöver tas omhand på ett sätt som både främjar goda livsmiljöer
och ekologisk hållbarhet. För stadens trafiksystem innebär en mer
effektiv markanvändning att befintlig infrastruktur i högre grad
behöver nyttjas för gång-, cykel- och kollektivtrafik – en hållbar
mobilitet. När staden växer med fler invånare blir en motsvarande
biltrafiktillväxt vare sig ekologiskt, ekonomiskt eller socialt hållbar.
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Röd streckad linje: Åtgärdsvalsstudiens och genomförandeplanens geografiska avgränsning.
- Röd heldragen linje: Avgränsning för åtgärder.

Mot bakgrund av detta har de planerande förvaltningarna i Göteborg sedan flera år tillbaka fått en inriktning från politiken om att
arbeta för en omdaning av Dag Hammarskjöldsleden. Samtidigt
ska intilliggande östra Högsbo industriområde omvandlas till
blandstad.
Dag Hammarskjöldsleden utformades under en tid då tillgängligheten till staden i huvudsak skulle lösas med god framkomlighet
för privatbilismen. Leden är därför utformad för att kunna hantera
betydligt högre biltrafikflöden än de som går där idag, i en mycket
hög hastighet. Det betyder att leden tar en mycket stor yta i
anspråk för att tillhandahålla god framkomlighet i hög hastighet i
mellancentrala delar av staden, för en relativt liten andel av stadens
befolkning. Detta är inte en yteffektiv, hållbar markanvändning.

Röd streckad linje: Den fördjupade översiksplanens geografiska avgränsning.

---

Om staden ska kunna fortsätta att växa enligt målsättningarna
behöver staden fortsätta arbeta för både en mer hållbar mobilitet
och goda stadsmiljöer. Boulevardisering är inte en lämplig åtgärd
för alla stadens trafikleder, men en omvandling av Dag Hammarskjöldsleden har möjlighet att bidra till både goda stadsmiljöer
och hållbar mobilitet. Utrymmet som leden upptar behöver då
ge utrymme för fotgängare och cyklister, samt tillhandahålla mer
kapacitetsstark kollektivtrafik än idag. Vidare behöver idag oanvända ytor kompletteras med en funktionsblandad stadsbebyggelse.
Lokaliseringen av bostäder, verksamheter, handel och service
har stor påverkan på resbehov och bilanvändande och är den
långsiktigt mest betydelsefulla åtgärden när det gäller att minska
transportbehoven och bidra till hållbart resande.

-

En omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard är
en åtgärd som funnits på den politiska dagordningen i Göteborg
en längre tid. Redan år 2010 beslutade byggnadsnämnden att ge i
uppdrag åt stadsbyggnadskontoret att sammanställa planeringsförutsättningar för hur Dag Hammarskjöldsleden kan göras om till
en stadsboulevard och hur områdena på bägge sidor kan utvecklas
till blandstad. Detta resulterade i en förstudie, som färdigställdes
år 2015. I kommunfullmäktiges budget samma år, nämndes också
att ett utredningsarbete skulle påbörjas för en spårväg längs Dag
Hammarskjöldsleden. Två år senare kompletterades förstudien
från 2015 med en visualisering av hur en hög exploatering runt
boulevardens hela sträckning skulle kunna se ut. I denna saknades
dock tillräcklig beskrivning av hur bland annat trafikföringen för
alla trafikslag till, från och genom området ska lösas.
År 2017 gav därför Göteborgs Stads kommunfullmäktige ett uppdrag till trafiknämnden att ”En åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds boulevard, gällande både trafiklösning och stadsutveckling,
ska genomföras”. Resultatet av detta uppdrag är denna åtgärdsvalsstudie. Den här studien är därför inte en åtgärdsvalsstudie i traditionell mening, där man rekommenderar lämpliga åtgärder först
efter att ha analyserat utgångsläget och prövat tänkbara lösningar.
I denna studie var istället valet av åtgärd klart när studien påbörjades: nämligen att omvandla Dag Hammarskjöldsleden till boulevard. Uppdraget innebär därför istället att pröva förutsättningarna
för att omvandla den kommunala Dag Hammarskjöldsleden till
boulevard, från Järnbrott i söder till Linnéplatsen i norr. Studien
ska således besvara hur leden kan omvandlas till boulevard på ett
lämpligt sätt.
Som grund för vad som kan anses vara en lämplig omvandling,
har denna studie utgått ifrån om och isåfall hur omvandlingen kan
bidra till en hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer. Av uppdragsformuleringen kan man utläsa att det finns en vilja att en boulevardomvandling ska kombineras med stadsutveckling i stråket. Därför
har det varit viktigt att studien fokuserat på hur en boulevardomvandling kan skapa förutsättningar för goda stadsmiljöer. Det är
också nödvändigt att fokusera på hur en boulevardomvandling
kan skapa förutsättningar att bidra till en hållbar mobilitet. Detta
då leden är ett av stadens viktigaste kommunikationsstråk idag och
trafiksystemet i högre grad behöver bidra till att staden kan utvecklas i mer ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar riktning.

..
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Bildkälla: Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs
Stad
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Uppdrag i samverkan
Genomförandet av denna åtgärdsvalsstudie är ett uppdrag som
ska ske i samverkan med byggnadsnämnden, fastighetsnämnden
och park- och naturnämnden, i en förvaltningsövergripande
organisation. Denna arbetsgrupp har haft i uppdrag att utifrån ett
stadsbyggnadsmässigt helhetsperspektiv ta fram:
• ett förslag till en gemensam målbild
• en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Dag Hammarskjölds boulevard
• en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Högsbo-Frölunda med
Dag Hammarskjöldsleden
• en genomförandeplan för områdets utveckling

• att utvärdera i vilken utsträckning en omdaning till boulevard
i detta stråk bidrar till hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer.

Läsanvisning
Denna rapport är upplagd på följande sätt:
• Del 1 - Varför boulevard? Just på denna plats?
I denna del ges en bakgrund till varför en boulevard utreds
i Dag Hammarskjöldsledens stråk. Avsnittet presenterar
motiven till en boulevardisering och tillhörande utbyggnad av
kollektivtrafiken i stadens olika strategiska dokument

Dialog med parter utanför stadens organisation

• Del 2 - Utgångspunkter för en omvandling av Dag Hammarskjöldsleden
I kapitel 2.1. redovisas en överblick över de viktigaste förutsättningarna för att omvandla leden till en boulevard. I det
efterföljande kapitlet diskuteras kollektivtrafiksystemets
kapacitet och begränsning, samt vad det innebär för stadsutvecklingen i Göteborg. Kollektivtrafiksystemets kapacitet
ställer staden inför viktiga vägval. I kapitel 2.3. presenteras hur
vägvalen påverkar den stadsbyggnadsidé som finns för Dag
Hammarskjöldstaden.

Under studien har en samverkan genoförts med andra parter,
utanför stadens organisation. Göteborgs Stad har under åren 20192020 medverkat i en av statens offentliga utredningar ”Samordning
för byggande” som drivits av finansdepartementet. Staden har
medverkat med den fördjupade översiktsplanen Högsbo-Frölunda,
och omvandlingen av Dag Hammarskjöldsleden till boulevard,
som aktuellt planeringsprojekt. I utredningen har en arena för
dialog etablerats där Trafikverket, Västra Götalandsregionen,
Länsstyrelsen, Västtrafik och Göteborgs Stad haft en kontinuerlig
dialogprocess under två års tid. I de dialogerna har trafikfrågor och
infrastruktur varit ett helt centralt tema, där omvandlingen till boulevard varit en tydlig fokuspunkt med dess påverkan på omgivande
transportsystem. Arbetet har resulterat i en avsiktsförklaring som
beskriver de gemensamma intentionerna för den framtida utvecklingen av området Högsbo-Frölunda.

• Del 3 - Vad är en lämplig utformning av Dag Hammarskjölds
boulevard?
I kapitel 3.1. redovisas det innehåll och de funktioner som
eftersträvas med den framtida boulevarden. I det efterföljande kapitlet beskrivs en möjlig utformning av Dag Hammarskjölds boulevard. Förslaget som presenteras är inte den
enda möjliga utformningen. Men det har bedömts vara den
mest lämpliga utformningen efter analys av funktionerna
som eftersträvas, samt flera viktiga genomförandeaspekter:
till exempel höjdsättning, befintliga ledningar, skyfalls- och
dagvattenhantering, intilliggande stadsutveckling samt kapaciteten i kollektiv- och biltrafiksystemet. I kapitel 3.3. redovisas
sedan konsekvenserna av boulevardförslaget. I kapitel 3.4. ges
en kort presentation av de utformningsalternativ för boulevarden som har valts bort av olika anledningar.

Vid sidan av nämnda dialog har denna åtgärdsvalsstudie genomfört en mötesserie med representanter för Västra Götalandsregionen och Västtrafik under åren 2019-2020. Detta med syftet
att genomföra en fördjupad dialog om kollektivtrafikfrågor och
infrastruktur.

• Del 4 - Vägen framåt
Denna del inleds med ett kapitel om genomförande. Här
diskuteras bland annat en lämplig etappindelning och
utbyggnadsordning, tillsammans med genomförda kostnadsberäkningar. I kapitel 4.2. diskuteras sedan en översiktlig
riskanalys, samt hur vissa av dessa risker kan hanteras. Avslutningsvis redovisas de övergripande slutsatser som har dragits
inom arbetet med studien, samt det fortsatta arbete som
ligger närmast i tiden vid en eventuell fortsatt planering av en
boulevardomvandling av Dag Hammarskjöldsleden.

Detta innebär att det finns tre leveranser som alla har betydelse för
omvandlingen av Dag Hammarskjöldsleden: en åtgärdsvalsstudie,
en fördjupad översiktsplan och en genomförandeplan. Leveranserna har olika politisk dignitet men stöttar varandra i förståelsen av
vad stadsomvandlingen i detta område ska uppnå och hur den ska
gå till. Delprojekten har olika geografisk avgränsning.

Syfte
Mot bakgrund av ovanstående resonemang är syftet med genomförandet av denna åtgärdsvalsstudie:
• att ta fram en studie som visar vilka åtgärder som krävs för
att åstadkomma en boulevard i Dag Hammarskjöldsledens
sträckning, där både trafiklösningar och stadsutveckling har
hanterats.
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en målbild som utvecklas

1. Kan fler ges tillgång och
närhet till kusten?

6 .Hur kan tillgänglighet för
fotgängare och cyklister
säkerställas?
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19. Ska verksamheter
med tunga transporter och
bostäder blandas söder om
Otto Elanders gata?

ata
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Marklandsgatan
18. Kan innerstaden växa
mot söder?

15. Hur ska öst-västliga
stråk förläggas och
utformas så att de blir
attraktiva och kopplar
samman dalgångens
stadsdelar?

20. Hur ska befintliga
handels- och
verksamhetsområden nås?

Änggårdsbergen

16. Var finns
förutsättningar för den
befolkningstäthet som
behövs för att lokal service
och lokalt stadsliv ska
uppstå?

boulevard

21. Hur ska Dag
Hammarskjöldsleden se ut?

24. Hur skapas en
stadsutveckling som går att
genomföra på bästa sätt?

17. Vilken roll spelar
det nord-sydliga stråket
i den framtida Dag
Hammarskjöldstaden?

22. Kan dagvatten från
dalgången runt Dag
Hammarskjölddalgångens
synliggöras i stadsbilden?

23. Hur kan tillgängligheten
till park- och grönområden
som Botaniska,
Ängårdsbergen och
Slottskogen förbättras?

Dag HaMMaRskjÖLDstaDen
- strategiska frågeställningar inför fortsatt arbete

Det gemensamma projektet Dag
Hammarskjöldstaden
I den gemensamma arbetsgruppen för denna åtgärdsvalsstudie,
genomförandeplanen och den fördjupade översiktsplanen, såg vi
tidigt att vi eftersträvar samma värden med boulevardomvandlingen, som när vi bygger stad. Då uppstod begreppet Dag Hammarskjöldstaden.
Defintionen av begreppet håller fortfarande på att förfinas. I
nuläget används det i princip för all pågående planering som rör
boulevardomvandlingen och den tillhörande stadsutveckling som
föreslås ske längs boulevarden och i östra Högsbo, från Marklandsplatsen till Radiomotet/Järnbrottsmotet. Detta är ytor som idag
används för trafikändamål, verksamheter, markparkering och
impediment. Här finns en mycket stor stadsutvecklingspotential,
samtidigt som befintligt verksamhetsområde i östra Högsbo fyller
en viktig funktion i att erbjuda arbetstillfällen för stadens invånare.

Till Dag Hammarskjöldstaden hör också
en målbild - ett dokument som togs fram i
inledningsfasen av detta projekt. Inledningsvis
bestod den av denna illustration med strategiska frågeställningar som behövde besvaras
i projektet. Svaren på frågorna har vuxit fram
under projektet och visar hur Göteborgs Stad
planerar för en fortsatt utveckling av Dag
Hammarskjöldstaden.

BOULEVARD

marskjö

10. Hur löses parkeringen
i området när markparkeringsytor används för
annat ändamål?

13. Hur kan attraktiv
kollektivtrafik planeras och
utformas genom, till och
från området?
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12. Kan andra mindre
lokala torg leva upp,
behövs nya torg?

14. Hur ska
Marklandsgatan utvecklas?
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9. Hur ska befintliga grönytor
nyttjas? Kan grönområden
knytas samman till gröna
sammanhängande stråk?
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11. Hur ska bebyggelse
och platser med fina
kvalitéer nyttjas, var
behövs nya tillägg?

8. Hur ska parker,
rekreationsområden och
utbildningslokaler placeras
i området så att de
fungerar alla tider på året
och dygnet?

lan

4. Hur ska upplevda
barriärer överbryggas?

nn
tu

5 .Hur ska
fordonstrafikens
framkomlighet utformas?
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axel Dahlströms torg

7. Hur säkerställer vi
utbyggnaden av skolor,
förskolor och övrig
kommunal service?

Ruddalen

Frölunda torg

3. Kan Axel Dahlströms
torg göras tillgängligt för
flera?

2. Kan den västra sidan av
dalgången kompletteras
med ytterligare bostäder?

Målbild och vision. Koncept 180504 - Dag Hammarskjöldstaden
Fastighetskontoret, Park- och naturförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret & Trafikkontoret

Målbilden består inledningsvis av en illustration med strategiska frågeställningar som behöver besvaras i projketet. Målbilden kommer efter hand
utvecklas och ge svar på frågorna. Svaren kommer visa hur Göteborg Stad
planerar för en fortsatt utveckling av Dag Hammarskjöldstaden.

Boulevarder ingår i ett nät av olika gatutyper.

Vad är en boulevard?
Ordet boulevard kommer från den nederländska ordet ”bolwerc”
som betyder vall. Begreppet boulevard kopplas ofta till Paris
boulevarder och trädplanterade promenadstråk i äldre stadsdelar.
Historiskt skapades boulevarder när städernas befästningsvallar
revs och omvandlades till promenadstråk. Flera av dessa anlades
dock tvärs igenom befintliga kvarter och föregicks av omfattande
rivning. Efterhand har sedan bebyggelsen utmed dessa boulevarder förtätats, varpå boulevarderna blivit delar av ett större
sammanhang.
I dag har begreppet boulevard utvidgats till att beskriva en bred
trädplanterad huvudgata i större städer, ofta med stora trafikflöden. Omvandling av trafikleder är form av boulevardisering som
har tillkommit under senare delen av 1900-talet. Dessa utgår
således från ett befintligt gaturum och syftet med omvandlingen
är oftast att man vill minska biltrafikens miljöpåverkan och skapa
stadsmiljöer som ökar stadens eller stadsdelens attraktivitet för
boende och verksamheter. I många fall är också förbättrad kollektivtrafik i form av spårväg ett viktigt skäl till omdaning, där spårtrafiken tar över en del av biltrafikens funktion.
Boulevarder som ingår i stadsutvecklingsprojekt är en annan
form av nutida boulevardisering. Dessa boulevarder är oftast inte
bundna till ett befintligt gaturum och kan utformas med större
frihet tillsammans med omgivande bebyggelse. Dessa boulevarder
är ofta breda då dagens stadsplanering ställer krav på ytor för flera
olika ändamål såsom trafik, vistelse och grönska. I vissa fall kan
omdaningen av en befintlig trafikled utgöra stommen i ett stadsutvecklingsprojekt.
Boulevarder kan ha både tekniska, ekonomiska, sociala och ekologiska funktioner. En teknisk funktion är att de kan strukturera
flöden av trafik och infrastruktur i staden. Det finns dock ingen
entydig definition av vad boulevard är för typ av gata, men The
Boulevard Book: History, Evolution, Design of Multiway Boulevards1
kategoriserar följande typer:
• ”Boulevard street” – Den enklaste formen av boulevard består
av en bred central körbana med breda trädkantade gångbanor på varje sida.

Det övergripande målet som har formulerats för Dag Hammarskjöldstaden är:
”Dag Hammarskjöldstaden är en grön och tät blandstad som består av
sammanbundna stadsdelar utan upplevda barriärer. Dag Hammarskjöldstadens identitet grundas i existerande områdens karaktär och ny
bebyggelse formas efter dalgångens förutsättningar.”
Denna målformulering redovisades för Byggnadsnämnden,
Trafiknämnden, Fastighetsnämnden och Park- och naturnämnden
under våren 2018.
14

”Boulevard street” (stadsgata, 30-40 meter)

1 Jacobs, Allan B.; Macdonald, Elizabeth och Rofé, Yodan. 2002. The Boulevard
Book: History, Evolution, Design of Multiway Boulevards. The MIT Press.
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• ”Center median boulevard” – En boulevard med en bred
central mittdel, som på båda sidor är omgiven av körbanor
och gångbanor. Mittdelen kan vara ett promenadstråk eller
innehålla en spårväg.

”Center median boulevard” (boulevard med mittremsa, 50-70 meter)

• ”Multiway boulevard” – En bred boulevard som är utformad
för att separera genomgående och lokal trafik. Den centrala
vägen i mitten av boulevarden har minst fyra körfält för genomgående trafik. På båda sidor av den centrala vägen finns
trädplanterade skiljeremsor som skiljer den från enkelriktade
lokalgator för angöring och parkering. Skiljeremsorna kan
innehålla gång- och cykelbanor och/eller hållplatser. Det kan
också finnas en eller två rader med träd mellan lokalgator och
gångbanor.

”Multiway boulevard” (boulevard med lokalgator, 60-80 meter)

En fördjupad beskrivning av boulevarder, deras historik och möjliga
utformningar, finns i bilaga 5 Rapport Boulevarder och stadsutveckling.
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Del 1.
Varför boulevard? Just
på denna plats?
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I denna del presenteras motiven som stadens olika
strategiska dokument ger till en boulevardisering
av Dag Hammarskjödsleden, med tillhörande
kollektivtrafikutbyggnad.
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Vad säger stadens översiktsplan?
I stadens nya översiktsplan, som förväntas bli antagen under år
2022, anges att Göteborgs fortsatta utbyggnad framför allt ska ske
inom det sammanhängande stadsområdet. Utbyggnadsstrategin
pekar på att staden har potential att växa genom att bland annat
omvandla överdimensionerad infrastruktur och tidigare industriområden, i kombination med förtätning i redan byggda stadsdelar.
Med strategin tas också ett första steg mot en flerkärning struktur,
genom satsningar på att utveckla tyngdpunkter i mellanstaden och
att låta innerstaden växa.

ÅBRO

Kollektivtrafikprogram för stomnätet
i Göteborg, Mölndal och Partille

Samrådshandlingen för den nya översiktsplanen. Den färdiga planen blir en digital produkt.
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MÅLBILD KOLL 2035
Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborgs Stad, Mölndals stad
och Partille kommun har tagit fram
en gemensam målbild - Målbild
Koll2035 - som visar hur kollektivtrafiken behöver utvecklas fram
till 2035 för att attrahera och ta
hand om betydligt fler resenärer.

Avgränsning mellan inner-, mellan- och ytterstad i stadens översiktsplan.
(Röd streckad linje visar den fördjupade översiktsplanens område).
ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG

!'iif.t
~

FÖRDJUPAD FÖR
HÖGSBO-FRÖLUNDA MED
DAG HAMMARSKJÖLDLEDEN

Göteborgs
Stad

SAMRÅDSHANDLING DECEMBER 2018

Fördjupningen bygger vidare på den kommunövergripande
planens inriktning och har som utgångspunkt att möjliggöra en
fortsatt bebyggelseutveckling. Nästan all utbyggnadskapacitet i
sydvästra Göteborg ligger inom den fördjupade översiktsplanens
område. I planen framhålls att en viktig ambition är att:
”låta den sammanhållna, blandade stadsbebyggelsen växa, genom att
omvandla delar av Högsbo industriområde till blandad stadsbebyggelse.
Detta förutsätter då en samtidig förändring av Dag Hammarskjölds-

Ett förverkligande av planförslaget i den fördjupade översiktsplanen bygger därför på att Dag Hammarskjöldsleden omvandlas till
boulevard. Vidare anger planförslaget att det, söder om Marklandsplatsen, finns goda möjligheter att skapa en boulevard som kantas
av bebyggelse på bägge sidor i form av en rutnätsstad.

April 2018. Antaget av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad,
Mölndals stad och Partille kommun.

I översiktsplanen har man sett att det finns en större utbyggnadskapacitet i sydvästra Göteborg, jämfört med i övriga delar av
mellanstaden. Detta uppges bland annat vara kopplat till en omvandling av Högsbos industriområde till mer blandad bebyggelse.

Den nya översiktsplanen har två fördjupningar, varav en omfattar
Högsbo och Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden. I det politiska uppdraget som gavs från kommunfullmäktige år 2017 om
att ta fram den fördjupade översiktsplanen, angavs att arbetet
särskilt skulle pröva en omvandling av Dag Hammarskjöldsleden
till boulevard. Dessutom skulle planen stödja genomförandet av
Målbild Koll2035.

I

Målbild Koll2035

Den nya översiktsplanen behöver skapa förutsättningar för att
bygga ut cirka 120 000 nya bostäder och tillhörande samhällsservice, då befolkningen väntas växa med 250 000 nya invånare till
år 2050. En klar majoritet av alla nya bostäder föreslås tillkomma
i mellanstaden, vilket är den typ av stadsområde som Dag Hammarskjöldsledens omgivning räknas till. Mellanstaden är särskilt
intressant med tanke på dess närhet till centrum, vilket både ger en
god tillgänglighet till centrala staden och goda förutsättningar att
skapa hållbara resmönster.

Den fördjupade översiktsplanen
visar vägen

MÖLNDALS STADSKÄRNA

FRÖLUNDA
TORG

leden till en boulevard med spårväg för att bryta den barriär som
leden utgör idag och istället säkerställa att den nytillkomna blandade
stadsbebyggelsen verkligen får förutsättningar att på ett sammanhållet
vis knytas samman med den redan befintliga bebyggelsen i Frölunda,
Högsbo, Järnbrott, Flatås och andra angränsande områden.”
(Fördjupad översiktsplan för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarsköljdsleden)

Samrådshandlingen för den fördjupade översiktsplanen. Den färdiga planen blir en digital
produkt.

Målbilden är en vidareutveckling
av Kollektivtrafikprogrammet
K2020 och fokuserar på stomnätet, det som idag omfattar spårvagns- och stombusstrafik samt
expressbussar och pendeltåg där
de trafikerar storstadsområdet.
Målbilden utgör ett underlag til
revideringar av trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götalandsregionen och konkretiserar
kollektivtrafikutvecklingen i kommunernas översiktsplaner, bostadsförsörjningsprogram, utbyggnadsplaner och trafikstrategier.
Målbilden har status som kollektivtrafikprogram i de tre kommunerna.

Illustration från den fördjupade översiktsplanen som visar den utveckling som planeras
längs boulevarden.

Vad säger Målbild Koll2035?
Utvecklingen av kollektivtrafikens stomnät baseras på ett antal
principer. Dessa består bland annat av att snabba och tydliga tvärförbindelser införs, att stomnätet kompletteras med ett snabbnät
och att det samlas i utpekade stråk.
Målbilden föreslår inte helt nya trafikslag, utan utgår ifrån att
infrastrukturen för befintliga trafikslag behöver förstärkas och
kompletteras. Den ser också att trafikslagen behöver utvecklas till
tydliga trafikkoncept, med egenskaper som är lätta att uppfatta för
resenärerna. Koncepten ska också ha en väldefinierad funktion i
kollektivtrafikens framtida stomnät. Koncepten utgörs av stadsbana, spårvagn, citybuss och metrobuss.
En klar majoritet av alla kollektivtrafikresor i Göteborg idag görs
med spårvagn. I Målbild Koll2035 föreslås spårvägssystemet fortsatt utgöra stommen i storstadsområdets kollektivtrafiksystem. De
spårvägar som har det största resandet i kombination med långt
21

avstånd till centrum pekas ut som stadsbana. Stadsbanornas funktion är att erbjuda direktresor till och från City1 längs relativt långa
stråk med många boende. Målet är att en resa från en tyngpunkt till
City ska ta max 15 minuter med stadsbana.

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014

30

GÖTEBORG 2035
TRAFIKSTRATEGI FÖR
EN NÄRA STORSTAD

m in
30 m

TYNGD
PUNKT
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Vad säger stadens trafikstrategi?
Ett av trafikstrategins huvudmål är att bidra till attraktiva stadsmiljöer och ett rikt stadsliv. Detta ska ske genom att:
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Dag Hammarskjöldsstråket är under utredning för kraftig förtätning
med 20 000 tillkommande bostäder och därtill verksamheter. Om ambitionen följs kommer stråket p.g.a. kapacitetsskäl att behöva trafikeras
av spårväg. Då avståndet till city är långt, motsvarar Frölundabanan,
så blir en ny spårvägslänk en del av stadsbanenätet. En välfungerande
bytespunkt vid Järnbrott/Radiomotet mellan Metrobuss och stadsbana
erbjuder resenärer från hela södra storstadsområdet att resa snabbt och
effektivt mot södra och västra innerstaden i Göteborg.
Vidare pekar målbilden inte ut hela Dag Hammarskjöldsleden som
ett stråk för den stadsnära expressbusstrafiken, vilket det är idag.
Den pekar dock ut sträckan mellan Annedalsmotet och Linnéplatsen som Citybusstråk, samt införandet av det nya busskonceptet
metrobuss.

---

Utpekade stråk och bytespunkter.
Stadsbana
Spårvagn
Citybuss
Metrobuss
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15 min

• ge gående och cyklister förtur och anpassa hastigheter efter i
första hand gående

min

I Målbildens nytto- och behovsbeskrivning för stadsbanan kan
läsas:
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• omdisponera gaturummet och skapa mer yta där människor
vill vistas och röra sig

TYNGD
PUNKT
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I målbilden pekas Dag Hammarskjöldsleden ut som ett av fem
stadsbanestråk i Göteborg. Den föreslås gå i ledens sträckning, från
Marklandsplatsen till Järnbrott, med två mellanliggande hållplatser: Tunnlandsgatan och Marconimotet. Målbilden öppnar också
för att stadsbanan i Dag Hammarskjöldsleden kan behöva förlängas söderut, längs väg 158, på längre sikt.

mi
n
MÅL
PUNKT

• skapa ett mer finmaskigt och sammanhängande gatunät utan
barriärer

RestidsmålenMålbild
ovan betyder
att det från Vårväderstorget
Restidsmål
Koll2035.

Källa: Västra Götalandsregionen, Göteborgs
Stad, Mölndals stad & Partille kommun. 2018.
Målbild Koll2035.

URVAL AV KOLLEKTIVTRAFIKKONCEPTEN I MÅLBILD
KOLL2035
STADSBANA
Spårvagnstrafiken differentieras
till två koncept: Stadsbana och
Spårvagn. Stadsbana knyter ihop
längre stråk med ett mycket stort
resande, erbjuder direktresor till
City och kör normalt på egen bana
med planskilda korsningar - separerad från annan trafik - och
har längre mellan hållplatserna.
METROBUSS
Metrobusskonceptet består av
snabb busstrafik mellan stadens
tyngd- och målpunkter. Den kör
på egna banor i huvudsak längs
befintliga trafikleder och har långt
mellan stationerna. Dagens stadsnära expressbusstrafik ingår i det
framtida
metrobusskonceptet.
CITYBUSS
Citybuss är en vidareutveckling och
renodling av dagens stombuss och
har samma uppdrag som konceptet Spårvagn (dock med något lägre resandeunderlag, normalt sett).
Citybusskonceptet ska knyta ihop
stråk med ett stort resande och erbjuda direktresor till City. Konceptet kör på egna banor i stråk där
det annars är låg framkomlighet.

TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA
STORSTAD
Sedan år 2014 har Göteborg en
antagen trafikstrategi. Uppdraget
att ta fram trafikstrategin gavs
av kommunstyrelsen år 2011.
Strategin anger ett antal mål och
inriktningar, som ska bidra till att
skapa ett enklare vardagsliv i en
konkurrenskraftig, nära storstad.
Trafikstrategins tre huvudmål är:
• ett lättillgängligt regioncentrum
• attraktiva stadsmiljöer och
ett rikt stadsliv

I trafikstrategin ges flera konkreta exempel på åtgärder för att
uppnå de olika huvudmålen. En av de åtgärder som nämns är att
omvandla Dag Hammarskjöldsleden till boulevard. Att minska
de stora trafikledernas barriäreffekter lyfts också fram som en
åtgärd. Det finns flera sätt att minska trafikledernas barriäreffekter.
I trafikstrategin lyfts bland annat omdaning till stadsboulevarder,
fler planskilda korsningsmöjligheter eller överdäckning fram som
alternativ.

Sammanfattning
Det är mot denna bakgrund som tanken om att boulevardisera
Dag Hammarskjöldsleden ska läsas: att staden förväntas växa
mycket kraftigt till år 2050 och behöver möjliggöra för en så hållbar
stadsexpansion som möjligt. I praktiken innebär detta bland annat
att omvandla och förtäta bebyggelsen i det sammanhängande
stadsområdet på ett klokt sätt, där stadens förutsättningar att
minska resbehoven och främja en hållbar mobilitet är bäst.
För att stödja stadsomvandlingen i sydvästra Göteborg och bidra
till både hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer i Södra Mellanstaden behöver Dag Hammarskjöldsleden omvandlas till boulevard.

• Nordens logistikcentrum
Tillsammans med strategin för
utbyggnadsplanering, grönstrategin och den antagna visionen
för Älvstaden, visar trafikstrategin
en riktning för Göteborgs markanvändning de närmaste 20 åren.

JÄRNBROTT

Källa: Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Mölndals stad & Partille kommun. 2018.
Målbild Koll2035.

1 Omfattar idag i princip staden innanför Vallgraven och området runt
Centralstationen.
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Del 2.
Utgångspunkter för
en omvandling av Dag
Hammarskjöldsleden
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2.1. Överblick av
utgångspunkter

Bildkälla: Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
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Centrum

I detta kapitel presenteras de viktigaste
utgångspunkterna som sätter ramarna för en
omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till
boulevard.

cirka 5 miljoner kronor/år, under de kommande 30 åren. En annan
utformning av leden skulle kunna innebära att mycket av ledens
underhållsbehov kan byggas bort.

Frölunda

Hela del 2 av denna rapport diskuterar utgångspunkter för en
boulevardomvandling och utveckling av Dag Hammarskjöldstaden. Delen är uppdelad i 3 kapitel. I detta första kapitel presenteras
en överblick av de viktigaste utgångspunkterna som sätter ramarna
för en omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till boulevard.
I nästföljande kapitel (2.2) presenteras kollektivtrafiksystemets
kapacitet och begränsningar närmare, samt vad det innebär för
stadsutvecklingen i Göteborg. I kapitel 2.3 diskuteras hur de vägval
som presenteras i kapitel 2.2 påverkar de olika stadsbyggnadsidéer
som finns för Dag Hammarskjöldstaden.

Dag Hammarskjöldsledens läge och
roll idag

En järnväg kan bli aktuell här

Mölndal

Nya Hovås

Dagens funktion: trafikled (motorväg) med
hög kapacitet och mycket god framkomlighet
för regional och kommunal biltrafik.

Dag Hammarskjöldsleden är en cirka 5 km lång trafikled som
sträcker sig i nord-sydlig riktning mellan Järnbrottsmotet och
Linnéplatsen. Med sin långa sträckning går leden genom två
stadsdelar: Askim-Frölunda-Högsbo och Majorna-Linné. År 20172018 trafikerade cirka 24 000 fordon/dygn sträckan norr om
Marklandsplatsen och cirka 31-37 000 fordon/dygn sträckan söder
om Marklandsplatsen. Trafiken längs stråket har överlag minskat
betydligt under de senaste årtiondena, om än i olika utsträckning
på olika delsträckor.

Fotograf: Frida Winter

En utbyggnad av järnvägssystemet på detta sätt skulle få långtgående strukturerande effekter för Göteborgs stadsutveckling. Den
skulle också medföra konsekvenser för bland annat Göteborgsregionens och arbetsmarknadsregionens utveckling, samt stadens
roll som regioncentrum. Utbyggnaden av järnvägssystemet har
också nationell betydelse och kan påverka möjligheten till nationell
tågtillgänglighet både för gods och människor. Det är därför en
mycket viktigt strategisk fråga för flera aktörer och behöver därför
utredas närmare.

Hede

Kungsbacka

Leden är idag en viktig länk i stadens övergripande vägnät och
förbinder Övre Husargatan, Per Dubbsgatan, Högsboleden, Margretebergsgatan, Marconigatan, A Odhners gata, Radiovägen och
Frölunda Smedjegata med varandra. Samtidigt är den ett av de
kapacitetsstarka och mest gena transportstråken för regional och
kommunal bil- och kollektivtrafik, samt pendlingscykeltrafik från
sydvästra Göteborg till stadskärnan - det vill säga för genomfartstrafik. Det är en av de viktigaste planeringsförutsättningarna för en
framtida omvandling av leden och stadsutveckling i trafikområdets
direkta närhet och omgivning. En omvandling av en storskalig
trafikled av den här typen kommer nämligen att få stora effekter
på både resmönstren inom området och trafiksystemet utanför
området, särskilt omkringliggande trafikleder.

Arbetet med en utveckling av kollektivtrafiksystemet i detta och
angränsande planeringsarbeten, har visat på en potentiell möjlighet att anlägga en ny järnväg inom Göteborg. Möjligheten med en
utveckling av järnvägssystemet (med koppling till Västlänken) har
utretts tidigare i olika studier och det finns ett utredningsområde
för järnväg i detta område i nu gällande översiktsplan. Sträckningen för denna går från Haga station vidare söderut i väg 158:s stråk,
till Kungsbacka C. En sådan utbyggnad av järnvägssystemet har en
stor inneboende potential för hela Göteborgs Stad och Göteborgsregionens utveckling - särskilt med en eventuell vidareutveckling
där även Hamnbanan och Bohusbanan ansluts till Västlänken.

Stadsutvecklingen i Dag Hammarskjöldstaden
behöver ta hänsyn till en eventuell framtida
järnväg genom området, med tillhörande
station(er).

Stadsutvecklingspotentialen kring en/flera järnvägsstationer
varierar mycket beroende på var de skulle lokaliseras i det här området. Om en järnväg från Haga station vidare söderut i väg 158:s
stråk skulle bli aktuell, är linjedragningen fortfarande inte klarlagd.
Alternativ för både den västra och östra sidan om Dag Hammarskjöldsleden har undersökts översiktligt, liksom en linjedragning i
Dag Hammarskjöldsleden. En linjedragning i Dag Hammarskjöldsledens sträckning får stor inverkan på boulevardomvandlingen,

Konstruktioner som börjar nå sin
livslängd
Många av brokonstruktionerna längs Dag Hammarskjöldsleden är
cirka 50 år gamla. Deras beräknade livslängd är 80-100 år och inom
en inte alltför lång tid kommer det därför finnas ett stort underhålls- och reinvesteringsbehov för dessa. En mycket översiktlig
kostnadsuppskattning är att underhållet för brokonstruktionerna är
28

Bildkälla: Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs
Stad

Bildkälla: Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs
Stad
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En stor del av den lokala trafiken
behöver ske med gång och cykel

som då behöver samsas med ett spårreservat för järnväg på delar
av sträckan. Järnvägen har förutsatts behöva passera över Söder-/
Västerleden. Norr om Söder-/Västerleden förutsätts järnvägen så
snart som möjligt gå ner under mark, hela vägen till Haga station.

Utöver en kapacitetsstark kollektivtrafik behöver stadsdelen också
möjliggöra att en stor del av de lokala resorna, inom stadsdelen,
kan genomföras med gång och cykel. Biltrafiken ska ges utrymme
i stadsdelen, men inte med samma typ av framkomlighet för
genomfartstrafik som idag. Detta är nödvändigt för att det ska
vara möjligt att genomföra stadsutvecklingen intill boulevarden.
Denna omställning mot ett mer hållbart resande krävs också för att
stadens klimatmål ska kunna nås.

Den fördjupade översiktsplanen för Högsbo-Frölunda redovisar
inte utredningsområdena för samtliga sträckningar som har
studerats. Antalet utredningsområden som redovisas på markanvändningskartan har begränsats och en sträckning via till exempel
Frölunda Torg redovisas inte. De potentiella järnvägssträckningar
som översiktligt har studerats av Trafikverket redovisas i figuren till
höger. I ett eventuellt fortsatt utredningsarbete om järnväg enligt
Trafikverkets studie kommer det att vara av intresse att studera
samtliga sträckningar som studien har redovisat som tänkbara.

Dag Hammarskjöldstaden behöver
grundas på en kapacitetsstark
kollektivtrafik
När staden växer och invånarna blir fler behöver trafiksystemet
användas mer effektivt och byggas ut där det är nödvändigt. All
om- och utbyggnad av trafiksystemet behöver ställas i relation
till hur det gagnar stadens mobilitet på bästa sätt och bidrar
med tillgänglighet för så många invånare som möjligt. Dag Hammarskjöldstaden behöver därför grundas på en kapacitetsstark
kollektivtrafikstruktur, så att nuvarande och tillkommande invånare
här kan genomföra sina längre resor med kollektivtrafik i avsevärt
högre utsträckning än idag.

Dag Hammarskjölds boulevard
behöver länka ihop öst och väst
Fotograf: Frida Winter
Illustration som visar de fem alternativ för
en järnvägssträckning som ursprungligen
analyserades översiktligt av Trafikverket. Det
blå alternativet (längst västerut) ströks senare
av genomförbarhetsskäl.
Källa: Trafikverket. 2020. Pendeltåg i kollektivtrafikreservatet. Ärendenummer 2020/86077.

Göteborg är en stad där skillnaderna bland invånarnas livsvillkor är
stora och ojämlikheten är utbredd. En del i att förbättra situationen
och åstadkomma ett mer jämlikt Göteborg är att arbeta för en mer
fler. Satsning på kol
likvärdig tillgänglighet till stadens gemensamma rum. Idag delas
pålitligheten, framf
staden av ett antal fysiska och mentala barriärer. För att de gementill viktiga målpunkter
samma offentliga rummen ska bli mer tillgängliga för alla behöver
Planer
låtelsef
dessa barriärer överbryggas.
Dag Hammarskjöldsleden är en av stadens stora fysiska barriärer.
Med sin utbredning avskärmar den effektivt Frölunda och östra
Högsbo från varandra. Den försämrar också tillgängligheten till
några av stadens viktigaste parker och naturområden: Slottsskogen, Botaniska trädgården och Änggårdsbergen.
Stadsutveckling är ett viktigt verktyg i att binda samman områden och platser som tidigare varit åtskilda och på så sätt bidra
till att staden blir mer tillgänglig, sammanhållen och jämlik. En
omvandling av Dag Hammarskjöldsleden behöver därför bidra till
att dagens barriärverkan minskar och att målpunkterna längs med
sträckan tillgängliggörs för fler av stadens invånare. Samtidigt som
Dag Hammarskjöldstaden kommer att få en viktig funktion som
sammanbindande länk, är det samtidigt ett så pass stort stadsområde att det måste få en tydlig egen identitet.

En boulevardomvandling påverkar också resenärer från södra
Göteborg (längs områdena runt väg 158), som idag reser med
den stadsnära expressbusstrafiken längs Dag Hammarskjöldsleden. Behoven för dessa resenärer behöver tas i beaktande vid en
omvandling, så att de erbjuds en så attraktiv resa som möjligt.
Införandet av metrobuss, enligt Målbild Koll2035, är en viktig
pusselbit för kollektivtrafikstrukturen i Dag Hammarskjöldstaden.
Enligt målbilden ska de stadsnära expressbussarnas funktion idag
(norrut från Järnbrott) ges en annan trafikering för att bland annat
möjliggöra andra reserelationer och avlasta City. Stadsbanan och
metrobussen behöver tillsammans bli de bärande färdmedlen för
både befintliga invånare och ha potentialen att attrahera en stor
del av de nya invånare som kommer att flytta till sydvästra Göteborg. Detta för att möjliggöra att de något längre resorna inom/till/
från denna stadsdel ska kunna ske på ett hållbart och attraktivt sätt.

Viktiga genomförandefrågor
Lång utbyggnadstid - i etapper
Utbyggnaden av Dag Hammarskjöldstaden är ett omfattande
stadsutvecklingsprojekt som kommer att ta lång tid att bygga ut.
Stadsutvecklingen behöver därför anpassas till en etapputbyggnad, så att den framväxande staden fungerar under uppbyggnaden.

I arbetet med att hitta en lämplig utbyggnad av kollektivtrafiksystemet, som kan matcha stadsutvecklingen, har dock framkommit
att stadens kollektivtrafiksystem har inneboende begränsningar.
Dessa får särskilt stor effekt i centrala Göteborg men även i stadens
sydvästra del, vilket påverkar möjligheterna till stadsutveckling.
Mer att läsa om detta finns i kapitel 2.2.

Mobilitet under utbyggnadstiden
Mobiliteten behöver anpassas i de olika etapperna av stadsutvecklingen, där resandet från områden utanför Dag Hammarskjöldsta-

Text markerad med grön färg har införts som förtydligande efter trafiknämndens sammanträde 2021-03-18.
Fotograf: Frida Winter
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den särskilt behöver tas omhand. Detta med anledning av att leden
idag fyller en viktig funktion för sådana resor.

• För många av brokonstruktionerna längs Dag Hammarskjöldsleden finns det ett stort underhålls- och reinvesteringsbehov,
inom en inte alltför lång tid. En annan utformning av leden
skulle kunna innebära att mycket av ledens underhållsbehov
kan byggas bort.

Markinnehav
Kommunen äger förhållandevis lite mark i detta område och
markinnehavet är främst lokaliserat i anslutning till trafikleden.

• En utbyggnad av järnvägssystemet har en stor inneboende
potential för hela Göteborgs Stad och Göteborgsregionens
utveckling - särskilt med en eventuell vidareutveckling där
även Hamnbanan och Bohusbanan ansluts till Västlänken.
Staden behöver begrunda hur man ska välja att förvalta en
sådan möjlighet och fatta aktiva beslut.

Dagvatten och skyfall
Dag Hammarskjöldsleden är lågt beläget i ett stort avrinningsområde och behöver kunna härbärgera både omfattande mängder
dagvatten och skyfallsytor för framtida extremväder. Samtidigt har
dagvattensystemet i Dag Hammarskjöldsledens stråk, Högsbo/Frölunda och Högsbo industriområde kapacitetsbrister och är underdimensionerat. I samband med stadsutveckling i området behöver
man säkerställa en ökad kapacitet i dagvattenhanteringen.
Vad gäller skyfall är det ett krav att markanvändningen som föreslås
är lämplig ur översvämningssynpunkt, samt att byggnader och
byggnadsfunktioner inte skadas vid ett 100-årsregn. Detta måste
uppfyllas om en förändrad markanvändning ska vara genomförbar.
För nya detaljplaner är kraven dock högre: då ska ingen ny bebyggelse skadas vid skyfall. Tillkommande bebyggelse eller större
förändringar i markanvändningen i ett område kan därför innebära
ett större behov av skyfallsåtgärder än vad dagens strukturplane
visar.
Det finns en samverkansöverenskommelse mellan flera av stadens
förvaltningar gällande lösningar för stadens skyfalls- och dagvattenhantering. Denna överenskommelse förespråkar i första hand
samlade lösningar och ej många mindre lösningar, av ekonomiska
och underhållsmässiga skäl. Skyfalls- och dagvattenhanteringen
i Dag Hammarskjöldstaden behöver i största möjliga mån följa
överenskommelsen.

• En järnvägsdragning i Dag Hammarskjöldsledens sträckning
skulle få stor inverkan på boulevardomvandlingen, som då
behöver samsas med ett spårreservat för järnväg på delar av
sträckan.
Fotograf: Lo Birgersson/Visuell Kommunikation

• Den nuvarande och nära förestående stadsutvecklingen
inom hela den fördjupade översiktsplanens område kan få
helt avgörande effekter för om järnvägsstation blir aktuell att
lokalisera i området.

De stora ledningsstråken i Dag Hammarskjöldstråket.






Ledningar
Stora ledningsstråk löper i Dag Hammarskjöldsledens stråk idag.
Underhåll och eventuell flytt av dessa ledningar är mycket kostsamma. Utgångspunkten för denna studie har därför varit att de ligger
kvar i befintligt läge, vilket har haft stor påverkan på boulevardsförslagets utformning.

• Leden är idag en viktig länk i stadens övergripande vägnät.
• Leden är ett av de kapacitetsstarka och mest gena transportstråken för regional och kommunal bil- och busstrafik, samt
pendlingscykeltrafik från sydvästra Göteborg till stadskärnan,
det vill säga för genomfartstrafik.
• En omvandling av en storskalig trafikled av den här typen
kommer att få stora effekter på både resmönstren inom
området och trafiksystemet utanför området, särskilt omkringliggande trafikleder.
32

• Omvandlingen av Dag Hammarskjöldsleden behöver bidra till
att dagens barriärverkan minskar och att målpunkterna längs
med sträckan tillgängliggörs för fler av stadens invånare.
• Dag Hammarskjöldstaden behöver grundas på en kapacitetsstark och attraktiv kollektivtrafikstruktur, i annat fall kommer
det ökade resbehovet framöver till stor del att ske med bil,
vilket leder till negativa effekter på miljö, hälsa och stadsmiljö.
• Stadsbanan och metrobussen behöver tillsammans bli de
bärande färdmedlen i Dag Hammarskjöldstadens kollektivtrafikstruktur.
• Stadens kollektivtrafiksystem har inneboende begränsningar
som påverkar möjligheterna till stadsutveckling.

 
 



Sammanfattning

• Stadsutvecklingspotentialen kring en/flera järnvägsstationer
varierar mycket beroende på var de skulle lokaliseras i det här
området.
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2.2. Kapaciteten i
kollektivtrafiksystemet

Bildkälla: Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
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I det här kapitlet diskuteras kollektivtrafiksystemets
kapacitet och begränsning, samt vad det innebär
för stadsutvecklingen i Göteborg.
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Kollektivtrafiksystemet som ska försörja Storgöteborg är uppbyggt
på ett trafiksystem som går ovan mark, även i centrala Göteborg.
Det innebär att det finns begränsningar i hur mycket mer trafik
systemet som helhet kan tillföras. Detta då kollektivtrafiken konkurrerar om utrymme och tid, dels i relation till annan kollektivtrafik
och dels till alla andra trafikslag som också finns ovan mark.
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Dagens kollektivtrafiksystem i
centrala Göteborg börjar nå sin
begränsning
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Stadens kollektivtrafiksystem har fungerat förhållandevis väl fram
till idag, men nu börjar det bli hårt ansträngt. Nu siktar planeringen
för det framtida Göteborg mot en 50 procentig tillväxt av antalet
invånare i hela staden och då blir kollektivtrafiksystemets kapacitet
i markplan otillräcklig. Varje trafiksystem har sin begränsning och
det finns en gräns för hur länge dagens kollektivtrafiksystem räcker
till, även om det kompletteras och byggs ut.

Alternativet till ett planskilt järnvägssystem bör vara att justera ned
målsättningen för den framtida befolkningstillväxten. Detta för att
resandebehoven ska kunna tas omhand inom ramen för en realiserbar utbyggnad av befintligt kollektivtrafiksystem.

Vad föreslår den fördjupade
översiktsplanen för utvecklingen i
sydvästra Göteborg?
Planförslaget för hela den fördjupade översiktsplanen (som omfattar ett större område än Dag Hammarskjöldstaden) innebär
bland annat att 100–110 hektar verksamhetsområden i sydvästra
Göteborg föreslås omvandlas till blandstad, med huvudsakligt
innehåll av bostäder. Enligt planförslaget finns det en maximal
potential för knappt 100 000 invånare år 2050, inom hela området.
Detta kan jämföras med att cirka 53 000 invånare bor i området år
2020. Fördelningen av de tillkommande invånarna vid en maximal
utbyggnad inom planens område framgår av figurerna nedan.
Föreslagen omfattning och fördelning av tillkommande bostäder enligt den fördjupade
översiktsplanen.

Svårt att fullt ut realisera Målbild Koll2035
Målbild Koll2035 utgår ifrån vilket reseutbud som behövs för att
möta en framtida efterfrågan på resande i Storgöteborg, baserat på
den markanvändning som planeras till år 2035. Den föreslår bland
annat införandet av flera nya kollektivtrafikkoncept, däribland
stadsbana och metrobuss. I målbilden pekas både Dag Hammarskjöldsleden och nuvarande Frölundabanan ut som stadsbanestråk.
I Göteborgs Stads fortsatta arbete med att verkställa Målbild
Koll2035 har dock tidiga analyser visat att det är svårt att fullt
ut möjliggöra den föreslagna utvecklingen av spårtrafiken som
beskrivs i målbilden. Detta då kapacitetstaket överskrids i de
centrala delarna av spårvägsnätet. Det är helt enkelt väldigt svårt
att rymma all den föreslagna trafiken i markplan, med dess inbördes korsningsanspråk och i relation till andra anspråk i trafik- och
stadsmiljön.


    
 

Sektor

Boende 2020

Pågående
utveckling,
skattning

Änggården

1400

0

1000

2000

Nordvästra sidan
utom boulevardens västra sida

35950

10200

50000

58500

Nordöstra sidan
med västra sidan
av boulevarden

0

3800

16500

24000

Sydvästra sidan

11400

2600

16000

18000

Sydöstra sidan

4400

1900

5500

8000

Totalt i
planområdet

53150

18800

Om resandebehoven hos den tillkommande befolkningen inte ska
ske med i huvudsak bil, står Storgöteborg nu inför behovet av att
komplettera sitt kollektiva trafiksystem med ett planskilt järnvägssystem. Detta skulle både kunna öka robustheten i stadens trafiksystem, men också skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling
till en storstadsregion.
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eller justera tillväxtmålet?
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Det pågår dock redan omfattande förtätningsprojekt i sydvästra
Göteborg, nästan uteslutande i form av bostäder. Inom den fördjupade översiktsplanens område pågår bostadsprojekt för närmare
20 000 invånare, varav huvuddelen ligger inom den nordvästra
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kvadranten. Detta utan större kompletterande förstärkningar i
trafiksystemet. Bostäderna lokaliseras dock huvudsakligen i kollektivtrafiknära lägen, det vill säga i närheten av Frölundabanan. Men
merparten av de tillkommande invånarnas arbetsplatser kommer
att ligga utanför det direkta närområdet, samtidigt som målpunkterna i stadskärnan fortsatt kommer att ha en stor dragningskraft.
Reseanspråken kommer därför att öka och många fler resor behöva
ske med kollektivtrafik till andra delar av staden och regionen.

Utredningsarbetena för den fördjupade översiktsplanen och
denna åtgärdsvalsstudie har tillsammans studerat hur omfattande
stadsutveckling som kan föreslås, givet kollektivtrafiksystemets
kapacitet. Huvudfrågan har varit om kollektivtrafiken kan försörja
en utbyggnad för knappt 100 000 invånare inom den fördjupade
översiktsplanens område. Om inte, hur stor utbyggnad är möjlig?

Vad säger analysresultaten gällande
kollektivtrafikens kapacitet?

Hur påverkas Dag
Hammarskjöldstaden av pågående
förtätning i sydväst?
Som tidigare nämnts föreslår Målbild Koll2035 att det ska finnas två
stadsbanor i sydvästra Göteborg: Frölundabanan och stadsbanan i
Dag Hammarskjöldsledens sträckning. Mellan Annedalsmotet och
Marklandsplatsen går de dock i gemensam sträckning, på samma
bana. Detta innebär att spårtrafiken på de båda banorna behöver
balanseras gentemot varandra, så att man inte överskrider maxkapaciteten på sträckan Annedalsmotet-Marklandsplatsen.
Denna studie bedömer att det finns kapacitetsutrymme att införa
en helt ny spårvägslinje på sträckan söder om Annedalsmotet.
För att det ska finnas tillräcklig kollektivtrafikkapacitet för stadsutvecklingen i Dag Hammarskjöldstaden krävs dock att stadsbanan
i boulevarden trafikeras av två spårvägslinjer. På grund av behovet
att balansera trafiken på boulevardens stadsbana med den på
Frölundabanan, behöver därför en av spårvägslinjerna på Frölundabanan flyttas och bli en av boulevardens spårvägslinjer, åtminstone
mellan Marklandsplatsen och Musikvägens hållplats.
När det nu pågår omfattande förtätning i Frölunda, Kaverös och
Flatås, innebär det att alltmer av den tillgängliga kollektivtrafikkapaciteten på Frölundabanan kommer att intecknas för de framtida
invånarna i banans närhet. Ju längre tiden går kommer det alltså
att bli svårare att flytta en av spårvägslinjerna till Dag Hammarskjölds boulevard. Den pågående planeringen påverkar därmed
Dag Hammarskjöldstadens framväxt i hög utsträckning.

Balanserad stadsutveckling
eftersträvas
Utgångspunkten för det förvaltningsgemensamma arbetet har
varit att stadsutvecklingen behöver vara balanserad gentemot
kollektivtrafikens kapacitet. Detta för att invånarna ska kunna ha en
fortsatt god kollektivtrafikförsörjning och därmed god tillgänglighet till staden, samtidigt som stadens mål för ett hållbart resande
fortsatt kan nås.
”Styrande för när och om omvandlingen kan ske är att kollektivtrafikkapacieteten ökar i motsvararande takt som befolkningen och behovet av
förändrade resmönster kräver”.
(ur Fördjupad översiktsplan för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarsköljdsleden).
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Fotograf: Rebecca Havedal

Fotograf: Rebecca Havedal

ANALYS AV EFTERFRÅGAN

ANALYS AV UTBUD

Efterfrågan på resor är beroende
av dels hur många människor som
bor och verkar inom området,
samt hur och i vilken omfattning
de reser. I efterfrågeanalyserna
har hela den fördjupade översiktsplanens område omfattats. Det
är pendling till och från stadsdelarna under dygnets mest belastade timme1 som har beräknats.

Möjligt framtida utbud av spårvägstrafik har studerats i sex olika
scenarier (”A”, ”B”, ”C”, ”D”, ”E” och ”F”).
Scenarierna varierar med avseende
på antal turer, längd på vagnar och
antal linjer. För samtliga scenarion
valdes komfortkapaciteten1 ut som
dimensionerande för beläggningen
på en linje. Detta för att spårvagnas
teoretiska maxkapacitet alltid är högre än resenärernas upplevda maxkapacitet (komfortkapaciteten).

I korthet har fyra olika scenarier
för efterfrågan analyserats: ”2040
Lågt”, ”2040 Troligt lågt”, ”2040
Troligt högt” och ”2040 Högt” (se
kolumn till höger). Samtliga har haft
målår 2040 och utgått ifrån en full
utbyggnad inom den fördjupade
översiktsplanens område, det vill
säga cirka 100 000 invånare totalt.
Samtliga scenarion förutom
”2040 Högt”, baseras på antagandet om att fördelningen mellan
buss och spårvagn är ungefär
densamma som dagens relativa
fördelning mellan trafikslagen,
samt att resandet i maxtimme
och maxriktning följer samma
mönster som dagens resande.

1 maxtimmen som inträffar på
morgonen.

Scenario C valdes ut som dimensionerande utbudsscenario. Detta
är det scenario som maximerar
kapaciteten med hänsyn till begränsningar i omgivande plankorsningar i det anslutande spårvägsnätet. Det förutsätter dock att
flaskhalsar i centrala Göteborg har
byggts bort, så att det är möjligt att
trafikera med den ytterligare linje
som dess trafikupplägg innebär.
Det förutsätter troligen också att
Lindholmsförbindelsen är byggd.
De andra scenarierna valdes bort
på grund av att de förutsätter en
högre turtäthet. Det ökar i sin tur
osäkerheten för huruvida de är
möjliga att genomföra, givet de
inneboende begränsningarna i
ett markbundet spårvägssystem.
1 Komfortkapacitet = antalet
sittplatser + 40 procent av antalet
ståplatser.

I kapacitetsanalyserna har dels studerats hur mycket spårvägstrafik
som kan erbjudas den fördjupade översiktsplanens område som
helhet1 och dels en möjlig fördelning av spårvägstrafiken mellan en
stadsbana i boulevarden och Frölundabanan. Analyserna har utgått
ifrån olika scenarier för både efterfrågan på och utbud av kollektivtrafik. En ingående beskrivning av förutsättningar och beräkningar
finns i bilaga 8 PM Kollektivtrafik.
Analysresultaten visar att cirka 6000 personer kommer att ha ett
behov av att resa med spårväg från den fördjupade översiktsplanens område till centrala Göteborg (under maxtimmen), om
planförslagets fulla potential realiseras (knappt 100 000 invånare).
Detta motsvarar en efterfrågan som möter trafikstrategins mål
för resande från området. Den förutsätter dock att bland annat
metrobuss blir ett attraktivt alternativ för kollektivtrafikresor via de
statliga trafiklederna. Denna resandeefterfrågan från 6000 personer, för kollektivtrafikresor norrut från området under morgonens
maxtimme, är den som har använts som dimensionerande för att
dra slutsatser i studien.
Som nämndes i del 1 av denna rapport pekar Målbild Koll2035 ut
stadsbana som nödvändig i boulevarden (av kapacitetsskäl) för att
möta framtida efterfrågan från exploatering i området. Trafikanalyserna som genomförts i denna studie har kunnat validera den
slutsatsen. Detta genom att visa att en kollektivtrafikförsörjning
med enbart buss inte skulle vara tillräcklig för den fördjupade översiktsplanens maximala stadsutveckling (knappt 100 000 invånare).
Även utbudet av kollektivtrafikresor med spårvägstrafiken analyserades med hjälp av scenarier. Resultaten ger att den dimensionerande kapacitet som bör användas är 5000 personer per timme och
riktning. Som jämförelse ligger idag kapaciteten på 3600 personer
per timme och riktning. Ändå upplevs en del av turerna på linjer på
Frölundabanan vara högt belagda idag.
Sammantaget överstiger alltså den dimensionerande efterfrågan
på 6000 personer (per timme) kapaciteten på 5000 personer (per
timme), med 1000 personer per timme. Efterfrågan på kollektivtrafikresor med spårväg behöver därför anpassas till det möjligt
framtida utbudet. Detta bör ske genom att anpassa stadsutvecklingen till en lägre utbyggnadsvolym.

1 summerat i ett tvärsnitt på Frölundabanan, mellan Marklandsplatsen och
Annedalsmotet.
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Den fördjupade översiktsplanen kan
behöva begränsas

vagnen till Frölunda”. Det innebär att staden inte kan fullfölja
utvecklingen inom Målbild Koll2035, med stadsbana hela vägen till
Radiomotet/Järnbrott i boulevardens sträckning. Detta på grund av
att ingen av spårvägslinjerna längs Frölundabanan då kan flyttas till
att enbart trafikera boulevarden, hela vägen mellan Marklandsplatsen och Radiomotet/Järnbrott. De två spårvägslinjerna som trafikerar boulevarden söder om Marklandsplatsen behöver svänga av
vid Marconimotet och därefter fortsätta trafikera Frölundabanan,
mellan Musikvägen och Frölunda torg. Detta för att tillhandahålla
tillräcklig spårvägskapacitet längs södra delen av Frölundabanan.

En övergripande slutsats från kapacitetsanalyserna är att spårvägssystemets kapacitet medför begränsningar för hur omfattande
stadsutvecklingen inom den fördjupade översiktsplanens område
kan bli. Begränsningarna har sin grund i att det finns ett maxtak
för hur många spårvagnar som kan trafikera i markplan genom
korsningar i centrala Göteborg. Det påverkar i sin tur hur stor
kollektivtrafikkapacitet som kan erbjudas till sydvästra Göteborg.

Staden behöver fatta ett beslut om vilken av dessa vägar man vill
gå, eftersom pågående planering fortgår så länge inget annat meddelas. Båda alternativen får följdeffekter för stadsutvecklingen.

Med nu känd kunskap motsvarar ovan nämnda begränsning till ett
resande på 5000 personer under maxtimmen, en markanvändning
på cirka 85 000 invånare inom den fördjupade översiktsplanen. Det
skulle innebära en reducering med cirka 15 000 invånare från den
fulla potentialen i området om knappt 100 000 invånare.

Finns det vägar runt
spårvägsbegränsningen?

I spårvägsbegränsningen uppstår
ett första vägval

På lång sikt kan det finnas flera sätt att komma förbi spårvägsbegränsningen och möjliggöra för att den fulla potentialen i den
fördjupade översiktsplanens förverkligas:

I denna situation uppstår ett första vägval för staden att göra. Antingen kan staden välja att bejaka utvecklingen i Målbild Koll2035
och arbeta för att anlägga en stadsbana i Dag Hammarskjöldsledens sträckning. Detta är scenario ”Med stadsbana till Järnbrott”.
Valet att göra det får till följd att en del av all pågående - samt all
tillkommande - planering väster om leden (i Frölunda, Högsbo, Kaverös och Tynnered) måste bromsas permanent eller tills en järnväg
angör Frölunda. Annars kommer inte kollektivtrafikkapaciteten att
räcka till för de nya bostäderna i dessa områden.

• Ett alternativ vore om en ny järnväg drogs inom planområdet
och minst en station anlades, antingen i Frölunda eller Järnbrott. Då skulle kollektivtrafiksystemets kapacitet öka avsevärt, vilket möjliggör hela den önskade stadsutvecklingen.
Järnvägsalternativet har flest fördelar, men är en lösning som
medför stora investeringar och kan vara på plats först om flera
decennier.

Det andra alternativet är att bejaka den pågående planeringen
väster om leden och låta den färdigställas. Detta är scenario ”Med
Tidslinje
Nutid

Vägval nr 1:
Bejaka pågående planering eller
bejaka Målbild Koll2035?
”MED VAGNEN TILL FRÖLUNDA”
• Pågående planering bejakas
• Stadsbanan i boulevarden slutar i Marconimotet och svänger
av mot Musikplatsen
• Nästan all pågående planering i Frölunda kan fortsätta
• Dag Hammarskjöldstaden söder om A Odhners gata realiseras
inte.
”MED STADSBANA TILL JÄRNBROTT”
• Målbild Koll2035 bejakas
• Stadsbanan i boulevarden går ända till Radiomotet/Järnbrott
• En del av all pågående planering, samt all tillkommande
planering i Frölunda/Tynnered måste bromsas permanent eller
tills tåget är på plats
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• Ett annat alternativ vore att försöka komma förbi begränsningarna i spårvägssystemet i centrum av Göteborg. Det
skulle kräva att spårvägen planskiljs i sin helhet, i alla de
punkter där den möter andra anspråk i markplan. Det bedöms
som mindre effektivt, troligt och genomförbart.
• Ett tredje alternativ vore att prioritera den fördjupade översiktsplanens område och behov av kollektivtrafikkapacitet,
före någon annan del av Göteborg. Det vill säga fördela
tillgänglig spårvägskapacitet på ett annat sätt. Huruvida det är
trafiktekniskt möjligt att nå Frölunda-Högsbo med så många
vagnar som isåfall krävs, ligger dock utanför denna studies
avgränsning att utreda.

Järnvägsmöjligheten leder till nästa
vägval
Staden står således inför en eventuell boulevard- och stadsomvandling av Dag Hammarskjöldsleden och östra Högsbo, samtidigt
som det finns begränsningar i utbyggnaden av befintligt kollektivtrafiksystem. Möjligheten att etablera en järnvägsstation i området
öppnar dock nya möjligheter för den framtida stadsutvecklingen i
sydvästra Göteborg.
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Stadsutvecklingspotentialen för en stadsdel med en järnvägsstation med regional tillgänglighet, är helt annorlunda jämfört med
den för stadsdelar utan en station. En järnvägsstation med regional
tillgänglighet i så nära anslutning till det regioncentrum som
Göteborg är, är en unik lokaliseringsfaktor för många intressen.
Stadens aktörer behöver begrunda hur man ska välja att förvalta
en sådan möjlighet och fatta aktiva beslut. Den nuvarande och
nära förestående stadsutvecklingen inom hela den fördjupade
översiktsplanens område kan få helt avgörande effekter för om
järnvägsstation blir aktuell att lokalisera i området.

En eventuell järnvägsstation i Frölunda skulle
landa i en stadsmiljö med hög bostadstäthet.

Vägval nr 1:
Bejaka pågående
planering eller
bejaka Målbild
Kol2035?
Nutid

Med anledning av att det kan finnas en möjlighet att lokalisera
en järnvägsstation i Dag Hammarskjöldstaden, ställs staden inför
nästa vägval:
• Vill staden skapa förutsättningar för att realisera den fördjupade översiktsplanens fulla potential?

”MED VAGNEN TILL
FRÖLUNDA”

• Om ja, vill man arbeta för att en tågstation ska lokaliseras i
antingen Frölunda eller Järnbrott?
Beroende på hur staden valde att agera vid vägval 1, kommer olika
scenarier att vara aktuella vid detta vägval, se figuren nästa sida.
Om staden valde att bejaka pågående planering vid förra vägvalet
(”Med vagnen till Frölunda”), vilar hela framväxten av boulevarden
söder om Marconimotet på beslutet i vägval 2.

Vägval nr 2:
Utifrån att vi ska planera för tåg går tåget via Frölunda eller Järnbrott och
vilken effekt får det för
stadsutvecklingen?

”MAXIMALT MED SPÅR I FRÖLUNDA”
• Frölunda får både stadsbana och tåg
• All pågående planering i Frölunda kan fortsätta
• Tågstationen landar mitt i ett bostadsområde
Om tåget går
• (I detta scenario bör en av Frölundabanans spårvägslinjer
via Frölunda
ledas om till Radiomotet/Järnbrott, så att Dag Hammarskjöldstaden söder om A Odhners gata kan utvecklas med
stadsbanan som grund)
Om tåget går
via Järnbrott ”NÄSTA UPPEHÅLL, JÄRNBROTT!”
• All pågående planering i Frölunda kan fortsätta
• Stadsbanan viker av västerut i Marconimotet
• När tåget är på plats kan Dag Hammarskjöldstaden söder
om A Odhners gata utvecklas till en regional knutpunkt,
med regionala centrumfunktioner och verksamheter

Fotograf: Frida Winter

Staden behöver vara drivkraften i järnvägsfrågan
Järnvägsmöjligheten innebär mycket stora osäkerheter - för lång
tid framöver. Om en järnväg blir aktuell kommer det exempelvis
att dröja lång tid innan vi vet vilken sträckning som är möjlig. Men
redan nu kan staden skapa sig en uppfattning om vilken sträckning
man tycker är mest lämplig. Möjligheterna till stadsutveckling
skiljer sig helt åt beroende på om en järnvägsstation lokaliseras i
Frölunda eller Järnbrott.
Det är viktigt att stadens förvaltningar landar i en gemensamt långsiktig idé om en önskad framtid och fattar aktiva beslut som leder i
den riktningen. På så sätt kan staden också föra en tydlig linje mot
berörda aktörer och intressenter och tillse att den stadsutveckling
som sker i närtid också gagnar staden på lång sikt. Exempelvis har
dialogen med Trafikverket tydliggjort att staden behöver vara den
drivande aktören om en järnväg ska komma till stånd i sydvästra
Göteborg. Om en järnväg ingår i stadens önskade framtid krävs
således att staden både är en drivande aktör i frågan och fattar
aktiva stadsuvecklingsbeslut som stödjer en sådan linje. I annat fall
riskerar den önskade utvecklingen att omöjliggöras.

Om tåget går
via Frölunda
”MED STADSBANA
TILL JÄRNBROTT”
Om tåget går
via Järnbrott
En järnvägsstation i Järnbrott skulle landa i en
stadsmiljö som antingen kan få högt bostadseller verksamhetsinnehåll.

Tidslinje

”NÄSTA UPPEHÅLL, FRÖLUNDA!”
• Stadsbana till Radiomotet/Järnbrott
• Dag Hammarskjöldstaden söder om A Odhners gata kan
utvecklas till kommunal knutpunkt
• En del av all pågående planering samt all tillkommande
planering i Frölunda/Tynnered måste bromsas tills tåget
är på plats
• När tåget är på plats kan den maximala planeringen för
både Frölunda och Dag Hammarskjöldstaden realiseras
”PÅ RÄLS MED MÅLBILD KOLL2035”
• Stadsbanan kan nedgraderas och få mer lokal roll
• När tåget är på plats kan Dag Hammarskjöldstaden söder
om A Odhners gata utvecklas till både en kommunal och
regional knutpunkt
• En del av all pågående planering samt all tillkommande
planering i Frölunda/Tynnered måste bromsas permanent

Vad händer om Järnbrott får både
stadsbana och järnväg?

Stadsutvecklingens samband med trafiksystemet och dess kapacitet är både många och komplexa. Sambanden blir dessutom än
mer komplexa av tidsaspekten - där mer kortsiktig exploatering
och utbyggnad inom den närmaste 15-20-årsperioden ibland
behöver ställas i relation till stadens attraktivitet, utvecklingsmöjlighet och trafikförsörjning på lång sikt. I slutänden kommer förutsättningarna för att åstadkomma en hållbar stadsutveckling i Göteborg
att vara starkt beroende av i vilken grad som stadsutvecklingen och
trafiksystemet balanseras.

Om staden aktivt börjar driva järnvägsfrågan och en järnväg
kommer till stånd inom/nära Dag Hammarskjöldstaden, kommer
den att fylla både ett regionalt och ett kommunalt resbehov. Detta
då järnvägen dels blir ett attraktivt färdmedel för resor Kungsbacka
till Göteborg. Men också för att den blir attraktiv för resor från den
Fotograf: Frida Winter
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södra delen av Göteborg till Järnbrott, Sahlgrenska, Haga station,
Korsvägen och Centralstationen - resor på kommunal nivå.
Med en eventuell stadsbana ända till Radiomotet/Järnbrott och
färdigställandet av en järnväg, uppstår en situation med två spårsystem med överlappande nyttor. Detta kan möjliggöra en framtida nedgradering av stadsbanan till spårvagnsstandard, längs hela
eller delar av sträckan, genom att lägga till hållplatser. På så sätt
skulle stadsbanan kunna fylla ett mer lokalt behov i Dag Hammarskjöldstaden. Denna möjlighet skulle behöva utredas närmare och
möjliga tillkommande hållplatser pekas ut i ett tidigt skede, med
koppling till etappvisa ändringar i markanvändningen i området.

Sammanfattning
• Stadens kollektivtrafiksystem börjar bli hårt ansträngt. Planeringen för det framtida Göteborg, med en 50 procentig tillväxt
av antalet invånare, gör att kollektivtrafiksystemets kapacitet i
markplan blir otillräcklig.

2.3. Vägvalen påverkar
stadsbyggnadsidén

• I Göteborgs Stads fortsatta arbete med att verkställa Målbild
Koll2035 har dock tidiga analyser visat att det är svårt att fullt
ut möjliggöra den föreslagna utvecklingen av spårtrafiken
som beskrivs i målbilden. Detta då kapacitetstaket överskrids i
de centrala delarna av spårvägsnätet.
• Spårvägssystemets kapacitet medför begränsningar för hur
omfattande stadsutvecklingen inom den fördjupade översiktsplanens område kan bli.
• Spårtrafiken på Frölundabanan och en stadsbana i Dag
Hammarskjöldsleden behöver balanseras gentemot varandra,
för att inte överskrida maxkapaciteten.
• Med pågående förtätning i Frölunda, Kaverös och Flatås,
intecknas alltmer av den tillgängliga kollektivtrafikkapaciteten på Frölundabanan. Detta påverkar planeringen för Dag
Hammarskjöldstadens framväxt i mycket hög utsträckning.
• Spårlänken i Marconigatan behöver gå på egen banvall, vilket
pågående förtätningsplaner behöver förhålla sig till.
• Staden har ett antal kritiska vägval att göra gällande huruvida
man ska bejaka pågående planering eller Målbild Koll2035.
Valen kommer att vara avgörande för om den fördjupade
översiktsplanens fulla potential kommer att kunna realiseras.
• Införandet av både metrobusskonceptet och en stadsbana
i boulevarden är nödvändigt av kapacitetsskäl, för att möta
framtida efterfrågan från exploatering i den fördjupade översiktsplanens område. En kollektivtrafikförsörjning med enbart
buss vore inte tillräcklig för planens maximala stadsutveckling
(knappt 100 000 invånare).

Fotograf: Frida Winter
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I detta kapitel presenteras hur vägvalen i
föregående kapitel påverkar den stadsbyggnadsidé
som finns för Dag Hammarskjöldstaden. Vilken typ
av omgivande stadsbebyggelse staden har som
mål att skapa runt boulevarden, blir avgörande för
boulevardens utformning och genomförande.

centrala delarna av östra Högsbo industriområde finns det kvar en
del ytor för industri- och/eller företagsområden.

Sträckan söder om Marconimotet
kan utvecklas på olika sätt - eller
inte alls
I föregående kapitel presenterades de vägval som staden står inför
gällande stadsutvecklingen i sydvästra Göteborg, både i närtid och
framtid. Mot bakgrund av hur vi i staden väljer att agera i dessa
viktiga vägval, kan utvecklingen i delar av Dag Hammarskjöldstaden gå i väldigt olika riktning. Detta gäller särskilt sträckan söder
om Marconimotet.

Den fördjupade översiktsplanen
sätter ramarna
Givet att staden nu står inför en boulevard- och stadsomvandling,
kombinerat med begränsningar i befintligt kollektivtrafiksystem
och möjligheten att etablera en eventuell järnväg i området,
aktualiseras frågan: vad ska Dag Hammarskjöldstaden bli för typ
av stadsdel? Vad är stadsbyggnadsidén för den stadsdel, där Dag
Hammarskjölds boulevard kan bli det centrala huvudstråket?

Fotograf: Frida Winter

Fokus:
bostäder

Det är den fördjupade översiktsplanen för Högsbo-Frölunda som
sätter ramarna för innehållet i den stadsbebyggelse som föreslås
tillkomma på stora delar av sträckan längs med den framtida boulevarden, i Dag Hammarskjöldstaden.
I planen är boulevarden ryggraden i Dag Hammarskjöldstadens
omvandlingsområde. Omvandlingen syftar till att denna del av
staden gradvis utvecklas från att bestå av stadsdelar omgivna
av barriärer, till en stad där stadsdelarna är mer integrerade och
kopplas samman av boulevarden, gator eller grönområden. För
att binda ihop dalgången på bägge sidor om boulevarden i en
sammanlänkad stadsbebyggelse, ska västra sidans gatunät bilda
stommen i en övergripande rutnätsstruktur som återspeglas på
den östra sidan av dalgången. På detta sätt skapas raka och direkta
kopplingar mellan dalgångens bägge sidor.
I planen delas Dag Hammarskjölds boulevard och den omkringliggande staden in i tre delsträckor:

För att sträckan söder om Marconimotet ska kunna omvandlas i
enlighet med planförslaget i den fördjupade översiktsplanen, krävs
att det finns en kapacitetsstark kollektivtrafik på sträckan: antingen
i form av stadsbana eller tåg. Det kommer dock att dröja länge
innan vi vet huruvida ett tåg kan bli aktuellt. Det finns en risk att
det aldrig byggs ut en järnväg i detta område. Om staden då har
bejakat pågående planering i det första vägvalet (scenario ”Med
vagnen till Frölunda”) innebär det att sträckan söder om Marconimotet kanske inte kommer att få någon typ av spårbunden kollektivtrafik alls. I en sådan situation kommer en av de grundläggande
förutsättningarna för stadsutveckling här att saknas. En inriktning
mot ”Med vagnen till Frölunda” riskerar alltså att omöjliggöra
förverkligandet av hela den södra delen av boulevarden och Dag
Hammarskjöldstaden.
Men om stadens vägval inneburit att en spårbunden kollektivtrafik
(stadsbana eller tåg) kommer på plats söder om Marconimotet,
finns de grundläggande trafikala förutsättningarna på plats för att
realisera den fördjupade översiktsplanens fullständiga förslag till
stadsomvandling.

Fokus:
mål-/tyngdpunkt med stor andel
verksamheter

• På den norra delsträckan omges boulevarden av parkmiljöer
och befintlig bostadsbebyggelse.
• På den mellersta delsträckan byggs en ny kvartersstad upp
som breder ut sig främst mot öster, men som också kopplas
samman med den västliga sidan i genomgående östvästliga
stråk.
• På den södra delsträckan kommer på sikt en stadsbebyggelse,
som liknar den på mellersta delträckan, att byggas upp.
Skalan anpassas dock till Järnbrotts befintliga bebyggelse på
boulevardens västra sida. I denna del kommer dagvattenhantering och skyfallsytor att påverka stadsbilden.

Fokus bostäder eller tyngdpunkt?
Den fördjupade översiktsplanen har inte haft samma detaljeringsnivå som denna åtgärdsvalsstudie. Den lämnar därför ett visst
handlingsutrymme vad gäller markanvändningen i anslutning till
boulevarden, sydost om Marconimotet i östra Högsbo. Den stora
frågan handlar om huruvida fokus i förtätningen ska ligga på att
etablera mestadels bostäder, eller utveckla östra Högsbo till mer
av en tyngdpunkt i staden och eventuellt regionen. I denna fråga
är staden inte ensam aktör. En utveckling av östra Högsbo kräver
samarbete med flera av samhällets aktörer, inte minst näringslivet
och Västra Götalandsregionen. Men genom planmonopolet har
staden en särställning i att skapa en gemensam målbild för stadsutvecklingen och vara drivande i att den förverkligas.
Med anledning av detta har denna åtgärdsvalsstudie fördjupat sig
i markanvändningsfrågan och tagit fram ett antal fördjupningar,
som mycket översiktligt vidareutvecklar den fördjupade översiktsplanens stadsbyggnadsidé. Detta för att visa på att det finns en stor

Planförslaget föreslår blandstad i stora områden runt boulevarden.
Blandstad är en bred bestämmelse som kan tillåta stor variation
i markanvändningen. Det som eftersträvas i denna geografi är
dock i första hand en bebyggelse med stort inslag av bostäder. I de
Fotograf: Frida Winter
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variation av stadsutvecklingspotential i östra Högsbo, söder om
Marconimotet. Alla fördjupningar ryms inom planförslagets ramar.

Söder om Marconi - med enbart
stadsbana
Det scenario som lägger grunden för denna fördjupning är
”Nästa uppehåll, Frölunda!” eller eventuellt ”Maximalt med spår i
Frölunda”. För att ”Maximalt med spår i Frölunda” ska möjliggöra
denna fördjupning krävs att man leder om en av Frölundabanans
spårvägslinjer till Radiomotet/Järnbrott efter att tåget har kommit
på plats.
Med ett tåg som stannar i Frölunda och en stadsbana som går hela
vägen från Marklandsplatsen till Radiomotet/Järnbrott, har staden
möjlighet att omvandla östra Högsbo i riktning mot:
• ett högt bostadsinnehåll eller
• ett fortsatt högt verksamhetsinnehåll, men i riktning mot fler
yteffektiva verksamheter
Med inriktning mot fortsatt högt verksamhetsinnehåll skulle
området söder om A Odhners gata kunna bli ett växande verksamhetsområde på lång sikt och fungera mer som en mål-/tyngdpunkt
i staden. Viss bostadsförtätning skulle kunna komplettera detta,
men den skulle i huvudsak ske norr om A Odhners gata.
Med en ökning av antalet arbetstillfällen skulle närområdenas
behov av att pendla in till centrumkärnan och andra arbetsplatsområden, kunna minska. Minskade resbehov är positivt både på
lokal nivå, men även på kommunal nivå för hela stadens trafiksystem. Hur stor andel av de närboende invånarna som arbetar inom
området kommer dock vara beroende av bland annat arbetsplatsernas karaktär.

”NÄSTA UPPEHÅLL, FRÖLUNDA!”
• Stadsbana till Radiomotet/
Järnbrott
• Dag Hammarskjöldstaden
söder om A Odhners gata
kan utvecklas till kommunal
knutpunkt
• En del av all pågående
planering samt all tillkommande planering i Frölunda/
Tynnered måste bromsas tills
tåget är på plats
• När tåget är på plats kan
den maximala planeringen
för både Frölunda och
Dag Hammarskjöldstaden
realiseras
”MAXIMALT MED SPÅR I
FRÖLUNDA”
• Frölunda får både stadsbana
och tåg
• All pågående planering i
Frölunda kan fortsätta
• Tågstationen landar mitt i ett
bostadsområde
• (I detta scenario bör en av
Frölundabanans spårvägslinjer ledas om till Radiomotet/
Järnbrott, så att Dag Hammarskjöldstaden söder om A
Odhners gata kan utvecklas
med stadsbanan som grund)

”PÅ RÄLS MED MÅLBILD
KOLL2035”
• Stadsbanan kan nedgraderas
och få mer lokal roll
• När tåget är på plats kan Dag
Hammarskjöldstaden söder
om A Odhners gata utvecklas till både en kommunal
och regional knutpunkt

Med ett högt bostadsinnehåll skulle området kunna bli ett attraktivt område för boende, med mycket god möjlighet till resor inom
staden men också med en attraktiv uppkoppling till regional och
nationell järnväg.

Söder om Marconi - med både tåg
och stadsbana
Det scenario som lägger grunden för denna fördjupning är ”På räls
med Målbild Koll2035”. Med både ett tåg och en stadsbana som
stannar i Radiomotet/Järnbrott, har staden i detta fall möjlighet
att omvandla östra Högsbo i riktning mot en stadsdel med samma
goda förutsättningar som tåg ger möjlighet till i fördjupningen
ovan. Skillnaden är att i denna fördjupning ges både boende och
de som arbetar i området ännu bättre möjligheter till resande inom
staden, med den kapacitetsstarka stadsbanan. Stadsbanan kompletterar det mycket snabba tåget genom både sin högre turtäthet
och högre integrering i staden.

”Nollalternativet” - en olämplig
utveckling
Nollalternativet innebär att den fördjupade översiktsplanen för
Högsbo-Frölunda inte antas. Istället fortsätter den fördjupade
översiktsplanen för Fässbergsdalen att gälla, tillsammans med
planprogram i området.
”Nollalternativet” innebär en utbyggnad till viss del i östra Högsbo,
men utan tillkomsten av en stadsbana och boulevard. Scenariot
bygger istället på kollektivtrafikförsörjning med buss i Dag Hammarskjöldsleden. Detta är inte en robust lösning med tanke på de
identifierade kapacitetsproblemen för kollektivtrafiken i city.
”Nollalternativet” innebär att:

Söder om Marconi - med enbart tåg
Det scenario som lägger grunden för denna fördjupning är ”Nästa
uppehåll, Järnbrott!”. Med ett tåg som stannar i Järnbrott och en
stadsbana som inte fortsätter söder om Marconimotet, har staden i
detta fall möjlighet att omvandla östra Högsbo i riktning mot:
• ett mycket högt bostadsinnehåll eller
• ett fortsatt högt verksamhetsinnehåll, men i riktning mot
verksamheter av regional karaktär (till exempel hälso- och
sjukvårdsinrättningar, högre utbildningsverksamhet, sport-/
fritids-/eventanläggningar)
Med inriktning mot verksamheter skulle östra Högsbo kunna
utvecklas till en stor mål-/tyngdpunkt för både staden och regionen. I centrum för tyngdpunkten ligger järnvägsstationen. Markanvändningen runt denna behöver avvägas noga. Detta för att
maximera stationens roll som lokaliseringsfaktor för verksamheter
som vill etablera sig i en storstadsregion, med närhet till mycket
god regional och kommunal tillgänglighet.
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”NÄSTA UPPEHÅLL, JÄRNBROTT!”
• All pågående planering i
Frölunda kan fortsätta
• Stadsbanan viker av västerut
i Marconimotet
• När tåget är på plats kan Dag
Hammarskjöldstaden söder
om A Odhners gata utvecklas till en regional knutpunkt,
med regionala centrumfunktioner och verksamheter

• Pågående planering (+ ca 20 000 inv.) genomförs
• Öar med hög bostadstäthet bildas i östra Högsbo
• Hög förtätning sker på den västra sidan av leden
• Dag Hammarskjöldsleden fortsätter att vara en trafikled som
trafikeras av expressbussar
• Sannolikheten för en järnväg med framtida station(er) i området minskar drastiskt, då staden väljer att inte aktivt planera
för det
Vidare innebär ”Nollalternativet” att nuvarande brokonstruktioner
behöver underhållas, då Dag Hammarskjöldsleden fortsätter att
vara en trafikled. ”Nollalternativet” medför därmed också betydande investeringskostnader, men utan att frigöra intilliggande mark
för exploatering och stadsomvandling.
Sammantaget är ”Nollalternativet” en fullt möjlig - men inte lämplig
utveckling - då tänkbara konsekvenser av en sådan utveckling vore:
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• en lägre kvalitet i den byggda miljön
• minskat stöd för ett hållbart resande
• en ökad biltrafikalstring från östra Högsbo
• ökade svårigheter att i ett senare skede genomföra boulevardomvandlingen, stadsbanan och tåg
”Nollalternativet” är i praktiken den framtid som vi ser är sannolik
om nuvarande utveckling med pågående planering fortsätter, utan
att staden fattar aktiva beslut i de tidigare nämnda vägvalen. Det
kan vara den största utmaningen ur ett trafikperspektiv och är förknippat med de största riskerna för stads- och trafikutvecklingen.
Detta då det innebär en fortsatt bostadsutbyggnad, som framför
allt i östra Högsbo inte stöds av en god kollektivtrafik och som därför kommer att alstra biltrafik - vilket inte är i linje med stadens mål.
Denna biltrafik bidrar till fortsatt minskat utrymme på trafiklederna,
vilket gör det än svårare att bygga mer stad i framtiden.
Med en exploatering som på detta sätt föregår möjligheten till
gemensamt ingångna avtal om infrastrukturåtgärder med de
aktörer som vill utveckla stora delar av området, går möjligheten till
medfinansiering av nödvändig infrastruktur om intet. Detta leder
till att målen om en hållbar mobilitet inte nås, delvis på grund av
att det inte finns ett hållbart reseerbjudande utan att de boende
är hänvisade till bilen som färdmedel i första hand. Inom ramen för
stadens begränsade infrastruktur innebär denna typ av ineffektiv
planering att stadens tillväxtmöjligheter minskar i sin helhet.
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Del 3.
Vad är en lämplig
utformning av Dag
Hammarskjölds
boulevard?
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3.1. Boulevardens
innehåll, funktion och
rum

Fotograf: Rebecca Havedal
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I detta kapitel presenteras det specifika målet för
denna åtgärdsvalsstudie, tillsammans med det
innehåll och de funktioner som vi ser är viktiga
för att uppnå målet. Utifrån detta diskuteras
utformningen av boulevarden, givet boulevardens
roll som stadsrum.

stråk som binder ihop stadsdelen och adderar både sociala och ekologiska
värden.”
(ur Fördjupad översiktsplan för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarsköljdsleden).

Mål

Inom ramen för denna studie har en kortare genomlysning gjorts
av hur man har byggt spårväg under de senaste tio åren i andra
europeiska städer, jämförbara med Göteborg1. Avsikten har varit att
få en bild av de senaste trenderna kring europeisk spårvägsutbyggnad i stadsmiljö.

Eftersträvade trafikala funktioner
Hur byggs spårväg i stadsmiljö på andra platser
idag?

Åtgärdsvalsstudien tar avstamp i det övergripande mål som har
formulerats för Dag Hammarskjöldstaden (se Inledningskapitlet).
Utifrån det har följande mål formulerats för denna åtgärdsvalsstudie:
Fotograf: Frida Winter

Fotograf: Rebecca Havedal

Dag Hammarskjölds boulevard ska stödja stadsomvandlingen i Västra
Göteborg och bidra till både hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer.
För att uppnå detta mål har denna studie preciserat ett antal
funktioner som boulevarden behöver fylla, både ur ett trafikalt
perspektiv och för det omgivande stadsrummet.
Arbetet har utgått ifrån att en boulevard- och stadsomvandling
kommer att vara möjlig för hela sträckan mellan Linnéplatsen och
Järnbrottsmotet.

I västra Tyskland var byggnationen av snabba korsningsfria spårvägar på särskild banvall, ett ideal under 1960- och 70-talen. Under
de senaste årtiondena har man generellt frångått byggnationen av
planskilda kapacitetsstarka spårvägar, bland annat med hänvisning
till att de skapa otrygghet. Under de senaste årtiondena har man
istället valt att bygga spårväg i markplan för att uppnå en ökad
närhet och tillgänglighet, lägre kostnader och ge kollektivtrafiken
en tydligare närvaro i stadsrummet:

Eftersträvade stadsmiljöfunktioner
En av de viktigaste delarna i goda stadsmiljöer är människor folkliv. Möjligheten att se och interagera med andra människor är
fundamental för att vilja och våga vistas i det offentliga rummet,
dag- som kvällstid. Att Dag Hammarskjölds boulevard blir en viktig
pulsåder i staden, som genererar stadsliv och mänsklig aktivitet är
därför helt avgörande för om detta blir en fungerande stadsmiljö i
framtiden eller inte.

”De flesta tyska större städer har en mobilitetsplan som syftar till att
minska biltrafiken och då är spårvagnens närvaro i gaturummet inte
längre ett kapacitetsproblem utan en symbol för det moderna sättet att
resa samtidigt som den bidrar till att minska ytorna för biltrafiken.”
(Ny spårväg i stadsmiljö - hur gör man i Sverige och Europa?, Trivector,
2020:3)

För att attrahera människor till boulevarden krävs att det finns
målpunkter med dragningskraft. Boulevarden behöver därför
omges av en stadsbebyggelse som ger så goda förutsättningar
som möjligt för att lokalisera målpunkter och verksamheter här.
Vidare behöver boulevarden ge goda förutsättningar för människor
att både vistas och röra sig i området. Här krävs både tillräckliga
ytor för gångtrafik, likväl som platser att vistas på. Boulevarden
behöver innehålla en variation av platser, både vad gäller storlek
och användningsområden. På så sätt kan den stadsmiljö som växer
fram runt boulevarden bli en spännande och omväxlande stadsmiljö. Platserna som skapas behöver bidra till att utveckla grönstrukturen i området, då gröna kvaliteter saknas i stora delar av området
som omger leden idag.
”Attraktiva gröna offentliga rum spelar en viktig roll som identitetsskapare i omvandlingen av industriområden till blandad stadsmiljö.
Genom plantering av träd och annan grönska i gatumiljön skapas gröna
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I de undersökta exemplen kan generellt sägas att trenden varit
att skapa en kapacitetsstark kollektivtrafik som är tillgänglig i de
områden som den trafikerar. För att uppnå tillgänglighet har man
försökt skapa närhet till bebyggelse och undvika planskildheter
vid hållplatser. Trenden har också varit att minimera barriäreffekter
och delvis omfördela utrymme och kapacitet från biltrafiken till
spårtrafiken. Syftet med detta har varit att uppnå ett effektivare
transportsystem, som både kan stödja stadsutvecklingen och ge
ökade fastighetsvärden. I de fall som projekten har genomförts, har
syftet uppnåtts.

Eftersträvade funktioner för kollektivtrafik
I enlighet med Målbild Koll2035 är denna studies huvudinriktning
att boulevarden inte ska innehålla flera parallella kollektivtrafikslag
på hela sträckan när den är färdigställd, det vill säga både stadsbana och express-/metrobuss i separata busskörfält. Färdigställandet
av en ny effektiv spårbunden trafik mellan Marklandsplatsen och
Radiomotet, i kombination med införandet av metrobusskonceptet, förväntas kunna ersätta dagens region-/expressbusstrafik på
leden. Detta är samtidigt fördelaktigt ur ett stadsmiljöperspektiv,

Fotograf: Martin Söderqvist

Fotograf: Lo Birgersson

1 Genomlysningen har främst omfattat tyska och nordiska spårvägsutbyggnader, då dessa blivit del av ett befintligt spårvägsnät. Franska exempel har inte
inkluderats då dessa byggts i städer som dittills saknat spårväg.
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från olika verksamheter inom staden som
är tillgänglig för andra utvecklare av
ITtjänster.

då expressbussarnas behov av hög framkomlighet inte bedöms
samspela väl med de stadsmiljöfunktioner som eftersträvas i
boulevarden.
Sträckan norr om Annedalsmotet är dock utpekad som Citybusstråk i Målbild Koll2035. Detta innebär att boulevarden ska möjliggöra för en trafikering med Citybuss, inom de två körfält som finns
tillgängliga i varje riktning. Behoven för citybussen och hur dessa
tas omhand norr om Annedalsmotet behöver studeras mer i detalj i
det fortsatta arbetet.
I planeringen av den spårbundna kollektivtrafiken längs boulevarden har denna åtgärdsvalsstudie använt Målbild Koll2035:s
guidelines. Målbildens guidelines anger nedanstående rikt- och
gränsvärden för utformning av stadens framtida stadsbanestråk:
Målbild Koll2035:s guidelines för stadsbana.
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Målbilden pekar ut en stadsbana i Dag Hammarskjöldsledens
sträckning, vilket tydliggör dess funktion som viktigt kommunalt
kollektivtrafikstråk. Men för att möjliggöra den eftersträvade stadsutvecklingen som också ska binda ihop Frölunda och östra Högsbo,
krävs att lokala resor inom Dag Hammarskjöldstaden möjliggörs på
ett bra sätt. Det innebär att stadsbanan behöver bidra till en god
tillgänglighet också inom Dag Hammarskjöldstaden och inte enbart
för de kollektivtrafikresenärer som reser genom stråket.
Huvudinriktningen för denna åtgärdsvalsstudie har varit att stadsbanan i Dag Hammarskjöldstråket ska utformas med större effektivitet och framkomlighet än Frölundabanan. På Frölundabanan är
framför allt hållplatsavstånden för korta. Ambitionen i denna studie
har varit att möjliggöra för stadsbana på grön nivå i boulevarden
- i så stor utsträckning som det har ansetts vara lämpligt - givet
en avvägning mellan eftersträvansvärda trafikala funktioner och
stadsmiljöfunktioner. Där grön nivå inte ansetts lämpligt uppnås
ändå gul nivå. För att uppnå både kapacitetsstark kollektivtrafik
och attraktiva stadsmiljöer är det nödvändigt att använda gul nivå
på vissa sträckor. Exempelvis bedöms en maxhastighet om 50 km/h
vara mest lämpligt på den mest tätbebyggda delen av boulevarden.
Målbildens guidelines är dock olika lätta att förverkliga utifrån de
eftersträvade funktionerna för både trafik och stadsmiljö. Grön nivå
för turtäthet och separering är exempelvis lättare att tillgodose
än grön nivå för hastighet, hållplatsavstånd och korsningar. De
tre senare är också svåra att se som fristående indikatorer, då de
samverkar i hög utsträckning. En högre tillåten hastighet är exem58

pelvis till väldigt liten nytta om hållplatsavståndet inte möjliggör
att nå denna på längre sträckor. Planskildhet innebär också en
investering som inte har tillräcklig nytta om man inte uppnår den
högre hastigheten och längre hållplatsavståndet.

MÅLBILD KOLL2035:s
GUIDELINES
Guidelines för målbildens koncept
visar vilka egenskaper stomnätets
delar behöver ha för att tillsammans
uppfylla kvalitetsmålen. De fungerar även som verktyg för att identifiera nödvändiga åtgärder i varje
enskilt stråk och är tänkta att användas i vidare utredningsarbeten.
GRÖN NIVÅ
Grön nivå beskriver riktvärdet. I
de fall kollektivtrafikens anspråk
hamnar i konflikt med andra
intressen på en delsträcka, kan
en sänkning till gul nivå för vissa parametrar vara motiverad.
GUL NIVÅ
Gul nivå beskriver gränsvärdet
för kvalitetskraven. Så länge
gul nivå används i begränsad
omfattning och standarden i
övrigt är grön, kan en linje eller
ett stråk som helhet anses leva
upp till konceptets kvalitetskrav.
HUR ANVÄNDS GUIDELINES?
När en linje eller ett stråk ska planeras ses varje delsträcka över
och bedöms gentemot Guidelines
parametrar. En delsträcka betecknas som grön om samtliga infrastrukturparametrar uppfyller grön
nivå. Om en eller flera parametrar
endast uppfyller gul nivå blir den
delsträckan gul. Om någon av parametrarna varken uppnår grön
eller gul nivå blir sträckan röd.
Kvaliteten anses hög om hela
sträckan är grön. Om några delsträckor är gula kan kvaliteten anses
vara god förutsatt att merparten av
hela stråket ändå är grön. Även i de
fall där en röd delsträcka existerar
kan kvaliteten anses tillräcklig, förutsatt att sträckan är mycket kort
Källa: Västra Götalandsregionen,
Göteborgs Stad, Mölndals stad & Partille
kommun. 2018. Målbild Koll2035.

PRINCIPIELL STRUKTUR FÖR
ANVÄNDNING AV VÄGAR OCH
GATOR
KÖR IN
En tätbebyggd miljö behöver ett
huvudgatunät som gör det möjligt att köra fram till den stadsdel
eller område i staden man behöver nå. Detta huvudgatunät är
dock inte till för genomfartstrafik
(utom för kollektivtrafik), och fordonshastigheten bestäms av vilka
korsningsanspråk människorna i
staden har i olika sektioner. Skyltad
hastighet i detta huvudgatunät
kan variera mellan 30-60 km/h.

-

KÖR RUNT
Det finns ett huvudvägnät i Göteborg som i huvudsak utgörs av de
nationella och regionala vägarna.
Detta vägnät fyller en viktig funktion för näringslivets transporter
och kollektivtrafik och utgör
stommen för biltrafikförflyttningar.
Trafiken här ska flyta så effektivt
som möjligt och skyltad hastighet
kan variera mellan 60-80 km/h.
Källa: Göteborgs Stad. 2014. Trafikstrategi för en nära storstad.
Framtida funktion: huvudgata (övergripande
länk/genomfartsgata) med god tillgänglighet
för biltrafik.

Inom åtgärdsvalsstudien har vi undersökt hur en stadsbana skulle
kunna utformas för att uppnå grön nivå i samtliga kvalitetskrav. En
stadsbana helt enligt grön nivå skulle framför allt leda till en kraftig
försämring för omgivande stadsutveckling och möjligheten att
skapa goda stadsmiljöer. Detta alternativ har därför valts bort (se
vidare under
kapitel 3.4).
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Eftersträvade funktioner för biltrafik
Med sin sträckning genom två stadsdelar och med en ändpunkt
i innerstaden (Linnéplatsen), kommer boulevarden även fortsättningsvis att vara aktuell för trafik till stadens viktiga målpunkter
som ligger längs/nära boulevarden. Som huvudstråk i den framväxande Dag Hammarskjöldstaden kommer den också att behöva fylla
en viktig funktion som möjliggörare för det lokala stadslivet och
därmed också för den lokala mobiliteten. Den kraftiga barriärverkan som leden har idag måste därför minska.
Detta betyder att biltrafiken behöver prioriteras lägre gentemot
andra trafikslag och att framkomligheten för framför allt regional
biltrafik inte kan bejakas i samma utsträckning som idag. Framkomligheten för lokal och kommunal biltrafik behöver dock möjliggöras, om än i olika utsträckning på olika sträckor. Med detta förskjuts
stråkets funktion; från genomfart och infart till centrum, till ett stråk
som leder trafik till målpunkter längs boulevarden. Boulevarden
kommer då inte längre vara den snabbaste resvägen från Järnbrott
till Järntorget, men behöver fortfarande kunna erbjuda möjligheten att nå målpunkter i centrala staden, till exempel Sahlgrenska
eller Linnéplatsen.
Givet ovanstående resonemang och de trafikanalyser som har
genomförts i studien, eftersträvas att boulevarden utformas till en
gata som kan hantera trafikflöden mellan 20-30 000 fordon/dygn. I
detta ryms också områdestrafik med buss.
Boulevarden behöver också fungera som utryckningsväg. Det
innebär att det är viktigt att kunna passera och köra fortare än
annan vägtrafik på gatan.

Centrum

Eftersträvade funktioner för cykeltrafik

Frölunda

Längs den västra sidan av Dag Hammarskjöldsleden går ett av
stadens viktigaste pendlingscykelstråk idag. I stadens cykelprogram2 pekas också hela Dag Hammarskjölsledens sträckning ut
som en korridor för pendlingscykelnätet. Det är därför viktigt att
förutsättningarna för pendlingscykeltrafiken ges så goda förutsättningar som möjligt, inom ramen för en boulevardomvandling. Ett
pendlingscykelstråk är därför planerat att finnas i Dag HammarMölndal
skjöldstaden.

2 Göteborgs Stad. 2015. Cykelprogram för en nära storstad.
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Boulevardens olika rum
I denna åtgärdsvalsstudie har Livsrumsmodellen använts för att
analysera vilken typ av gatu- och stadsrum som Dag hammarskjölds boulevard behöver bli i framtiden för att de eftersträvade
funktionerna ska kunna nås. Livsrumsmodellen definierar ett antal
olika stadsrum utifrån deras karaktärsdrag. Modellen kan användas
för att beskriva hur potentialen i olika typer av stadsrum skiljer sig
åt, givet rummens gestaltning och läge i staden.
I ett stadsrum utgör markytan ”golvet” i rummet, medan omgivningen utgör rummets ”väggar”. Livsrumsmodellens beskrivning av
olika stadsrums potential utgår ifrån hur väl ”väggarna” och ”golvet”
samspelar i sin utformning, vilket får betydelse för hur rummet
upplevs och används. För att åstadkomma ett lättförståeligt stadsoch gaturum som används och upplevs på det sätt som är tänkt,
är det viktigt att rummets väggar och golv samspelar. Med detta
menas att utformningen av markytan och omgivningen måste
fungera tillsammans och tydliggöra vilket slags stadsrum det är och
vilken roll det spelar i staden som helhet.

Skiftande stadsrum längs sträckan
Som tidigare nämnts är målsättningen för den framtida Dag
Hammarskjöldstaden att dess identitet ska grundas i existerande
områdens karaktär och ny bebyggelse formas efter dalgångens
förusättningar. Karaktären på områdena som omger Dag Hammarskjöldsleden idag är skiftande. Detta innebär att förutsättningarna
för att skapa olika typer av stadsrum varierar längs sträckan. I höjd
med Slottsskogen finns exempelvis inte samma möjlighet att
tillskapa dubbelsidig bebyggelse och samspel mellan rummets
väggar, som söder om Marklandsplatsen. Men här finns istället
stora natur- och kulturvärden som bör få prägla stadsrummet. De
skiftande förutsättningarna gör att boulevarden föreslås utformas i
tre delsträckor - alla med sin egen utpräglade karaktär:

Källa: Vägverket & SKL. 2008. Rätt fart i staden.

LIVSRUMSMODELLENS OLIKA
RUM
TRANSPORTRUM
Rum för enbart motorfordonstrafik,
där gång- och cykelpassager på ett
bekvämt och tryggt sätt är separerade. Väggarna vänder inte sina anspråk mot rummet. Transportrummet omgärdas av barriärer, synliga
eller osynliga. Transportrummet
har en renodlad trafikuppgift. Dess
karaktär påverkas ringa av hastighetsnivån, varför den inte behöver
bedömas. För övergripande huvudnät bör transportrum eftersträvas.

• den norra delen, norr om Marklandsplatsen: starkt präglad av
de omkringliggande höga natur- och kulturvärdena.
Fotograf: Frida Winter

• den södra delen, söder om Radiotorget: delsträckan där det
råder störst öppenhet för den framtida stadsutvecklingens
inriktning

Idag är Dag Hammarskjöldsledens stadsrum ett utpräglat transportrum - en stadsmotorväg med höga hastighetsnivåer och
planskilda korsningar (gångbroar och -tunnlar) för fotgängare och
MJUKTRAFIKRUM
cyklister. I åtgärdsvalsstudiens uppdrag kan utläsas en vilja att
Rum som omfattar större delen
leden ska omvandlas till en annan typ av stadsrum, med annan
av stadens/tätortens gaturum.
gestaltning och fler funktioner än den rena transportfunktion som
Väggarna i rummen uttrycker ett
leden har idag.
3 • Hastighetsnivåns betydelse för stadsbyggnadskvaliteterna
Mot bakgrund av de eftersträvade funktionerna som nämns ovan,
föreslås den framtida Dag Hammarskjölds boulevard utformas till
ett stadsrum med kvaliteter som återfinns till största delen i ett
mjuktrafikrum, men till viss del också i ett integrerat transportrum.
Detta då anspråken på att korsa och vistas i gaturummet längs
boulevarden kommer att öka kraftigt, samtidigt som väg- och spårtrafiken behöver få en viss grundläggande framkomlighet i detta
stråk – en av stadens huvudgator. Korsningsmöjligheterna behöver
därför vara tydliga och strukturerade och kan inte bygga på enbart
samspel mellan trafikanterna. Detta är viktigt för att skapa ett
stadsrum med god trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.
Vilken typ av stadsrum man har som målsättning att åstadkomma
får betydelse för bland annat vilken hastighetsnivå för väg- och
spårvägstrafiken som blir lämplig, samt typ och avstånd mellan
korsningarna. En omdaning från dagens stadsmotorväg till en
boulevard, som också möjliggör ett lokalt stadsliv och bostadsbebyggelse, innebär bland annat att hastighetsnivån behöver sänkas.
”Gatan har ju inte bara en funktionell roll i staden, utan är ett av stadens
viktigaste och mest strukturbildande stadsbyggnadselement. Det innebär
att en analys av hastighetsnivåerna i staden även måste beakta hela det
stadsrum som gatan är en del av.”
(Rätt fart i staden, Vägverket & SKL, 2008:19)

• den mellersta delen, mellan Marklandsplatsen och Radiotorget: starkt präglad av den täta stadsbebyggelse som föreslås
utvecklas.

Utan denna uppdelning i tre delsträckor med olika karaktär,
skulle Dag Hammarskjölds boulevard inte visa hänsyn till de olika
omkringliggande områdena. Dessutom skulle det bli ett mycket
avlångt och enformigt stadsrum. För de trafikanter som kommer
att uppleva hela stadsrummets sträckning (främst vägtrafikanter,
kollektivtrafikresenärer och pendlingscyklister) skulle det bli en
monoton stadsupplevelse. Det riskerar i sin tur att leda till sämre
efterlevnad av hastighetsgränserna bland motorfordonstrafikanterna, vilket försämrar trafiksäkerheten.

anspråk på kontakt och närvaro.
Rummet bör tillmötesgå människors anspråk att lätt röra sig i
rummets längs- och tvärsriktning. I
rummet ska bilister och oskyddade
trafikanter samspela. Biltrafikens
ytor begränsas så långt det går
med hänsyn till gatornas funktion.

”Dilemmat planeringen då kommer till, ur hastighetssynpunkt, består i
att de långa sammanhängande stråken frestar bilisterna till högre hastigheter samtidigt som många oskyddade trafikanter vistas i gaturummen.”
(Rätt fart i staden, Vägverket & SKL, 2008:30)

INTEGRERAT TRANSPORTRUM
Oskyddade trafikanter kan färdas
i rummet men har ringa anspråk
på att korsa det. Det finns också
ringa anspråk på vistelse i rummet.
Väggarna vänder sig mot rummet
men har ringa anspråk på det. Det
är långa avstånd mellan entréerna.
Korsningsanspråket uppkommer
i anslutning till korsningar mellan
de integrerade transportrummen
eller andra livsrum. I rummet har
oskyddade trafikanter ett anspråk
på trygghet i form av andra trafikanters närvaro men utan att
samspela med dem. Gaturummet
har som regel en transportfunktion.

Variation och kontinuitet
Samtidigt som de olika delsträckorna föreslås få tydligt åtskilda
karaktärer, är det viktigt att hitta designelement som kan förmedla
en viss kontinuitet längs hela boulevardens sträckning – från Järnbrottsmotet till Linnéplatsen. Detta bör bland annat ske genom
sammanhängande grönska och kontinuitet i bebyggelsens tak- och
fasadlinjer. Men det kan också ske genom exempelvis ett samordnat materialval i ytbeläggningar, planteringar och möbleringar,
samt användning av samma typ av belysning längs hela sträckan.

Källa: Vägverket & SKL. 2008. Rätt fart
i staden.
Fotograf: Lo Birgersson
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Sammanfattning
Följande stadsmiljöfunktioner eftersträvas:
• ett stadsrum med omgivande stadsbebyggelse, på de sträckor
där det anses lämpligt
• ett stadsrum vars omgivande bebyggelse har aktiva bottenvåningar och entréer mot gatan
• ett stadsrum med varierande karaktär, men vars gestaltning
ändå förmedlar en viss kontinuitet längs hela sträckan - i
planteringarna, fasadlinjen och bebyggelsens taklinje
• ett stadsrum med tydliga platsbildningar av olika storlek,
bland annat där det tidigare fanns planskilda trafikmot
• ett stadsrum med generösa vistelseytor

3.2. Boulevardförslaget i
korthet

• ett stadsrum med grönska, bland annat i form av träd
• ett stadsrum med en luft- och ljudmiljö som möjliggör vistelse
• ett stadsrum med goda sol- och dagsljusförhållanden
• ett stadsrum som kan härbärgera dagvatten- och skyfallsytor

Följande trafikala funktioner eftersträvas:
• ett stadsrum som möjliggör kapacitetsstark och attraktiv
kollektivtrafik i eget utrymme i markplan
• ett stadsrum med pendlingscykelbana
• ett stadsrum med god trafiksäkerhet
• ett stadsrum med fler och tydligt strukturerade korsningsmöjligheter för fotgängare och cyklister
• ett stadsrum vars anslutande gator har en god uppkoppling
mot omgivningen
• ett stadsrum som kan hantera trafikflöden mellan 20-30 000
fordon/dygn, där utpekade citybussanspråk och områdestrafik med buss också ryms
• ett stadsrum som är utryckningsväg
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Det finns flera möjliga sätt att genomföra en boulevardomvandling
av Dag Hammarskjöldsleden. Det förslag som denna studie kommit
fram till och som presenteras kortfattat i den här rapporten, är ett
möjligt sätt att boulevardisera leden. Exempelvis kan boulevardens
läge justeras något och korsningarna utformas på ett annat sätt.
Med detta förslag uppnås de eftersträvade funktioner som presenterades i föregående kapitel. För mer detaljerad information om
förslaget och de avväganden som det grundas på, se Bilaga 4 PM
Utformning.

kan
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nne
tA
mo
linje
sikt

Ett alternativ på
sträckan har varit en
dubbelsidig boulevard
(höger) som följer och
säkerställer siktlinjen
mellan Linnéplatsen
och Annedalskyrkan.
Ett annat (vänster) är
att leda boulevarden så
nära spårvägen som
möjligt för att frigöra
ytor på östra sidan.

kan
kyr
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nne
tA
mo
linje
sikt

I detta kapitel presenteras förslaget för boulevardoch stadsomvandlingen på en övergripande
nivå. Arbetet har utgått ifrån att en boulevardoch stadsomvandling söder om Marconimotet
kommer att vara möjlig och presenterar därför
ett förslag för hela sträckan - från Linnéplatsen till
Järnbrottsmotet.

Linnéplatsens
utformning
studeras i sin
helhet i ett
kommande
planprogram.
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I PM Utformning redovisas också en ansats till planillustrationer
av hur boulevarden och de anslutande gatornas rum kan skapas
av en tänkbar bebyggelse. Dessa har tagits fram av trafikkontoret.
Bebyggelsen, parker och offentliga rum i dessa illustrationer ska
ses som idéer, om än grundade i kunskap om många faktorer som
påverkar deras placering. Illustrationerna är en ansats som syftar till
att ge en känsla för den rumsliga kontext som boulevarden skulle
kunna få, utan att göra anspråk på att vara annat än ett idéarbete.
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I utredningsarbetet som har lett fram till detta boulevardförslag
har flera kritiska genomförandeaspekter analyserats, däribland
höjdsättning, befintliga ledningar, skyfalls- och dagvattenhantering, intilliggande stadsutveckling samt kapaciteten i kollektiv- och
biltrafiksystemet. Det innebär att förslaget som presenteras
fungerar på ett övergripande plan ur dessa aspekter. Samtidigt
redovisas ibland en utformning på en relativt detaljerad nivå, vilket
är resultatet av att vissa frågor har behövt studeras mer ingående.
Sammantaget kommer fördjupade studier av detta eller alternativa
utformningsförslag att krävas i det fortsatta arbetet.
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Från motorväg till boulevard
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Dag Hammarskjöldsleden föreslås omvandlas till en boulevard med
korsningar i markplan, många passagemöjligheter för gående och
cyklister samt med en stadsbana i stråket. Boulevarden föreslås
utformas till ett sammanhängande huvudstråk, med två körfält i
vardera riktningen för vägtrafiken och en stadsmässig gatuutformning jämfört med dagens trafikled. Stadsmässighet innebär i detta
avseende ett tydligt skifte från dagens storskaliga trafiklandskap
och etableringen av ett stadsrum med bland annat planteringar,
fler korsningspunkter (i markplan), sänkt hastighet och stor närhet
till en intilliggande stadsbebyggelse. I detta stadsrum ska fotgängare och cyklister vilja och kunna vistas och röra sig på ett trafiksäkert sätt. Detta tydliga skifte från dagens trafikledsutformning krävs
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Fotograf: Frida Winter
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Spårvägen leds bort från
biltraﬁken mot en hållplats
utformad för eﬀektiva byten.
Ett alternativ är att etablera
hållplatsen inom eller i direkt
anslutning till beﬁntlig busshållplats. Ett ytterligare
hållplatsläge kan vara aktuellt
närmare leden för byten till
Metrobuss. Utformningen bör
ta höjd för möjlig framtida
järnväg i området eller för en
fortsättning söderut.
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för att man ska kunna uppnå de eftersträvade funktionerna med
boulevardiseringen.

sidan uppges att det är lämpligast att den tillkommande bebyggelsen utformas som stadskvarter.

Boulevardens läge

På sträckan söder om Radiotorget föreslår den fördjupade översiktsplanen att rutnätsstaden fortsätter etableras på den östra
sidan och stadskvarter på den västra sidan om boulevarden.

Boulevarden förläggs i huvudsak i samma läge som den befintliga
Dag Hammarskjöldsleden. Söder om Flatåsmotet föreslår åtgärdsvalsstudien att boulevarden förskjuts något till ett mer östligt läge
och den nya cirkulationsplats som föreslås vid Marklandsplatsen
föreslås förläggas i ett något mer västligt läge jämfört med leden
idag. Sammantaget ger dessa små öst-västliga förskjutningar större
exploateringsytor, jämfört med att behålla dagens sträckning i sin
helhet. Dessutom möjliggör det att boulevarden kan kantas av
en dubbelsidig bebyggelse med minst ett kvartersdjup på dessa
sträckor. Den föreslagna lokaliseringen av boulevarden med en
liten förskjutning åt öster längs stora delar har också styrts av stora
underjordiska ledningar, som är förlagda längs den befintliga
ledens sträckning.

HASTIGHET I STADSMILJÖ

Fotograf: Stina Olsson

För sträckan mellan Linnéplatsen och Annedalsmotet kan boulevarden antingen förskjutas något till ett västligt eller östligt läge.
Med ett östligt läge kan bebyggelse på ömse sidor om boulevarden tillskapas. Dubbelsidig bebyggelse kan vara mycket positivt
för stadsrummet och bidra med upplevelser längs boulevarden,
givet att bebyggelsen utformas på ett omsorgsfullt och intressant
sätt. Ett västligt läge skulle istället innebära att tillkommande
bebyggelse endast kan ske på boulevardens östra sida. Det ger en
lägre exploatering och gör att boulevarden inte får en stödjande
stadsbebyggelse på bägge sidor. Men det västliga läget innebär
istället att dalgångens landskapsrum bibehålls. Den fördjupade
översiktsplanen möjliggör för båda alternativen, men rekommenderar ett västligt läge, medan åtgärdsvalsstudien ser större fördelar
med att förskjuta boulevarden åt ett östligt läge.

Mänsklig hastighet är en förutsättning för en attraktiv stadsmiljö.
Ambitionen i Göteborgs framgångsrika trafiksäkerhetsarbete
ska vara fortsatt hög, allt färre ska
skadas i trafiken. En nyckel till den
säkra och attraktiva stadsmiljön
utan barriärer är att där gående och
cyklister rör sig, vistas och samspelar med annan trafik ska mänsklig
hastighet vara en förutsättning.
Lägre hastighet för fordonstrafiken minskar också bullret. En
låg fordonshastighet innebär att
samspelet mellan trafikanter förbättras vilket innebär möjligheter
till ett bättre flyt i motorfordonstrafiken. Detta kan bidra till en
bättre luftkvalitet vilket har en
positiv inverkan på människors
hälsa. En låg hastighet ska vara
inriktningen för den absoluta majoriteten av alla gator i stadsmiljö.
För att ge utrymme för människor
och stadsliv behöver vi tänka om,
och ge mer yta till kapacitetsstarka
transportslag som fotgängare och
kollektivtrafik. Fordon med hög
hastighet kräver ett större utrymme, vilket medför att motorfordon
upptar en förhållandevis stor areal
per resande, och än mer om parkering läggs till. Med sänkt hastighet i
stadsrummet kan ytan för motorfordon minskas genom smalare körfält
och mindre radier, samtidigt som
tillgängligheten för bilister och distribution finns kvar. På detta sätt skapas utrymme för tillräckligt breda
trottoarer med möjlighet att strosa,
flanera eller skynda på samma yta.

Potential för omgivande
stadsutveckling
Med en omdaning av leden till boulevard skapas förutsättningar
för omfattande stadsutveckling. Det finns en stor stadsutvecklingspotential längs den framtida boulevarden, dock inte i samma
utsträckning på hela sträckan.
Den största potentialen finns på den mellersta delsträckan, mellan
Marklandsplatsen och Radiotorget, särskilt i kollektivtrafikens
hållplatslägen. Här föreslår den fördjupade översiktsplanen att
bostadsområden får växa fram på boulevardens östra sida, antingen i form av kvarter eller som enskilda flerbostadshus, på sträckan
mellan Marklandsplatsen och Flatåsmotet. I randen mot Änggårdsbergen föreslås bostadsområdena anpassas efter topografin.
Marklandsplatsens karaktär som bytespunkt föreslås förstärkas
med ytterligare inslag av centrumbebyggelse. På sträckan från
Flatåsmotet till Radiotorget föreslår planen att en rutnätsstad
etableras på den östra sidan om boulevarden. Även för den västra

Källa: Göteborgs Stad. 2014. Trafikstrategi för en nära storstad.

Norr om Marklandsplatsen dominerar närvaron av park- och
naturområden genom Slottsskogen, Botaniska trädgården och
Änggårdsbergen. Här finns därför betydligt mindre exploaterbar
yta än på mellersta sträckan. Här behöver också framkomligheten
för spårvägstrafiken värnas, för att utgöra ett attraktivt transportmedel för boende söder om Marklandsplatsen. Den begränsade
tillkommande bebyggelse som föreslås tillkomma är vid Margretebergsmotet, vid Karlsrofältet, samt norr om Annedalsmotet. Men
endast under förutsättning att områdets höga kulturmiljövärden
inte påverkas väsentligt negativt.
Norr om Annedalsmotet finns möjlighet att antingen förlägga
bebyggelse enbart på den östra sidan om boulevarden, eller på
ömse sidor om den (det vill säga på den östra sidan, samt mellan
boulevard och spårväg). Detta är beroende av om boulevarden förläggs i ett östligt eller västligt läge. Utformningen av en eventuell
tillkommande bebyggelse mellan Linnéplatsen och Annedalsmotet
måste anpassas till omkringliggande natur- och kulturvärden.

Aktiva bottenvåningar
På sträckan mellan Marklandsplatsen och Radiotorget finns det
förutsättningar för att service och handel ska kunna etableras i
bottenvåningarna. Detta gäller särskilt i närheten av den framtida
kollektivtrafikens hållplatser och de öst-västliga kopplingarna över
boulevarden.

Skyltad hastighet
Vägtrafikens hastighet har avgörande betydelse för vilka vistelsekvaliteter som kan uppstå längs med boulevarden, både gällande
luft- och bullernivå. Längs de sträckor som föreslås få tät omkringliggande stadsbebyggelse kommer flest människor att vistas och
då är det viktigt att vägtrafikens hastighet bidrar till en godkänd
luftkvalitet och bullernivå. Norr om Radiotorget föreslås därför
hastighetsgränsen vara 40 km/h. Detta bedöms vara den mest
lämpliga hastighetsgränsen i förhållande till omgivande stadsmiljö,
samt till efterlevnaden hos trafikanterna. 40 km/h har under lång
tid diskuterats att bli ny bashastighet i Sverige och skulle då vara
den gräns som ersätter 50 km/h.
Mellan Radiotorget och Järnbrottsmotet föreslås hastighetsgränsen initialt vara 60 km/h. Här bedöms det i nuläget inte finnas lika
hög potential till omkringliggande tät stadsbebyggelse med stora
anspråk på vistelse, som längs med sträckorna där hastigheten föreslås vara 40 km/h. Om det längre fram bedöms vara mer lämpligt
att även ha 40 km/h som hastighetsgräns söder om Radiotorget,
möjliggör denna studies boulevardförslag en sådan inriktning.

Fotograf: Rebecca Havedal
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Boulevardens korsningspunkter

+-(--+)
Avstånd mellan
korsning för g/c

--

■■■■ Gångpassage

Lokalgata
Merparten av de befintliga planskilda korsningarna för vägtrafiken
--+Möjlig framtida
längs med leden föreslås byggas om och höjas upp, i huvudsak till
Spårväg
korsningspunkt
Korsningar
örre bilväg
fyrvägskorsningar i plan: Margretebergsmotet, Flatåsmotet och okalgata
� Linnéplatsen
Marconimotet. Undantaget är Radiomotet som föreslås utformasSpårväg
� Övre Husargatan
till en cirkulationsplats, för att tillhandahålla tillräcklig kapacitet
för vägtrafiken. Annars riskeras köbildning som kan få påverkan
� Per Dubbsgatan
på Järnbrottsmotet och Söder-/Västerleden. Omdaningen av de
planskilda korsningarna frigör ytor för annan användning och ger
stadsrummet en mer stadsmässig utformning.
500 m
� Per Dubbsgatan

Marconimotet föreslås i första hand utformas som en fyrvägskorsning i plan. Men genomförda kapacitetsanalyser visar att det kan
komma att behöva utformas som en cirkulationsplats i plan, likt
Radiomotet.
Fyra nya korsningspunkter för vägtrafiken föreslås anläggas:
• en trevägskorsning norr om Annedalsmotet
• en cirkulationsplats söder om Marklandsplatsen

minst täta intervallet initialt, minska från ett intervall om 300-500
meter till 100-300 meter.

Större bilväg

Linnéplatsen

300m
(150m)

800m

Korsningsanspråk och -möjligheter för gång- och
cykeltrafikanter
Med en framväxt av omgivande stadsbebyggelse kommer anspråken från fotgängare och cyklister att korsa boulevarden att
öka kraftigt generellt sett. Korsningsanspråken kommer dock att
se olika ut längs sträckan. På den mellersta delsträckan, mellan
Marklandsplatsen och Radiotorget, kommer korsningsanspråken
att vara stora. Detsamma gäller norr om Annedalsmotet - om
boulevarden förläggs i ett östligt läge och dubbelsidig stadsbebyggelse skapas. På den södra delsträckan, samt mellan Marklandsplatsen och Annedalsmotet, kommer korsningsanspråken att
vara betydligt mindre (undantaget vid Botaniska trädgårdens nya
hållplatsläge, se nedan).
Med förväntningen på att korsningsanspråken ska öka, föreslås att
boulevarden ska ge betydligt fler korsningsmöjligheter för gångoch cykeltrafikanter, än vad leden gör idag. Dels kommer det att
finnas övergångsställen med cykelpassager i samtliga av vägtrafikens korsningar. Därtill föreslås 5 nya korsningspunkter i markplan
anläggas, i ett första skede av boulevardomvandlingen. Det ger ett
korsningsintervall om 125-350 meter på den mest tättbebyggda
delsträckan, mellan Marklandsplatsen och Radiotorget.

250m

 beﬁntlig gångbro
300m
Botaniska
(150m)
� Thorild Wulﬀsgatan

350m

Anslutande lokalgator
Lokalgator som ansluter till boulevarden föreslås få en utformningsprincip enligt höger in-höger ut. Detta innebär att biltrafiken
inte har möjlighet att korsa hela boulevarden vid samtliga korsningar, utan endast vid de större korsningarna och cirkulationsplat      
serna.
                        
Utformningsprincip för anslutande lokalgator: höger in-höger ut.

(200m)

� Margretebergsgatan
� Storängsgatan

i9

(200m)

� Hejderidaregatan

i9



400m



1150m



(250m)

• en fyrvägskorsning i plan i Synhållsgatans förlängning (ersätter nuvarande gångbro), mellan Flatåsmotet och Marconimotet
• en fyrvägskorsning i förlängningen av Gustaf Melins gata,
söder om Marconimotet

(150m)

På de sträckan där hastighetsgränsen för vägtrafiken är 60 km/h,
behöver övergångsställena regleras med trafikljus av trafiksäkerhets- och framkomlighetsskäl. På sträckorna där hastighetsgränsen
är 40 km/h behöver trafiksäkerheten säkerställas genom att
övergångsställena blir upphöjda.





400m



Marklandsg.
� Prickskyttestigen

250m

� Högsboleden

200m

(200m)
350m
500m

(150m)
150m

� Tunnlandsgatan

Flatåsmotet

� JA Wettergrens g

150m

� Tuppfjätsgatan
� Halvtumsgatan

425m

� Verktumsgatan

200m

125m

� Synhållsgatan
� Gruvgatan

125m

� Stenkastsgatan
� Ögonmåttsgatan

425m

200m

� Armlängdsgatan
150m

� Marconigatan

Lokalgatorna föreslås också förskjutas något i nord-sydlig riktning,
kring mittförlagd gång- och cykelpassage. Denna lösning föreslås











med anledning av:










• att gångtrafiken samlas till en passage för varje korsning
• att biltrafik i båda riktningarna stannar innan gångpassagen,
vilket underlättar för trafik från höger som ska ut på boulevarden.
• att den förväntas kunna ge ett jämnare trafikflöde in mot
signalkorsningarna, vilket ger ett bättre kapacitetsutnyttjande
Att förskjuta lokalgatorna i nord-sydlig riktning ger också förutsättningar för genomgående siktlinjer. Men detta förutsätter att
man samlar de gemensamma anspråken (exempelvis cykelväg,
grönytor, dagvattenhantering) på ”rätt” sida i de anslutande
lokalgatorna, det vill säga:

Marconimotet

� A Odhners gata

(200m)
300m
650m

� Radiotorget

(100m)

• på lokalgatans norra sida, på den västra sidan av boulevarden
• på lokalgatans södra sida, på den östra sidan av boulevarden

300m
� (ny koppling)

� Gustaf Melins gata

<

'

---- --- ------------ --- ---·' - - 1 -- - ----------- --- -

'

---------- --- --

,
(250m)

Korsningsmatrisen till höger redovisar också lägen för ytterligare
ett antal korsningspunkter för fotgängare och cyklister. Dessa
korsningspunkter kan anläggas om behovet av ett tätare korsningsintervall uppstår i framtiden. I sådana fall kan exempelvis
korsningsintervallet på den södra delsträckan, som föreslås få det
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� FO Petersons gata

500m

500m
(250m)

� Radiovägen

� Frölunda smedjeg.

*
Järnbrott
*Varierande avstånd beroende
på val av lösning för hållplats.
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Stadsbanan längs norra delsträckan

Om boulevarden istället hade utformats med övergångsställen
”efter” korsningarna hade både trafiken från boulevarden och den
anslutande lokalgatan behövt stanna samtidigt när en fotgängare
passerat.

Norr om Marklandsplatsen bibehåller spårtrafiken dagens framkomlighet och föreslås ligga kvar i befintligt planskilt läge, väster
om boulevarden. Detta på grund av bland annat höjdskillnaderna
i Annedalsmotet, barriäreffekten från spårtrafikens turtäthet, samt
spårväxlarna vid Annedalsmotet och Slottsskogens vagnhall. Att
förlägga spårtrafiken centralt i boulevarden här, i markplan, har
studerats men valts bort (se vidare i kapitel 3.4)

Lösningen med höger in-höger ut för de anslutande gatorna innebär att parallellgatorna till boulevarden får en viktig roll. Befintliga
nord-sydliga parallellgator föreslås därför vara kvar. Därtill föreslås
en ny gata på den södra delsträckans västra sida. Carl Skottsbergs
gata, på den östra sidan om boulevardens norra delsträcka, bibehålls också för att möjliggöra kantstensparkering och angöring till
befintliga fastigheter.

Nytt kollektivtrafiksystem
Den kapacitetsstarka kollektivtrafiken på sträckan LinnéplatsenRadiomotet/Järnbrottsmotet föreslås utgöras av en stadsbana,
både av kapacitetsskäl och för att det är det kollektivtrafikkoncept
som föreslås i Målbild Koll2035.
Som nämndes i kapitel 2.2 kommer det att krävas att den nya
stadsbanan trafikeras av två linjer, vilket innebär att en av spårvägslinjerna på Frölundabanan behöver flyttas och trafikera
boulevarden. Detta för att det ska finnas tillräcklig kollektivtrafikkapacitet för stadsutvecklingen i Dag Hammarskjöldstaden, samt att
maxkapaciteten på sträckan Annedalsmotet-Marklandsplatsen inte
ska överskridas. Det kommer också att krävas en trafikering med
45 metersvagnar. Turtätheten med en spårvägslinje bör vara på 6-7
minuter.
Med utformningen enligt förslaget i denna studie uppnår stadsbanan längs boulevarden gul standard för tre av Målbild Koll2035:s
guidelines och grön standard för resterande två (på sträckan från
Linnéplatsen till Radiomotet/Järnbrott):
Sammanvägd bedömning av hur stadsbanan på hela sträckan uppfyller guidelines.

LINNÉPLATSENRADIOMOTET/
JÄRNBROTT

TUR-

MAX-

HÅLLPLATS-

TÄTHET

HASTIGHET

AVSTÅND

1000 m

KORSNINGAR SEPARERING

egen
spårbana

Turtätheten är hög på sträckan från Linnéplatsen till Radiotorget
men är lägre på den södra delsträckan. Maxhastigheten kan vara
hög på sträckan Linnéplatsen till Marklandsplatsen, men är sedan
lägre på sträckan söder om Marklandsplatsen. Hållplatsavståndet
är i snitt minst 1000 meter och uppfyller grön standard. Korsningarna är planskilda från Linnéplatsen till Marklandsplatsen. På
sträckan Marklandsplatsen-Radiomotet/Järnbrott är två korsningar
signalprioriterade vid hållplats och tre signalprioriterade utan
hållplatsstopp. Sammantaget bedöms det uppfylla gul standard för
korsningsutformning. Stadsbanan går på egen spårbana på hela
sträckan.
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Fotograf: Lo Birgersson

Fotograf: Rebecca Havedal

Två hållplatser föreslås längs denna sträcka: Linnéplatsen och
Botaniska trädgården. Nuvarande hållplats med namnet Botaniska
trädgården flyttas längre norrut, till ett läge i höjd med trädgårdens
entré. I det nya läget för Botaniska trädgårdens stadsbanehållplats etableras en ny, bred gångpassage mellan trädgården och
Slottsskogen. Denna korsningsmöjlighet förväntas bli mycket
attraktiv, både för resenärer med spårvägen och för människor i
omgivningen och behöver därför utformas för att kunna hantera
ett stort gångflöde. Passagen behöver också vara hastighetssäkrad
gentemot vägtrafiken.
Stadsbanan på denna delsträcka håller grön standard idag enligt
målbildens guidelines och fortsätter att göra det även med en flytt
av Botaniska trädgårdens hållplats norrut. Att ha två hållplatser har
inte ansetts motiverat och skulle reducera sträckan till gul standard
med avseende på hållplatsavstånd.

Stadsbanan längs mellersta delsträckan
Vid Marklandsplatsen kopplas stadsbanan och Frölundabanan
samman i anslutning till befintligt hållplatsläge. Därefter leds den
nya stadsbanan söderut längs den nord-sydliga delen av Prickskyttestigen och därefter in centralt i boulevarden, via den nya cirkulationsplats som föreslås. Resterande sträcka ned till Radiotorget
ligger stadsbanan centralt i boulevarden.
Tre hållplatser föreslås längs denna sträcka: Marklandsplatsen (två
nya hållplatslägen i anslutning till de befintliga), Flatåsmotet och
Marconimotet. En hållplats vid Flatåsmotet är bland annat viktig
med tanke på närheten till Högsbo sjukhus och den planerade
omvandlingen av skjutbaneområdet.
Vid Marconimotet delas spårtrafiken upp på två banor: en i sydlig
riktning och en i västlig riktning, i Marconigatans sträckning. Banan
i västlig riktning är nödvändig för att en av spårvägslinjerna på
Frölundabanan ska kunna svänga vid Musikvägens hållplats och
trafikera boulevarden mellan Marconimotet och Marklandsplatsen.
Denna fördelning av spårtrafiken är en förutsättning för att etablera
en boulevard med tillräcklig kapacitet i spårtrafiken för att möjliggöra den stadsutveckling som den fördjupade översiktsplanen
föreslår, utan att öka belastningen på det övergripande spårvägsnätet. Denna lösning kräver inte heller inköp av fler spårvagnar och
har sannolikt också ingen/positiv påverkan på restiden från Frölunda/Tynnered mot centrum. På den här sträckan av Marconigatan
finns dock planer på bebyggelse. Dessa planer behöver förhålla sig
till att spårtrafiken behöver gå på egen bana här och inte i blandtrafik.
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Stadsbanans hastighet är lägre på denna delsträcka, jämfört med
på den norra delsträckan. Två av fyra korsningar i plan saknar
ett samtidigt hållplatsstopp, vilket innebär en låg standard med
avseende på denna guideline. Hållplatsavståndet är dock cirka 850
meter på denna delsträcka och spårvägen går på egen banvall.
Sammantaget bedöms sträckan uppfylla gul standard enligt
guidelines, men med låg standard för korsningsutformning.

område också bör förläggas i anslutning till Radiomotet, så att
möjligheterna för byte till stadsbana eller områdestrafik maximeras
för resenärerna. I nuläget bedömer dock Västra Götalandsregionen
att en bytespunkt vid Kobbegårdsbron i Järnbrott är den bästa ur
ett metrobussperspektiv. Denna studie ser att en sådan lokalisering
innebär en risk för kollektivtrafikens attraktivitet och beskriver
därför detta mer ingående under kapitel 4.2 Riskanalys.

I det fortsatta arbetet behöver man studera vidare huruvida det är
möjligt att förlägga en av Frölundabanans spårvägslinjer till boulevarden på sättet som föreslås ovan. Vidare behöver pågående och
framtida planeringsarbeten utgå ifrån att spåren i Marconigatan
ska gå på egen banvall centralt i gatan och inte i blandtrafik.

Eventuell förlängning av stadsbanan
Ändhållplatsens föreslagna utformning omöjliggör inte en förlänging söder om Järnbrottsmotet i framtiden. En förlängning ses dock
som mycket osannolik av kapacitetsskäl och presenteras därför
närmare under kapitel 3.4 Bortvalda alternativ.

Stadsbanan längs södra delsträckan
Om den södra delsträckan inte realiseras med tåg som huvudsaklig
kollektivtrafik, behöver stadsbanan fortsätta i både västlig och
sydlig riktning från Marconimotet. De södergående spåren föreslås
fortsätta centralt i boulevardens sträckning, tills de viker av mot
öster i höjd med Radiomotet, för att angöra sin ändstation i östra
Högsbo.

Fotograf: Asbjörn Hanssen

Mellan Radiotorget och ändhållplatsen föreslås ingen hållplats i ett
tidigt skede av boulevardomvandlingen och stadsutvecklingen.
Detta beror på att tätheten i den omgivande bebyggelsen är lägre,
jämfört med på den mellersta delsträckan. Förslaget lämnar dock
en öppning för att i framtiden kunna lägga till en hållplats på
denna sträcka, i höjd med Gustaf Melins gata, om förutsättningarna
är sådana att det anses lämpligt.
Hållplatsavståndet blir stort på denna delsträcka, på grund av att
det inte föreslås en hållplats på mitten av sträckan. Det kan komma
att krävas en ytterligare hållplats. Utan en ytterligare hållplats är
avståndet 1300 meter. Hastigheten kan eventuellt vara högre än 50
km/h - och isåfall 60 km/h - men det återstår att utreda. Turtätheten
blir lägre på denna delsträcka jämfört med på de andra delsträckorna. Sammantaget är bedömningen att delsträckan uppfyller
guidelines på gul nivå.

Dagens pendlingscykelstråk på den västra
sidan om Dag Hammarskjöldsleden.

För att ändhållplatsen ska upplevas som en trygg och attraktiv
plats bör hållplatsen placeras där kompletterande bebyggelse
med varierande innehåll kan anläggas. Stadsbanans ändhållplats
bör därför förläggas i närheten av Radiomotet. En sådan placering
erbjuder bättre förutsättningar för förtätning, jämfört med en
ändhållplats i närmare anslutning till Söderleden där bebyggelsemöjligheterna är mer begränsade. Vid Radiomotet finns dessutom
goda möjligheter för byte till områdestrafik med lokalbuss.
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Som tidigare nämnts förväntas dagens region-/expressbusstrafik
kunna ersättas i boulevarden när metrobusskonceptet och den
nya effektiva spårbundna trafiken, mellan Marklandsplatsen och
Radiomotet, färdigställts. Avståndet mellan stadsbanans hållplatser
kommer dock att variera mellan cirka 700 och 1300 meter. En
busstrafik som kompletterar spårtrafiken och ökar tillgängligheten
till denna kommer därför att behövas, så kallad områdestrafik.
Områdestrafiken är viktig för att kunna erbjuda tätare hållplatsavstånd och kortare väg från bostäder till kollektivtrafiken. Busstrafik
som idag sker parallellt med leden (exempelvis längs Antenngatan/
Distansgatan) fyller denna typ av funktion och förväntas kunna
ligga kvar.
Busstrafiken i området kommer, i mycket högre utsträckning än
idag, att ha en trafikmatande funktion till de stora bytespunkterna
med spårväg. Upplägget som föreslås i denna studie är att bussar
matar till Marklandsplatsen och Linnéplatsen, där resenärer byter
till spårväg. Till exempel kan stombusslinje 16, som idag är en genomgående linje till centrum, övergå till att bli en kapacitetsstark
matarlinje från Högsbo till Marklandsplatsen.
Det kan bli aktuellt för lokal-/ stombussar att trafikera boulevarden
längs kortare sträckor, men då i blandtrafik. Den lokala busstrafiken
på den västra sidan skulle kunna korsa boulevarden vid Marconimotet och fortsätta på den östra sidan och vice versa, vilket skulle
ge intressanta resmöjligheter inom området. En linjenätsutredning
behöver genomföras för att studera vidare den kompletterande
busstrafiken.

Ändhållplatsen blir viktig knutpunkt

Utformningen av ändhållplatsen behöver också ta höjd för en
möjlig framtida järnvägsstation, samt ansluta till metrobussen på
ett bra sätt. Lokaliseringen och utformningen av denna strategiska
bytespunkt i söder kommer att ha stor påverkan på kollektivtrafikens attraktivitet och potentialen för överflyttning av biltrafik.
Denna studie ser därför att en framtida metrobusshållplats i detta

Kompletterande busstrafik

Cykeltrafik

Fotograf: Asbjörn Hanssen

Längs den västra sidan av Dag Hammarskjöldsleden går ett viktigt
pendlingscykelstråk idag. Det är viktigt att förutsättningarna för
pendlingscykeltrafiken ges så goda förutsättningar som möjligt,
inom ramen för en boulevardomvandling. Ett prioriterat pendlingscykelstråk är därför planerat att finnas i Dag Hammarskjöldstaden.
Detta kommer troligen att fortsätta ligga på den västra sidan av
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boulevarden, då flera viktiga kopplingar mot omgivningen ansluter
till det.

• att anlägga cykelparkering för bostäder och verksamheter i
enlighet med stadens riktlinjer1

Tyngdpunkten för den planerade stadsomvandlingen ligger på
den östra sidan om boulevarden. På denna sida är cykelvägnätet
begränsat idag och här kommer det att behövas både nya och
effektiva cykelstråk, både inom området samt med anslutning till
boulevarden.

• att samla parkeringarna (för exempelvis boende) i gemensamma anläggningar (parkeringshus/mobilitetshubbar)
• att lokalisera boendeparkering på ett tillräckligt avstånd från
bostäder och verksamheter, så att motivationen ökar för att
resa med kollektivtrafik, cykel och gång
• att arbeta för att prissättningen för bilparkering ska vara
marknadsmässig och helt skilt från bostadshyra/-avgift

Vid utvalda korsningar behöver cykelnätet på den östra sidan
kopplas till det föreslagna pendlingscykelstråket på den västra
sidan.
Väster om Flatås, i Dag Hammarskjöldstadens influensområde, är
det idag omständligt att röra sig som cyklist mellan Marconigatan
och Tunnlandsgatan. Här föreslås därför en ny cykelväg i nord-sydlig riktning, genom bostads- och sjukhusområdet, som ett komplement till cykelvägarna längs boulevarden. Denna cykelväg föreslås
ersätta cykelvägen längs med Frölundabanan, som föreslogs i ÅVS
Södra Mellanstaden.

• att eftersträva samnyttjande av parkeringsplatser i hela
området, där möjlighet finns
• att undvika personliga parkeringsplatser i möjligaste mån

Fotograf: Martin Vennersten & Stina Olsson

Det parkeringsbehov som skapas norr om Annedalsmotet bör sannolikt hanteras inom respektive fastighet. Kantstensparkering kan
dock vara aktuellt här, särskilt på den östra sidan. Om bebyggelse
på båda sidor om boulevarden blir aktuellt, kan det vara möjligt
med kantstensparkering även på den västra sidan.

Gångtrafik
Med en boulevardomvandling och tillhörande stadsutveckling
väntas attraktiviteten för gångtrafik öka betydligt i området, på
båda sidor av boulevarden. Detta innebär att det behöver finnas
tillräckliga och sammanhängande gångytor för fotgängare. Gångtrafikflödena kommer dock att variera mycket för olika delsträckor,
beroende på innehållet i stadsrummet och vilka målpunkter i omgivningen som kan nås inom gångavstånd. Kring kollektivtrafikens
hållplatslägen kommer attraktiviteten för handel och verksamheter
i gatuplan att bli störst och därför kan gångytorna i dessa lägen
behöva dimensioneras för större gångflöden (med bredder om
cirka 4-5 meter).

Mellan Annedalsmotet och Marklandsplatsen bedöms inte behovet av kantstensparkering vara så stort. På denna sträcka kan
trafikflödena bli relativt höga här även i framtiden, vilket också vore
problematiskt. På denna sträcka finns det möjlighet till kantstensparkering längs parallellgatan Carl Skottsbergs gata.
Mellan Marklandsplatsen och Radiotorget föreslås kantstensparkering på båda sidor om boulevarden. Detta för att skapa goda
förutsättningar för aktiva bottenvåningar i den omgivande bebyggelsen. Kantstensparkeringen kan också bidra till upplevelsen av
ett händelserikt gaturum, där hastigheten behöver hållas lägre. På
den östra sidan, söder om Gruvgatan, kan dock möjligheterna till
kantstensparkering vara begränsade på grund av ytor för hantering
av dagvatten och skyfall.

Parkering och mobilitet
En framtida parkeringsstrategi för Dag Hammarskjöldstaden
behöver hantera parkeringsbehovet för både bilister och cyklister i
befintliga och tillkommande bostäder, samt för besökare, serviceoch godstransporter och pendlare till arbetsplatser inom området.
Strategin behöver också hantera de som använder bil i kombination med andra transportmedel genom området och då har behov
av pendelparkeringsmöjlighet. Tillgängligheten till och standarden
på cykelnätet kan också påverka behovet och dimensioneringen av
parkeringsplatser för bil.

Söder om Radiotorget är kantstensparkering längs boulevarden
inte aktuellt, på grund av den högre hastighetsgränsen.

Pendelparkering
Pendelparkeringar behövs i anslutning till större knutpunkter för
kollektivtrafiken, till exempel vid Järnbrottsmotet.

Utformning

Den övergripande strategin för parkering inom Dag Hammarskjöldstaden är:

Vistelseytor

• att arbeta för reducerade parkeringstal i denna del av Göteborg, då den stadsomvandling som föreslås innebär förändrade bedömningsgrunder

Boulevardförslaget är utformat för att både möjliggöra mobilitet och vistelse - i boulevardens stadsrum - särskilt söder om
Marklandsplatsen. Förslaget innebär att fordonsrörelserna får sina
Fotograf: Rebecca Havedal
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Kantstensparkering

1 Göteborgs Stad. 2018. Riktlinjer för mobilitet och parkering i detaljplaner och
bygglov.
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respektive utrymmen i den centrala delen av boulevarden, medan
fotgängarnas ytor är placerade längs med boulevardens kanter, i
anslutning till bebyggelsen. Det är här är förutsättningar för vistelse
behöver skapas.

En gatusektion där träden placeras närmare fasaderna.

Utformningen för fotgängare och cyklister i nord-sydlig riktning
bör skapa möjlighet för omväxling och vila, till exempel genom
mindre parkmiljöer. Vid Botaniska trädgårdens huvudentré föreslås
exempelvis en ”förpark” i höjd med den nya passagen över boulevarden och spårvägen, med koppling till hållplatsen. De mindre
parkmiljöerna kan med fördel ha breddade ytor för att möjliggöra
både vistelse och multifunktion. Genom multifunktionella lösningar i gaturummet (däribland dagvattenhantering och skyfallsfördröjning/-hantering) möjliggörs både bredare gång- och cykelstråk och
ett mindre monotont stadsrum.
Boulevardens nord-sydliga utbredning gör att det finns en större
attraktivitet för vistelse på boulevardens östra sida, tack vare bättre
solförhållanden.

Fotograf: Rebecca Havedal

Grönska
För att boulevardens stadsrum ska bli befolkat, krävs att flera
stadsmiljökvaliteter förverkligas så att det blir möjligt och attraktivt
att vistas här. Att plantera träd är en sådan kvalitet. Huvudinriktningen för Dag Hammarskjöldstaden är därför att den framtida
boulevarden behöver inslag av mycket grönska. Träden är ett av
de viktigaste designelementen i boulevardförslaget. De förmedlar
också en kontinuitet längs den annars varierade boulevarden.

I båda gatusektionerna ovan föreslås en grönremsa på vardera sida
om spårvägen. Denna yta kan fylla flera funktioner. Dels är det denna yta som tas i anspråk för perronger och väderskydd vid spårvägens hållplatser. Däremellan kan den användas för plantering, med
vegetation som är anpassad till spårvägens funktion. Beroende på
växtsammansättning kan ytan exempelvis gynna den biologiska
mångfalden och fyller då en viktig ekologisk funktion.

I denna studie har flera alternativ studerats gällande trädens
placering och rumsbildande effekt. Vilket alternativ som slutligen
genomförs kommera att behöva studeras vidare, ur flera olika
aspekter. Men huvudinriktningen för boulevarden är att träden är
nödvändiga och generellt bör vara fördelade över fyra trädrader,
där så är möjligt. Minst två av trädraderna bör bli stora som fullvuxna.

I boulevardförslaget föreslås grönremsan vara 3 meter bred. För
alternativet där träden placeras närmare fasaderna, finns dock
möjligheter till ytterligare variation:

Boulevardförslaget presenterar ett förslag där fyra trädrader är
jämnt fördelade i gatusektionen. Det ger en gata som är uppdelad i
flera lika stora rum (se nedan).

• antingen en 3 meter bred grönremsa, vilket ger ett mer
visuellt homogent intryck samt 4,5 meter breda gång- och
vistelseytor under de små träden närmast fasaden. Denna
bredd på grönremsan kan också ha en bullerdämpande effekt.

En gatusektion där träden är jämnt fördelade.

,,,--....
I
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I

Fotograf: Frida Winter
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Men man kan också välja att placera två av trädraderna närmare
fasaderna, i anslutning till de ytor som används av fotgängare
och cyklister (se ovan). I detta alternativ kan man med fördel
använda träd av mindre storlek närmast fasaden och större träd
som vetter mot motorfordonstrafiken. Här gör träden störst nytta
för gång- och cykeltrafikanterna, då de dels separerar gång- och
cykeltrafiken och därigenom minskar konflikterna mellan dessa
trafikslag. Dessutom skapar träden två mindre stadsrum i mänsklig
skala under trädkronorna. Det ger ett mer intimt stadsrum, som
främjar vistelse och ett mer långsamt tempo, i det annars breda
stadsrum som boulevarden utgör. Utan kronan från det mindre
trädet närmast fasaden, kan de (troligt) höga husfasaderna upplevas ”påträngande” för fotgängarna. Med en sådan här fördelning av
träden skapas samtidigt ett större rum för motorfordonstrafiken i
den centrala delen av gatan, mellan trädraderna.

Fotograf: Rebecca Havedal

• eller en 1 meter bred grönremsa, vilket skulle ge 6,5 meter
breda gång- och vistelseytor. Med denna bredd på gång- och
vistelseytorna ges bättre förutsättningar för exempelvis
uteserveringar och offentliga möbleringar, vilket starkt bidrar
till att ”befolka” gatan. Det har i sin tur positiva effekter för
gaturummets attraktivitet. En breddad gångyta gör också
att träden får en bättre placering i förhållande till fasaderna,
vilket gynnar trädens möjligheter att utvecklas på sikt. Detta
alternativ innebär dock att gatan behöver göra en 2 meters
sidoförskjutning i anslutning till korsningar och hållplatslägen,
för att bland annat rymma passager och hållplatser. Det skulle
innebära att man behöver göra ett uppehåll i de stora trädens
trädrad, medan de mindre träden inte påverkas. Denna
utformning ger en större variation i gaturummet, vilket kan
bidra till en bättre hastighetsefterlevnad.
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En gatusektion med en 3 meter bred grönremsa på vardera sida om spårvägen.

Exempel på hur skyfalls- och dagvattenhanteringen i bäckfåran på den östra sidan kan kombineras med trädplantering, på den södra delsträckan.

Den fördjupade översiktsplanens rekommendationen för skyfallsoch dagvattenhanteringen inom östra Högsbo går i linje med
samverkansöverenskommelsen, vilket är positivt. Rekommendationen är att:

En gatusektion med en 1 meter bred grönremsa på vardera sida om spårvägen.

• samplanera och samlokalisera vattenfrågorna med utvecklingen av allmän plats inom området i så stor utsträckning
som möjligt
• minska hårdgörandegraden i verksamhetsområdet och låt
dagvattenhanteringen vara en del av att tillföra grönska och
vatten till den idag hårdgjorda miljön.

Sammantaget finns det således olika alternativ när det gäller
trädens placering i den framtida boulevardens stadsrum. Genomförbarheten för de olika alternativen kräver vidare studier.

• ta fram en vattenplan på delavrinningsområdesnivå för att
säkerställa tillräcklig funktion och plats för skyfall och dagvattenhantering

Dagvatten och skyfall
När det gäller dagvatten- och skyfallshanteringen i Dag Hammarskjöldstaden, följer den huvudinriktningen i den fördjupade
översiktsplanen. Planen prioriterar mångfunktionalitet och blågröna lösningar framför andra lösningar, för att både säkerställa
funktionen för vattenhanteringen och bidra till stadens attraktivitet. Sådana lösningar kan dessutom bidra till stadens biologiska
mångfald och leverera ekosystemtjänster.

• utveckla och säkerställ tillräckliga skyfallssåtgärder för områdets utveckling
• skapa ny struktur för dagvattenhantering med inriktning mot
ytlig avledning och samlade dagvattenanläggningar
Principutformning för bäckfåran på den mellersta delsträckan.

Den fördjupade översiktsplanen föreslår också att boulevarden
fortsatt ska kunna fungera som skyfallsled och -yta efter omvandlingen. Här krävs fördjupade analyser om vad det innebär i detalj,
samt samråd med Räddningstjänsten gällande boulevardens
fortsatta funktion som utymningsväg. Boulevardförslaget är
utformat för att boulevarden ska kunna fungera som skyfallsled
på en övergripande nivå, efter en ombyggnad, men vidare studier
avseende viss detaljutformning kommer att krävas.
Sammantaget rekommenderas att skyfalls- och dagvattenhanteringen i boulevarden (och intilliggande kvarter söder om
Marklandsplatsen) sker ytligt, tillsammans med den befintliga
underliggande kulverten på östra sidan. I höjd med Synhållsgatan/
Gruvgatan och vidare söderut föreslås att man återskapar en
bäckfåra i ett stadsmässigt utförande på den östra sidan. Detta för
att ta omhand de större vattenvolymer som väntas här. De förväntade vattenmängderna blir högre ju längre söderut i boulevarden
man kommer. Bäckfåran behöver därför utformas för att kunna ta
omhand större vattenflöden på den södra delsträckan, jämfört med
i den mellersta. Här krävs dock fördjupade studier gällande genomförbarheten av en sådan lösning.

För den västra sidan om boulevarden är den fördjupade översiktsplanens rekommendationen för skyfalls- och dagvattenhanteringen att:
• värna och säkerställa utpekade platser och stråk för skyfall och
om påverkan på strukturen sker ska funktionen i hela åtgärdskedjan säkerställas
• värna, utveckla och säkerställ utpekade platser för samlad
dagvattenhantering från befintlig bebyggelse
• Prioritera ytliga dagvattenlösningar som bidrar till biologisk
mångfald och ekosystemtjänster


Principutformning för bäckfåran på den södra
delsträckan, där den behöver kunna ta omhand större vattenmängder.

Även för detta område krävs fördjupade analyser av vilka sektioner
inom boulevardstråket som ska fungera för dagvatten/skyfall.
Vägbanan är prioriterad som utrymningsväg och behöver skyddas
mot skyfall.

Sektionsritningar
Nedan presenteras de sektionsritningar som har tagits fram inom
ramen för denna studie. Sektionsritningar för hela boulevardsträckan (Linnéplatsen-Järnbrott) presenteras.
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3. Margretebergsmotet

En viktig utgångspunkt har varit att de stora befintliga underjordiska ledningarna på den östra sidan om leden ska kunna ligga
kvar. Detta påverkar bland annat trädradernas antal och placering.
Ytterligare faktorer som har påverkat sektionernas utseende är:



• Läge i staden – huruvida sektionen ligger inom/nära innerstaden eller mellanstaden



• Omgivning – huruvida boulevarden kantas av bebyggelse,
grönområden eller annat








• Trafikflöde – huruvida skyltad hastighet är 40 eller 60 km/h
samt om trafikflödena förväntas få en högre eller lägre
omfattning



















 



4. Margretebergsmotet-Marklandsplatsen

• Täthet – huruvida omgivande bebyggelses täthet förväntas bli
hög eller låg, samt enkel- eller dubbelsidig och de korsningsanspråk som följer av det
• Spårtrafik – huruvida den går i parallellt eller centralt läge
• Dagvatten-/skyfallsfunktion – huruvida högre eller lägre
flöden av dagvatten-/skyfall behöver hanteras



  
  



     



  


   

5. Marklandsplatsen-Synhållsgatan



1. norr om Annedalsmotet
Sektion med boulevarden förskjuten till ett västligt läge.



































 
 




6. Synhållsgatan-Radiotorget - utan ledningsflytt



Sektion med boulevarden förskjuten till ett östligt läge.

.----
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Sektion som tar hänsyn till att befintliga ledningar ligger kvar, vilket möjliggör för två trädrader. Med en ledningsflytt skulle sektionen för
Marklandsplatsen-Synhållsgatan kunna förlängas även till denna sträcka och då möjliggöra fyra trädrader.
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2. Botaniska trädgården







 




  

 




7. söder om Radiotorget
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3.3. Konsekvenser
av presenterat
boulevardförslag

Fotograf: Frida Winter
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I det här kapitlet presenteras de huvudsakliga
konsekvenserna av boulevardförslaget som
presenterades i föregående kapitel.

Stadsmiljökvaliteter
längs boulevarden
�
�

Bytespunkt
Ny tyngdpunkt
Beﬁntligt torg

Linnéplatsen

Gröna platser/torg
Park/grönområde
Grön koppling

I arbetet med att ta fram det boulevardförslag som presenteras i
denna rapport, utgick vi ifrån att både de eftersträvade trafikala
och stadsmiljöfunktionerna skulle kunna uppnås. Förändringarna
som föreslås handlar i grunden om att bygga stad för ett stort
antal invånare, i ett område som idag har en annan användning.
Området runt boulevarden kommer att få en i stora delar förändrad
karaktär och stadsmiljöer växa fram med både gator och platser.
Boulevardens stadsrum kommer att bli en fullständig förändring
jämfört med det transportrum som leden är idag.
Konsekvenserna av boulevardförslaget utvärderas utifrån huruvida det skapar förutsättningar för goda stadsmiljöer och hållbar
mobilitet.

Möjlig koppling

�

Stråk med särskild
vistelsekvalité
Annedalsmotet

�

Slottsskogen
Botaniska
trädgården

�
�
�
Änggården
�

Fotograf: Marit Lissdaniels

Slottsskogsvallen

Skapar boulevarden förutsättningar
för goda stadsmiljöer?

Änggårdsbergen

�

Stadsmiljö- och vistelsekvaliteter

�

Sträckan mellan Marklandsplatsen och Radiotorget bedöms
kunna få höga stadsmiljö- och vistelsekvaliteter. Dels möjliggör
boulevardförslaget att bebyggelse kan förläggas utmed hela
denna sträcka och att den ges en kontinuerlig fasad- och taklinje.
Dessutom ger förslaget plats för ett flertal platsbildningar av olika
storlek. Dessa består dels av de tyngdpunkter som kan uppstå runt
stadsbanans hållplatser, samt av mindre gröna platser och torg.
Tillsammans med aktiva bottenvåningar i bebyggelsen (gärna
längs stora delar av denna sträcka) bör detta skapa en variation av
målpunkter som både genererar aktivitetet och vila/rekreation.

�

�

Sk

ju

tb

an

an

Panncentralen
Frölundaborg

Norr om Marklandsplatsen kommer betydligt mindre intilliggande
exploatering att skapas, vilket gör att stadsmiljökvaliteterna här
blir lägre gentemot söder om Marklandsplatsen. Längs med denna
sträcka föreslås inte heller lika många små gröna platser och torg.
Men här bedöms den direkta närheten till Slottsskogen och Botaniska trädgården bidra med så mycket grönska till stadsrummet att
de, tillsammans med träden i boulevarden, skapar en upplevelse av
att man rör sig genom en park. Tillsammans med Slottsskogsvallen
bör därför de rekreativa värdena kunna bli höga här.
Sträckan söder om Radiotorget bedöms inte kunna få lika höga
vistelsekvaliteter som den tätare stadsmiljön på den mellersta
delsträckan, där hastighetsgränsen är lägre och rörelse- och vistelsemöjligheter kan samspela mer. Med omsorgsfull utformning kan
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Radiotorget

Rumsupplevelse
Med boulevardförslaget får de olika delsträckorna en utformning
som tar hänsyn till omgivande stadsområden (bland annat Slottsskogen, Änggården, Flatås, Järnbrott). Därtill lägger det grunden
för att den långa raka sträcka som Dag Hammarskjöldsleden utgör,
ska kunna bli ett omväxlande och händelserikt stadsrum, där det är
spännande och intressant att vistas och färdas.
För att ändå förmedla en kontinuitet i boulevarden skapar boulevardförslaget förutsättningar för att två till fyra trädrader ska kunna
kanta boulevarden på hela sträckan. Trädens viktiga rumsbildande
effekt bedöms dela upp det annars breda gatusektionen i flera mindre rum och göra så att de rum som nyttjas av framför allt fotgängare och cyklister, får en mer mänsklig skala. Detta är nödvändigt för
boulevardens attraktivitet som ett stadsrum.

Buller
En god ljudmiljö är en förutsättning för en hållbar och attraktiv
stad. Även om inte alla stadsrum har en god ljudmiljö behöver
staden planera så att tillgången till goda ljudmiljöer finns inom
området kring boulevarden.

Marklandsgatan

Den fördjupade översiktsplanen ger förutsättningar för att boulevarden och dess omgivning får en utformning och ett innehåll
som varierar utefter omgivande bebyggels och topografi. Med en
boulevardisering och tillhörande stadsutveckling blir detta område
en sammanhängande del av staden och barriäreffekten minskar.

dock en ytlig dagvattenhantering utgöra ett kvalitativt inslag på
den här delsträckan.

En mycket översiktlig bulleranalys1 har genomförts för boulevardförslaget. Resultaten visar att ljudnivåerna, för en framtida
bebyggelse vid en boulevard, skulle ligga i nivåer som idag finns
kring större gator som staden har. Vilka ljudnivåer som ny bebyggelse får vid fasad beror på hur staden planerar det nya området.
Ljudnivåerna påverkas exempelvis av avståndet till gatans mitt,
bebyggelsestrukturen, mjuk mark, trafikmängderna, hastigheter
och ytbeläggning.
De ljudnivåer som har beräknats för boulevardförslaget på sträckan
Marklandsplatsen-Radiotorget, motsvarar de nivåer som staden
har idag runt sina flaneringsstråk och cykelbanor längs Södra
Vägen och Linnégatan. Dessa gaturum används flitigt idag för både
gång, cykel, uteserveringar, torg och parker, även om ljudnivåerna
är höga. Ljudnivåerna på var sida om den framtida boulevarden
kommer, med stor sannolikhet, ha ljudnivåer som är över normal
samtalsnivå beroende på utformning. Viktigt är därför att det fortsatta arbetet med utformning av gaturummet, fasader och grönska
strävar efter att påverka ljudnivåerna i positiv riktning.
I den fortsatta planeringen av en boulevardomvandling krävs
fördjupade bullerutredningar.

Luft
När staden växer och inriktas mot förtätning i centrala och/eller
kollektivtrafiknära områden ges bättre förutsättningar att resa på
annat sätt än med bil. En högre andel gång-, cykel- och kollektivtra1 Ljudnivåer för kommunal service, tysta sidor och uteplatser för bostäder har
inte inkluderats i analysen. Detta behöver analyseras i det fortsatta arbetet.
87

fik har positiva effekter för miljö och hälsa. Samtidigt finns det en
risk för lokalt dålig luftkvalitet i exempelvis förtätade gaturum.

Kollektivtrafikens begränsningar blir särskilt tydliga för utvecklingen inom den fördjupade översiktsplanens område. Målsättningen
för antalet invånare inom hela området till år 2050 kan behöva
justeras ned, från knappt 100 000 till cirka 85 000 invånare. Detta
för att kunna hanteras inom den kapacitet som finns tillgänglig i
kollektivtrafiken, via spårvägen i första hand.

Det finns miljökvalitetsnormer (MKN) för en rad olika luftföroreningar. Göteborg är det framför allt halterna av kvävedioxid som
riskerar att överskrida normerna. Därför har en beräkning genomförts av kvävedioxidhalterna för det föreslagna gaturummet kring
Dag Hammarskjölds boulevard, på sträckan mellan Marconi- och
Flatåsmotet.

Utifrån den förväntade bebyggelseutvecklingen och strävan efter
en ökad andel hållbart resande, kommer behoven av resor med
hållbara färdmedel att öka betydligt fram till år 2050. Efterfrågan
på antalet resor med gång, cykel och kollektivtrafik kommer att öka
från cirka 79 000 till cirka 193 000. Detta är mer än en fördubbling.
Samtidigt beräknas resandet med bil till och från området ligga på
ungefär dagens nivåer och genomfartstrafiken beräknas minska.
Andelen gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer år 2050
förväntas därför bli betydligt större än andelen bilister.

Resultatet av beräkningarna visar att risken är liten för att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid överskrids i det planerade
gaturummet. Det är troligt att även halterna av samtliga andra
luftföroreningar underskrider sina respektive miljökvalitetsnormer,
eftersom kvävedioxid i regel är den luftförorening som ligger högst
i förhållande till sitt gränsvärde i Göteborg.

Antalet resor med olika färdmedel idag och med olika tidshorisont. (Resekalkyl)

Dagvatten och skyfall

Fotograf: Lo Birgersson
Antal resor per dag och per färdmedel

Boulevardförslaget är utformat för att boulevarden ska kunna
fungera som skyfallsled på en övergripande nivå, efter en ombyggnad. Förslaget ger en generell förbättring när det gäller risken för
vatten på vägbanan, jämfört med nuläget. Flera av trafikmoten
idag är lågpunkter där det samlas vatten på delar av vägbanan
redan vid relativt måttliga regnmängder. En upphöjd vägbana vid
dessa trafikplatser tillsammans med en jämn lutning i avrinningens
huvudriktning, kommer att innebära en förbättring jämfört med
nuläget.

Resande med olika färdmedel idag och i
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Bidrar boulevarden till hållbar
mobilitet på kommunal nivå?

Kollektivtrafikresenärer
Den omfattande kollektivtrafiknära stadsutvecklingen inom
Högsbo-Frölunda kommer totalt sett att innebära många fler
resenärer i kollektivtrafiken: upp till cirka 5000 resenärer per timme2
med spårvägen. Det är en knapp tredubbling jämfört med dagens
spårvägsresenärer.

Resbehov
Boulevardisering är inte en lämplig åtgärd för alla stadens trafikleder, men har bedömts fungera och vara positivt på denna plats
ur både ett trafik- och stadsmiljöperspektiv. En stadsutveckling i
Frölunda-Högsbo med boulevarden och stadsbanan som de viktigaste strukturella infrastrukturtillskotten, innebär att ett stort antal
nya invånare får en bostad i regionens kärna med god tillgång till
hållbara färdmedel. De befintliga invånarna bedöms också få en
ökad och mer nära tillgång till service och annat utbud för vardagens behov.

Etableringen av en stadsbana innebär att boende och verksamma i
området erbjuds en kapacitetsstark och attraktiv spårväg. Restiden3
för stadsbanan, mellan hållplats Radiomotet/Järnbrott och hållplats
Domkyrkan, har beräknats till cirka 20 minuter. Detta uppfyller
restidskraven enligt Målbild Koll 2035. På delen Marconimotet-Radiomotet/Järnbrott kommer turtätheten att vara en spårvagn
minst var sjunde minut. På övriga delar av boulevarden kommer
turtätheten att vara högre, då det finns fler spårvägslinjer som
trafikerar.

En omfattande omvandling av Högsbos industriområde till
blandstad kan innebära att det blir färre arbetstillfällen för de som
bor och arbetar lokalt i Frölunda och Högsbo idag. Det finns en stor
risk för att invånarna i dessa stadsdelar i ännu högre grad än idag
blir beroende av pendling ut från området, i riktning mot framförallt centrala Göteborg. Både antalet och andelen invånare som
behöver pendla ut från området kommer att öka. Det är varken
det mest effektiva eller samhällsekonomiskt lönsamma sättet att
utnyttja kollektivtrafiken.

En utgångspunkt för denna studie har varit att den stadsnära
expressbusstrafik som trafikerar på Dag Hammarskjöldsleden
idag, ska trafikera Söder-/Västerleden (i metrobusskonceptet)
efter en boulevardutbyggnad. En del av dagens expressbussre2 under förmiddagen i riktning mot centrum.
3 Restiden baseras på en största tillåten hastighet (STH) på 50 km/h på de delar
av spårvägen som går i boulevarden och upp till STH 70 km/h på de sträckor
där den går på särskild banvall.
Fotograf: Rebecca Havedal
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senärer4 kommer dock fortsatt att ha en målpunkt som bäst nås
via boulevarden. Dessa kommer att behöva byta från metrobuss
till stadsbana, vid bytespunkten i Radiomotet/Järnbrott. Med det
trafikupplägg som föreslås i denna studie finns det utrymme på
stadsbanan för dessa resenärer, även under morgonens maxtimme.
Dessa resenärer kommer dock att få en längre restid, främst på
grund av bytet men också till viss del på grund stadsbanans något
lägre medelhastighet.

I storleksordningen 8-10 000 fordon per dygn av genomfartstrafiken ser ut att välja Västerleden istället, då deras målpunkter ligger
utanför Dag Hammarskjöldsstråket.
Prognostiserade skillnader i trafiknätet, efter genomförandet av Dag Hammarskjölds Boulevard och en förtätning motsvarande den fördjupade översiktsplanen.

Restiden med metrobuss kan dock bli kortare i många reserelationer. Ett exempel är resan från Frölunda Torg till City, som kommer
vara snabbare än dagens bussresa (enligt Trafikverkets ÅVS Metrobuss).
Metrobussen kommer att behöva hantera ett stort antal resande
från hela den fördjupade översiktsplanens område. Idag bedöms
cirka 1500 resenärer resa ut från området och det antalet kan
komma att fördubblas med hänsyn till områdets tillväxt och
målsättning om ökat resande med kollektivtrafik. Här finns det en
osäkerhet i vilken omfattning metrobussystemet kan hantera och
svälja denna efterfrågan. Trafikverkets ÅVS Metrobuss har hittills
inte redovisat material på en sådan detaljeringsnivå att det har gått
att utläsa hur kapaciteten fördelats geografiskt i detta system. Det
har heller inte gått att utläsa om det finns tillgänglig kvarvarande
kapacitet för den fördjupade översiktsplanens område, vid bytespunkterna i Järnbrott och Frölunda Torg.

Bilister
Utifrån genomförda trafikanalyser5 finns det potential för att anpassa Dag Hammarskjöldsledens roll till trafikstrategins mål genom
att bygga om den till boulevard. Genom att minska hastigheten
för vägtrafik längs stråket, kan genomfartstrafiken minska och
tillgängligheten för gående och cyklister därmed öka. Kapaciteten
för biltrafik kommer dock att vara tillräcklig för den trafik som
efterfrågar denna rutt.

Om denna överflyttning kan hanteras med en fortsatt acceptabel
framkomlighet på Västerleden, beror på vilka andra åtgärder som
kommer att genomföras inom detta område och Göteborgsregionen i stort.
Utifrån en trafikanalys med Göteborgs stads trafikmodell6 ökar
trafikflödet på Västerleden från cirka 60 000 fordon per dygn idag
till 70 000 fordon, om boulevarden byggs ut och den fördjupade
översiktsplanens markanvändning till cirka 85 000 invånare
förverkligas. Den största delen av trafikökningen kommer av att
ledens funktion förändras, snarare än av att markanvändningen
förändras. Högre flöden på Västerleden ökar risken för kö och
förlängda restider. Konsekvenserna av ökade trafikflöden och olika
prognosförutsättningar, Trafikverkets basprognos och Hållbarhetsscenario, fördjupas i kapitlet Riskanalys.
Prognostiserade flöden i trafiknätet, efter genomförandet av Dag Hammarskjölds Boulevard
och en förtätning motsvarande den fördjupade översiktsplanen.

Boulevard innebär en annan funktion för vägtrafiken i stråket, där
utformningen prioriterar vägtrafik som inte har samma krav på korta restider över längre avstånd. Enligt analysresultaten kommer en
boulevardomvandling att resultera i ett huvudstråk som fungerar
som infart till Dag Hammarskjöldstaden och Södra Mellanstaden.
Men trafik mot centrum och Parkgatan/Nya allén väljer (enligt
analysresultat) Söder-/Västerleden, Oscarsleden och väg E6, på
grund av kortare restider via dessa vägar. En bilresa mellan Järnbrottsmotet och Linnéplatsen kommer att ta cirka 5-10 minuter
längre tid beroende på trafiksituation. Medelhastigheten är idag 53
km/h på denna sträcka under högtrafik. Med en boulevard kommer
medelhastigheten vara cirka 25 km/h, vilket kan jämföras med
Alléstråket.

4 Totalt upp mot 2000 resenärer per dag i huvudsak från områden runt väg 158,
vilket motsvarar cirka 300 resenärer i maxtimmen (norrut på morgonen).
5 Ramböll. 2019. Trafikanalys Dag Hammarskjölds Boulevard, delutredning.
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6 som bygger på trafikstrategins mål.
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Cyklister

en för resande med cykel, att antalet cykelresor kan komma att
fyrdubblas gentemot dagens resande. Detta under förutsättningen
att målsättningarna nås. Pendlingscykelstråket i boulevardförslaget
är dimensionerat för detta.

Hur cyklister påverkas beror av vilken typ av ärende och förväntan
de har på sin resa. De längre pendlingsresorna följer exempelvis en
annan logik än kortare cykelresor för andra ärenden och är i högre
utsträckning beroende av cykelvägarnas standard och framkomlighet.

Kollektivtrafikresenärer
Med en kompletterande områdestrafik till stadsbanan bedöms Dag
Hammarskjöldstaden både få en god lokal och kommunal tillgänglighet med kollektivtrafik.

En stor förändring för de cyklister som idag reser genom området
på den mycket framkomliga pendlingscykelbanan, är att den
kommer att integreras i staden på ett sätt som innebär fler korsningar. Detta gör det omöjligt att bibehålla dagens mycket goda
framkomlighet och restiden kommer att öka för dessa resenärer.
Istället erbjuds de en mer attraktiv sträcka, med varierade visuella
intryck, mindre buller och lägre luftföroreningshalter.

Bidrar boulevarden till hållbar
mobilitet på lokal nivå?

Fotograf: Lo Birgersson

Bilister

Resbehov

För att upprätthålla tillgängligheten för bilister bedöms medelhastigheten för biltrafiken längs stråket behöva hålla cirka 20-30 km/h.
Med en lägre medelhastighet längs stråket riskerar tillgängligheten
med bil till viktiga målpunkter längs stråket bli dålig. Högre medelhastigheter riskerar istället att försämra tillgängligheten för gående
och cyklister, samt tillgängligheten till kollektivtrafiken. Restiden
längs stråket, mellan Järnbrottsmotet och Annedalsmotet, bedöms
därför behöva vara mellan 10 och 15 minuter. Detta kan jämföras
mot dagens cirka 5 minuter, under förmiddagens högtrafik.

En förutsättning för att de lokala resorna ska öka i andel sett till det
totala resandet, är att antalet lokala målpunkter ökar. En funktionsblandning med en ökad andel verksamheter i området är därför en
viktig del i stadsomvandlingen och skapar samtidigt förutsättningar för ett hållbart resande.

Fotgängare
Med stadsutvecklingen och boulevarden etableras ett nytt gatunät
som öppnar för fler vägval och mindre maskvidd i gångvägnätet.
En övergripande bedömning är att den stadsutveckling som föreslås kommer att ge en mer positiv upplevelse för fotgängare och
innebära att många fler får möjlighet att röra sig i den här delen av
staden till fots. Det innebär också att många fler människor kommer att finnas i området under en större del av dygnet jämfört med
idag, inte minst i delarna öster om boulevarden.

Med de hastighetssänkningar som föreslås kommer boulevardens
trafikflöde att ha varierande hastighet på olika sträckor. Sträckor
med få korsningsanspråk och korsningar kommer att ha en högre
medelhastighet, medan sträckor med fler korsningsanspråk och
korsningar kommer att få en lägre medelhastighet.
Åtgärdsförslagets hastighetssänkningar kommer att ha en påverkan på markanvändningen och tillgängligheten i olika delar av
området. Exempelvis kommer den föreslagna hastighetsgränsen
60 km/h söder om Radiotorget, innebära att bilister kan få förbättrad tillgänglighet till vissa fastigheter längs den södra delsträckan,
jämfört med idag då angöring sker via lokalgator på östra och
västra sidan.

Fotgängares möjlighet att röra sig i området förändras från att
enbart ha kunnat korsa flödena av fordonstrafik planskilt, till att i
hög utsträckning passera i samma plan som dessa. Barn, äldre och
personer med funktionsvariationer kan därmed få det svårare att
röra sig över boulevarden jämfört med den nuvarande ledutformningen, då interaktionen med större fordonsflöden ökar.

Konsekvenser för övriga trafikala
funktioner

Cyklister
Cyklister som ska göra korta resor inom stadsdelen kommer att
gagnas av stadsutvecklingen, där fler ärenden troligen kan genomföras inom ett kortare avstånd. På samma sätt som för fotgängare
kommer dessutom det mer finmaskiga gatunätet och de fler vägval
som står till buds, att vara positivt för cyklister som ska göra korta
resor.
Den kraftiga befolkningstillväxten inom den fördjupade översiktsplanens område innebär, tillsammans med den ökade målsättning92

Flytten av Botaniska trädgårdens hållplats kommer att tillgängliggöra Botaniska trädgården på ett avsevärt bättre sätt än idag. Den
kommer också att innebära bättre förutsättningar för att skapa en
trygg och attraktiv hållplats, jämfört med dagens lokalisering. Men
flytten kommer att innebära längre gång- och cykelresor för en
del av de som använder hållplatsen idag, framförallt boende och
verksamma i Änggården.

Godstrafik
Boulevarden kommer inte att vara en lika attraktiv gata för den
tunga godstrafiken som dagens led. Av det skälet kommer troligen
antalet godstransporter att sjunka. Markomvandlingen i östra Högsbo innebär troligen också färre verksamheter som genererar tunga
Fotograf: Rebecca Havedal
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transporter. Boulevarden kommer dock fortsatt att vara den mest
rationella vägen till flera godskrävande verksamheter i närområdet,
exempelvis sjukhus och handel.
På en översiktlig nivå bedöms boulevarden kunna hantera de dispenstransporter som behöver trafikera boulevarden, då den är den
enda kvarvarande möjligheten att nå till vissa delar av Göteborg
med dessa transporter. Det kan krävas temporära åtgärder för att
göra transporterna möjliga.

Utryckningstrafik
En omvandling från trafikled till boulevard kommer att påverka
räddningsfordonens förutsättningar. För utryckningsförare är
användningen av plankorsningar en av flera åtgärder som tillför
faromoment och fler faktorer att vara uppmärksam på. I kombination med generellt långsammare trafikflöde begränsas hastigheten,
jämfört med befintlig utformning. En utformning med två körfält
tillåter dock andra fordon att lämna fri väg på ett smidigt sätt.

3.4. Bortvalda alternativ

I dialog med Räddningstjänsten konstaterar de att genom att alla
befintliga länkar i moten är kvar, fast ej längre planskilda, anses
deras tillgänglighet eller åtagande7 påverkas i mindre omfattning.
Detta under förutsättning att utformningen av boulevarden görs
på ett sätt som underlättar framkomligheten för utryckningsfordon, exempelvis gällande personbilars förutsättningar att flytta
på sig i sidled eller andra lösningar. En lösning som kan underlätta
framkomligheten för Räddningstjänsten är en ”grön våg”, som via
styrning av trafikljus eller användandet av asfalterade kollektivtrafikkörfält underlättar för utryckningsfordonens framkomlighet. I
boulevarden kommer spårvägen inte att vara tillgänglig för fordonstrafik, men möjligheten till grön våg bör studeras i det fortsatta
arbetet.

Omvandling av befintliga markparkeringar
En betydande andel av den byggbara marken längs boulevarden
mellan Marklandsplatsen och Radiotorget, utgörs av markparkering idag. Ett stort antal befintliga parkeringsplatser kommer att
behöva ersättas vid en omvandling av dessa ytor. Därför behöver
en parkeringsstrategi för omvandlingsområdet hantera både
befintligt parkeringsbehov och parkeringsplatser för tillkommande
bostäder och verksamheter.

7 stegutrymning av befintliga fastigheter
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Fotograf: Lo Birgersson
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I detta kapitel presenteras ett urval av de
alternativa utformningar för boulevarden som har
studerats under arbetets gång, men som valts bort
av olika anledningar.

Om kollektivtrafikens turtäthet mot förmodan inte skulle bli en
begränsning i framtiden, skulle ett borttagande av planskildheten
kräva att man höjer upp hela Annedalsmotet. Detta för att hantera
de stora höjdskillnaderna mellan Per Dubbsgatan och boulevarden.
Detta är en mycket omfattande åtgärd som både är kostnadsdrivande och skapar en ”vägg” mot Slottsskogen. Dessutom ser den i
nuläget inte ut att kunna frigöra ytor för annan markanvändning.
Huruvida denna lösning fungerar fullt ut i detalj har inte studerats.
Sammantaget ser åtgärdsvalsstudien att denna lösning inte bör
utforskas vidare av staden.

För mer information om samtliga studerade alternativ, se bilaga 4
PM Utformning.

Två parallella gaturum

Boulevardförslaget som presenteras i denna studie föreslår istället
andra åtgärder för att minska Annedalsmotet visuella och faktiska
barriäreffekt. Förslaget innebär att biltrafikens ytor i motet minskas,
både genom färre och smalare körfält. Dessutom föreslås att vissa
av ramperna som kopplar mot Per Dubbsgatan kan tas bort eller
nyttjas för andra ändamål, till exempel gång-/cykeltrafik och/eller
vegetation/dagvattenhantering. Om man tar bort en av ramperna
på västra sidan frigör man ytor som kan möjliggöra en dubbelsidig
bebyggelse längs med boulevarden.

Möjligheten att dela upp boulevarden i två separata gaturum har
studerats översiktligt i denna studie. En sådan lösning hade inneburit att norr- och södergående vägtrafik hade förlagts i två parallella gaturum, separerade av bebyggelse. En sådan lösning skulle
ge fördelar för fotgängare och cyklister som då inte behöver korsa
ett lika brett gaturum som boulevarden nu föreslås bli. Gaturummet blir också lättare att tolka då trafiken endast går i en riktning.
Lösningen innebär dock flera stora nackdelar, vilka är anledningen
till att denna lösning har valts bort:

Centralt placerad stadsbana på
norra delsträckan

• I mellanstaden är attraktiviteten för att etablera verksamheter
som förknippas med stadsliv lägre än i innerstaden. För att
skapa en så hög potential som möjligt för företagsetableringar och andra målpunkter givet Dag Hammarskjölstadens plats
i staden, har bedömningen varit att Dag Hammarskjöldstaden
bör utformas med ett huvudstråk istället för två. Detta för att
närboende och människor som passerar genom området
ska koncentreras till ett stråk och därmed utgöra ett större
kundunderlag, vilket i förlängningen är positivt för att attrahera verksamheter.
• Lösningen med två parallella stråk är mer ytkrävande, jämfört
med att etablera ett huvudstråk. Ytan för den mellanliggande
bebyggelsen blir dessutom för smal för att kunna rymma ett
helt kvarter. Sammantaget leder detta till ett sämre markutnyttjande jämfört med den föreslagna lösningen med ett
huvudstråk.

Annedalsmotet i plan
I förstudien och tillhörande visualisering (från år 2015 respektive
2017) föreslogs att planskildheten i Annedalsmotet skulle tas bort
och motet förläggas i markplan. Denna idé har studerats vidare
översiktligt i denna studie och valts bort av flera skäl.
Det främsta skälet är att det är mycket riskabelt att genomföra en
så omfattande åtgärd ur ett trafikeringsperspektiv. Den framtida
kollektivtrafiken i det här området behöver trafikeras med en högre
turtäthet än idag. Detta då spårtrafiken från både Frölundabanan
och den kommande Innerstadsringen ska passera i Annedalsmotet.
Turtätheten begränsar möjligheten för andra trafikslag att passera
i plan i så hög utstsräckning att korsningar med andra trafikslag i
plan inte kommer att fungera här.
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I denna studie har vi också studerat möjligheten att förlägga
stadsbanan centralt i boulevarden (mellan körfälten), även på den
norra delsträckan. En flytt av spåren till ett centralt läge i plan är
inte möjligt ur ett trafikeringsperspektiv. Detta på grund av den
framtida spårtrafikens turtäthet, som gör att Annedalsmotet och
även spårtrafiken i Margretebergsmotet, fortsatt behöver vara
planskilda. Detta för att möjliggöra för andra trafikanter att kunna
passera spårtrafiken i dessa korsningar och spårtrafiken att kunna
behålla sin restid på sträckan.

Skiss över centralt placerad stadsbana vid
Marklandsplatsen.

Centralt placerad stadsbana vid
Marklandsplatsen
Vid Marklandsplatsen har två tänkbara lägen för spårvägens koppling mot Frölundabanan och ett nytt hållplatsläge studerats:
• ett östligt läge, med en ”kraftsamling” längs boulevarden och
en parallell trevägskorsning för spåren. En variant av denna
lösning redovisades i illustrationen till förstudien för Dag
Hammarskjölds boulevard (från 2017).
• ett västligt läge, i anslutning till befintlig hållplats på Frölundabanan. Detta pekas ut som huvudalternativ i denna studie.
Det östra alternativet innebär vissa fördelar gällande spårvägens
framkomlighet längs boulevarden, då den inte behöver trafikera
via Marklandsplatsens nuvarande hållplatsläge. Men alternativet
innebär också vissa nackdelar och har därför valts bort:
• Dels innebär det en sämre tillgänglighet till hållplatsen för
befintliga boende.
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Stadsbana helt enligt grön nivå

• Dels har en förutsättning för denna studie varit att det ska
gå att förtäta och skapa en stadsmässighet runt det nya
hållplatsläget på boulevardens stadsbana. Detta är viktigt för
att kunna skapa en närvaro på platsen, som bidrar till att detta
blir en trygg plats. I det östliga läget kan omkringliggande
ytor vara svåra att få tillgång till för omvandling, vilket innebär
att den nödvändiga förtätningen kan omöjliggöras.

Som nämndes i kapitel 3.1. har ambitionen i denna åtgärdsvalsstudie varit att möjliggöra för stadsbana på grön nivå i boulevarden - i
så stor utsträckning som det har ansetts vara lämpligt. En avvägning mellan eftersträvansvärda trafikala funktioner och stadsmiljöfunktioner har legat till grund för när grön nivå ansetts lämpligt
och inte.

Direktkoppling mellan boulevarden
och Högsboleden

En etablering av stadsbana helt enligt Målbild Koll2035:s gröna
nivå har inte bedömts vara möjlig att förlägga i markplan i boulevarden. Detta på grund av att stadsbana enligt grön nivå bland
annat ska hålla mycket hög hastighet och har behov av planskild
framkomlighet i korsningar. Detta skulle ge stadsbanan en kraftig
barriäreffekt, vilket inte stödjer den stadsutveckling som eftersträvas här.

I denna studie har också undersökts en genare koppling mellan
Högsboleden och boulevarden, än den som presenteras i förslaget.
Denna idé återfinns i ”Historisk stadsplaneanalys”, som har utgjort
ett inspirationsunderlag i det tidiga skissarbetet. Lösningen skulle
innebära en vägdragning genom det nuvarande idrottsområdet,
strax söder om Frölundaborg och Slottsskogsvallen, med anslutning till boulevarden i en trevägskorsning.

Planskild stadsbana?
Eftersom ett alternativ i markplan bedömts vara oförenligt med
den efterstävade stadsutvecklingen, är frågan om en planskild
stadsbana i boulevarden vore tänkbar? En planskild stadsbana med
dess stationer förläggs då antingen under mark eller på en upphöjd
högbana. Detta har inte heller bedömts vara förenligt med den
vision som kunnat utläsas för boulevarden och dess tillhörande
stadsutveckling, där den lättillgängliga spårvägen är ryggraden.

Fördelen med denna lösning är att den har potential att öppna upp
och tillgängliggöra idrottsområdet, samtidigt som den avlastar
både dagens förbindelse förbi Marklandsplatsen, mot Flatåsmotet
och den norra kopplingen via Margretebergsgatan.
Lösningen har dock valts bort med anledning av dess svårigheter
att hantera höjdskillnaderna på väg och spårväg längs sträckan.
Bedömningen i nuläget är också att det är nödvändigt att behålla
planskildheten mellan spårväg och biltrafik här, på liknande sätt
som vid Margretebergsmotet. Detta för att inte påverka Frölundabanans framkomlighet negativt, i synnerhet om en högre turtäthet
ska kunna bli aktuellt i framtiden. För att kunna bibehålla planskildheten skulle resultatet bli en relativt omfattande trafikplats,
med spår- och biltrafik i två nivåer. Detta skulle ha stor påverkan
på omgivningen och innebära behov av sprängning på grund
av platsens förutsättningar. Korsningen skulle därför bli kostsam
och resultera i att den befintliga planskilda trafikplatsen ersattes
med en ny liknande struktur. Det skulle varken bidra till minskade
biltrafikflöden, ökad stadsmiljökvalitet eller attraktivitet för gående
och cyklister längs sträckan.

Vidare hade en planskild lösning behövt ha mycket långa avstånd
mellan hållplatserna för att kunna nå restidsvinster. Det kräver i sin
tur en omfattande matande områdestrafik med buss till hållplatserna. En planskild stadsbana helt enligt grön nivå hade således
riskerat att bli en oattraktiv lösning, med sämre förutsättningar att
nå de högt uppsatta målen för resande med kollektivtrafik för det
stora antal människor som planeras bo här. Detta stärks av resultaten från den medborgardialog som genomfördes under arbetet
med målbilden, där exempelvis högbana inte ansågs passa i mer
tätbebyggda områden.
En planskild spårväg innebär också högre kostnader jämfört med
en lösning i markplan, med 2-3 gånger högre kostnader för en
upphöjd lösning och 4-5 gånger högre kostnader för en lösning
under mark.

Skiss över direktkoppling mellan boulevarden och Högsboleden.

En planskild lösning blir också investeringsmässigt svår att motivera med en kompletterande spårbana till Frölundabanan via Marconigatan, i enlighet med huvudförslaget. Med denna del borträknad
är det cirka 3,5 km spårväg kvar. I markplan kostar denna sträcka
cirka 675 miljoner kronor. Upphöjd skulle den kosta 1,4-2 miljarder
kronor och i tunnel 2,7-3,4 miljarder kronor. Att investera dessa
medel i ett område i mellanstaden är svårt att försvara med tanke
på de investeringsbehov som finns i centrala staden. Där är det
mycket svårt att överhuvudtaget lösa alla trafikkonflikter i samma
plan. Mer om alternativet med en planskild stadsbana finns att läsa
i bilaga 13 PM Nya spårvägar och stadsutveckling och bilaga 14 PM
Planskild spårväg.
Fotograf: Frida Winter
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Partiellt planskild stadsbana?
Att partiellt planskilja stadsbanan vore att planskilja den i de stora
korsningarna, likt Hjalmar Brantingsgatans lösning. En sådan
lösning innebär dels stora tråg/ramper på sidan om gatukorsningarna. Dessutom innebär det att man vill uppnå en så hög hastighet
som möjligt mellan korsningarna, för att maximera nyttan av de
planskilda korsningarna och den extra investering de har inneburit.
Det innebär i sin tur att det inte är aktuellt ed gång- och cykelkorsningar på sträckorna mellan de stora planskilda korsningarna. Den
här lösningen stödjer inte den stadsutveckling som eftersträvas för
området.

Stadsbana på den gamla banvallen - tekniskt
möjligt alternativ för stadsbana enligt grön nivå
En tekniskt möjlig lösning för att möjliggöra stadsbana helt enligt
målbildens gröna standard, vore att utnyttja den gamla banvallen
för Säröbanan där pendlingscykelbanan går idag. På 1970-talet
fanns det planer om att anlägga en spårväg här och samtliga
trafikmot längs Dag Hammarskjöldsleden har anpassats för detta.
Denna lösning skulle kunna fungera som en nödlösning för nollalternativet och dess exploateringsnivåer. I nollalternativet är kollektivtrafiken med expressbussar otillräcklig, men med denna lösning
skulle spårvägen kunna erbjuda tillräcklig kollektivtrafikkapacitet.
Bostäderna som, enligt nollalternativet, byggs i östra Högsbo skulle
dock ligga på ett relativt långt avstånd från spårvägen (som ligger
på andra sidan leden).
I jämförelse med huvudförslaget i denna studie blir resandet troligen lägre med en stadsbana på den gamla banvallen, relativt sett.
Det resulterar i ett högre bilresande från de nya exploateringarna.
Detta då en begränsad närhet till kollektivtrafik motiverar behov av
relativt sett högre parkeringstal. För att ändå motivera byggandet
av stadsbanan på banvallen är det då troligen nödvändigt att låta
den fortsätta söderut långs väg 158 till Brottkärrsmotet. Den skulle
då kunna avlasta expressbussarna och göra en exploatering i de
södra kommundelarna möjlig där tillgängligheten är en begränsning för utbyggnad.
Med banvallslösningen skulle dock inte stadsbanas kapacitet
utnyttjas fullt ut, då Dag Hammarskjöldsleden inte skulle byggas
om. Därmed skulle inte heller markytorna på och runt leden vara
tillgängliga eller lämpliga för byggande av bostäder. Rimligen
sänks inte hastigheten på leden, då man bevarar den funktion den
har idag och bullernivåerna fortsätter därför vara höga. En översiktlig uppskattning är att bostäder för cirka 5-10 000 färre invånare
blir möjliga inom området, i jämförelse med en boulevard. Detta
medför att den förslagna spårvägskopplingen i Marconigatan inte
behöver byggas ut i detta alternativ.
Enligt målbilden ska stadsbana enligt grön nivå ha ett hållplatsavstånd om minst 1000 meter. Detta innebär att den planerade
hållplatslokaliseringen från 1970-talet, med tillhörande passager
under och över leden, inte fungerar fullt ut då avstånden mellan
hållplatserna är kortare:
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• Avståndet mellan Marklandsplatsen och Botaniska trädgårdens hållplats är endast cirka 850 meter och skulle eventuellt
kunna utgå för att uppnå grön nivå fullt ut. Ett annat alternativ
vore att behålla hållplatsen, men endast trafikera den under
evenemang då den är högt använd.
• Nästa hållplats söder om Marklandsplatsen lokaliseras
1 kilometer söderut, vilket blir cirka 300 meter söder om
Flatåsmotet.
• Därefter lokaliseras nästa hållplats i höjd med Radiotorget.
• Den sista hållplatsen innan Väster-/Söderleden lokaliseras
vid Radiovägen. Hit blir avståndet dock endast 800 meter. På
1970-talet planerade man för en vändslinga norr om Radiovägen. Det innebär att det inte är förberett för en spårvägspassage av Radiovägen. Om en fortsatt dragning av spårvägen
söderut längs väg 158 ändå skulle bli aktuell kan hållplatsen
vid Radiovägen utgå, då omgivande boendetäthet är låg
och avståndet är för litet till den norrut liggande hållplatsen.
Dessutom skulle ett byte till express-/metrobuss istället
kunna ske vid en hållplats längs väg 158. Det skulle då krävas
matning med områdestrafik (buss) till hållplatsen i höjd med
Radiotorget.
Byggandet av stadsbanan på den gamla banvallen innebär en omplanering för pendlingscykelbanan. I vissa avsnitt kan den rymmas
öster om stadsbanan.
I detta alternativ behöver befintliga brokonstruktioner reinvesteras,
för att upprätthålla den planskilda strukturen för ledens och spårvägens funktion. Kostnaden för det är uppskattad till 900 miljoner
kronor till år 2050. Kostnaden för ny spårväg i den förberedda dragningen är inte utredd men om den kräver liknande underbyggnad
som huvudförslaget, motsvarar 3,5 kilometer i detta alternativ cirka
675 miljoner kronor.
Sammantaget innebär en satsning på stadsutveckling baserad
på stadsbana enligt fullständig grön standard i detta område en
annan typ av stadsutveckling än målbilden för den fördjupade
översiktsplanen och en minskning av antalet nya bostäder i Frölunda-Högsbo till trolig förmån för fler bostäder i Askim/Hovås.

Pendlingscykelbana centralt i
boulevarden
En lösning där pendlingscykelstråket förläggs i ett centralt läge
i boulevarden, parallellt med spårvägen, har studerats. Denna
lösning rekommenderas dock inte av följande skäl:
• den ger en större risk för korsningskonflikter mellan cykel och
spårtrafik vid hållplatserna
• cyklister från både östra och västra sidan får sämre tillgänglighet till pendlingscykelbanan
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• den ersätter inte behovet av cykelstråk på båda sidor om boulevarden för lokal cykeltrafik och innebär därför att ytterligare
ett anspråk (om cirka 2,5 meter) uppstår i sektionen

Högsbo har dock en vid öst-västlig utbredning, vilket innebär en
utmaning för kollektivtrafikförsörjningen söder om Marconimotet.
Befolkningstätheten på den västra sidan av Dag Hammarskjöldsleden är dessutom relativt låg. Med ett östligt läge skulle spårtrafiken
ha hamnat mer centralt i östra Högsbos omvandlingsområde, vilket
hade gett en strukturerande effekt för stadsomvandlingen. Det
hade också resulterat i en ökad närhet till kollektivtrafiken för cirka
1500 framtida invånare i området, jämfört med en stadsbana som
är förlagd centralt i boulevarden.

• den ger mer korsande cykeltrafik över körfälten och spårbanan, vilket riskerar att ge en negativ påverkan på framkomligheten
• den kan innebära en säkerhetsrisk om cykelbanan förläggs
intill spårvägen och cyklister väljer att svänga när spårtrafiken
får grönt ljus.

Förlänga stadsbanan söder om
Järnbrottsmotet
Målbild Koll 2035 pekar i en utblick mot möjligheten att förlänga
stadsbanan söderut, till Nya Hovås. I utredningsarbetet med denna
studie har det tydliggjorts att det inte finns utrymme för en sådan
förlängning på grund av de övergripande begränsningarna i
spårvägssystemet. Det finns inte utrymme för det antal turer och
vagnar som krävs för att ta hand om alla resenärer från söder - om
man beslutat att genomföra stadsutvecklingen i Dag Hammarskjöldstaden.
En förlängning skulle därför förutsätta att man hittar ett sätt att
höja spårvägssystemets kapacitet i södra Göteborg, sannolikt
genom att prioritera kapacitetshöjningar till denna del av staden
över någon annan del av staden. En fortsättning söder om Järnbrottsmotet kan sannolikt endast bli aktuellt om också järnvägen
inte är en möjlighet längre, då stadsbanan skulle behöva nyttja
samma fysiska utrymme längs väg 158.
Sammantaget ses därför en förlängning av stadsbanan som ett
bortvalt alternativ. Men det presenterade boulevardförslaget
omöjliggör inte en förlängningen - om det i framtiden skulle visa
sig vara en önskvärd och genomförbar utveckling.

Tidig skiss av östlig dragning av stadsbanan
söder om Radiotorget.

En östlig dragning av stadsbanan
söder om Radiotorget
Ett alternativ till att placera stadsbanan centralt i boulevarden
söder om Radiotorget, vore att förlägga den i ett östligt läge
genom östra Högsbo. I det alternativet skulle spåren vika av direkt
mot öster, i höjd med Radiotorget. Därefter skulle de till stor del
fortsätta i samma sträckning som J A Gahms gata, innan stadsbanan når sin ändstation i östra Högsbo. Detta östliga alternativ har
undersökts under arbetets gång, men valts bort.
Både en centralt förlagd stadsbana i boulevarden och en östligt
förlagd stadsbana genom östra Högsbo har för- och nackdelar.
Sträckningen centralt i boulevarden har dock i detta skede
bedömts som mest genomförbar, bland annat på grund av ekonomiska och juridiska skäl. Göteborgs Stad har också ett mycket
litet markinnehav i östra Högsbo idag. Kommunens markinnehav
på denna sträcka är i huvudsak koncentrerat kring leden. Östra
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Del 4.
Vägen framåt
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4.1. Genomförande

Fotograf: Frida Winter
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I detta kapitel redovisas lämplig etappindelning
och utbyggnadsordning av boulevarden och
resterande delar av Dag Hammarskjöldstaden.

fungera bra under ombyggnaden kommer både väg- och kollektivtrafiksystemet att behöva anpassas under byggtiden.
Den långa omvandlingstiden gör att olika trafikeringslösningar
kommer att bli aktuella, beroende på i vilket skede av byggnationen som stadsutvecklingsprojekten befinner sig. Huvudregeln
är dock att cykel- och kollektivtrafikens framkomlighet behöver
prioriteras högre än biltrafikens under byggtiden. Det innebär i
första hand att undvika ändrade färdvägar för kollektivtrafiken,
samt att kompletterande kollektivtrafik finns på plats i god tid
innan behovet uppstår. Det kan också innebära behov av separata
busskörfält och att man bibehåller planskildheten för kollektiv- och
pendelcykeltrafik (i korsningar med andra trafikslag) under så
stor del av byggtiden som möjligt. Spårväg och cykelvägar bör
prioriteras högt i utbyggnadsordningen för hela området, så att de
möjliggör för en effektiv cykel- och kollektivtrafikering redan från
dag ett när nya boende och verksamheter flyttar in.

Utgångspunkter
Ett genomförande av boulevarden och hela/delar av Dag Hammarskjöldstaden är ett mycket omfattande och komplext stadsutvecklingsprojekt. Det vilar väldigt mycket potential för framväxten av
en framtida stadsdel i området. För att förvalta denna potential på
bästa sätt är det viktigt att staden utgår styr planeringen i önskad
riktning och fattar aktiva beslut i respektive vägval.
Kollektivtrafikens kapacitet och utbyggnad är en nyckelfråga för
genomförandet. Stadsomvandlingen runt boulevarden är beroende av utbyggnaden av en stadsbana och eventuellt en järnväg, om
inte de tillkommande invånarnas mobilitet ska bygga på att resa
med bil - vilket inte är en hållbar utveckling.

Föreslagen huvudprincip för trafik under byggtiden är att så mycket som möjligt av trafikomläggningen ska ske inom Dag Hammarskjöldstråket. Framkomligheten för bil-, cykel- och kollektivtrafik
kommer att påverkas, men stråkets bredd ger goda förutsättningar
för att begränsa den negativa påverkan på omgivningen.

Västra Götalandsregionen (VGR) är den regionala kollektivtrafikmyndigheten och ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland.
I dialogen med VGR har framkommit att finansieringen för en
stadsbana i Dag Hammarskjöldstaden tidigast kan bli aktuell efter
år 2035. Ser man till en eventuell järnvägs tillkomst i detta område
ligger det också långt fram i tiden. Med den omfattande planering
som krävs för en utbyggnad av en järnväg, särskilt i ett tättbebyggt
område såsom detta, kan en järnväg tidigast vara på plats efter
2040. Men dessa tidsangivelser är mycket osäkra i dagsläget.
Ytterligare en komplicerande faktor är att bebyggelseutvecklingen
och utbyggnaden av stadsbanan behöver gå i takt under genomförandetiden. Detta för att en kapacitetsstark kollektivtrafik ska
hinna färdigställas tills dess att de nya invånarna flyttar in. I annat
fall hinner invånarna etablera resvanor som högst sannolikt kommer att baseras på bilresor, då nuvarande kollektivtrafikkapacitet
inte kommer att vara tillräcklig. Ytterligare en anledning att låta
bebyggelseutvecklingen och kollektivtrafikutbyggnaden gå i takt
är att det kan möjliggöra för staden att erhålla exploateringsbidrag
för stadsbanan, från exploatörerna. Detta kan bli ett mycket viktigt
tillskott till finansieringen av hela Dag Hammarskjöldstaden.
Boulevardomvandlingen, med utbyggnaden av stadsbanan och
en eventuell järnväg är stora infrastrukturprojekt. Dessa kommer
att ta många år att genomföra. Detta innebär att staden kommer
att behöva samordna infrastruktur- och bebyggelseprojekten här
under lång tid.

Trafik under byggtiden
Den långa utbyggnadstiden av Dag Hammarskjöldstaden kommer
att ha stor påverkan på både befintliga och framtida invånare
samt resenärer som färdas i stråket. För att hela trafiksystemet ska
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Eftersom en omvandling till boulevard på sikt innebär en lägre
framkomlighet för den genomgående biltrafiken, kan påverkan
under byggtiden fungera som en stegvis övergång mot en successivt sänkt hastighetsgräns och vägbredd till slutmålet: 40 km/h i en
stadsmässig miljö.

Etappindelning och
utbyggnadsordning
Kollektivtrafikering, under och efter utbyggnaden av etapp 1.
- Lila: spårväg med bedömd högre standard än
den gulmarkerade enligt Målbild Koll2035.
- Gul: spårväg med bedömd lägre standard än
den lilamarkerade enligt Målbild Koll2035.
- Streckad blå: busslinjer i blandtrafik.
- Heldragen blå: busslinjer i busskörfält.

Etapp 1 - ”det gröna startskottet” samt pågående
planering

,.

+··-·.

Omfattningen av boulevardiseringen av Dag Hammarskjöldsleden
med tillhörande stadsutveckling, gör det helt nödvändigt att
dela in omvandlingen i olika etapper. Nedan följer en beskrivning
av den övergripande etappindelning och utbyggnadsordning
som vi har bedömt vara realistisk och mest lämplig, i detta tidiga
planeringsskede. Att trafiksystemet fungerar väl under och efter
byggtiden har varit en viktig parameter för den etappindelning och
utbyggnadsordning som presenteras. Utbyggnaden föreslås ske i
etappernas ordningsföljd.
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I den första etappen färdigställs pågående planering på den
västra sidan om Dag Hammarskjöldsleden, i bland annat Frölunda,
Kaverös och Högsbo. Omfattningen av den pågående planeringen
behöver avvägas mot stadsutvecklingens omfattning i Dag Hammarskjöldstadens etapp 2.
Den föreslagna passagen mellan Botaniska trädgården och Slottsskogen ger mervärden för hela staden och föreslås också etableras
i etapp 1. Detta sker i samband med flytten av Botaniska trädgår109

dens spårvägshållplats till ett läge längre norrut. Passagen skulle
mycket väl kunna fungera som ett ”grönt startskott” för hela Dag
Hammarskjölds boulevard. I det här skedet handlar det dock om en
temporär utformning av passagen, då en fullständig omvandling
kan ske först i samband med boulevardomvandlingen på den norra
delsträckan. Detta på grund av att hela gatusektionen förändras i
samband med boulevardiseringen.

Etapp 2 - omvandling norr om Marconimotet
I den andra etappen genomförs först boulevardomvandlingen
mellan Marklandsplatsen och Marconimotet. Stadsbanan byggs nu
ut från Marklandsplatsen till Marconimotet och vidare västerut (i
Marconigatan) till Musikplatsen. Metrobussfunktionen på Söder-/
Västerleden behöver finnas på plats när denna etapp påbörjas.
På sträckan mellan Marklandsplatsen och Marconimotet bör bebyggelsen förläggas utmed boulevarden i första hand, för att skapa
väggarna i det stadsrum som eftersträvas. Efterhand kan sedan
bebyggelsen växa i utåtriktning från boulevarden. Den tillkommande bebyggelsen behöver ske i takt med utbyggnaden av den
nya stadsbanan på sträckan. För att kunna bygga ut den möjliga
bebyggelsen norr om A Odhners gata behöver omfattningen av
förtätningen i Frölundabanans närområden (bland annat Frölunda,
Kaverös och Högsbo) i den föregående etappen ha anpassats.
Det är viktigt att expressbusstrafikens tillgänglighet till Marklandsplatsen säkerställs i form av temporära busskörfält under utbyggnaden av boulevarden och stadsbanan i denna etapp. Detta för att
i möjligaste mån undvika negativ påverkan på framkomligheten
för dagens genomgående expressbusstrafik, så att resenärer från
söder om Järnbrottsmotet får möjlighet till effektiva byten. Under
det fortsatta utredningsarbetet kan det visa sig vara mer lämpligt
att expressbusstrafiken endast ska trafikera sträckan in till Marconimotet. I sådana fall behöver Marconimotet utformas för att kunna
erbjuda en attraktiv bytesfunktion för kollektivtrafikresenärer
söderifrån, samt en effektiv vändningsmöjlighet för busstrafiken. I
nuvarande utredningsskede bedöms dock detta vara mindre lämpligt och åtgärdsvalsstudien förordar därför att expressbusstrafiken
trafikerar hela sträckan in till Marklandsplatsen.
Införandet av temporära busskörfält kan påverka biltrafikens
framkomlighet under byggtiden. För att säkerställa utrymme för
busstrafiken kan en omläggning av biltrafiken till parallella stråk
bli aktuell - under vissa perioder på vissa delsträckor. Söder om
Marklandsplatsen finns det parallella stråk på både västra och
östra sidan, som kan ha potential att användas under byggtiden på
sträckor där omläggning inte ryms inom Dag Hammarskjöldstråket.
Lokalgatorna på östra sidan bör vara mer lämpliga än de på västra
sidan, givet gatornas omgivande markanvändning idag.
Även efter att boulevardomvandlingen och stadsbanan är färdigställda norr om Marconimotet, finns det fortfarande ett behov
för expressbussar att trafikera sträckan mellan Marconimotet och
Marklandsplatsen - med den framkomlighet som boulevarden
möjliggör. Detta på grund av att stadsbanan inte är utbyggd på
hela sträckan ned till Radiomotet/Järnbrott. En trafikering på detta
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sätt skulle vara aktuellt för den expressbusslinje som används
av de resenärer vars målpunkt ligger längs boulevarden (övriga
expressbusslinjer blir en del av metrobusskonceptet). Ett alternativ
till denna lösning vore att expressbussen vänder vid Marconimotet
eller angör Frölunda torg, där resenärerna istället får göra sitt byte.
Fördelen med att kunna resa med buss hela vägen till Marklandsplatsen, för de som reser till/från väg 158, är att de ges en direktresa
till en knutpunkt som erbjuder fler bytesmöljligheter än vad
Marconimotet kommer att kunna göra.
aiil"lllll!il""!ll'!!iil'!!!l"lil'!!!IJ '

När boulevardomvandlingen och stadsbanan är färdigställda
mellan Marklandsplatsen och Marconimotet behöver boulevardiseringen av den norra delsträckan påbörjas. Förutsättningarna för ett
genomförande av boulevarden på denna delsträcka skiljer sig dock
åt jämfört med söder om Marklandsplatsen, bland annat gällande
möjligheterna till intäkter från kommunal markförsäljning. Det kan
därför bli nödvändigt att dela upp boulevardiseringen på den norra
delsträckan i flera faser. Detta för att inte hela sträckan ska stå orörd
under lång tid efter att omvandlingen mellan Marklandsgatan och
Marconiplatsen har genomförts.

Kollektivtrafikering, under utbyggnaden av
etapp 2.
- Heldragen lila: spårväg med bedömd högre
standard än den gulmarkerade enligt Målbild
Koll2035.
- Lila pilmarkering: spårväg under utbyggnad.
- Gul: spårväg med bedömd lägre standard än
den heldragna lilamarkerade enligt Målbild
Koll2035.
- Streckad blå: busslinjer i blandtrafik.
- Heldragen blå: busslinjer i busskörfält.

Ett sätt att dela upp processen vore att sänka hastigheten till
60 km/h i ett första steg och genomföra olika temporära åtgärder1.
Detta för att få ett jämnare tempo i boulevarden som helhet och
signalera att en förändring av gaturummet ligger nära i tiden. En
effekt av detta är att kollektivtrafikens attraktivitet ökar gentemot
biltrafikens, vilket i förlängningen främjar en hållbar mobilitet.
Därefter behöver boulevardiseringen fullföljas i sin helhet, så att
boulevarden blir ett sammanhängande gaturum på hela sträckan
mellan Linnéplatsen och Marconimotet.
Kollektivtrafikering, under utbyggnaden av
etapp 3.

Kollektivtrafikering, när etapp 2 är färdigställd.
- Lila: spårväg med bedömd högre standard än
den gulmarkerade enligt Målbild Koll2035.
- Gul: spårväg med bedömd lägre standard än
den lilamarkerade enligt Målbild Koll2035.
- Streckad blå: busslinjer i blandtrafik.
- Heldragen blå: busslinjer i busskörfält.

- Heldragen lila: spårväg med bedömd högre
standard än den gulmarkerade enligt Målbild
Koll2035.
- Streckad lila: eventuell spårväg.
- Streckad röd: eventuell järnväg. Schematisk
bild av järnvägsreservaten i den fördjupade
översiktsplanen.
- Gul: spårväg med bedömd lägre standard än
den heldragna lilamarkerade enligt Målbild
Koll2035.
- Streckad blå: busslinjer i blandtrafik.
- Heldragen blå: busslinjer i busskörfält.
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Etapp 3 - omvandling söder om Marconimotet
Den tredje etappens förverkligande är beroende av hur vi i staden
agerar i de olika vägvalen som presenterades i kapitel 2.2 (samt
på nästa sida). Sträckan söder om Marconimotet kan förverkligas
med antingen en stadsbana, en järnväg (med tillhörande station)
eller både en stadsbana och järnväg. Om stadens vägval möjliggjort att etappen kan genomföras, sker den avslutande delen av
boulevardomvandlingen och eventuellt stadsbanans utbyggnad i
denna etapp, på sträckan mellan Marconimotet och Radiomotet/
Järnbrottsmotet.
Beroende på vilken målsättning som staden och övriga involverade
aktörer tar fram för detta område, kan innehållet i denna etapp se
väldigt olika ut - särskilt när det gäller den omkringliggande stadsutvecklingen och huruvida staden börjar förbereda för en eventuell
järnväg med tillhörande station(er). Stadsutvecklingen kan ske mot
i huvudsak någon av följande inriktningar:

:

1
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• ett högt eller mycket högt bostadsinnehåll

II
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• ett fortsatt högt verksamhetsinnehåll, men i riktning mot fler
yteffektiva verksamheter
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1 Till exempel reducera antalet körfält med hjälp av vägmålning eller temporära
planteringar.
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Om en järnvägsstation kommer att anläggas i området bör den ligga i centrum för en eventuell tyngdpunkt. Markanvändningen runt
stationen behöver avvägas noga. Detta för att maximera stationens
roll som lokaliseringsfaktor för verksamheter som vill etablera
sig i en storstadsregion, med närhet till mycket god regional och
kommunal tillgänglighet.

• ett fortsatt högt verksamhetsinnehåll, men i riktning mot
verksamheter av regional karaktär (till exempel hälso- och
sjukvårdsinrättningar, högre utbildningsverksamhet, sport-/
fritids-/eventanläggningar)
Med inriktning mot fortsatt högt verksamhetsinnehåll skulle östra
Högsbo kunna utvecklas till en mål-/tyngdpunkt i staden och
eventuell regionen.

Utbyggnadsordning
”Nollalternativet”
Vägval nr 1:
Bejaka pågående
planering eller
bejaka Målbild
Kol2035?

Vägval nr 2:
Utifrån att vi ska planera för tåg går tåget via Frölunda eller Järnbrott och
vilken effekt får det för
stadsutvecklingen?

Nutid

”MED VAGNEN TILL
FRÖLUNDA”

”MAXIMALT MED SPÅR I FRÖLUNDA”
• Frölunda får både stadsbana och tåg
• All pågående planering i Frölunda kan fortsätta
• Tågstationen landar mitt i ett bostadsområde
Om tåget går
• (I detta scenario bör en av Frölundabanans spårvägslinjer
via Frölunda
ledas om till Radiomotet/Järnbrott, så att Dag Hammarskjöldstaden söder om A Odhners gata kan utvecklas med
stadsbanan som grund)
Om tåget går
via Järnbrott ”NÄSTA UPPEHÅLL, JÄRNBROTT!”
• All pågående planering i Frölunda kan fortsätta
• Stadsbanan viker av västerut i Marconimotet
• När tåget är på plats kan Dag Hammarskjöldstaden söder
om A Odhners gata utvecklas till en regional knutpunkt,
med regionala centrumfunktioner och verksamheter

Om tåget går
via Frölunda
”MED STADSBANA
TILL JÄRNBROTT”
Om tåget går
via Järnbrott

”NÄSTA UPPEHÅLL, FRÖLUNDA!”
• Stadsbana till Radiomotet/Järnbrott
• Dag Hammarskjöldstaden söder om A Odhners gata kan
utvecklas till kommunal knutpunkt
• En del av all pågående planering samt all tillkommande
planering i Frölunda/Tynnered måste bromsas tills tåget
är på plats
• När tåget är på plats kan den maximala planeringen för
både Frölunda och Dag Hammarskjöldstaden realiseras
”PÅ RÄLS MED MÅLBILD KOLL2035”
• Stadsbanan kan nedgraderas och få mer lokal roll
• När tåget är på plats kan Dag Hammarskjöldstaden söder
om A Odhners gata utvecklas till både en kommunal och
regional knutpunkt
• En del av all pågående planering samt all tillkommande
planering i Frölunda/Tynnered måste bromsas permanent
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Tidslinje

Som tidigare nämnts innebär ”Nollalternativet” att den fördjupade
översiktsplanen för Högsbo-Frölunda inte antas. Istället fortsätter
den fördjupade översiktsplanen för Fässbergsdalen att gälla
tillsammans med planprogram i området. Nollalternativet innebär
således att boulevarden inte genomförs. Det innebär också att
stadsbanan mellan Marklandsplatsen och Radiomotet/Järnbrott
inte byggs ut.
I den första etappen för ”Nollalternativet” kan pågående planering
färdigställas på den västra sidan om Dag Hammarskjöldsleden, i
bland annat Frölunda, Kaverös och Högsbo.
I efterföljande etapper färdigställs pågående och påbörjad bostadsförtätning i östra Högsbo, både norr och söder om A Odhners
gata. Den påbörjade förtätningen söder om A Odhners gata tar
inte höjd för en framtida järnvägsstation i området, som sannolikt
inte heller blir verklighet då staden väljer att inte aktivt planera för
det. Invånarna i dessa bostadsöar i Högsbos verksamhetsområde
kommer troligen att använda bil i stor utsträckning. Detta då
Dag Hammarskjöldsledens utformning som trafikled kommer att
kvarstå och kollektivtrafiken utgörs av befintlig busstrafik, vars
kapacitetsutrymme är mycket begränsat.

Kostnader och intäkter
Kostnader
Ett genomförande av boulevarden och stadsutvecklingen enligt
förslaget i studien kommer att få omfattande ekonomisk påverkan
för Göteborgs Stad, både gällande kostnader och intäkter. Det
kommer också att krävas medfinansiering från andra offentliga aktörer. Ett genomförande kommer att innebära kostnader för allmän
plats och framförallt infrastruktur. Det kommer också att krävas att
Västtrafik bekostar tillkommande kollektivtrafikering med spårväg
och buss. Dessutom kommer det att krävas investeringar utanför
området, för att möjliggöra den förändring i biltrafiksystemet som
boulevarden medför. Det handlar om investeringar för att få fler
att åka med kollektivtrafik, till exempel från södra Göteborg och
Kungsbacka, vilket innebär investeringar av Trafikverket och Västra
Götalandsregionen. Kostnader för detta är delvis uppskattade i
Målbild Koll 2035.
Kostnadsbedömningen för en boulevard inklusive spårväg är
2500 miljoner kronor, i 2020 års prisnivå. Anläggningskostnaden
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för spårväg är uppskattat till cirka 890 miljoner kronor. I denna
kostnadsbedömning ingår inte rivning av trafikplatser etcetera
som krävs för att kunna bygga spårvägen. Dessa kostnader ingår i
totalsumman 2500 miljoner kronor.

0

0,5

1

1,5

2 km

Utöver denna kostnadsbedömning har en riskreserv uppskattats
och lagts till ovanstående kostnad. Riskreserven avser främst att
ta höjd för förändringar av förslaget och framförallt vad som anses
ingå i objektet. Riskreserven har bedömts till 1000 miljoner kronor.
Sammantaget innebär det en kostnadsbedömning inklusive
riskreserv på 2500-3500 miljoner kronor.

Intäkter
Marken som frigörs vid en boulevardomvandling är till stora delar
kommunal mark och vid en försäljning kommer den ge intäkter
till staden. På kommunal mark inom Dag Hammarskjöldsstaden
bedöms cirka 2000 – 5000 bostäder som en trolig exploatering.
Fastighetskontoret redovisar dessa intäkter och kostnader i den
genomförandeplan som de tagit fram parallellt med denna studie
och den fördjupade översiktsplanen.

Kostnader ”Nollalternativet”
I syfte att också bedöma kostnader som är kopplade till ”Nollalternativet” har en enkel kostnadsbedömning genomförts. Den
omfattar endast en bedömning av de kostnader som krävs för att
nyinvestera i brokonstruktioner, som motsvarar de befintliga efter
att deras tekniska livslängd uppnåtts.
På sträckan mellan Linnéplatsen och Järnbrottsmotet finns det
sammanlagt ett tiotal brokonstruktioner som kan behöva ersättas
från år 2040. Att nyinvestera i konstruktioner som motsvarar dessa
innebär en kostnad på cirka 900 miljoner kronor. Underhållskostnaden för dessa broar, från idag fram till dess tekniska livslängds slut,
kan uppskattas till cirka 5 miljoner kronor per år.

Genomförandet av parkerings- och
mobilitetsfrågor
Strategier för mobilitet och parkering bör utarbetas i ett så tidigt
skede som möjligt. Genom en strategisk inriktning kan parkeringstal och mobilitetslösningar utformas för att vara ett stöd och bidra
till att framtida mål för färmedelseandelar och resealstring uppfylls.
Det kan också användas för att ställa krav i kommande markanvisningar, för att skapa tydlighet gentemot fastighetsägare.
Ju tidigare frågor kring mobilitet och parkering hanteras i det
fortsatta arbetet, desto större är möjligheterna att samverka kring
gemensamma lösningar som till exempel samlade parkeringsanläggningar/mobilitetshubbar. Samverkan kan både ske mellan
olika fastighetsägare och aktörer inom en detaljplan, men med
fördel även över plangränserna. Detta för att uppnå störst positiva
effekter på markanvändning och mobilitet.
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Gemensamma lösningar behöver redan i tidiga skeden konkretiseras till en nivå som visar att de är genomförbara längre fram.
Avsiktsförklaringar eller avtal gällande mobilitet och parkering kan
skrivas i detaljplaneskedet för att garantera aktörernas åtaganden
och ambitionsnivå. Det är helt avgörande att det finns medel avsatta för att arbeta med mobilitet och parkering på detta sätt samt
att strategin blir tydlig och kommuniceras från tidigt skede, genom
detaljplan och framförallt i bygglovsskedet.

Miljöfrågor
Stråk för byggtransporter
Första etapp
Senare omvandling

Vilka stråk som används för byggtransporter
beror på massornas start- och målpunkt. Transporter via A Odhners gata bör vara aktuellt
för ombyggnad kring Marconigatan/Marconimotet, men också för delar av boulevardens
sträckning norr och söder om denna punkt.
Byggtransporter via Högsboleden kan istället
bli aktuellt från omvandlingen längre norrut,
både kring Marklandsplatsen och Margretebergsmotet. Dessa innebär dock en större
påverkan på befintlig bebyggelse.

Miljöfrågor kommer att bli en viktig aspekt av ett så omfattande
projekt som boulevardomvandlingen kan bli. Lägger man till
omkringliggande stadsutveckling där många nya bostäder ska
etableras, blir miljöaspekterna än viktigare.

Byggtransporter och masshantering
Baserat på uppgifter från jordartskartan finns det begränsade
mängder berg inom omvandlingsområdet. Detta innebär sannolikt
att betydande massor för vägbyggande måste föras in i området.
Delar av underbyggnaden från befintlig väg, inklusive bankar vid
av- och påfarter, bör kunna användas i ny vägbyggnad.
Genom att samplanera hela/delar av boulevardomvandlingen med
andra större infrastrukturprojekt i omgivningen, finns eventuellt en
möjlighet att finna gemensamma lösningar för masshanteringen.
Detta skulle i sin tur kunna reducera projektets negativa miljöpåverkan från omfattande byggtransporter. Lindholmsförbindelsen
är ett av de större projekt i omgivningen som skulle kunna vara
aktuellt för viss samplanering.
En del schaktmassor bör kunna läggas på hög inom området och
användas som ytskikt i senare omvandling om lämpliga ytor finns,
men andra massor kommer också att behöva transporteras ut från
området. Betong från rivning av broar kan också behöva transporteras ut från området.
I nuläget förväntas behovet av byggtransporter till och från området i samband med rivning och ombyggnad bli omfattande. För att
hantera dessa transporter finns det viktiga stråk i omgivningen som
kan avlasta Dag Hammarskjöldstråket. Avlastningen och dirigering
av byggtransporter till dessa stråk kan behövas för att bland annat
säkerställa framkomligheten för en effektiv kollektivtrafik genom
stråket under byggtid.

Förorenade massor
Undersökningar kring vilka material som kan återvinnas och
återbrukas inom området bör göras som en del i en mer detaljerad
genomförandeplanering i kommande skeden. Då kan det också bli
aktuellt att ta prov av material och markförhållanden. Mer att läsa
om detta finns i fastighetskontorets genomförandeplan för Dag
Hammarskjöldstaden.
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4.2. Riskanalys

Fotograf: Lo Birgersson
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Om bebyggelseutvecklingen och
utbyggnaden av kollektivtrafiken
inte går i takt

I det här kapitlet presenteras de största riskerna
som identifierats under projektets gång, samt hur
det fortsatta arbetet med boulevardomvandlingen
kan hantera dessa.

För ett genomförande av Dag Hammarskjöldstaden är det nödvändigt att bebyggelseutvecklingen och utbyggnaden av stadsbanan
i Dag Hammarskjöldstaden går i takt. Det finns dock en tydlig risk
att viss bebyggelseutveckling kommer att gå före utbyggnaden
av kollektivtrafiken. Det övergripande problemet med en sådan
utveckling är att det inte kommer finnas ett tillräckligt reseutbud
som möter resbehovet och stadens målsättningar om ett hållbart
resande. Utan stadsbanan kommer de nya invånarna inte att ha ett
attraktivt kollektivtrafikalternativ att nyttja vid inflytt. I ett sådant
scenario hinner invånarna sannolikt etablera och cementera
resvanor som baseras på bilresor. I förlängningen påverkar det det
övergripande trafiksystemet genom förvärrade köproblem och
trängsel.

Om stadsomvandlingen inte
förbereder för en eventuell
järnvägsstation
Som tidigare nämnts står staden inför flera stora vägval gällande
förverkligandet av Dag Hammarskjöldstaden. Valet om huruvida
en järnväg med tillhörande station(er) är ett önskvärt inslag eller
inte, blir avgörande för om järnvägen kommer att ha möjlighet att
förverkligas eller ej.

'\

Staden äger inte rådigheten för den regionala järnvägsplaneringen; det gör Västra Götalandsregionen. Det finns därför en risk att
järnvägen inte blir av även om staden landar i att den är önskvärd.
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Om staden inte driver en aktiv markanvändningsplanering för
järnvägen tills dess att den är fullt utredd, uppstår två huvudsakliga
risker:

. ,..

• utan en/flera järnvägsstation(er) försvinner möjligheten att
realisera den fördjupade översiktsplanens maximala stadsutvecklingspotential. Detta på grund av spårvägssystemets
begränsningar.

.........

Flytt till ny bostad är ett av få tillfällen då det är som lättast för
människor att förändra sina resvanor i en mer hållbar riktning. Att
förändra dem i efterhand är betydligt svårare. Staden behöver
därför utnyttja tillfällena i den omfattande inflyttningen till Dag
Hammarskjöldstaden till fullo, för att etablera hållbara resvanor för
så många invånare som möjligt.
Om bebyggelseutvecklingen föregår stadsbanan kommer staden
också att förlora möjligheten att erhålla exploateringsbidrag för
stadsbanan. Dessa hade kunnat bli ett mycket viktigt tillskott till
finansieringen av hela Dag Hammarskjöldstaden.
Om utbyggnaden av stadsbanan istället skulle föregå bebyggelseutvecklingen, och byggas ut i ett svep på hela sträckan, skulle
sannolikt möjligheten till exploateringsbidrag också gå förlorad.
Detta då utbyggnadstakten för bostäder inte skulle kunna hänga
med i det tempot. En sådan stadsbaneinvestering skulle innebära
stora utgifter långt före inkomsterna från satsningen.

Om spårvägslänken i Marconigatan
inte kan genomföras alls eller
behöver gå i blandtrafik

....

Fotograf: Isabelle Andersson
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I nuläget råder mycket stor osäkerhet om var det är tekniskt möjligt
att dra en järnväg inom den fördjupade översiktsplanens område.
Att utreda olika möjliga korridorer är ett omfattande arbete som
kommer att ta flera år. Om staden landar i slutsatsen att en järnväg
är önskvärd, krävs att man driver en aktiv markanvändningsplanering som förbereder för och maximerar potentialen för en järnväg
med tillhörande station(er) under tiden den utreds. Med det menas
en planering för en/flera järnvägsstation(er), där stora ytor runt
potentiella station(er) förhåller sig till att kanske komma att bli i
den direkta närheten av en regional knutpunkt.

• om man i nuläget väljer att gå vidare med annan planering,
som i framtiden omöjliggör en/flera station(er) på strategiska
platser, minskar värdet av hela järnvägslinjen. Det ökar i sin
tur sannolikheten för att man inte går vidare med planeringen
av det nya järnvägsstråket. Det finns således en övergripande
risk för att värdereducerande planering för en etablering av
en järnvägslinje, påverkar hela beslutet att faktiskt etablera
den eller inte. Järnvägssystemet har potentialen att kunna bli
lösningen för ett planskilt kollektivtrafiksystem i hela storstadsområdet för Göteborg. Besluten som fattas för järnvägen
i sydvästra Göteborg påverkar därför hela staden i förlängningen. Nyttan av de enskilda ingående delarna i järnvägssystemet är beroende av de andra ingående delarna för sitt eget
bidrag till helheten.
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Om lösningen med spårvägslänken i Marconigatan inte visar sig
vara möjlig, innebär det ett stort problem för kollektivtrafikförsörjningen av Dag Hammarskjöldsstaden. Det kommer då inte vara
möjligt att trafikera delen Marklandsplatsen-Marconimotet med
de två spårvägslinjer som krävs för en utbyggnad av Dag Hammarskjöldsstaden norr om A Odhners gata.
Vägtrafikflödet längs Marconigatan väntas vara stort även i framtiden, vilket gör att spårvägen behöver gå på egen banvall fram till
anslutningen med Frölundabanan. En lösning där spårvägen går
i blandtrafik bör undvikas, då spårvägen inte skulle få tillräcklig
framkomlighet med en sådan lösning. Det skulle troligen ge mycket negativ påverkan på restiden med spårvägen och därmed vara
119

digt att boulevarden till viss del anpassas till att expressbussfunktionen finns kvar i detta fall. Detta kan exempelvis ske genom att
antalet öst-västliga passagemöjligheter minskas och/eller att man
bör pröva möjligheten till att ge prioritet för busstrafiken i trafiksignalerna. Även kantstensparkeringen längs boulevarden kan
behöva utgå, vilket innebär att behoven av angöring för besökare
och leveranser till verksamheter längs boulevarden, ökar på de
parallella stråken. Biltrafikflödena på de parallella nord-sydliga
gatorna till boulevarden kan också komma att öka, då expressbusstrafiken försvårar för lokalgatornas utformningsprincip enligt höger
in-höger ut.

negativ för kollektivtrafikens attraktivitet. Pågående och framtida
förtätningsplaner utmed denna sträcka av Marconigatan behöver
därför förhålla sig till spårvägen behöver gå i eget utrymme.

Om metrobusskonceptet inte
genomförs
Planeringen av kollektivtrafiksystemet enligt Målbild Koll2035
innebär att man etablerar metrobuss på det statliga vägnätet, med
en flytt av dagens expressbusstrafik på Dag Hammarskjöldsleden
till Söder-/Västerleden. Avsikten är att huvuddelen av resenärerna
som idag reser längs Dag Hammarskjöldsleden från väg 158, ska
kunna nå sina målpunkter med metrobuss istället. Som tidigare
nämnts kommer dock en del av resenärerna fortsatt att ha en
målpunkt som nås enklast via Dag Hammarskjöldsstråket. Tanken
är att dessa ska byta från metrobuss till stadsbana i Järnbrott, enligt
Målbild Koll2035.

Sammantaget skulle detta alternativ innebära en lägre framkomlighet för bussarna, med lägre hastighetsgräns och korsningar med
övrig vägtrafik och oskyddade trafikanter. Men det skulle vara på
en begränsad sträcka: från Järnbrott till Marklandsplatsen. Det vill
säga inte hela vägen vidare till centrum, enligt den linjesträckning
expressbussarna har idag via Övre Husargatan och Alléstråket.

Fotograf: Rebecca Havedal

Förutsättningarna för framtidens expressbusstrafikering kommer
dock troligen att förändras och medföra att det inte längre blir
rationellt att ha linjesträckningar för regional expressbusstrafik
genom centrum. I planeringen för den framtida spårvägslänken
”Allélänken”, kommer exempelvis kapaciteten för vägtrafiken att
anpassas till en lägre nivå än dagens utformning. Med det följer
att busstrafiken inte kommer att få eget utrymme eller sådan hög
framkomlighet med övrig vägtrafik, på det sätt som råder idag. Det
finns också planer på att etablera en spårväg i Övre Husargatan och
utnyttja dagens busskörfält.

Ett metrobussystem på Söder-/Västerleden skulle ha stor påverkan
på resmönster och efterfrågan på kollektivtrafikresor i hela sydvästra Göteborg. I nuläget finns dock en stor osäkerhet kring systemet,
både när det gäller genomförande och utformning. Men samtliga
scenarier utom ”Nollalternativet” bygger på att en annan trafikering
för dagens expressbussar är möjlig, likt metrobussystemet, så att
dessa inte behöver trafikera Dag Hammarskjölds boulevard när den
är färdigställd.
En risk är att det kommer att saknas förutsättningar för omfattande
trafikering med metrobuss (eller motsvarande expressbusstrafik)
på Söder-/Västerleden. Exempelvis krävs sannolikt en ökad kapacitet genom Gnistängstunneln för att omfattande kollektivtrafik med
buss ska vara möjlig på Västerleden. En sådan åtgärd är förknippad
med en hög investeringkostnad och det finns en risk att finansieringen till den inte finns tillgänglig.

Om metrobusskonceptet inte blir
tillräckligt attraktivt
I bedömningen av efterfrågan på resor med stadsbanan har denna
studie förutsatt att metrobussen blir så attraktiv att alla1 potentiella
resande väljer att resa med detta koncept för sin resa mot centrum
och övriga delar av staden där metrobusskoncept ska trafikera.

Det vore för riskabelt att låta planeringen av boulevardomvandlingen och tillhörande omfattande stadsutveckling vara helt
avhängig etableringen av metrobussfunktionen och en flytt av
expressbussfunktionen till Söder-/Västerleden. Därför krävs alternativ som kan möta denna risk.

Om det av någon anledning blir så att metrobussalternativet inte
kommer att uppnå den kvalitet som är tänkt, finns det en risk att
fler (än vad denna studie bedömt) väljer att resa med stadsbanan
från Järnbrott mot centrum. Det skulle innebära att beläggningen
på stadsbanan ökar. Därmed kan det bli svårt att upprätthålla
den eftersträvade kvalitetsnivån på stadsbanan, med en beläggningsgrad motsvarande en spårvagns komfortkapacitet. Om
efterfrågan på resor med stadsbanan, från resenärer utanför Dag
Hammarskjöldstaden, blir mycket stor kan det uppstå platsbrist på
spårvagnen.

Hantering av risk
Ett tänkbart alternativ är att låta express- eller metrobussar trafikera
boulevarden, från Järnbrott till Marklandsplatsen. Vid Marklandsplatsen skulle bussresenärerna kunna byta till flera olika spårvägslinjer, för resan mot centrum eller andra målpunkter. Bussarna
fortsätter därefter ut till Västerleden, via Högsboleden.
Det här alternativet skulle innebära att expressbussarna går
parallellt med stadsbanan på hela/delar av sträckan. Bussarna bör
då inte stanna på någon hållplats mellan Järnbrott och Marklandsplatsen.

Denna risk finns inte enbart efter ett eventuellt färdigställande av
stadsbanan till Radiomotet/Järnbrott, utan också redan i samband
med den andra utbyggnadsetappen (när en expressbusslinje
föreslås fortsatt trafikera till Marklandsplatsen). Efterfrågan på
resande med den linjen kan vara större än en linje kan hantera, om

Det här alternativet är långt ifrån den standard som metrobusskonceptet egentligen är tänkt att hålla. Därför är det troligen nödvänFotograf: Rebecca Havedal
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1 Undantaget är de resenärer, vars målpunkt enklast nås via boulevarden.
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de övriga metrobusslinjerna på trafiklederna inte blir tillräckligt
attraktiva.

Om man beslutar att genomföra
Södra centrumlänken

Om metrobusshållplatsen förläggs
vid Kobbegårdsbron

Om Södra centrumlänken skulle komma till ett genomförande med
en tunnelmynning vid Marklandsplatsen, innebär det en risk för
hela boulevardens idé och funktion. Den nu rådande planeringsinriktningen för Södra Centrumlänken är att den blir en länk för
vägtrafik. Den skulle då få ett omfattande trafikflöde, vilket innebär
att trafik kommer att söka sig Marklandsplatsen via boulevarden.

I Målbild Koll2035 är planeringen inriktad på att anlägga en bytespunkt mellan stadsbanan och express-/metrobussen i Järnbrott,
nära Söderleden. I nuläget bedömer därför Västra Götalandsregionen att en bytespunkt vid Kobbegårdsbron i Järnbrott är den bästa
ur ett metrobussperspektiv. Detta med anledning av fördelarna
utifrån restid och möjligheten till rationell trafikering.
En bytespunkt i anslutning till Kobbegårdsbron har studerats
närmare i åtgärdsvalsstudien, som en möjlig lokalisering även för
stadsbanans ändhållplats. Resultaten har dock visat att Järnbrott
är en plats där det är svårt att kombinera angöring enligt metrobusskonceptet, med en attraktiv bytespunkt för resenären. Från
ett resenärs- och stadsutvecklingsperspektiv skulle en station
vid Kobbegårdsbron riskera att vara otrygg, svår att försörja med
bytesmöjligheter till övrig busstrafik, samtidigt som den har mindre
potential att stödja stadsutvecklingen i området.

Södra centrumlänken är ett projekt som hämtar sin nytta från
förkortade restider för vägtrafiken och den skulle behöva en stark
vägkoppling till Högsboleden för maximal nytta. Ett genomförande
av detta projekt vore inte i samklang med stadens planeringsinrikning för en omställning mot hållbara resor. Det har spekulerats
i om länken kunde fungera som en kollektivtrafiklänk istället. De
trafikala relationer som det kunde innebära har dock inte utforskats
i denna studie.
Bildkälla: Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs
Stad

Hantering av risk
Ett alternativ som fortfarande innebär en rationell trafikering men
som också är attraktivt ur resenärs- och stadsutvecklingsperspektiv,
vore att förlägga bytespunkten för metrobussen vid Radiomotet.
De flesta express-/metrobusslinjerna bedöms trafikera både väg
158 och Frölunda torg, vilket innebär att merparten behöver
svänga i Järnbrottsmotet. En angöring vid Radiomotet enligt figuren till höger skulle då innebära en mindre avvikelse från rutten,
jämfört med om bytespunkten låg vid Kobbegårdsbron.
Vidare är bedömningen att det vid Radiomotet finns goda möjligheter till ett byte i en gemensam hållplats för både stadsbana
och metrobuss. Det bör också finnas goda möjligheter för byte till
områdestrafik med buss vid den här platsen. Denna områdestrafik
avser både den öst-västliga gröna kopplingen som visas i kartan,
men också busstrafik från Sisjön via Kobbegårdsbron och busstrafik
mot norr genom östra Högsbo (som kompletterar stadsbanan).
Den här samlade bytesfunktionen har inte bedömts vara möjlig att
etablera vid Kobbegårdsbron.
För den eventuella genomgående metrobusslinje, som skulle fungera som en ringlinje och inte trafikera väg 158, är det också möjligt
att etablera en hållplats vid den samlade hållplatsen vid Radiomotet. Men för just denna eventuella linje är det ett alternativ med
begränsad nytta, i jämförelse med de andra kollektivtrafiklinjerna.
Det kan därför vara mer lämpligt för den genomgående linjen att
endast stanna på Frölunda Torg och att resenärer med målpunkt
längs Dag Hammarskjöldsstråket istället byter till Frölundabanan
där.

Om man beslutar att inte
genomföra Lindholmsförbindelsen
Trafikeringsförslag bytespunkt Radiomotet.
- Blå: metrobuss.
- Grön: områdestrafik med buss.
- Röd: stadsbana.
- Streckad röd: läge för möjlig kompletterande
bytespunkt.

Lindholmsförbindelsen är en kollektivtrafikförbindelse som knyter
samman Göteborg över älven. Utan den finns en risk att stadsutvecklingsmöjligheterna i Dag Hammarskjöldsstaden försämras, till
exempel ur ett arbetsmarknadsperspektiv.
I denna studie har det bedömts vara möjligt att tillföra den fördjupade översiktsplanens område en ny spårvägslinje. Men om den
planerade Lindholmsförbindelsen inte genomförs, kan risken öka
för att denna nya spårvägslinje inte blir möjlig att lägga till i spårvägssystemet.
Som tidigare nämnts kan det också finnas en möjlighet att tillföra
området ytterligare spårvägslinje genom att prioritera denna del av
staden före andra delar av staden ur ett spårvägsperspektiv. Utan
Lindholmsförbindelsen är dock den möjligheten relativt osannolik.

Järnbrott

Ökade trafikflöden på Västerleden
En förändring av Dag Hammarskjöldsledens funktion idag som
trafikled, innebär sannolikt att genomfartstrafiken2 på leden idag
framförallt väljer Västerleden för att nå sina målpunkter istället. Om
den samlade trafikbelastningen på Västerleden blir för hög innebär

Pilegården
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Länkens anslutning till boulevarden skulle innebära en mycket
kraftig lokal stadsmiljöpåverkan runt Marklandsplatsen. För att
kunna passera boulevardens spårväg och sedan fortsätta direkt till
Högsboleden skulle det krävas nya planskildheter, då turtätheten
för boulevardens spårväg på denna plats inte kan hantera stora
korsande trafikflöden.

2 trafik som inte har sin målpunkt i nära anslutning till leden.
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det att stadens övergripande flöden, samt regional och nationell
trafik riskerar försämrad framkomlighet och ökade restider.

beslut, till exempel gällande en fördubbling av trängselskatten. Exempel på åtgärder är utredning för sänkt hastighet på Västerleden,
införandet av metrobuss på Västerleden och utredning för järnväg
mellan Haga station och Kungsbacka via väg 158.

Trafikprognoserna inom denna och andra studier visar att trafikflödet på Västerleden varierar mellan 50 000-80 000 fordon per dygn,
med en boulevard. Variationen beror på vilken prognos som använts i analysmodellen, samt vilka åtgärder som ingått i analysen.
För att få en gemensam bild av hur prognosticerade trafikflöden
påverkas av åtgärder som styr mot trafikstrategins mål, har staden
och Trafikverket gemensamt tagit fram ett trafikanalysscenario:
Hållbarhetsscenariot. I detta scenario har flera åtgärder lagts till i
Trafikverkets basprognos. Hållbarhetsscenariot innehåller en rad
mycket kraftfulla styrmedel för att få effekter i trafiksystemet i
enlighet med trafikstrategins målsättning. Det omfattar också ett
generellt antagande om restidsvinster i kollektivtrafiken, vilket i sig
bygger på mycket omfattande åtgärder.
I Hållbarhetsscenariot är flödet på Västerleden cirka 45 000 fordon
per dygn, utan en boulevard. Med en boulevard ökar flödet på
Västerleden till drygt 50 000 fordon per dygn.
I ett tidigt skede av denna studie, när Hållbarhetsscenariot inte
fanns på plats ännu, analyserades effekten av att sänka högsta
tillåtna hastighet på Västerleden till 60 km/h. Det gav stor effekt
på flödet på Västerleden, men fick också som effekt att mer trafik
”flyttade tillbaka” till Dag Hammarskjölds boulevard och andra
parallella stråk till Västerleden (till exempel Grimmeredsvägen).
Detta pekar på att en kombination av åtgärder kan vara det som
kan möta effekterna av en boulevard - men det behöver fortsatt
analyseras, så att ambitionen om en boulevard inte går förlorad i
syftet att lösa trängsel på en annan trafikled.
Åtgärden med sänkt hastighet visar också på att analyserna är
känsliga för mindre förändringar i förutsättningarna när denna typ
av parallella stråk studeras. Analyserna som genomförts har också
begränsade förutsättningar att simulera effekter av trängsel och
den dynamik som finns i trafiksystemet.

Hantering av risk
Den övervägande delen av variationen i trafikflöden och belastning
på Västerleden beror av åtgärder och utveckling i staden och regionen som helhet. Trafikverkets basprognos visar en trafiksituation
där ett antal beslutade och finansierade åtgärder och styrmedel
har använts, men inte några andra åtgärder som påverkar trafiken i
riktning mot trafikstrategins mål - det vill säga en utgångspunkt för
åtgärder.
För att hantera risken med ökade trafikflöden på Västerleden behövs en bred satsning på åtgärder i Hållbarhetsscenariots riktning.
Dessa åtgärder verkar för ett ökat resande i kollektivtrafiken och
med cykel. Tillsammans med åtgärder som mer precist riktas mot
att hantera trängseleffekter på Västerleden blir boulevarden genomförbar. Hållbarhetsscenariot är ett resultat av mycket kraftfulla
åtgärder som verkar mycket brett i transportsystemet. Men de
förutsätter också mycket omfattande investeringar och politiska
Fotograf: Frida Winter
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4.3. Slutsatser och
fortsatt arbete

Fotograf: Rebecca Havedal
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I detta kapitel redovisas denna åtgärdsvalsstudies
slutsatser. Slutsatser presenteras både gällande
kollektivtrafiksystemets kapacitet och funktioner
som boulevarden behöver uppfylla för att fungera
ur både ett trafikalt och stadsmiljöperspektiv.
Avslutningsvis presenteras slutsatserna
gällande genomförandefrågor och huruvida
boulevardförslaget bidrar till en hållbar mobilitet
och goda stadsmiljöer.

möjliggöra den föreslagna utvecklingen av spårtrafiken som
beskrivs i målbilden. Detta då kapacitetstaket överskrids i de
centrala delarna av spårvägsnätet.
• Spårvägssystemets kapacitet medför begränsningar för hur
omfattande stadsutvecklingen inom den fördjupade översiktsplanens område kan bli.
• Spårtrafiken på Frölundabanan och en stadsbana i Dag
Hammarskjöldsleden behöver balanseras gentemot varandra,
för att inte överskrida maxkapaciteten.
• Med pågående förtätning i Frölunda, Kaverös och Flatås,
intecknas alltmer av den tillgängliga kollektivtrafikkapaciteten på Frölundabanan. Detta påverkar planeringen för Dag
Hammarskjöldstadens framväxt i mycket hög utsträckning.

En boulevard med stadsbana är möjlig att genomföra enligt det
förslag som presenteras i i denna rapport med bilagor. Boulevarden
utgör ryggraden i stadsutvecklingen och möjliggör omvandlingen
av dagens verksamhetsområde till blandstad. Den är en helt integrerad del av förslaget till stadsutveckling enligt den fördjupade
översiktsplanen Högsbo-Frölunda.

• Spårlänken i Marconigatan behöver gå på egen banvall, vilket
pågående förtätningsplaner behöver förhålla sig till.
• Staden har ett antal kritiska vägval att göra gällande huruvida
man ska bejaka pågående planering eller Målbild Koll2035.
Valen kommer att vara avgörande för om den fördjupade
översiktsplanens fulla potential kommer att kunna realiseras.

Ett genomförande kommer till klart övervägande del innebära
positiva konsekvenser inom stadsutvecklingsområdet som den är
en del av, men den innebär samtidigt utmaningar för det övergripande trafiksystemet som den är en del av.

• Införandet av både metrobusskonceptet och en stadsbana
i boulevarden är nödvändigt av kapacitetsskäl, för att möta
framtida efterfrågan från exploatering i den fördjupade översiktsplanens område. En kollektivtrafikförsörjning med enbart
buss vore inte tillräcklig för planens maximala stadsutveckling
(knappt 100 000 invånare).

Det kommer att finnas många utmaningar också i den lokala
skalan, inte minst etableringen av trafiktekniska lösningar som
hanterar behovet av fotgängare och cyklisters tillgänglighet i
samverkan med behovet av kapacitetsstark kollektivtrafik. Boulevarden kommer också att behöva kunna hantera relativt stora
flöden av biltrafik samt utryckningstrafik. Det kan dock konstateras
att förslaget tydligt verkar för både en hållbar mobilitet och goda
stadsmiljöer.

• Det finns sannolikt inte utrymme i stadens spårvägssystem för
den ytterligare linje som en förlängning av stadsbanan till Nya
Hovås (i enlighet med Målbild Koll 2035) skulle kräva .

Slutsatser
- vilka funktioner behöver
en boulevard i Dag
Hammarskjöldsleden fylla?

Denna studie har också kommit till slutsatsen att åtgärder enligt
Målbild Koll 2035 inte ensamt är tillräckliga för att täcka resandebehovet i kollektivtrafiksystemet på lång sikt. Det krävs sannolikt
också en järnväg med stationer inom området för att möjliggöra
den fulla utbyggnaden inom den fördjupade översiktsplanen.
Järnväg krävs också som åtgärd för att ta om hand resandet utanför
planområdet och medverka till en nödvändig förändring av
resmönster i Göteborgs ytterområden och i grannkommuner.

För att åstadkomma en boulevard i Dag Hammarskjöldsledens
sträckning, där både trafiklösningar och stadsutveckling hanteras,
behöver man utforma ett stadsrum som uppnår följande funktioner:
• ett stadsrum med omgivande stadsbebyggelse, på de sträckor
där det anses lämpligt

Slutsatser om kollektivtrafikens
kapacitet

• ett stadsrum vars omgivande bebyggelse har aktiva bottenvåningar och entréer mot gatan

Följande slutsatser har kunnat dras gällande kollektivtrafiksystemets kapacitet:

• ett stadsrum med varierande karaktär, men vars gestaltning
ändå förmedlar en viss kontinuitet längs hela sträckan - i
planteringarna, fasadlinjen och bebyggelsens taklinje

• Stadens kollektivtrafiksystem börjar bli hårt ansträngt. Planeringen för det framtida Göteborg, med en 50 procentig tillväxt
av antalet invånare, gör att kollektivtrafiksystemets kapacitet i
markplan blir otillräcklig.
• I Göteborgs Stads fortsatta arbete med att verkställa Målbild
Koll2035 har tidiga analyser visat att det är svårt att fullt ut
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• ett stadsrum med tydliga platsbildningar av olika storlek,
bland annat där det tidigare fanns planskilda trafikmot
Fotograf: Frida Winter

• ett stadsrum med generösa vistelseytor
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• ett stadsrum med grönska, bland annat i form av träd

brott. Dessa resenärer, som är en klar minoritet av det samlade
resandet från söder, kommer sannolikt att få en längre restid.
Övriga resenärer, som är den övervägande majoriteten, kan
få en kortare restid med ett metrobusskoncept på lederna
jämfört med idag. Framförallt får de ett utökat bussutbud och
en högre reskomfort med ett metrobusskoncept.

• ett stadsrum med en luft- och ljudmiljö som möjliggör vistelse
• ett stadsrum med goda sol- och dagsljusförhållanden
• ett stadsrum som kan härbärgera dagvatten- och skyfallsytor
• ett stadsrum som möjliggör kapacitetsstark och attraktiv
kollektivtrafik i eget utrymme i markplan

• en annan lösning för stadsbanans ändhållplats och bytesmöjligheten mellan metrobuss och stadsbana, jämfört med den
som är eftersträvansvärd utifrån metrobussens målsättning.

• ett stadsrum med pendlingscykelbana
• ett stadsrum med god trafiksäkerhet

• att stadsbanans utformning och högsta tillåtna hastighet
anpassas till att kunna skapa förutsättningar för stadsutveckling på de olika delsträckorna och det omvända. Sammantaget möter huvudförslaget kraven på restid enligt Målbild
Koll2035.

• ett stadsrum med fler och tydligt strukturerade korsningsmöjligheter för fotgängare och cyklister
• ett stadsrum vars anslutande gator har en god uppkoppling
mot omgivningen

• att det kommer att vara fullt möjligt att köra bil på boulevarden, men med lägre hastighet än idag. Kapaciteten kommer
att vara tillräcklig för den efterfrågan på biltrafik som har
prognostiserats. Med två körfält i varje riktning får bilister
förutsättningar att lämna utrymme åt utryckningstrafiken att
passera i en högre hastighet.

• ett stadsrum som kan hantera trafikflöden mellan 20-30 000
fordon/dygn, där utpekade citybussanspråk och områdestrafik med buss också ryms
• ett stadsrum som är utryckningsväg
Det boulevardförslag som presenteras i denna åtgärdsvalsstudie
är ett möjligt sätt att utforma en boulevard, som uppfyller samtliga
ovanstående funktioner.

För att en boulevardomvandling och stadsutveckling ska vara möjlig krävs även följande åtgärder utanför åtgärdsvalsstudiens mandat:

Slutsatser
- i vilken utsträckning bidrar
boulevardomvandlingen till hållbar
mobilitet och goda stadsmiljöer?

• investeringar enligt Målbild Koll 2035, med genomförandet av
till exempel Allélänken och Lindholmsförbindelsen.
• investeringar i spårvagnar som är 45 meter, samt fler turer i
spårvägsnätet, vilket de nya linjerna längs den nya stadsbanan behöver.
• att staden kan växa inom det omgivande statliga trafikledsystemets begränsningar och förutsättningar. En överflyttning av
genomfartstrafik (med centrala Göteborg som målpunkt) till
framför allt Västerleden, behöver hanteras med åtgärder så att
framkomligheten på trafiklederna fortsatt når målsättningar
om framkomlighet och dess funktion för både nationella,
regionala och stadenövergripande flöden.

Hållbar mobilitet på kommunal nivå
• På ett övergripande plan är en boulevardomvandling en viktig
del av en stadsövergripande omställning till ett mer hållbart
transportsystem då:
• ytan används mer effektivt

• att de längre cykelresorna i stråket kommer att ges högre kapacitet genom bredare ytor och en tryggare och mer befolkad
omgivning, samtidigt kommer en integrering av cykelbanan i
en stadsomvandling kommer att innebära en begränsning av
dagens höga framkomlighet

• att det sker en bred satsning på åtgärder i Hållbarhetsscenariots riktning, som verkar för ökat resande i kollektivtrafiken
och med cykel, tillsammans med åtgärder som mer precist
riktas mot att hantera dess effekter. Utan en sådan satsning
blir boulevardomvandlingen svårare att genomföra på grund
av de trängseleffekter som uppstår i det statliga trafikledssystemet, i synnerhet på Västerleden. I detta sammanhang
är det värt att nämna att en järnväg längs väg 158-stråket
skulle få stor betydelse för utvecklingen av resandet i stråket
och den skulle få direkt påverkan på möjligheterna att bygga
stad i detta område, då den konkret bidrar till en omställning i
Hållbarhetsscenariots riktning.

• att stadsbanan ersätter dagens resor med expressbuss i leden
sträckning. Det är en nödvändig men inte oproblematisk
förändring. De resenärer som bor söder om Järnbrottsmotet
och har sin målpunkt i närheten av den framtida boulevarden
kommer därför att behöva göra ett byte till stadsbanan i Järn-

• att express-/metrobussarna trafikerar Västerleden och att
byte mellan dessa och stadsbanan sker i Radiomotet/Järnbrottsmotet, i enlighet med Målbild Koll 2035. Om det inte
blir verklighet finns det ett alternativ där bussarna fortsatt
trafikerar delar av boulevarden.

• avsevärt fler människor än idag kan resa med lägre
miljöpåverkan i boulevarden
• många människor får möjlighet till ett boende med nära
tillgång till regionens kärna
Åtgärdsvalsstudiens presenterade boulevardförslag innebär:
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Slutsatser
- genomförandefrågor

Hållbar mobilitet på lokal nivå
• Stadsutvecklingen i och med boulevardomvandlingen ger
ökad tillgänglighet till vardagens utbud och samtidigt bättre
möjligheter att gå och cykla inom området, vilket har övervägande fördelar för flertalet fotgängare och cyklister.

• Studiens kostnadsbedömning för byggandet av en boulevard
och en spårväg pekar på en investering i storleksordningen
2500 - 3500 miljoner kronor, vilket endast omfattar en mycket
avgränsad yta för boulevarden och spårvägen. Det kommer
att krävas avsevärda investeringar inom hela Dag Hammarskjöldstadens geografiska avgränsning för att åstadkomma
tillhörande stadsutveckling. Kostnadsbedömningen är gjord
i ett tidigt skede, med stora osäkerheter och kräver därför
fortsatt analys.

• En del av de gångbroar som finns idag bör bevaras för att
underlätta för de fotgängare som kommer att ha svårt att
passera över boulevarden.
• Förslaget att anlägga kantstensparkering på delar av boulevarden, främst på den mellersta delsträckan, kommer att ge
tillgänglighet till lokaler och verksamheter längs boulevarden.
• Föreslagna korsningar kommer att kunna hantera de trafikflöden som bedömts vara sannolika på boulevarden och
anslutande gator, utan att omfattande köbildning uppstår.
I något fall kan det krävas en cirkulationsplats istället för
signalreglerad korsning.

• Det kommer att finnas intäkter från försäljning av kommunal
mark som frigörs vid en boulevardomvandling. Utöver detta
kan det finnas ytterligare intäktsmöjligheter, men de är
betydligt mer osäkra:
• Staden kan erhålla exploateringsbidrag för byggandet av
övergripande anläggningar

• Hållplatserna längs stadsbanan har en sådan placering och ett
inbördes avstånd som behövs för att kunna ge god tillgänglighet för invånarnas något längre resor. En lokal busstrafik som
kompletterar spårtrafiken och ökar tillgängligheten till denna,
kommer därför att behövas. Tillsammans bedöms dessa ge en
god lokal tillgänglighet.

• Eventuell medfinansiering från Västra Götalandsregionen
för anläggande av spårväg
• Eventuella stadsmiljöavtal
• ”Nollalternativet” – att behålla dagens trafikled – innebär också investeringar, framför allt underhåll av befintliga brokonstruktioner. Att nyinvestera i konstruktioner som motsvarar
dessa innebär en kostnad på cirka 900 miljoner kronor.

Goda stadsmiljöer
• Boulevardomvandlingen är en strukturell åtgärd som möjliggör den fördjupade översiktsplanens fullständiga stadsutvecklingspotential: ett stort antal bostäder blir möjliga på
kommunalt ägd mark, i ett område med hög efterfrågan, där
möjligheterna att resa hållbart kommer att bli goda.

• Den första utbyggnadsetappen omfattar att bejaka pågående
planering i Frölunda och Tynnered, tillsammans med flytta
Botaniska trädgårdens hållplats och etablera en passage över
dagens led i anslutning till hållplatsen.

• Det presenterade boulevardförslaget skapar förutsättningar
för variation och tydliga platsbildningar på ett väl avvägt sätt,
vilket ger möjligheter för upplevelser/händelser längs boulevarden.

• Den andra utbyggnadsetappen omfattar att genomföra
boulevardomvandlingen mellan Marklandsplatsen och Marconimotet, i takt med stadsutvecklingen kring den. Etappen
bör avslutas med att genomföra boulevardomvandlingen på
den norra delsträckan, innan den tredje och sista etappen
genomförs.

• Trafikanalyserna visar att bullernivåerna från vägtrafiken
kommer att vara på en nivå som medger vistelse och samtal,
även om det är i en trafikerad storstadsmiljö.

• Den sista utbyggnadsetappen är avhängig om stadsutvecklingen är möjlig att försörja med en kollektivtrafikering med
spårväg och/eller järnväg. Detta är i sin tur beroende av hur
omfattande förtätningen i Frölunda och Tynnered i tidigare
etapper har blivit.

• Luftanalyser visar att emissionerna bör ligga under gällande
riktvärden.
• Träd som bärande rumsbildande element i boulevarden
skapar ett tak och bildar nödvändiga mindre rum i boulevardrummet.

Fortsatt arbete

• Boulevardförslaget är utformat för att boulevarden ska kunna
fungera som skyfallsled på en övergripande nivå, efter en
ombyggnad.

När denna studie avslutas under 2022 kommer det att behövas ett
inriktningsbeslut för ett fortsatt arbete. Om staden vill gå vidare
med en stadsutveckling enligt den fördjupade översiktsplanen
för Högsbo-Frölunda och med en boulevard enligt denna studie,
krävs det ett förvaltningsövergripande arbete i en fortsatt utbyggnadsplanering. I en sådan fortsättning kommer det krävas många
kompletterande studier.
Fotograf: Frida Winter
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Beskrivning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Finansdepartementets betänkande En väl
fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner (SOU 2021:16). Betänkande
berör ett flertal områden som på olika sätt får påverkan på den kommunala förvaltningen.
Utredaren lämnar bland annat förslag som gör det möjligt med automatiserat beslutsfattande i
kommuner och regioner samt föreslår en ny lagstiftning rörande proportionella val.
Utredaren har också analyserat och tagit ställning till om det är lämpligt att bestämmelserna om
tjänstgöring för ersättare i regionfullmäktige skiljer sig från motsvarande reglering för
kommunfullmäktige. Någon förändring av reglerna föreslås dock inte.
Vidare har utredaren analyserat och föreslår en anpassning av kommunallagens jävsbestämmelser så
att de överensstämmer med förvaltningslagens samt har kartlagt samtliga författningar som innehåller
överklagbara kommunala normbeslut. Utredaren lämnar utöver det förslag på en tidsgräns för
överklagande av normbeslut som fattas enligt 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.
Kommunledningskontoret har lämnat förvaltningen för Teknik tillfälle att lämna synpunkter på de
delar av betänkandet som berör förändringar i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor. Förvaltningen
för Teknik har inte svarat.
Bakgrund
Beslutsfattande och överprövning av kommunala förvaltnings- eller normbeslut

Kommunallagen och förvaltningslagen ger tillsammans grunderna för vad som gäller för kommunalt
beslutsfattande. Beslut inom den oreglerade förvaltningen överklagas genom laglighetsprövning och
inom den specialreglerade oftast genom ett förvaltningsrättsligt överklagande. Mycket tyder dock på
att denna uppdelning inte längre hålls konsekvent. Uppdelningen har sannolikt påverkats av en ökad
juridifiering inom den offentliga förvaltningen. Det vill säga att det sedan en tid, sannolikt mot
bakgrund av Sveriges internationella åtaganden, pågår en förskjutning av makt från politik till juridik.
Domstolsprövningen har därvid kommit att få en ökad betydelse.
Om laglighetsprövning

Den moderna svenska kommunen med självstyrelse tillkom genom 1862 års förordningar, även om
gemensamma angelägenheter kan spåras långt bakåt i tiden inom en by, ett härad socken eller
landskapet. Kommunal självstyrelse finns sedan 1974 inskriven i regeringsformen (RF), 1 kap. 1 §, i
kommunallagen samt i Europakonventionen om kommunal självstyrelse.
Laglighetsprövningen har sitt ursprung i de kommunalförordningar där den kommunala självstyrelsen
infördes. Motiven bakom laglighetsprövningen är att stärka det kommunala självstyret.
Laglighetsprövningen är därför i princip inskränkt till att pröva beslutets rättsenlighet. Beslutet kan
endast upphävas men inte ändras. Laglighetsprövningen kan ses som ett instrument för allmän
medborgarkontroll över den kommunala förvaltningen, snarare än som ett regelrätt överklagande.
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Kommunallagen (2017:725)

Kommunala beslut fattas som utgångspunkt genom den kollektiva beslutsformen som enligt
huvudregeln kommer till uttryck i protokoll över de beslutande sammanträdena, där ledamöter är
närvarande fysiskt eller på distans. En stor del av de kommunala besluten fattas dock numera – efter
delegering – av de anställda. Anställda får också fatta beslut av rent förberedande och rent
verkställande karaktär.
Delegering av beslut

Bestämmelser om delegering har funnits sedan 1953 års kommunallag och hölls ganska oförändrade
fram till 1977 års kommunallag. I 1991 års kommunallag infördes utökade möjligheter för nämnderna
att delegera beslutanderätt till anställda. Nuvarande kommunallag innebär inga förändringar i vad som
kan delegeras.
Nämndernas frihet att avgöra vad som bör delegeras begränsas av kommunallagens regler som anger
att beslut i vissa typer av ärenden inte får delegeras. Delegation kan avse beslut för hela ärendegrupper,
enstaka ärenden eller bara beslut i del av ett ärende. Nämnden kan dessutom föregripa ett beslut som
delegerats till någon i enskilt ärende genom att ta över ärendet själv.
Om förvaltningsrättslig prövning – förvaltningslagen och specialförfattningar

Sverige skiljer sig mot flera andra länder eftersom kommunerna i Sverige, under utbyggnaden av
välfärdsstaten under 1970-talet, blev ansvariga för välfärdsuppgifterna, medan dessa uppgifter i många
andra länder lades på staten. Staten ska – genom länsstyrelsen som överprövningsmyndighet –
respektera gränserna för kommunernas självstyre och i så stor utsträckning som är rimligt, låta
kommunerna verka däri.
Välfärdsuppgifterna reglerades i speciallagstiftning. Förvaltningen benämndes som självförvaltning
eller offentlig förvaltning. De lokala organen betraktades som, av statsmyndigheterna, underställda
lokala myndigheter som skötte angelägenheter som annars skulle ankommit på statliga organ. De
ansågs därför utöva, av staten, delegerad makt, alltså i själva verket statlig makt.
Besluten skulle också därför överklagas i samma ordning som gällde för motsvarande, av statliga
myndigheter fattade beslut, förvaltningsrättsligt överklagande, det vill säga att den överprövande
instansen kan ändra på kommunens beslut och ersätta det med ett annat.
Förvaltningslagen (2017:900)

Följande beslutsformer finns.
- En befattningshavare ensam (den byråkratiska beslutsformen; enrådighetsmetoden)
- Flera befattningshavare gemensamt (den parlamentariska metoden)
- Automatiserat
Annan lagstiftning

Utöver ovannämnda beslutsformer finns också den kollegiala beslutsformen, som främst används vid
olika disciplinära förfaranden, se till exempel patientsäkerhetslagen (2017:30).
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En ytterligare variant av beslutsfattande finns inom upphandlingsregelverken. Upphandling utgör dock
inget specifikt kommunalt verksamhetsområde och kan inte i den meningen betraktas som en
specialreglerad verksamhet. Upphandling är heller inte myndighetsutövning mot enskild men omfattas
ändå med vissa undantag av förvaltningslagen.
Avsnitt 3

Om delegering av automatiserat beslutsfattande

Avsnitt 3.6 ff i utredningen

Utredningen har särskilt övervägt hur ett automatiserat beslutsfattande bör förenas med principerna för
det kommunala beslutsfattandet, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och
EU:s dataskyddsförordning.
Utredningen konstaterar att det finns ett behov av att underlätta för den kommunala sektorn att möta
ökade arbetsuppgifter och att möjligheten finns i digitala arbetssätt och verktyg. Servicen till
medborgarna kan förbättras genom snabbare beslut. Erfarenheterna från den statliga förvaltningens
automatiserade beslut är goda, varför det inte finns någon anledning att särbehandla kommunerna i
detta avseende.
Exempel på automatiserat beslutsfattande i staten finns hos till exempel Transportstyrelsen, där 97
procent av besluten 2019 riktade mot enskilda var automatiserade och hos Försäkringskassan
beträffade tillfällig föräldrapenning. Även Skatteverket har automatiserade beslutsfunktioner.
Utredningen föreslår därför att det i kommunallagen införs bestämmelser som möjliggör delegering till
en automatiserad beslutsfunktion. En förutsättning för detta är att det inte strider mot bestämmelser i
annan lagstiftning. Ett sådant exempel är kravet på motivering enligt förvaltningslagen. Andra exempel
hittar man till exempel i socialtjänstlagen (2001:453) som indirekt förutsätter hantering av en fysisk
person liksom krav på att ett ärende ska handläggas av en fysisk person med viss kompetens.
Det får påpekas att utredningens förslag inte innebär ett krav på kommunerna att delegera till en
automatiserad beslutsfunktion.
Beslut som enligt gällande lagstiftning måste fattas av nämnd, kan inte delegeras. Detsamma gäller
beslut som är av sådan principiell beskaffenhet att de bör förbehållas de ansvariga förtroendevalda.
Ansvaret för automatiserat beslutsfattande ska ligga på varje nämnd och ska omfattas av samma regler
som nuvarande delegeringsmöjligheter. Fullmäktiges godkännande bör inte krävas vid delegering till
en automatiserad beslutsfunktion och kan inte förbjuda en nämnd att delegera. Utredningen förutsätter
att det förekommer en dialog mellan nämnderna och fullmäktige, i bland annat effektivitetsfrågor och
om inte annat så i budgetarbetet.
Automatiserat beslutsfattande får inte ske i ärenden:
- Som prövas genom laglighetsprövning, bland annat på grund av artikel 22 i
dataskyddsförordningen (EU 2016/679) som anger att lämpliga skyddsåtgärder bör omfatta en
rätt att överklaga ett beslut som fattats automatiskt och problematiken kring
överklagandemöjligheter för personer som inte är medlemmar i kommunen.

KUNGSBACKA KOMMUN
5 (10)

- Om upphandling med hänsyn till unionsrätten, bland annat mot bakgrund av att det saknas en
analys av upphandlingsregelverket och artikel 22 i dataskyddsförordningen
- I ärenden där beslut inte kan överklagas, bland annat på grund av att artikel 22 i
dataskyddförordningen,
Automatiserat beslutsfattande kan ske i ärenden
- Där det finns tydliga regler för att ett tillstånd eller en ansökan ska beviljas eller när de ska
avslås
- Att övervägandena för sådana beslut har gjorts i de regelverk som finns för respektive
beslutstyp
- Som handläggs enligt förvaltningslagen och som överklagas förvaltningsrättsligt
Det rör närmast om den typ av ärenden som handlar om att avgöra om vissa förutsättningar föreligger
eller inte. Ärendena bör förekomma i en sådan omfattning att det effektiviserar beslutsfattandet.
Utgångspunkten ska inte vara vad som är tekniskt möjligt utan vad som är möjligt att automatisera
med utgångspunkt från befintlig reglering, det vill säga samma uppdelning som sker mellan nämnd
och anställd.
Samma krav på uppföljning och kontroll av delegeringen ska gälla, det vill säga att verksamheten
bedriv enligt lag och annan författning samt i enlighet med fullmäktiges eller nämnden egna direktiv.
En annan ordning som kan diskuteras är att utöka kommunallagens enda beslutsform - kollektivt
beslutsfattande – till ytterligare en beslutsform enligt förvaltningslagens modell.
Kommunledningskontoret anser dock att den av utredningen föreslagna ordningen är bättre eftersom
den grundar sig på byggstenarna för kommunalt beslutsfattande, vilket bidrar till att värna om den
kommunala självstyrelsen och som fortsatt ger möjlighet för kommunens nämnder att bestämma om
vilka beslut och till vem som nämnden önskar delegera.
Kommunledningskontoret instämmer i utredningens förslag.
Avsnitt 4. Ordning för val i kommun- och regionfullmäktige
Utredarens uppdrag rörande ordningen för val i kommun- och regionfullmäktige var att:
- analysera ordningen för val i kommun- och regionfullmäktige
- särskilt ta ställning till hur det kan säkerställas att ledamöter, valda av fullmäktige, som avgår
från ett kommunalt organ får en ersättare som tillhör samma parti,
- analysera om regleringen i lagen om proportionellt valsätt är ändamålsenlig, och
- föreslå de författningsändringar som bedöms lämpliga
Regelverket bör enligt regeringens mening vara lätt att förstå, lätt att tillämpa och säkerställa
representation från politiska minoriteter i bland annat styrelse och nämnder. Bakgrunden till uppdraget
var såväl en skrivelse från riksdagens konstitutionsutskott i samband med att den nya kommunallagen
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infördes 2017 som en uppmaning från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att förenkla reglerna i
lagen om proportionellt valsätt.
Avsnitt 4.3.1 Ny lag om proportionella val i kommuner och regioner

Utredningen presenterar en helt ny lag rörande proportionella val i kommuner och regioner.
Anledningen att utredaren väljer att föreslå en helt ny lag istället för att komplettera nuvarande lag är
att nu gällande lag i mångt och mycket har levt kvar från 1913 då den instiftades.
1913 års stadga och har mer eller mindre okommenterat återgivits i de tre följande lagarna. Det finns
därför i stort sett inte något stöd för rättstillämpningen i form av förarbeten. Mot den bakgrunden anser
utredaren det motiverat att föreslå en helt ny lag om proportionella val med en egen
författningskommentar till stöd för lagens tillämpning. Kommunledningskontoret delar den
bedömningen.
De förslag som presenteras i utredningen är förutom en ny ordning som innebär att det är möjligt att
genomföra fyllnadsval då en ledamot avgår, även förslag som syftar till förenklingar i tillämpningen av
LPV. Lagstiftningen är i sin nuvarande form krånglig att tillämpa och kommunledningskontoret kan
konstatera att de förslag till förändringar som föreslås inte avhjälper den problematiken.
Utredaren föreslår en ny beräkningsmetod för fördelning av platserna såväl inom en valsedelsgrupp
som mellan valsedelsgrupperna. Kommunledningskontoret kan inte se på vilket sätt detta förenklar
tillämpningen även om det självklart behövs en matematisk metod för att beräkna hur platserna ska
fördelas proportionellt.
Ytterligare svårigheter uppstår i och med att lagstiftningen endast används vid tillsättning av en hel
nämnd, vilket i normalfallet sker i samband med de allmänna valen vart fjärde år. Det är med andra ord
en lagstiftning som används sällan, om ens någonsin i vissa kommuner. Därmed finns det en stor risk
för ett kunskapsunderskott, hos såväl de förtroendevalda som de tjänstepersoner som ska bistå de
förtroendevalda vid genomförande av valet.
Om huvudsyftet med lagstiftningen är att garantera minoriteters representation i de beslutande
församlingarna menar kommunledningskontoret att det borde finnas ett flertal sätt att garantera den
typen representation utan att reglerna i LPV används. Även om lagstiftningen behövs, bedömer
kommunledningskontoret att det skulle vara eftersträvansvärt om utredaren hade tittat på ett antal
förslag om hur det skulle kunna gå till. Annars finns det en risk att lagstiftningen endast används som
ett hot eller för att möjligheten finns, istället för att fungera som en garant för minoriteter att få den
representation som lagstiftningen ger dem rätt till.
Kommunledningskontoret ställer sig bakom förslaget att det ska bli möjligt att genomföra fyllnadsval
då en ledamot i en beslutsinstans som valt enligt reglerna i LPV avgår och tror liksom utredaren att
kommunfullmäktige kommer att ta ansvar för att fördela platserna proportionellt.
Förslaget rörande fyllnadsval har just den inriktning som kommunledningskontoret bedömer skulle
kunna vara en framkomlig väg för att lösa delar av den problematik som LPV medför. Nämligen att
fullmäktige ges ansvar för att säkerställa att fördelningen i nämnden blir representativ om någon så
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kräver. I normalfallet gör fullmäktiges valberedning just detta alldeles oavsett om det krävs eller inte
av det antal ledamöter som LPV stipulerar ska ställa sig bakom ett yrkande om att ett val ska
genomföras med stöd av LPV.
Med tanke på förslaget i 6 kap § 20 KL om att fullmäktige vid fyllnadsval, så långt som det är möjligt,
ska säkerställa att representationen i nämnden inte förändras, så borde en liknande skrivning kunna
föras in även i LPV med samma motivering att det är upp till prövning i förvaltningsdomstol om
fullmäktige har fullgjort denna uppgift korrekt eller inte.
När det gäller inträdesordningen i fullmäktige bedömer kommunledningskontoret att det vore bra om
utredaren tittar på och presenterar förslag som möjliggör att den av fullmäktige fastställda
inträdesordningen för ersättare används även då en beslutsinstans har valts proportionellt.
Kommunledningskontoret bedömer till skillnad från utredaren att det kan bli rörigt för framförallt de
förtroendevalda vilka regler som gäller när en ersättare ska tas in för en ordinarie ledamot. Detta då det
sällan torde vara så att LPV har tillämpats vid alla de val som fullmäktige har förrättat och de
förtroendevalda ofta har uppdrag i flera nämnder där olika regler alltså kan gälla så som förslaget till
ny lagstiftning ser ut.
Det kan visserligen självklart vara så att de valsedelsgrupper som använts vid ett proportionellt val inte
överensstämmer med de grupperingar som använts då fullmäktiges inträdesordning bestämdes, men
det borde vara möjligt att kombinera dessa två bestämmelser eller i alla fall skapa möjligheter för den
enskilda beslutsinstansen att fatta beslut om vilken metod som ska användas.
Kommunledningskontoret skulle också gärna se att en ledamot som vill att ett val ska genomföras
enligt reglerna i LPV meddelar detta i förväg. Idag räcker att en ledamot lämnar ett yrkande på själva
sammanträdet då valet ska förrättas. Om inte själva förrättningen av valet ska ta orimligt lång tid i
anspråk krävs att valet förbereds. Om ett yrkande om användning av LPVs regler uteblir har
förberedelserna skett i onödan.
Avsnitt 5. Tjänstgöringen för ersättare i fullmäktige
Reglerna för tillsättning av ersättare i fullmäktige skiljer sig i dag åt mellan kommunfullmäktige och
regionfullmäktige. Ersättare i kommunfullmäktige utses till det antal som kommunfullmäktige
bestämmer. Antalet får högst vara hälften av det antal platser som varje parti fått i fullmäktige.
Ersättare i regionfullmäktige utses på motsvarande sätt som för riksdagsvalet, vilket i korthet innebär
att lika många ersättare ska utses som partiet har fått mandat i valkretsen, dock alltid minst tre.
Utredaren hade till uppgift att se över om reglerna behövde anpassas så att de överensstämmer med
varandra. Utredaren kommer dock fram till att någon förändring inte behöver genomföras eftersom det
under utredningens gång inte har framkommit några problem med den ordningen som är idag.
Kommunledningskontoret ser likt utredaren inga behov av att ändra tjänstgöringen för ersättare i
kommunfullmäktige och delar därför utredarens bild. Kommunledningskontoret upplever inte att det
brukar vara några problem att besätta platserna i kommunfullmäktige och ser inte i övrigt någon
anledning till att reglerna bör förändras eller ensas.
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Kommunledningskontoret ser snarare problem om antalet ersättare skulle öka till antalet. Bland annat
eftersom det skulle innebära en omotiverad höjning av kommunens kostnader för
sammanträdesarvode.
Avsnitt 6. De kommunala jävsbestämmelserna
Utredaren föreslår att kommunallagens jävsbestämmelse anpassas så att de överensstämmer med
förvaltningslagens.
Förvaltningslagens jävsbestämmelser har i huvudsak samma innehåll som de som fanns i 1986 års
förvaltningslag, men har språkligt omarbetats. Det har däremot inte jävsbestämmelserna i
kommunallagen i samma omfattning varför utredaren föreslår en anpassning av kommunallagens
jävsgrunder till det mer moderna språkbruket i förvaltningslagen.
Kommunledningskontoret har inga invändningar mot att kommunallagens bestämmelser om
jävsgrunder anpassas till förvaltningslagens då bestämmelsernas betydelse överensstämmer. Detta
under förutsättning att de två undantag för jäv som finns i kommunallagen, som inte har någon
motsvarighet i förvaltningslagen kvarstår. Utredaren konstaterar att bestämmelserna bör kvarstå och
kommunledningskontoret understryker vikten av det.
De aktuella bestämmelserna är de i 6 kap. 31 § första stycket kommunallagen samt andra stycket i
samma bestämmelse. Bestämmelserna tydliggör att den som handlägger ett ärende hos en nämnd som
berör ett aktiebolag där kommunen eller regionen äger minst hälften av aktierna eller en stiftelse där
kommunen eller regionen utser minst hälften av styrelseledamöterna, inte anses jävig enligt 28 § 2
(ställföreträdarjäv) eller 5 (delikatessjäv) enbart på grund av att hen är ställföreträdare för bolaget eller
stiftelsen eller på något annat sätt är knuten dit. Detta gäller dock inte när en nämnd handlägger
ärenden som avser myndighetsutövning mot enskilda. I andra stycket i samma bestämmelse anges
vidare att den som handlägger ett ärende hos en nämnd inte heller ska anses jävig enligt 28 § 5
(delikatessjäv) enbart på grund av att han eller hon tidigare har deltagit i handläggningen av ärendet
hos en annan nämnd.
Undantagen kom till vid införandet av 1991 års kommunallag. Regeringen anförde då att det är vanligt
att nämndledamöter och ledande tjänstemän hos nämnder har uppdrag i bolag och stiftelser som verkar
inom nämndens verksamhetsområde. Det vore i dessa situationer inte rimligt att hävda det
ställföreträdarjäv och delikatessjäv som finns i förvaltningslagen. Undantaget för handläggning i en
annan nämnd infördes för att undanröja eventuella tveksamheter kring möjligheten för en
förtroendevald att ingå både i styrelsen och en annan nämnd.
Avsnitt 7 Kommunala föreskrifter
Regeringsformen (RF) skiljer mellan normbeslut (föreskrifter) och förvaltningsbeslut. Föreskrifter är
RF:s benämning på rättsregler. Rätten att besluta om föreskrifter – normgivningsmakten – regleras
huvudsakligen i 8 kap. RF.
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Föreskrifter kännetecknas av att de i princip är bindande för myndigheter och enskilda och är generella
till sin natur samt riktar sig till en obegränsad krets. Föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag och
regeringen genom förordning. Kommunerna har ingen direkt, på RF, grundad rätt att besluta om
föreskrifter. Det förutsätts att riksdagen eller regeringen – efter riksdagens delegation - har delegerat
den rätten till kommunerna.
Riksdagen kan genom så kallad direktdelegation direkt bemyndiga en kommun att meddela
föreskrifter, bland annat om föreskrifterna avser avgifter. När riksdagen medger att regeringen
bemyndigar kommunerna att meddela föreskrifter kallas detta subdelegation. RF reglerar inte vilket
organ inom kommunen som ska besluta om föreskrifter.
Avsnitt 7.3 Överklagande av kommunala föreskrifter
Utredningen har hittat en lag och två förordningar med särskilda bestämmelser om överklagande av
kommunala normbeslut där det kan konstateras att bestämmelserna är ofullständiga. Detta rör lagen
(1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor, terrängkörningsförordningen (1975:313) samt
vägtrafikförordningen (1995:137). Orsaken till dessa luckor i lagstiftningen är med stor sannolikhet att
reglerna i 1986 års förvaltningslag skulle vara tillämpliga på överklaganden av beslut enligt
författningarna och några närmare förfaranderegler i författningarna ansågs därför inte nödvändiga.
Den nya förvaltningslagens generella bestämmelse i 41 § anses inte ge någon rätt att överklaga
normbeslut. Mot det kan hävdas ett det inte finns något i ordalydelsen av bestämmelserna som ger
uttryck för att deras tillämpning ska begränsas till förvaltningsbeslut. Förvaltningslagen är principiellt
tillämplig på normbeslut, vilket kommer till uttryck i 32 § punkt 4 FL.
Rättsläget måste i avsaknad av vägledande avgöranden betraktas som oklart. Utredningen föreslår
därför att förvaltningslagens bestämmelser om rätt att överklaga, hur ett beslut överklagas,
överklagandetid samt myndigheternas handläggning av inkomna överklagande ska tillämpas på de
aktuella överklagandena av kommunala föreskrifter för ovannämnda författningar. Vem som ska ha
rätt att överklaga beslut får hanteras inom rättstillämpningen. Och när frågan om möjlighet att
överklaga normbeslut i fortsättningen aktualiseras i lagstiftningsärenden anser utredningen att det i
samband därmed också tas ställning till vem som har klagorätt.
Kommunstyrelsens förvaltning har ingen erinran mot utredningens förslag. Det är ett klokt förslag att,
i avvaktan på att ytterligare lagstiftningsåtgärder vidtas, förvaltningslagens bestämmelser om
överklagande ska tillämpas med avseende på de identifierade trafikförfattningarna.
Bedömning och förslag
Kommunledningskontorets ställer sig i stort bakom förslagen i betänkandet, men lämnar i sitt förslag
till yttrande ett antal synpunkter rörande förslagen till förändringar i Lagen om proportionellt valsätt
(LPV) som förslås ändra namn till Lag om proportionella val i kommuner och regioner.
Kommunledningskontorets bedömer bland annat att utredningen förutom att föreslå förslag till
förändringar i nämnd lag, borde ha tittat på möjligheter till förändringar som tillgodoser minoriteters
representation och skulle få till följd att LPV inte behöver tillämpas vid förrättning av val. LPV är
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alldeles oavsett de förändringar som föreslås en krånglig lagstiftning och det är
kommunledningskontorets uppfattning att syftet med lagen borde gå att uppnå på andra sätt.
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Yttrande över Finansdepartementets remiss: En väl fungerande ordning för val och
beslutsfattande i kommuner och regioner (SOU 2021:16)
Sammanfattande inställning
Kungsbacka kommun instämmer i de förslag till författningsändringar som lämnas i betänkandet.
Kungsbacka kommun anser att det är olyckligt att utredningen inte har kunnat presentera några förslag
till förenklingar i tillämpningen i den föreslagna nya lagen om proportionella val i kommuner och
regioner. Lagstiftningen är i sin nuvarande form krånglig att tillämpa och Kungsbacka kommun kan
konstatera att förslagen i den nya lag som föreslås inte avhjälper den problematiken.
Kommunens inställning i detalj
3.6 ff Delegering av beslut till automatiserad beslutsfunktion
Kungsbacka kommun instämmer i utredningens förslag.
En annan ordning som kan diskuteras är att utöka kommunallagens enda beslutsform - kollektivt
beslutsfattande – till ytterligare en beslutsform enligt förvaltningslagens modell.
Kungsbacka kommun anser dock att den av utredningen föreslagna ordningen är bättre eftersom den
grundar sig på byggstenarna för kommunalt beslutsfattande, vilket bidrar till att värna om den
kommunala självstyrelsen och som fortsatt ger möjlighet för kommunens nämnder att bestämma om
vilka beslut och till vem som nämnden önskar delegera.
4.3.1 Ny lag om proportionella val i kommuner och regioner
Kommunen har ingen principiell invändning mot att en ny lag om proportionella val i kommuner och
regioner (LPV) införs, men vill däremot understryka att det är olyckligt att det inte föreslås någon
förenkling av lagen om proportionellt valsätt (LPV) på det sätt som SKR efterfrågat i sin skrivelse till
Finansdepartementet. Den nya lagen är i förslaget lika svår att tillämpa som nuvarande lagstiftning.
Då LPV endast används vid tillsättning av en hel nämnd, vilket i normalfallet sker i samband med de
allmänna valen vart fjärde år, är det en lagstiftning som används sällan, om ens någonsin i vissa
kommuner. Med andra ord finns det en stor risk för ett kunskapsunderskott, hos såväl de
förtroendevalda som de tjänstepersoner som ska bistå de förtroendevalda vid genomförande av valet.
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Om huvudsyftet med lagstiftningen är att garantera minoriteters representation i de beslutande
församlingarna borde det finnas ett flertal andra sätt att garantera den typen representation utan att
bestämmelserna i Lag om proportionella val i kommuner och regioner används.
Kungsbacka kommun efterfrågar därför att utredaren tittar på ett antal sådana förslag. Risken finns
annars att lagstiftningen kan komma att användas som ett hot istället för att skapa möjligheter för
minoriteter att få den representation i styrelsen, nämnder och utskott som de har rätt till enligt LPV.
Utredaren lämnar själv ett förslag som har den inriktningen som kommunen efterfrågar, nämligen det
rörande fyllnadsval då ledamöter i en nämnd eller styrelse har valts proportionellt. I förslaget ges
fullmäktige ansvar för att säkerställa att representationen i nämnden förblir representativ. Ett sådant
ansvar skulle fullmäktige kunna få på ett mer generellt plan om det krävs eller begärs.
Utöver att lagstiftningen är svårtillämpad krävs, för att inte själva valförrättandet ska ta orimligt lång
tid i anspråk, en omfattande förberedelse inom förvaltningsorganisationen. Eftersom det endast krävs
att en ledamot yrkar på användning av LPV vid tillsättning av platser, på det aktuella sammanträdet då
valet ska ske, kan mycket förberedelsearbete gå om intet om yrkandet om tillämpning av LPV vid ett
enskilt val uteblir. I syfte att motverka onödigt förberedelsearbete skulle utredningen ha kunnat
presentera förslag som exempelvis innebär att en ledamot som avser att yrka på tillämpning av LPV,
ska meddela detta i förväg.
Likaså hade det i lagen kunnat införas bestämmelser om att lagen inte får tillämpas om fullmäktige
säkerställer att fördelningen av plasterna i den aktuella instansen ändå sker proportionellt, vilket
faktiskt sker i den absoluta majoriteten av fallen då representationen i en nämnd bestäms.
Med tanke på förslaget i 6 kap § 20 KL om att fullmäktige vid fyllnadsval, så långt som det är möjligt,
ska säkerställa att representationen i nämnden inte förändras, så borde en liknande skrivning kunna
föras in även i LPV med samma motiveringar, att det är upp till prövning i förvaltningsdomstol om den
som förrättar valet har fullgjort denna uppgift korrekt eller inte.
4.3.6 En möjlighet till fyllnadsval avseende val till styrelse och nämnder som genomförts
proportionellt
Kungsbacka kommun instämmer i utredningens förslag med undantag för vissa av utredningens
bedömningar.
Kungsbacka kommun uppskattar att utredaren föreslår att det införs en ny bestämmelse som möjliggör
fyllnadsval då tillsättningen har skett enligt reglerna i LPV. En sådan bestämmelse snarare gynnar
minoritetsskyddet än tvärtom.
När det gäller inträdesordningen i fullmäktige önskar Kungsbacka kommun att utredaren tittar på och
presenterar förslag som möjliggör att den av fullmäktige fastställda inträdesordningen för ersättare
används även då en beslutsinstans har valts proportionellt.
Kungsbacka kommun instämmer inte i utredarens uppfattning att det inte kan uppstå problem med
regleringen eftersom reglerna i kommunallagen och LPV ser olika ut. Det kan visserligen självklart

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)

vara så att de valsedelsgrupper som använts vid ett proportionellt val inte överensstämmer med de
grupperingar som använts då fullmäktiges inträdesordning bestämdes, men det borde vara möjligt att
kombinera dessa två eller skapa möjligheter för en enskild beslutsinstans att fatta beslut om vilken
metod som ska användas. Risken är annars att det blir rörigt för framförallt de förtroendevalda. Detta
då det sällan torde vara så att LPV har tillämpats vid alla de val som fullmäktige har förrättat och de
förtroendevalda ofta har uppdrag i flera nämnder där olika regler alltså kan gälla så som förslaget ser
ut i sin nuvarande form.
5.3.1 Reglerna om ersättarnas tjänstgöring ska inte ändras
Kungsbacka kommun instämmer i uppfattningen att det inte finns något behov av att ändra regleringen
i kommunallagen rörande ersättare i kommunfullmäktige. Kommunen upplever inga problem med
nuvarande ordning utan ser snarare problem om antalet ersättare skulle öka till antalet. Bland annat
eftersom det skulle innebära en omotiverad höjning av kommunens kostnader för
sammanträdesarvode.
6.3 Kommunallagens bestämmelser om jävsgrunder ska anpassas till förvaltningslagen
Kungsbacka kommun har inga invändningar mot att kommunallagens bestämmelser om jävsgrunder
anpassas till förvaltningslagens. Detta under förutsättning att de två undantag för jäv som finns i
kommunallagen, som inte har någon motsvarighet i förvaltningslagen kvarstår. Nämligen
bestämmelserna i 6 kap. 31 § första stycket kommunallagen samt andra stycket i samma bestämmelse.
Undantagen är enligt kommunen viktiga för att den kommunala förvaltningen ska fungera smidigt.
7.4
Överklagande av vissa normbeslut
Kungsbacka kommun har ingen erinran mot utredningens förslag.
Det är ett klokt förslag att, i avvaktan på att ytterligare lagstiftningsåtgärder vidtas, förvaltningslagens
bestämmelser om överklagande ska tillämpas med avseende på de identifierade trafikförfattningarna.
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Datum

2021-06-15

§ 248
Dnr 2021-00458
Svar på Finansdepartementets remiss om utökat bemyndigande för
Boverket att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid
skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet"
(Fi2021/01561)
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-05-26 med följande ändringar och
översänder yttrandet som sitt svar till Finansdepartementet:
-

texten under rubriken ”Sammanfattande inställning”i första stycket stryks och
ersätts med följande text:
”Kungsbacka kommun anser att nuvarande vägledningar och allmänna råd är
tillräckliga och avstyrker Boverkets önskemål om ett utökat bemyndigande.”

-

texten under rubriken ”Kommunens inställning i detalj” ändras i det andra stycket
så att det får följande utformning:
”Det finns en tydlig koppling mellan ytans storlek och möjligheterna att utveckla
säkra, ändamålsenliga och tillgängliga friytor för lek, fysisk aktivitet och kreativa
lärmiljöer. Kungsbacka kommun anser att rekommendation om storlek i
kvadratmeter även fortsättningsvis bör finnas hos Boverket genom vägledningar
och allmänna råd. Detta för att undvika tolkningar till fördel för andra ändamål
än friyta.”

Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Finansdepartementets
remiss av Boverkets promemoria Önskemål om utökat bemyndigande att meddela
föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och
annan jämförlig verksamhet (Fi2021/01561).
Boverket tog 2015 fram vägledningen Gör plats för barn och unga! En vägledning
för planering, utformning och förvaltning av skolors och förskolors utemiljö samt
Boverkets allmänna råd (2015:1) om friytor för lek och utevistelse vid skolor,
förskolor och fritidshem.
Trots dessa vägledningar och råd är trenden att utemiljöer vid förskolor och skolor
blir allt mindre. Dessutom minskar tillgången till grönområden i stadsmiljöer
generellt och allt färre barn går eller cyklar till skola och fritidsaktiviteter.
Sammantaget innebär det att utemiljöerna vid skola och förskola får en allt större
betydelse för att tillgodose barns behov av fysisk aktivitet, rekreation och lek.
I promemorian föreslår Boverket en ändring i 10 kap. 9 § plan- och
byggförordningen (2011:338), PBF, som innebär att Boverket får ett utökat
bemyndigande att meddela föreskrifter om friyta för lek och utevistelse som avses i 8
kap. 9 § andra stycket samt 10 och 11 §§ PBL. Boverket vill kunna ställa bindande
krav på kvaliteter och placering av friytor, men har dock inte för avsikt att genom
föreskrifter ställa krav på friytornas storlek.
Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Datum

2021-06-15

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-26
Yttrande, 2021-05-26
Nämnden för Service yttrande 2021-05-07
Nämnden för Service 2021-05-20 § 51
Nämnden för Förskola & Grundskola 2021-05-19 § 66
Nämnden för Förskola & Grundskolas yttrande 2021-05-12
Boverkets promemoria: Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter
för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan
jämförlig verksamhet, 2021-03-23
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Hansson (C) yrkar att:
-

texten under rubriken ”Sammanfattande inställning” i första stycket stryks och
ersätts med följande text:

”Kungsbacka kommun anser att nuvarande vägledningar och allmänna råd är
tillräckliga och avstyrker Boverkets önskemål om ett utökat bemyndigande.”
-

texten under rubriken ”Kommunens inställning i detalj” ändras i det andra stycket
så att det får följande utformning:
”Det finns en tydlig koppling mellan ytans storlek och möjligheterna att utveckla
säkra, ändamålsenliga och tillgängliga friytor för lek, fysisk aktivitet och kreativa
lärmiljöer. Kungsbacka kommun anser att rekommendation om storlek i
kvadratmeter även fortsättningsvis bör finnas hos Boverket genom vägledningar
och allmänna råd. Detta för att undvika tolkningar till fördel för andra ändamål
än friyta.”

Eva Borg (S) yrkar bifall till samhällsbyggnadskontorets förslag.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets med Eva Borgs (S) bifall, respektive
samhällsbyggnadskontorets förslag med Fredrik Hanssons (C) båda
ändringsyrkanden.
Ordföranden (M) prövar förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller
samhällsbyggnadsutskottets förslag med Fredrik Hanssons (C) ändringsyrkanden.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-26
Diarienummer

0

KS 2021-00458 Kungsbacka

Svar på Finansdepartementets remiss om utökat bemyndigande för Boverket att
meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem
och annan jämförlig verksamhet (Fi2021/01561)

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-05-26, och översänder det som sitt svar till
Finansdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Finansdepartementets remiss av Boverkets
promemoria Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och
utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet (Fi2021/01561).
Boverket tog 2015 fram vägledningen Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering,
utformning och förvaltning av skolors och förskolors utemiljö samt Boverkets allmänna råd (2015:1)
om friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor och fritidshem.
Trots dessa vägledningar och råd är trenden att utemiljöer vid förskolor och skolor blir allt mindre.
Dessutom minskar tillgången till grönområden i stadsmiljöer generellt och allt färre barn går eller
cyklar till skola och fritidsaktiviteter. Sammantaget innebär det att utemiljöerna vid skola och förskola
får en allt större betydelse för att tillgodose barns behov av fysisk aktivitet, rekreation och lek.
I promemorian föreslår Boverket en ändring i 10 kap. 9 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF,
som innebär att Boverket får ett utökat bemyndigande att meddela föreskrifter om friyta för lek och
utevistelse som avses i 8 kap. 9 § andra stycket samt 10 och 11 §§ PBL. Boverket vill kunna ställa
bindande krav på kvaliteter och placering av friytor, men har dock inte för avsikt att genom föreskrifter
ställa krav på friytornas storlek.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-26
Yttrande, 2021-05-26
Nämnden för Service yttrande 2021-05-07
Nämnden för Service 2021-05-20 § 51
Samhällsbyggnadskontoret
Anna Karin Ljungman
0300-834523
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Nämnden för Förskola & Grundskola 2021-05-19 § 66
Nämnden för Förskola & Grundskolas yttrande 2021-05-12
Boverkets promemoria: Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek
och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet, 2021-03-23
Beslutet skickas till
Finansdepartementet

Malin Aronsson

Emma Kjernald

kommundirektör

samhällsbyggnadschef

YTTRANDE
Kommunstyrelsen
Datum

Till

2021-05-26

Finansdepartementet

Diarienummer

Ert diarienummer

0

Kungsbacka

KS 2021-00458

Fi2021/01561

Yttrande över Finansdepartementets remiss: Önskemål om utökat bemyndigande för
Boverket att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor,
förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet (Fi2021/01561)
Sammanfattande inställning
Kungsbacka kommun är positiv till förslaget och delar Boverkets uppfattning att föreskrifter kan vara
ett bra verktyg för att skapa bra och tillräckliga utemiljöer vid skolor och förskolor.
I fortsatta arbetet med föreskrifter anser Kungsbacka dock att man bättre bör definiera friyta till att
innefatta även lärmiljöer. Man bör även bättre beskriva syftet till varför en friyta ska vara solbelyst för
att inte hindra uppsättning av solskydd. Synpunkterna gäller de exempel på föreskrifter som anges i
bilaga 1. Även bilaga 2 om konsekvenser bör utvecklas gällande svårigheten med flexibla detaljplaner.
Kommunens inställning i detalj
De synpunkter Kungsbacka kommun vill framföra är följande:
Kungsbacka kommun ser en nytta i att friytan prioriteras redan i tidiga skeden för att möjliggöra en
ändamålsenlig och väl fungerande verksamhet samt underlätta planering och markinköp. Det skulle
även innebära större möjligheter att kunna ställa krav på privata aktörer.
Eftersom det finns en tydlig koppling mellan ytans storlek och möjligheterna att utveckla säkra,
ändamålsenliga och tillgängliga friytor för lek, fysisk aktivitet och kreativa lärmiljöer ser Kungsbacka
det som positivt med ett direktiv hur stor denna yta bör vara. Därför anser Kungsbacka kommun att
rekommendation om storlek i kvadratmeter även fortsättningsvis bör finnas hos Boverket genom i
vägledningar och allmänna råd. Detta för att undvika egna tolkningar till fördel för andra ändamål än
friyta.
Kungsbacka kommun anser att föreskrifter om friyta kan försvåra kommuners möjligheter att anta
flexibla detaljplaner där exempelvis utnyttjandegraden inte är noggrant preciserad. En konsekvens är
att det i bygglovsprövningen kan innebära att byggnadsnämnden kan tvingas bryta mot föreskrifterna
eftersom byggrätten som finns i detaljplanen inte får minskas. Detta bör beskrivas av Boverket som
konsekvens i bilaga 2. Det skulle även kräva fler utredningar i tidiga skeden för att kunna säkra
kvaliteter i detaljplanen, exempelvis att utreda formerna för skolverksamheten, solstudier och
gestaltning av friytan. Detta talar emot Kungsbackas intentioner att bygga flexibla utbildningslokaler.
Synpunkter på Bilaga 1:
Kommunstyrelsen
kommun@kungsbacka.se
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Kungsbacka anser att en koppling till lärmiljöer saknas i definitionen av friyta. Utifrån barn/
elevperspektivet bör tiden som spenderas på skolgård eller liknande friyta inte bara kunna bidra till lek
och aktivitet utan även till ett mångsidigt lärande. Med ett förtydligande av friytan till att även
inkludera lärmiljöer öppnas möjligheter för ett samband mellan inne och ute för elever och barn.
Kungsbacka anser att definitionen av när en yta ska vara solbelyst bör utvärderas och skrivas om för
att uppnå målet med den detaljrika specifikationen. Det finns många tillfällen där direkt solsken inte är
att föredra för lekande barn och elever. En oro med denna skrivning är att den innebär hinder i
uppsättning av solskydd.
Kungsbacka kommun

YTTRANDE
Nämnden för Service
Datum

2021-05-07
Diarienummer

0

Kungsbacka

SE 2021-00124

Yttrande "Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för
lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet"
(KS2021-00458)
Sammanfattande inställning
Nämnden för Service ställer sig positiva till Boverkets förslag till ändring i 10 kap. 9 § plan- och
byggförordningen (2011:338), PBF. Förslaget som avser ett utökat bemyndigande för Boverket att
meddela föreskrifter om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, skolor, förskolor och annan
jämförlig verksamhet.
Nämnden för Service inställning i detalj
Nämnden för Service yttrar sig utifrån planeringsperspektivet och barnperspektivet där ändringen
tydligt fokuserar på storlek av ytan och faktorer som är främst kopplade till planering av ny kommunal
service såsom nya utbildningslokaler.
Nämnden för Service är delaktig i processen vid detaljplanearbetet och presenterar i tidigt skede ett
behov av utbildningsplatser och ser en nytta i att friytan prioriteras redan i tidiga skeden för att
möjliggöra en ändamålsenlig och väl fungerande verksamhet samt underlätta planering och markinköp
i tidiga skeden så att barn/elever får rätt friyta.
Då ytans storlek ofta är kopplad till möjligheterna att utveckla säkra, ändamålsenliga och tillgängliga
friytor för lek, fysisk aktivitet och kreativa lärmiljöer anser nämnden det positivt med ett direktiv hur
stor denna yta bör vara. Detta för att undvika egna tolkningar till fördel för andra ändamål än friyta.
Utifrån barn/elevperspektivet är ett tydligt direktiv gynnsamt för att utemiljöerna faktiskt får
möjligheten att utvecklas för barnens bästa.
Nämnden för Service yttranden över Boverkets promemoria:
 Nämnden för Service anser att en koppling till lärmiljöer saknas i definitionen av Friyta i bilaga
1. Utifrån barn/ elevperspektivet bör tiden som spenderas på skolgård eller liknande friyta inte
bara kunna bidra till lek och aktivitet utan även till ett mångsidigt lärande. Med ett
förtydligande av friytan till att även inkludera lärmiljöer öppnas möjligheter för ett samband
mellan inne och ute för elever och barn.

service@kungsbacka.se
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Nämnden för service anser att definitionen i Bilaga 1 av när en yta ska vara solbelyst bör
utvärderas och skrivas om för att uppnå målet med den detaljrika specifikationen. Det finns
många tillfällen där direkt solsken inte är att föredra för lekande barn och elever. En oro med
denna skrivning är att den sätter hinder i uppsättning av solskydd och liknande anordningar där
behovet finns. Skrivelsen riktar sig troligtvis mest till tätbebyggda områden där skuggning ger
en begränsad tillgång till direkt solljus och bör skrivas om för att beskriva syftet bättre.

Nämnden för Service
Kungsbacka kommun
Lovisa Eld
Förvaltningschef

Maria Rosenberg
Verksamhetschef

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Service

Datum

1 (1)

2021-05-20

§ 51
Dnr 2021-00124
Begäran om yttrande - Boverkets promemoria Önskemål om utökat
bemyndigande att meddela föreskrifter (KS 2021-00458)
Beslut
Nämnden för Service antar yttrandet - Boverkets promemoria Önskemål om utökat
bemyndigande att meddela föreskrifter (KS 2021-00458), och översänder det som sitt
svar till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Service fick tillfälle att yttra sig gällande - Boverkets promemoria
Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter (KS 2021-00458).
Nämnden ställer sig positiva till Boverkets förslag till ändring i 10 kap. 9 § plan- och
byggförordningen (2011:338), PBF. Förslaget som avser ett utökat bemyndigande för
Boverket att meddela föreskrifter om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem,
skolor, förskolor och annan jämförlig verksamhet.

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2021-05-11
Begäran om yttrande - Boverkets promemoria Önskemål om utökat bemyndigande
att meddela föreskrifter (KS 2021-00458)
(Boverket) - Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor
för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig
verksamhet (KS 2021-00458)

Beslutsgång
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga förvaltningen för Service förslag, och att nämnden för Service bifaller det.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Nämnden för Förskola & Grundskola

Datum

1 (2)

2021-05-19

§ 66
Dnr 2021-00523
Remiss - Boverkets promemoria "Önskemål om utökat bemyndigande
att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor,
förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet, KS 2021-00458
Beslut
Nämnden för Förskola och Grundskola anser att nuvarande bestämmelser är
tillräckliga och föreslår att kommunstyrelsen avvisar Boverkets förslag om utökade
befogenheter.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har begärt att nämnden för Förskola & Grundskola ska yttra sig
över förslag från Boverket om utökat bemyndigande gällande friytor.
Nämnden för Förskola & Grundskola anser att Boverkets förslag till ändring i 10
kap. 9 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF är rimlig. Nämnden yttrar sig
utifrån barnperspektivet samt planeringsperspektivet där ändringen tydligt fokuserar
på storlek (utan att definiera) av ytan och faktorer som är främst kopplade till
planering av nya verksamhetslokaler (byggnader).
Nämnden inte är delaktig i processen vid detaljplanearbete utan presenterar ett behov
av utbildningsplatser. Dock ser nämnden en nytta i att f riytan prioriteras redan i
tidiga skeden för att möjliggöra en ändamålsenlig och väl fungerande verksamhet
samt underlätta planering.
Nämnden för Förskola & Grundskola instämmer i Boverkets förslag till ändring med
några få synpunkter som finns definierade nedan.
Nämnden för Förskola & Grundskola anser att:




”Lärmiljöer” bör inkluderas i definitionen av Friyta i Bilaga 1
Hänvisning till riktlinjer/allmänna råd för storlek i kvm bör fortsättningsvis
även finnas hos Boverket som rekommendation.
Definitionen av när en yta ska vara solbelyst bör utvärderas och skrivas om
för att uppnå målet med den detaljrika definitionen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Anders Ekström (M) föreslår att kommunstyrelsen avvisar Boverkets
förslag eftersom nuvarande bestämmelser är tillräckliga. Karin Green (C) och Jan
Eric Knutas (L) yrkar bifall till ordförandens (M) yrkande.
Clas Rosander (MP) och Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till skolchefens förslag.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Nämnden för Förskola & Grundskola

Datum

2021-05-19

Beslutsgång
Ordförande (M) konstaterar att det föreligger två förslag till beslut, skolchefens
förslag och ordförandens (M) yrkande.
Ordföranden (M) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller
ordförandens (M) yrkande att avvisa Boverkets förslag eftersom nuvarande
bestämmelser är tillräckliga.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-04-30
Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och
utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet, 202103-23
Yttrande, 2021-04-30
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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YTTRANDE
Förskola & Grundskola
Datum

2021-05-12
Diarienummer

0

Kungsbacka

FG 2021-00523
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Yttrande över myndighetens remiss: Boverkets promemoria "Önskemål om utökat
bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor,
förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet"
Yttrande över Boverkets promemoria "Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för
friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet"
Sammanfattande inställning
Nämnden för Förskola & Grundskola anser att Boverkets förslag till ändring i 10 kap. 9 § plan- och
byggförordningen (2011:338), PBF är rimlig. Nämnden yttrar sig utifrån barnperspektivet samt
planeringsperspektivet där ändringen tydligt fokuserar på storlek (utan att definiera) av ytan och
faktorer som är främst kopplade till planering av nya verksamhetslokaler (byggnader).
Nämnden inte är delaktig i processen vid detaljplanearbete utan presenterar ett behov av
utbildningsplatser. Dock ser nämnden en nytta i att friytan prioriteras redan i tidiga skeden för att
möjliggöra en ändamålsenlig och väl fungerande verksamhet samt underlätta planering.
Nämnden för Förskola & Grundskola instämmer i Boverkets förslag till ändring med några få
synpunkter som finns definierade nedan.
Nämnden för Förskola & Grundskola anser att:




”Lärmiljöer” bör inkluderas i definitionen av Friyta i Bilaga 1
Hänvisning till riktlinjer/allmänna råd för storlek i kvm bör fortsättningsvis även finnas hos
Boverket som rekommendation.
Definitionen av när en yta ska vara solbelyst bör utvärderas och skrivas om för att uppnå målet
med den detaljrika definitionen.

Kommunens inställning i detalj
Nämnden för Förskola & Grundskola ställer sig positiva till förslaget avser ett utökat bemyndigande
för Boverket att meddela föreskrifter om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, skolor, förskolor
och annan jämförlig verksamhet.
Nämndens namn
«OrgEpost»
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Nämnden för Förskola & Grundskola anser att behov finns för att även fortsättningsvis definiera vilken
storlek på yta som är tillräckligt när det gäller olika åldrar på barn och elever, då som rekommendation
snarare än lag. Då ytans storlek ofta är kopplad till möjligheterna att utveckla säkra, ändamålsenliga
och tillgängliga friytor för lek, fysisk aktivitet och kreativa lärmiljöer anser nämnden det positivt med
ett direktiv hur stor denna yta bör vara. Detta för att undvika egna tolkningar till fördel för andra
ändamål än friyta. Utifrån barnperspektivet är ett tydligt direktiv gynnsamt för att utemiljöerna faktiskt
får möjligheten att utvecklas för barnens bästa. Utifrån planeringsperspektivet bör direktivet vara en
rekommendation för att inte utgöra ett allt för stort hinder vid mindre motiverade avvikelser.
Nämnden för Förskola & Grundskola anser att en koppling till lärmiljöer saknas i definitionen av
Friyta i bilaga 1. Utifrån barnperspektivet bör tiden som spenderas på skolgård eller liknande friyta
inte bara kunna bidra till lek och aktivitet utan även till ett mångsidigt lärande. Med ett förtydligande
av friytan till att även inkludera lärmiljöer öppnas möjligheter för ett samband mellan inne och ute för
elever och barn.
Nämnden för Förskola & Grundskola anser att definitionen i Bilaga 1 av när en yta ska vara solbelyst
bör utvärderas och skrivas om för att uppnå målet med den detaljrika specifikationen. Det finns många
tillfällen där direkt solsken inte är att föredra för lekande barn och elever (eller personal). En oro med
denna skrivning är att den sätter hinder i uppsättning av solskydd och liknande anordningar där
behovet finns. Skrivelsen riktar sig troligtvis mest till tätbebyggda områden där skuggning ger en
begränsad tillgång till direkt solljus och bör skrivas om för att beskriva syftet bättre.
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Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter
för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor,
fritidshem och annan jämförlig verksamhet
Boverket lämnar härmed förslag till ändring i 10 kap. 9 § plan- och
byggförordningen (2011:338), PBF. Förslaget avser ett utökat bemyndigande
för Boverket att meddela föreskrifter om friyta för lek och utevistelse vid
fritidshem, skolor, förskolor och annan jämförlig verksamhet enligt 8 kap. 9 §
andra stycket samt 10 och 11 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Boverket önskar ett utökat bemyndigande att meddela föreskrifter om friyta för
lek och utevistelse enligt 8 kap. 9 § andra stycket samt 10 och 11 §§ PBL.
Boverket vill kunna ställa bindande krav på kvaliteter och placering av friytor
för lek och utevistelse vid fritidshem, skolor, förskolor och annan jämförlig
verksamhet. Boverket har dock inte för avsikt att genom föreskrifter ställa krav
på friytornas storlek.
Bakgrund
Boverket tog år 2015, på uppdrag av regeringen, fram vägledningen ”Gör plats
för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av
skolors och förskolors utemiljö”. I samband med vägledningen utarbetade och
beslutade Boverket också allmänna råd – Boverkets allmänna råd (2015:1) om
friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor och fritidshem.

Fastställd: dnr 4892/2020

Under remissen av de allmänna råden framförde flera remissinstanser att det är
nödvändigt med föreskrifter för att tvinga kommuner och byggaktörer att se till
att behovet av tillräckligt stor friyta vid skola och förskola tillgodoses.
Boverket bedömde emellertid att det då var lämpligt att som första steg besluta
om vägledning och allmänna råd och att en så ingripande reglering som
föreskrifter inte var motiverad. Boverket skrev dock i konsekvensutredningen
att man avsåg att utvärdera effekterna av de allmänna råden. Om utvärderingen
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visade att den avsedda effekten inte skulle ha uppnåtts, skulle Boverket
överväga att begära föreskriftsrätt.1
Trender

Trots forskning och kunskap om utemiljöns viktiga roll för barns och ungas
lek, lärande och hälsa, finns en tydlig trend de senaste åren att barn får allt
mindre utrymme i stadsmiljöer.
Utemiljöer vid förskolor och skolor bli allt mindre. Inte sällan hamnar de på
bostadsgårdar och/eller ska kompletteras med utevistelse i närliggande parker. I
takt med att vi bygger allt tätare stadsmiljöer trängs barnen ihop på små gårdar
som hårdgörs för att klara slitaget.
Även tillgången till grönområden minskar generellt i stadsmiljöer. Med
förtätning ökar antalet användare av befintliga parker och nyare parker är ofta
små och hårdgjorda.
Ytterligare en trend är att rörelsefriheten för barn och unga minskar. Allt färre
barn går och cyklar till skola och fritidsaktiviteter.
Sammantaget innebär detta utemiljöerna vid skola och förskola får en allt
större betydelse för att tillgodose barns behov av fysisk aktivitet, rekreation och
lek. Dessa miljöer blir de utemiljöer som barn har störst chans att utnyttja i
vardagen.
Nationell kartläggning av skolgårdar visar att friytorna blir mindre

Trenden bekräftas i SCB:s och Boverkets nationella kartläggning av landets
skolgårdar 2013–2017. Kartläggningen visar att skolgårdarna krymper. Mellan
2014–2017 minskade den genomsnittliga friytan per elev från 48,5 kvadratmeter till 44,8 kvadratmeter. I genomsnitt fick alltså grundskoleeleverna 3,7
kvadratmeter mindre friyta per person på tre år. Det är stora skillnader runt om
i landet, särskilt på kommunnivå. Eleverna i Storumans kommun har till
exempel tio gånger så mycket yta som eleverna i Stockholm, drygt 148
kvadratmeter i Storuman mot knappt 15 kvadratmeter i Stockholm. Nästan en
halv miljon barn har mindre än 30 kvadratmeter per elev. Orsaken till
minskningen är ökat antal elever, förtätning på skolgårdar och att nya skolor
byggs med allt mindre friyta.2
Ny vägledning på gång

I Boverkets uppdrag om arkitektur och gestaltad livsmiljö tar myndigheten
fram en ny vägledning för skolors och förskolors inomhus- och
utomhusmiljöer. Boverket har besökt ett flertal skolor och förskolor och kan

1

Konsekvensutredning till Boverkets allmänna råd (2015:1), s. 17.
https://www.boverket.se/contentassets/ba825e66cbed4d2188e727459c53beb7/konsekvensutredning-fri1.pdf Hämtat 2021-03-18.
2 https://www.boverket.se/contentassets/7f6b1586a5504fcfa11ea370f73b2b05/rapport-grundskolor-ochfriytor.pdf Hämtat 2021-03-18.
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konstatera att flera av dessa både är små och har bristande kvaliteter för lek och
utevistelse.
Barnkonventionen är svensk lag

Sedan den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag
– lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.
Konventionen slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Huvudprincipen är att barnets bästa alltid ska komma i första rummet (artikel
3). För att detta ska kunna uppfyllas måste barnets rättigheter enligt artiklarna
2, 6 och 12 vara säkerställda.
Ett stadsbyggande för att främja barns och ungas rörelsefrihet och tillgång till
attraktiva och trygga platser i det offentliga rummet är i linje med samhällets
åtagande gentemot barnkonventionen. Det handlar om att säkerställa och
utveckla miljöer i tätorten och staden som barn och unga finner trygga,
trivsamma och tillgängliga och där de kan mötas och vistas på egna villkor.
Barnkonventionens artikel 31 handlar om barns rätt till lek, vila och fritid. Lek
är barns och ungas naturliga sätt att förhålla sig till omvärlden. Oavsett hur
man väljer att definiera lek, bidrar leken till barnets fysiska och psykiska
utveckling, samt till dess hälsa och välbefinnande.
I den allmänna kommentaren (nr 17) till artikel 31 betonas det nära sambandet
mellan barnets rättigheter i artikel 31 och barnkonventionens huvudprinciper
(artikel 2, 3, 6 och 12) och konventionsstaternas skyldigheter att stärka det
sambandet förtydligas. Här betonas kommunal planering och skola som viktiga
åtgärder för att förverkliga artikelns intentioner. Bland annat bör kommunen
bedöma beståndet av lek- och rekreationsanläggningar för att garantera samma
tillgänglighet för alla grupper av barn.
I överensstämmelse med skyldigheterna enligt artikel 31 bör den offentliga
planeringen prioritera att skapa miljöer som främjar barnets välbefinnande.
Skolan bör därför utrustas med lämpliga inom- och utomhusutrymmen för lek,
idrott, spel och drama, både under skoldagen och i anslutning till denna.3
Utöver ovan nämnda artiklar säger artikel 4 att staten har en skyldighet att till
det yttersta av sina resurser tillgodose barnets sociala, ekonomiska och
kulturella rättigheter.
Om gällande regler om friyta och tillämpning
PBL är den enda lagstiftning som ställer ett uttalat krav på att det ska finnas
tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse vid skolor,
förskolor, fritidshem och liknande. Friytor för lek och utevistelse är enligt
2 kap. 7 § PBL ett allmänt intresse som ska tillgodoses i planläggning. Det
allmänna intresset av lämpliga platser för lek och utevistelse preciseras också
3

Barnombudsmannen. Barnets rätt till vila, fritid, lek och rekreation samt till det kulturella och
konstnärliga livet (art.31). Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 17 (2013). Stockholm:
Barnombudsmannen, 2014.
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som ett krav på tomter att det ska finnas tillräckligt stor friyta lämplig för lek
och utevistelse (8 kap. 9 § andra stycket PBL).
Krav på friyta när tomter ska bebyggas

När en obebyggd tomt ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller bland
annat lokaler för fritidshem, förskola och skola, ska det enligt 8 kap. 9 § andra
stycket PBL, på tomten eller i närheten av denna finnas tillräckligt stor friyta
som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen
för att ordna både friyta och parkering, ska man i första hand ordna friyta enligt
8 kap. 9 § andra stycket PBL.
Enligt 8 kap. 10 § PBL ska reglerna i 8 kap. 9 § andra stycket tillämpas i skälig
utsträckning om tomten är bebyggd.
Enligt 8 kap. 11 § PBL ska reglerna i 8 kap. 9 § andra stycket tillämpas på
bebyggda tomter också vid ändringar som kräver lov eller anmälan enligt PBL
eller PBF, i den utsträckning som är skälig med hänsyn till kostnaderna för
arbetet och tomtens särskilda egenskaper.
8 kap. 9 § PBL anger krav på tomter. Med tomt avses ett område som ligger i
direkt anslutning till en byggnad och som behövs för att byggnaden ska kunna
användas för avsett ändamål (1 kap. 4 § PBL). När det gäller fritidshem,
förskola, skola eller jämförlig verksamhet behöver därför bedömas om det på
tomten eller i närheten av denna finns en friyta som uppfyller de krav som
ställs i 8 kap. 9 § andra stycket. Friytan ska både vara tillräckligt stor och vara
lämplig för lek och utevistelse.
Utöver dessa allmänt hållna krav finns det ingenting i PBL eller i förarbetena
till lagen som anger hur bedömningen ska göras, hur stor yta som är tillräcklig
eller hur den kan utformas för att vara lämplig för lek och utevistelse och svara
mot barns behov av en god utemiljö.
Boverkets allmänna råd (2015:1) är baserade på forskning och beprövad
erfarenhet med syftet att utgöra ett stöd vid bedömningen av friytans storlek
och lämplighet för lek och utevistelse.4 De allmänna råden anger bland annat
vilka faktorer som bör vara avgörande vid prövning av friytans lämplighet, att
friytan bör placeras i direkt anslutning till den byggnad som innehåller lokaler
för förskola och liknande, samt att friytan inte bör kunna tas i anspråk för ett
annat ändamål utan att ersättas med friyta med likvärdiga egenskaper.
Syftet med de allmänna råden är att ge rekommendationer och stödja
kommunerna i tolkningen av PBL:s bestämmelser om friyta, så att alla barn
och unga får tillgång till en tillräckligt stor och välfungerande utemiljö.

4

https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/fri---bfs-20151/ Hämtat 2021-03-18.
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Särskilt om friyta vid detaljplaneläggning

Enligt 2 kap. 7 § 4 PBL ska vid planläggning hänsyn tas till behovet av att det
inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse finns
lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse.
8 kap. 9 § PBL är tillämplig på tomter, utan någon begränsning till ärendetyp,
att jämföra med 2 kap. 7 § PBL som endast är tillämplig vid planläggning. Det
finns ingen uttrycklig bestämmelse som anger att 8 kap. 9 § PBL är tillämplig
vid planläggning. Däremot måste detaljplanen vara genomförbar och utformas
med hänsyn till befintliga förhållanden (4 kap. 36 § PBL). För att detaljplanen
ska vara möjlig att genomföra ska den därför utformas så att det är möjligt att
uppfylla kraven i 8 kap. 9 § PBL.
Om en detaljplan som innehåller exempelvis en skola ska kunna antas, måste
kommunen ta ställning till behovet av en lämplig plats för lek, motion och
utevistelse enligt 2 kap. 7 § PBL. Eftersom 8 kap. 9 § andra stycket PBL anger
att det måste finnas en friyta i anslutning till en skola, kan det i en sådan
situation alltid antas att ett sådant behov som anges i 2 kap. 7 § PBL finns. Det
ska också finnas förutsättningar för att kunna uppfylla kravet på friyta enligt
8 kap. 9 § andra stycket PBL. Dessa förutsättningar måste utredas i planen och
vid behov ska kommunen införa de bindande planbestämmelser som behövs.
Kravet på friyta handlar ofta om att lämna mark obebyggd, eller reservera
mark. Det kan därför ofta vara lämpligt att säkra att marken är obebyggd
genom planens reglering. Samtidigt finns det inget hinder mot att kommunen
antar en flexibel detaljplan även i situationer där det finns behov av friyta. I en
sådan detaljplan prövas kravet på friyta enbart vid bygglovet.
Vid bygglovsprövning finns dock i princip ingen möjlighet att ompröva en
fråga som redan avgjorts genom en detaljplan. Enligt 9 kap. 30 § 2 och 4 PBL
ska både detaljplanens bestämmelser följas, och 8 kap. 9–11 §§ PBL. Det
innebär i vissa situationer att byggnadsnämnden vid lovprövning inom
detaljplanelagt område med stöd av 8 kap. 9 § PBL kan kräva en viss placering
av friytan om detaljplanen inte redan bestämt en exakt placering. Däremot kan
8 kap. 9 § inte leda till att byggrätten enligt detaljplanen minskas, till exempel
så att den utnyttjandegrad som planen medger inte kan nyttjas fullt ut. För att
säkra friyta kan det därför vara nödvändigt att reglera friytan särskilt genom
planens bestämmelser.
En viktig fråga är vilka omständigheter kommunen är skyldig att beakta när det
bestäms om detaljplanen uttryckligen ska reglera friytan. Exempelvis är det vid
prövningen av hur stor friyta som behövs viktigt att beakta formerna för skolverksamheten, exempelvis antalet barn och barnens ålder. Detta är omständigheter som inte alltid är kända vid planens antagande. Boverket anser att frågan
måste bedömas från fall till fall. I situationer där det kan befaras att behovet av
friyta inte kommer kunna tillgodoses utan tvingande reglering, bör kommunen
välja att reglera detta i planen. Även om det inte alltid går att garantera
formerna för verksamheten, går det alltid att göra ett antagande baserat på
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omständigheterna, exempelvis statistik och behovet av den verksamhet friytan
ska vara till för.
I detta sammanhang kan en föreskrift göra nytta. Genom att det slås fast genom
tvingande reglering vilka egenskaper friytan kommer ha, blir det lättare att
avgöra om friytan kommer behöva säkras genom planens reglering. Frågor om
hur bedömningen ska göras i praktiska situationer beskrivs däremot lämpligast
genom vägledning och/eller allmänna råd.
Kommunala riktlinjer kan behövas för att tillgodose det allmänna intresset och
kravet på friyta i PBL

Det är upp till kommunen att bedöma vad som är tillräckligt stor friyta som är
lämplig för lek och utevistelse. Bedömningen av tillräckligt stor friyta behöver
ta hänsyn till både friytan per barn och till den totala storleken på friytan.
Som stöd för sina bedömningar i enskilda plan- eller bygglovsärenden kan
kommunen anta riktlinjer. Här kan man sammanställa principer för hur
kommunen ska tillgodose friytebehoven i olika typer av bebyggelse, lösa
samutnyttjande av friytor, behov av tredimensionell fastighetsbildning och
faktamaterial. Detta för att underlätta vid detaljplanering och bygglovsprövning.
Boverket ser att fler kommuner tar fram egna riktlinjer för friytor vid skolor
och förskolor, både avseende kvantitativa och kvalitativa aspekter, men också
att kommunerna har vissa svårigheter att hävda dem i praktiken.
Exempel på rättsfall

I domstolarna har frågan om hur 8 kap. 9 § PBL ska prövas varit uppe ett fåtal
gånger.
I en dom från Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, från 2019, bedömdes
tillgången på friyta i en detaljplan som antagits av Solna kommun (mål nr
P 8568–18). Planen medgav främst bostadsändamål, men även förskola i
byggnadernas bottenvåning. Detaljplanen hade som syfte att ett befintligt
kvarter med innergård delvis skulle rivas och bebyggas med nya, ytterligare
bostadshus. Vid antagandet fanns två förskolor som bedrev verksamhet på
fastigheten. Boverket yttrade sig i målet och ansåg att den friyta som
kommunen disponerat i detaljplanen inte var tillräckligt stor och att den efter
genomförandet inte hade sådana kvaliteter att 8 kap. 9 § PBL gick att uppfylla.
MÖD ansåg dock att detaljplanens utformning låg inom det handlingsutrymme
som lagen ger kommunen och avslog överklagandena.
Det finns även en dom från MÖD från 2018 som behandlade ett tillsynsärende
enligt miljöbalken, MB, (mål nr M 1926–17). Kommunen hade med stöd av
9 kap. 9 § MB fattat ett beslut om förbud mot utökning av en befintlig
förskoleverksamhet, eftersom det saknades tillräckligt stor yta för lek och
utevistelse i anslutning till förskolan. Kommunen bedömde att detta innebar
sådan olägenhet för människors hälsa som avses i 9 kap. 9 § MB. MÖD ansåg
dock att enbart det faktum att utearean vid en förskola uppgår till ett visst
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kvadratmeterantal per förskolebarn inte i sig kan anses innebära en olägenhet
för barnens hälsa. MÖD skrev:
”Stort antal barn på en mindre area kan emellertid leda till
konsekvenser som kan innebära olägenhet för barnens hälsa.
Exempel på det kan vara höga bullernivåer. Att främja fysiska
aktiviteter är visserligen ett angeläget intresse i ett folkhälsoperspektiv men sådana hälsofrämjande aktiviteter, eller frånvaron
av dessa, är inte något som regleras i miljöbalken. Avsaknad av
fysisk aktivitet kan således inte betraktas som en sådan störning
som enligt miljöbalken kan anses utgöra en olägenhet för
människors hälsa.” (Mål nr M 1926-17, s. 3.)
Eftersom domen bara hanterar frågan om olägenhet för människors hälsa enligt
MB, har den ett mycket begränsat värde för frågan om friyta enligt PBL.
Däremot har den ett signalvärde för den kommunala planeringen. Det är också
ett tydligt exempel på hur viktig tillämpningen av PBL, och särskilt detaljplaneringen, är för att säkra barns tillgång till ytor för lek och utevistelse. Det
finns egentligen ingen annan lagstiftning som kan ställa relevanta krav i det
avseendet.
Kommunen i tillsynsärendet har sedan 2011 haft egna riktlinjer för förskolegårdar på 30 kvm per barn, vilka åberopades från kommunens sida. På begäran
av kommunen yttrade sig Boverket till Mark- och miljödomstolen i Växjö i
ärendet 20165. Med domen från MÖD godtogs en friyta på 6 kvm per barn.
En jämförelse kan också göras med hur kravet på parkering i 8 kap. 9 § PBL
tillämpats i rättspraxis. Bland annat har MÖD uttryckt att vid detaljplaneläggning för bebyggelse bör det framgå att parkeringsbehovet som bebyggelsen
genererar kan tillgodoses (mål nr P 3739–19). I ett annat fall från 2013
upphävde MÖD del av en detaljplan, eftersom det inte framgick att planen
kunde fungera självständigt och att parkeringsbehovet gick att lösa på ett
godtagbart sätt (mål nr P 1584–13). Boverket anser att det framgår av dessa
domar att kravet på parkering tillämpas på ett mer strikt sätt än kravet på friyta
i praxis.
Analys och slutsatser
Tillämpningen av 8 kap. 9 § andra stycket PBL är i dagsläget bristfällig när det
gäller friytor för skolor och förskolor. Utifrån Boverkets löpande omvärldsbevakning och kontakter med kommuner och andra myndigheter kan följande
konstateras:
•

5

De bestämmelser som prövningen grundas på är oklara. PBL är till sin karaktär en avvägningslag, och det är viktigt att kommunerna har möjlighet
att göra avvägningar och bedömningar med hänsyn till situationen.

Boverkets dnr 2875/2016.
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Samtidigt behövs en tydlig ram för bedömningen för att syftet med bestämmelserna ska kunna tillgodoses.
•

Boverkets allmänna råd (2015:1) ger inte tillräckligt stöd i bedömningen av
friytans storlek och innehåll. Detta kan bero på att de bestämmelser som de
allmänna råden grundas på är för vagt formulerade för att dessa råd ska
kunna få avsedd effekt.

•

Prövningen av bygglov samt framtagandet av detaljplaner är arbetsuppgifter som ofta sköts under tidspress och med påtryckningar från externa aktörer. För att kunna utgöra ett gott stöd för bedömningen av friyta är det viktigt att reglerna är klara och tydliga.

•

I avvägningen mellan behovet av friyta och intresset av att exploatera mark
för exempelvis bostäder, får det senare intresset ofta företräde. Det saknas
ofta ekonomiska incitament i enskilda projekt för att lämna mark obebyggd.

•

I rättspraxis om detaljplan har kravet på parkering ofta tillämpats på ett mer
strikt sätt än kravet på friyta, trots att kraven finns i samma bestämmelse i
PBL. Det kan indikera att lagens krav avseende friyta inte i sig är tillräckliga för att åstadkomma samma skydd som finns för parkeringsbehovet.

Överväganden
Mot bakgrund av ovanstående har Boverket analyserat fyra olika alternativ för
att säkerställa barns rätt till en bra utemiljö vid fritidshem, skola och förskola
och annan jämförlig verksamhet med avseende på arbetsinsats och nytta i stort.
Alternativen har varit:
•

Att utveckla nuvarande allmänna råd (2015:1) till föreskrifter.

•

Ändra nuvarande allmänna råd (2015:1).

•

Ta fram föreskrifter med allmänna råd.

•

Förbättra och förtydliga vår vägledning utifrån nuvarande allmänna råd.

Resultatet av analysen har lett fram till att det mest effektiva skulle vara att ta
fram bindande regler för friytor vid fritidshem, skolor, förskolor och annan
liknande verksamhet. Detta innebär att Boverket behöver begära föreskriftsrätt
hos regeringen.
Föreskriftsrätt
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer har redan idag
bemyndigande att meddela de föreskrifter om krav på tomter som omfattas av
8 kap. och som utöver bestämmelserna i 8 kap. behövs för en lämplig
utformning av tomter (16 kap. 5 § 2 PBL).
Regeringen har med stöd av detta gett Boverket bemyndigande att besluta om
föreskrifter om tomter som krävs för tillämpningen av 8 kap 9 § första stycket
2, 3, 5 och 6 PBL (10 kap 9 § PBF). Det saknas dock bemyndigande för att
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skriva föreskrifter till 8 kap 9 § andra stycket PBL, där friyta för lek och
utevistelse regleras.
Författningstekniskt skulle en lösning kunna vara att Boverkets nuvarande
bemyndigande i 10 kap. 9 § PBF utökas till att omfatta även 8 kap. 9 § andra
stycket PBL. Detta kräver inga ändringar i lag eftersom regeringen enligt ovan
redan har bemyndigande genom 16 kap. 5 § 2 PBL.
Bemyndigandet behöver, enligt Boverkets mening, även omfatta 8 kap.
10–11 §§ PBL, eftersom dessa bestämmelser anger i vilken omfattning kravet
på friyta enligt 8 kap. 9 § andra stycket PBL ska tillämpas för bebyggda tomter.
För att regleringen ska bli tydlig och för att ett helhetsperspektiv på behovet av
friyta ska uppnås behöver föreskrifterna även ange i vilken omfattning de ska
tillämpas för bebyggda tomter.
I bemyndigandet bör framgå att Boverket bara får meddela föreskrifter om krav
på friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskola, skola eller annan
jämförlig verksamhet.
Bemyndigandet föreslås träda i kraft så snart som möjligt. Ikraftträdandedatum
för Boverkets föreskrifter kommer övervägas i samband med att sådana tas
fram.
Författningsförslag
Boverket föreslår att 10 kap. 9 § PBF ges följande lydelse:
9 § Boverket får i fråga om tomter, allmänna platser och
områden för andra anläggningar än byggnader meddela de
föreskrifter som behövs för tillämpningen av 8 kap. 9 § första
stycket 2, 3, 5 och 6 samt 12 § första stycket plan- och bygglagen
(2010:900).
Boverket får i fråga om tomter även meddela de föreskrifter
om krav på friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskola,
skola eller annan jämförlig verksamhet som behövs för
tillämpningen av 8 kap. 9 § andra stycket, 10 och 11 §§ plan- och
bygglagen.

I detta ärende har rättschef Yvonne Svensson signerat dokumentet elektroniskt.
Föredragande har varit landskapsarkitekt Ulrika Åkerlund.

Yvonne Svensson
rättschef
Ulrika Åkerlund
landskapsarkitekt
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Bilagor:
1. Exempel på föreskrift om friyta.
2. Konsekvensbedömning av ett utökat bemyndigande.
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Bilaga 1. Exempel på föreskrift om friyta vid skola, förskola,
fritidshem eller annan jämförlig verksamhet
Friyta vid skola, förskola, fritidshem eller annan jämförlig verksamhet
X § En tomt som ska bebyggas med fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig
verksamhet ska ha tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Friytan
ska finnas på tomten eller i närheten av den.

Definitioner
X § Termer som används i detta avsnitt ska ha följande betydelse.
Friyta
Den utomhusmiljö som är tillgänglig för lek, rekreation och utevistelse. Förrådsbyggnader, bil- och cykelparkering samt ytor för lastning och lossning ingår inte i
friytan.

Krav på friyta vid skola, förskola, fritidshem eller annan jämförlig
verksamhet
X § När friytor för lek och utevistelse planeras ska särskilt beaktas friytans storlek, utformning, tillgänglighet, slitage, terrängförhållanden, vegetationsförhållanden, säkerhet och förutsättningar för att bedriva ändamålsenlig verksamhet. Med ändamålsenlig
verksamhet avses att friytan kan användas till lek, rekreation samt fysisk och pedagogisk aktivitet för den verksamhet som friytan är avsedd för.
Friytor för lek och utevistelse ska vara lätt åtkomliga och tillgängliga samt lämpligt
belägna med hänsyn till terrängen, landskapsbilden och befintliga miljökvaliteter.
Friytor ska ha goda sol- och skuggförhållanden, god luftkvalitet, goda ljudförhållanden och låg risk för olyckor. Friyta för lek och utevistelse ska vara placerad så att
minst halva friytan har förutsättningar att bli solbelyst minst 5 timmar mellan kl. 9 och
17 vår- och höstdagjämningen.
Friytans placering vid skola, förskola, fritidshem och liknande verksamhet
X § Friytan för förskola, förskoleklass, skola årskurs ett till sex, fritidshem eller liknande verksamhet ska placeras i direkt anslutning till byggnaden och barnen och eleverna ska självständigt kunna förflytta sig mellan byggnaden och friytan.
Friytan för elever i årskurs sju till nio ska placeras i direkt eller i nära anslutning till
lokaler för skola och eleverna ska självständigt kunna ta sig mellan byggnadsverket
och friytan. För gymnasieskolor ska friyta placeras och ordnas på det sätt som är
skäligt med hänsyn till elevernas och verksamhetens behov.
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Bilaga 2. Konsekvensbedömning av ett utökat bemyndigande
för Boverket att meddela föreskrifter om friytor för lek och
utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan
jämförlig verksamhet
Inledning
Föreliggande dokument utgör Boverkets översiktliga konsekvensbedömning av
vilka aktörer som kan komma att påverkas av föreskrifter om friytor för lek och
utevistelse, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet, samt på
vilket sätt dessa aktörer och samhället i stort kan påverkas.
En utförlig konsekvensutredning av de faktiska konsekvenserna av en eventuell
föreskrift kommer att tas fram och beslutas i samband med framtagning av
sådana föreskrifter i enlighet med förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning. I den processen ingår samarbete med
referensgrupper med berörda aktörer som kommuner, byggaktörer och
huvudmän för skola och förskola samt ett remissförfarande.
Vilka berörs av en föreskrift om friytor vid skolor och förskolor?
En föreskrift om friytor vid skolor och förskolor riktar sig till kommunerna då
det är kommunerna som i sin planering enligt PBL och beslut om lov ska
hantera frågorna om friytor vid skolor och förskolor. Kommunen har också
enligt skollagen (2010:800) ett centralt ansvar för att tillgodose behovet av
platser i skola och förskola och är i många fall huvudman för skolor och
förskolor. Föreskriften får också konsekvenser för enskilda aktörer som agerar
som huvudmän för fristående skolor och förskolor. Det kan handla om större
skolföretag såväl som om mindre idéburna föreningar och stiftelser som bygger
om befintliga lokaler till skol- och förskoleverksamhet och/eller bygger nya
lokaler. Föreskriften får även konsekvenser generellt för små och stora
byggföretag, arkitekter och liknande som arbetar med att utforma och gestalta
skolor.
Kostnadsmässiga konsekvenser
Tydligare regler förenklar processen

En vanlig synpunkt från aktörer i samhällsbyggnadsprocessen är att tid är den
viktigaste aspekten vad gäller plan- och byggprocessen. Klara och tydliga
regler sparar tid i planering och byggande och därmed pengar. Föreskrifter
skulle medföra tydligare regler för alla inblandade. Även för kommunernas del
kan ett tydligare regelverk underlätta processen.
Lika regler ger bättre konkurrens och högre kvalitet

Enligt Boverkets uppfattning leder nuvarande regelverk till olika tolkningar
mellan olika kommuner av hur kravet på friyta ska tillgodoses. Genom mer
detaljerade regler skapas bättre förutsättningar för mer likartade tolkningar.
Detta skapar rättssäkerhet och kan också underlätta en god konkurrens på
området. Kommuner och andra byggaktörer anger ofta att de vill leverera bra
kvalitet och bra livsmiljöer men att konkurrensen gör att de behöver pressa sina
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projekt kostnadsmässigt för att vinna olika upphandlingar i processen. Om
konkurrensvillkoren (kraven) är lika för alla och icke valbara stödjer detta en
högre kvalitet.
Konkurrensen om marken är kostnadsdrivande

För skolornas och förskolornas huvudmän är de kostnadsmässiga
konsekvenserna helt beroende av var verksamheten planeras eller bedrivs. När
kommunerna ska bygga en förskola eller skola kan det kosta mycket mer att
bygga centralt än i ytterstaden. I många större städer och kommuner är mark en
bristvara, vilket driver upp priset på marken. Det är stor prisskillnad att bygga
en förskola eller en skola på obebyggd mark i stadsranden och att bygga
centralt i staden i ett omvandlingsområde. Orsakerna, förutom att tillgången på
friytor där är liten, kan vara att marken är förorenad och behöver saneras vilket
medför stora kostnader.
Samtidigt försöker de ansvariga skolförvaltningarna eller motsvarande bygga
så kostnadseffektivt som möjligt och har svårt att avsätta de extra medel som
behövs för att uppnå lika stora ytor och kvalitet i ett dyrare läge som i ett
billigare. Behovet av större ytor och mer kvalitativa ytor kan bli
kostnadsdrivande för både kommunala och fristående huvudmän för skola och
förskola, särskilt i förtätningsområden.
Samhällsekonomiska konsekvenser
Barns hälsa och välmående

Hur barn och unga mår när de är i skolan påverkar såväl skolresultat som
livsstil. På kort tid har det skett en ökning av övervikt och fetma och en ökande
psykisk ohälsa hos barn och unga. En viktig orsak till detta är mindre rörelse i
vardagen och ökade stillasittande aktiviteter. Brist på fysisk aktivitet är ett
globalt problem och Världshälsoorganisationen (WHO) beräknar att fysisk
inaktivitet är den fjärde största riskfaktorn till att dö i förtid.6 Förebyggande
arbete är att se till att det finns tid och rum för fysisk aktivitet i skolan och
förskolan. Planering och utformning av utemiljöer påverkar den goda jämlika
hälsan och att planering av friytor utifrån ett socioekonomiskt perspektiv kan
förstärka eller försvaga förutsättningar för detta. Skolgården och skolans
närområden är viktiga arenor för den dagliga fysiska aktiviteten.
Leken och utevistelsen på förskole- och skolgården gynnar förutom barns
fysiska aktivitet den sociala och mentala hälsan. Väl utformade utemiljöer
kombinerar flera hälsovinster på samma gång: motorik, inlärning, social
kompetens och ökad koncentration. Det kan i sin tur minska sjukfrånvaron och
motverkar stress.7

6

WHO. (2009). Global Health Risks - mortality and burden of disease attributable to selective mayor
risks. World Health Organization of United Nations.
7 Söderström, M. B. (2013). The quality of outdoor influences childrens' health – a cross-sectional study
of pre-schools. Acta Peadiatrica 102, s. 83–91.
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Dnr 2021-00585
Svar på Länsstyrelsen i Hallands läns remiss över Riskhanteringsplan
för Kungsbacka tätort 2022-2027 enligt Översvämningsdirektivet
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-05-19, och översänder det som sitt
svar till Länsstyrelsen Hallands län.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Hallands län har tagit fram en riskhanteringsplan avseende
översvämningsrisk i Kungsbacka tätort. Planen redogör för översvämningsrisker i
tätorten och föreslår mål och åtgärder för att motverka dem. Åtgärderna har tagits
fram i samverkan med Kungsbacka kommun.
Riskhanteringsplanen är en del av arbetet med förordning (2009:956) om
översvämningsrisker. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är
ansvarig myndighet för arbetet som görs i nära samarbete med länsstyrelserna. MSB
har identifierat Kungsbacka tätort som att ha betydande översvämningsrisk och har
tagit fram översvämningskartor utifrån scenarier med olika flöden i Kungsbackaån
och extrema havsvattenstånd. Länsstyrelsen har utifrån det tagit fram riskkartor och
en riskhanteringsplan. Arbetet med förordning (2009:956) görs i cykler om sex år där
de tre beskrivna stegen, identifiering, kartläggning och framtagande av
riskhanteringsplan ingår. Den här riskhanteringsplanen är det sista steget i cykel 2.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-19
Yttrande, 2021-05-19
Riskhanteringsplan för Kungsbacka tätort 2022–2027 – Remissversion inkl. bilaga 1
Bilaga 2 – Mål- och åtgärdstabell
Bilaga 3 – Strategisk miljöbedömning
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-19
Diarienummer

0

KS 2021-00585 Kungsbacka

Svar på Länsstyrelsen i Hallands läns remiss över Riskhanteringsplan för Kungsbacka
tätort 2022-2027 enligt Översvämningsdirektivet
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-05-19, och översänder det som sitt svar till
Länsstyrelsen Hallands län.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Hallands län har tagit fram en riskhanteringsplan avseende översvämningsrisk i
Kungsbacka tätort. Planen redogör för översvämningsrisker i tätorten och föreslår mål och åtgärder för
att motverka dem. Åtgärderna har tagits fram i samverkan med Kungsbacka kommun.
Riskhanteringsplanen är en del av arbetet med förordning (2009:956) om översvämningsrisker.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är ansvarig myndighet för arbetet som görs i
nära samarbete med länsstyrelserna. MSB har identifierat Kungsbacka tätort som att ha betydande
översvämningsrisk och har tagit fram översvämningskartor utifrån scenarier med olika flöden i
Kungsbackaån och extrema havsvattenstånd. Länsstyrelsen har utifrån det tagit fram riskkartor och en
riskhanteringsplan. Arbetet med förordning (2009:956) görs i cykler om sex år där de tre beskrivna
stegen, identifiering, kartläggning och framtagande av riskhanteringsplan ingår. Den här
riskhanteringsplanen är det sista steget i cykel 2.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-19
Yttrande, 2021-05-19
Riskhanteringsplan för Kungsbacka tätort 2022–2027 – Remissversion inkl. bilaga 1
Bilaga 2 – Mål- och åtgärdstabell
Bilaga 3 – Strategisk miljöbedömning
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Beskrivning av ärendet
Kommunen har varit involverade i att ta fram mål och åtgärder i riskhanteringsplanen vilket gjort att vi
nu kan se dem som rimliga och genomförbara. De åtgärder som föreslås och där kommunen är
ansvarig eller delaktig är sådana vi sett som möjliga att genomföra inom ramen för vår ordinarie
verksamhet. Åtgärderna i riskhanteringsplanen är inte bindande för kommunen men vi ser att
genomföra dem är till nytta för vårt eget arbete utifrån våra egna mål och planer. Yttrandet innehåller i
huvudsak positiv respons på mål och åtgärder i riskhanteringsplanen samt viss kritik när det gäller
framställandet av prioriteringsordning.
Officiellt samråd för riskhanteringsplanen pågår till och med 15 september 2021.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

YTTRANDE
Kommunstyrelsen
Datum

Till

2021-05-19

Länsstyrelsen Hallands län

Diarienummer

Ert diarienummer

0

Kungsbacka

KS 2021-00585

2901-2020

Yttrande över Länsstyrelsen i Hallands läns remiss: Samråd om riskhanteringsplan för
Kungsbacka tätort enligt översvämningsdirektivet (2901-2020)
Sammanfattande inställning
Kommunen anser att målen i riskhanteringsplanen är relevanta och har en bra ambitionsnivå.
Föreslagna åtgärder ser vi som genomförbara och att de har en rimlig ansvarsfördelning. Kommunen
avser att ta sig an de åtgärder där vi är utpekade som ansvariga eller delaktiga och ser även
riskhanteringsplanen som ett stöd för kommunens övriga arbete med översvämningsrisker.
Kommunen har svårt att följa logiken i prioriteringen av åtgärder. Det kan förtydligas i texten vad
prioriteringen innebär. Det vore önskvärt att förklaringen och kopplingen till MSB:s vägledning nämns
i texten i anslutning till åtgärderna för att göra det tydligare vad som menas. Det kan annars riskera att
bli förvirrande då ingen åtgärd prioriteras enligt nivå 1, samt att tidplanen inte är kopplad till
prioriteringsordningen.
Kommunen har vid genomläsningen hittat ett antal språkliga fel, stavfel och andra språkliga oklarheter
som kan behöva förtydligas. Kommunen bifogar därför en kopia av riskhanteringsplanen där de har
markerats med kommentar. Den typen av kommentarer och anmärkningar tas inte upp i detalj i det här
yttrandet.

Kungsbacka kommun

Kommunstyrelsen
kommun@kungsbacka.se
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Riskhanteringsplan för Kungsbacka tätort, 2022–2027-enligt förordning om
översvämningsrisker (SFS 2009:956).
Foto: Adam Folcker, Kungsbacka kommun. (2015). Översvämningsskyddet vid
Signeskulle i Kungsbacka.
Diarienummer: 2901–2020
Författare: Emilie Andersson

Sammanfattning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har identifierat Kungsbacka
tätort med betydande översvämningsrisk i arbetet med förordning (2009:956) 1
om översvämningsrisker cykel 2. I denna plan sammanfattas de risker som
identifierats, även mål och åtgärder för att motverka dessa risker föreslås.
Efter att stora översvämningar inträffat i Europa antog EU under 2007 ett direktiv för
översvämningsrisker som reglerar hanteringen av översvämningar. Avsikten är att
medlemsländerna ska arbeta för att minska de negativa konsekvenserna av översvämningar och
på så sätt värna om människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. I Sverige
genomförs översvämningsdirektivet genom förordning (2009:956) 2 om översvämningsrisker
och genom föreskrift (MSBFS 2013:1) om riskhanteringsplaner 3.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är ansvarig myndighet och genomför
arbetet i nära samarbete med länsstyrelserna. Arbetet genomförs i cykler om sex år där varje
cykel består av tre steg: identifiering av områden med betydande översvämningsrisk,
framtagande av hot och riskkartor och slutligen utarbetande av riskhanteringsplan.
Denna plan utgör alltså sista steget i arbetet med förordning (2009:956) 4 om
översvämningsrisker cykel 2 för Kungsbacka tätort.
Planen redogör bland annat för:
•

Slutsatser från hot- och riskkartorna

•

Mål för arbetet

•

Åtgärder och prioritering

Emilie Andersson
Beredskapshandläggare, Länsstyrelsen i Hallands län

1

SFS 2009:956. Förordning om översvämningsrisker. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2009956-om-oversvamningsrisker_sfs-2009-956.
2
SFS 2009:956. Förordning om översvämningsrisker. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2009956-om-oversvamningsrisker_sfs-2009-956.
3
MSBFS 2013:1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om Länsstyrelsens planer för
hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner). Tillgänglig: https://lagen.nu/msbfs/2013:1
4
SFS 2009:956. Förordning om översvämningsrisker. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2009956-om-oversvamningsrisker_sfs-2009-956.
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1. Inledning
1.1.

Bakgrund

Efter att stora översvämningar inträffat i Europa antog EU under 2007 ett direktiv för
översvämningsrisker som reglerar hanteringen av översvämningar. Avsikten är att
medlemsländerna ska arbeta för att minska de negativa konsekvenserna av översvämningar
och på så sätt värna om människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. I
Sverige genomförs översvämningsdirektivet genom förordning (2009:956) 5 om
översvämningsrisker och genom föreskrift (MSBFS 2013:1) om riskhanteringsplaner 6.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är ansvarig myndighet och
genomför arbetet i nära samarbete med länsstyrelserna. Arbetet genomförs i cykler på sex
år där varje cykel består av tre steg. 7
Steg 1: Områden med betydande översvämningsrisk
I arbetet med förordning (2009:956) om översvämningsrisker 8 cykel 1 steg 1 genomförde
MSB en landsomfattande preliminär bedömning av konsekvenserna av en översvämning
och dess risker. MSB identifierade då 18 områden med betydande översvämningsrisk,
varav Kungsbacka tätort var ett 9. Mer information om slutsatserna från cykel 2 steg 1
presenteras i kapitel 3.
Steg 2: Hot- och riskkartor
Steg 2 innebär att för de områden där det föreligger betydande översvämningsrisk ska två
typer av kartor utarbetas, hotkartor och riskkartor. MSB har tagit fram hotkarta för
Kungsbackaån och havet som redovisar 50-årsflöde/nivå, 100-årsflöde/nivå och beräknat
högsta flöde/extremnivå i havet 10. Länsstyrelsen i Hallands län har tillsammans med
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som ansvarar för att samordna vattenförvaltningen i
Västerhavets vattendistrikt och Kungsbacka kommun tagit fram riskkartor och
konsekvensbedömning för respektive flöde 11. Mer information om slutsatserna från steg 2
presenteras i kapitel 3.

5

SFS 2009:956. Förordning om översvämningsrisker. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2009956-om-oversvamningsrisker_sfs-2009-956.
6
MSBFS 2013:1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om Länsstyrelsens planer för
hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner). Tillgänglig: https://lagen.nu/msbfs/2013:1
7
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB]. (2020). Översvämningsförordningens tre steg.
Tillgänglig: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-ochklimat/oversvamning/oversvamningsforordningens-tre-steg/. Hämtad: 2020-11-03.
8
SFS 2009:956. Förordning om översvämningsrisker. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2009956-om-oversvamningsrisker_sfs-2009-956.
9
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB]. (2011). Identifiering av områden med betydande
översvämningsrisk – Steg 1 i förordningen (2009:956) om översvämningsrisker – preliminär riskbedömning.
Tillgänglig: https://rib.msb.se/Filer/pdf%5C26194.pdf.
10
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB]. (2018). Kungsbacka. Översvämningsportalen,
MSB. Tillgänglig: https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-ochriskkartor/kungsbacka.html. Hämtad 2020-11-02.
11
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB]. (2018). Kungsbacka. Översvämningsportalen,
MSB. Tillgänglig: https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-ochriskkartor/kungsbacka.html. Hämtad 2020-11-02.
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Steg 3: Riskhanteringsplan
Steg 3 innebär att riskhanteringsplaner ska utarbetas för de områden som har betydande
översvämningsrisk. Riskhanteringsplanerna ska utgå från de hot- och riskkartor som tagits
fram. Förordningen om översvämningsrisker och tillhörande föreskrift beskriver vad
riskhanteringsplanen ska innehålla. Ytterligare riktlinjer för planen finns i MSB:s
”Vägledning för riskhanteringsplaner” 12. Länsstyrelsen i Hallands län ska upprätta en plan
för Kungsbacka tätort under 2020. Arbetet ska samordnas med Kungsbacka kommun och
andra berörda myndigheter och organisationer. Ett tidigt samråd om riskhanteringsplanen
genomfördes därför i juni 2020. Syftet var att ge Kungsbacka kommun och Länsstyrelsens
olika enheter möjlighet att lämna synpunkter på riskhanteringsplanens avgränsning, mål
och miljöbedömning. MSB och Länsstyrelsen bedömde att riskhanteringsplanen omfattas
av bestämmelserna för miljöbedömningar för planer och program enligt 6 kap. 11–18§
miljöbalken (1998:808) 13.
Arbetet med riskhanteringsplanen har letts av Länsstyrelsens beredskapsfunktion.
Representanter från samhällsbyggnadsenheten (funktionerna för kulturmiljö respektive
fysisk planering), Landsbygdsenheten och Naturvårdsenheten har bidragit med sin
sakkunskap. Miljökonsekvensbeskrivningen har tagits fram av WSP AB.
Ett samråd genomfördes under maj-september 2021 för att ge berörda kommuner,
myndigheter och organisationer samt allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på
planen. Länsstyrelsen har sammanfattat och bemött synpunkterna i kapitel 12 och har
därefter gjort en del justeringar i denna plan.

1.2.

Syfte och mål

Syftet med riskhanteringsplanen är att utifrån nuvarande kunskap om riskerna för
översvämning i Kungsbacka tätort, skapa förutsättningar för att kunna vidta åtgärder för att
hindra och minska översvämningsrisken. Syftet är även att ge en så heltäckande bild som
möjligt över genomförda, pågående och planerade åtgärder samt ytterligare åtgärder som
kan vara nödvändiga på sikt.
Målet med riskhanteringsplanen är att den blir en grund för det fortsatta gemensamma
arbetet genom att dess mål, åtgärder och prioriteringar ses som vägledande. Planen kan
även bli ett stöd till det arbete med översvämningsfrågor som redan pågår i Kungsbacka
kommun av kommunen och andra aktörer.

1.3.

Berörda aktörer

Översvämningar som påverkar stora delar av samhället kräver att många tar ansvar och
agerar, till exempel aktörer inom den offentliga sektorn, näringslivet, det civila samhället
och den enskilda individen.
När det gäller riskhanteringsplanen och arbetet med att minska översvämningsrisken i
12
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB]. (2020). Vägledning för riskhanteringsplaner:
enligt EU-direktiv 2007/60/EG om bedömning och hantering av översvämningsrisker, förordningen
(2009:956) om översvämningsrisker samt MSB:s föreskrift om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1).
Tillgänglig: https://rib.msb.se/dok.aspx?Tab=2&dokid=29260.
13
SFS 1998:808. Miljöbalk. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808.
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Kungsbacka tätort bedömer Länsstyrelsen att åtminstone följande aktörer berörs:
•

Kungsbacka kommun (bl.a. teknik, plan och bygg, kultur och turism, miljö och
hälsoskydd, gymnasie- och vuxenutbildning)

•

Länsstyrelsen (bl.a. enheter för naturvård, miljövård, kulturmiljö, samhällsbyggnad
och landsbygd)

•

Räddningstjänsten Storgöteborg

•

Privata aktörer såsom fastighetsägare, tele- och elbolag samt övriga ägare av
samhällsviktig verksamhet

•

Kungsbackaåns Vattenvårdsförbund och Vattenrådet

•

Trafikverket

•

Mölndals stad

•

Länsstyrelsen i Västra Götaland

Boende, anställda och övriga som vistas i Kungsbacka kommun (framförallt nära eller i de
översvämningshotade områdena) berörs också av riskhanteringsplanen och de mål som
formulerats för att skydda människors hälsa och samhällsservice.

1.4.

Ansvar och roller

1.4.1. Länsstyrelsen
Länsstyrelsens generella arbete med hantering av översvämningsrisker omfattas av
regional risk- och sårbarhetsanalys och samverkan i olika nätverk (älvgrupper). Det är en
del av det geografiska områdesansvaret enligt förordningen (SFS 2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap 14, där det även framgår att Länsstyrelsen ska verka för
samordning före, under och efter en kris.
Länsstyrelsen ansvarar för att ta fram, anta och följa upp riskhanteringsplanen enligt
förordning och föreskrifter. Arbetet ska samordnas med berörda myndigheter, kommuner,
organisationer, verksamhetsutövare och allmänheten. Enligt förordningen om
översvämningsrisker 15 och andra förordningar som berör krisberedskap har Länsstyrelsen
inget ansvar eller legala möjligheter att besluta vilka åtgärder kommunen eller andra
aktörer ska vidta för att förebygga och hantera översvämningar. Riskhanteringsplanen bör
därför ses som vägledande och all implementering av åtgärder bygger på samverkan och
gemensamma intressen. Det finns åtgärdsförslag i riskhanteringsplanen som Länsstyrelsen
själv kan initiera och åta sig att genomföra och då också finansiera åtgärder som faller
under Länsstyrelsens ansvar enligt till exempel 52 § förordning (SFS 2007:825) med
14

SFS 2006:942. Förordning om krisberedskap och höjd beredskap. Tillgänglig:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2006942-omkrisberedskap-och-hojd_sfs-2006-942.
15
SFS 2009:956. Förordning om översvämningsrisker. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2009956-om-oversvamningsrisker_sfs-2009-956.
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länsstyrelseinstruktion 16 eller regeringens uppdrag att regionalt samordna arbetet för
klimatanpassning 17. Länsstyrelsen får dock inte någon särskild finansiering för att
genomföra de åtgärder som tas med i planen och beslut och prioritering av åtgärder sker
därför enligt ordinarie rutiner och verksamhetsplanering.
1.4.2. Kungsbacka kommun
Utifrån förordningen om översvämningsrisker har Kungsbacka kommun inget ansvar att
genomföra och delta i riskhanteringsplanens åtgärder. Kommunens arbete för att hantera
översvämningsrisken styrs av andra lagstiftningsområden, bland annat plan- och bygglag
(PBL) (SFS 2010:900) 18 och lag (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 19. Det arbete
som kommunen genomför utifrån andra lagstiftningsområden kan inkluderas i
riskhanteringsplanen. Kommunen kan, och har, deltagit i arbetet för att bidra med lokal
kunskap om risker, beredskap och pågående arbete. Det är önskvärt att
riskhanteringsplanens åtgärder som berör Kungsbacka kommun är väl förankrade i
kommunen. Riskhanteringsplanen är dock inte bindande för kommunen utan bör endast ses
som en vägledning för möjliga åtgärder.
1.4.3. Verksamhetsutövare
Verksamhetsutövare kan vara privata och offentliga aktörer. Länsstyrelsen ser privata
markägare, näringsinnehavare och ägare till samhällsviktig verksamhet som viktiga parter
för samverkan på lokal och regional nivå. Dessa aktörer har inget formellt ansvar att vidta
åtgärder enligt översvämningsförordningen, utan omfattas av de principer som gäller för
den enskilde. Verksamhetsutövare kan också ha ett ansvar att vidta skyddsåtgärder enligt
andra lagar och förordningar. Det är till exempel möjligt att i riskhanteringsplanen att
beskriva åtgärder som vidtas enligt 5 kap. och 6 kap. miljöbalken (SFS 1998:808) 20.
1.4.4. Den enskilde
En grundläggande princip i vårt samhälle är att var och en av oss har huvudansvaret för att
skydda vårt liv och vår egendom. Det är först när den enskilde inte klarar av att hantera en
händelse som det offentliga ska kunna ge stöd. Detta gäller även vid översvämningar. Den
enskilde har stort ansvar och skyldighet att själv vidta förebyggande åtgärder för att skydda
sin egendom. På Länsstyrelsens webbplats finns en broschyr om fastighetsägares ansvar

16

SFS 2007:825. Förordning med länsstyrelseinstruktion. Tillgänglig:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2007825med_sfs-2007-825.
17
Regeringskansliet. (2018). Arbetet med klimatanpassning pågår. Tillgänglig:
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationell-strategi-for-klimatanpassning/arbetet-medklimatanpassning-pagar/. (Hämtad 2020-11-03).
18
SFS 2010:900. Plan- och bygglag. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900.
19
SFS 2006:544. Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/lag-2006544-om-kommuners-och-landstings_sfs-2006-544.
20
SFS 1998:808. Miljöbalk. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808.
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vid översvämning 21. Mer information om hur man skyddar sin fastighet finns även på
Dinsäkerhet.se 22 eller hos försäkringsbolagen.

1.5.

Utgångspunkter och avgränsningar

1.5.1. Mål
Målen i riskhanteringsplanen har formulerats utifrån fyra fokusområden: människors hälsa,
ekonomisk verksamhet, miljö och kulturarvet. Målen ska vara vägledande och syftar till att
underlätta framtagande av åtgärdsförslag. Åtgärderna syftar till att hantera de risker som
identifierats i hot- och riskkartor från 2018 respektive 2019. Länsstyrelsen bedömer att det
är mest relevant att vidta åtgärder för att begränsa konsekvenserna för ett 50- och 100årsflöde. Det högsta beräknade flödet är det värsta tänkbara scenariot och har en låg
sannolikhet. Det finns dock anledning att vara medveten om vad en översvämning kan
innebära i värsta fall. Därför har vissa mål formulerats för översvämningar oavsett
återkomsttid.
Resultatmålen är formulerade utifrån en hög ambitionsnivå och ett långsiktigt perspektiv.
Vissa av resultatmålen kan kräva flera sexårscykler för att uppnås, medan andra kan
uppnås på en kortare tid men kräver ett kontinuerligt arbete för att bibehålla nivån.
Gemensamt är att samtliga mål kräver samverkan mellan berörda aktörer för att uppnås. I
framtagen Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (Bilaga 3) har det bedömts att planens
åtgärdsförslag inte leder till att uppsatta mål uppfylls, utan att ytterligare arbete behövs
både på lång och kort sikt. Riskhanteringsplanens kunskapsmål syftar till att ta reda på
vilka ytterligare åtgärder som behöver genomföras.
1.5.2. Åtgärder
Syftet med åtgärderna är att möjliggöra att målen för riskhanteringsplanen uppnås.
Åtgärderna kan omfatta följande fyra kategorier (se ytterligare beskrivning i Bilaga 1):
•

Förebyggande åtgärder – separerar översvämningsrisken och det hotade värdet,
exempelvis flytt av hotad verksamhet.

•

Skyddsåtgärder – vidtar skyddsåtgärder för att reducera översvämningshot,
sårbarhet eller konsekvens.

•

Beredskapsåtgärder – förberedelser för en översvämningshändelse i form av tidig
varning, planer, övningar, utbildningar.

•

Återställningsåtgärder – förberedelser för återställning och erfarenhetsåterföring.

Enligt Vägledning för riskhanteringsplaner 23 bör planen inte innehålla åtgärder vars

21

Länsstyrelsen i Hallands län. (2015). Till dig som är fastighetsägare – Ansvar vid översvämning.
Tillgänglig:https://www.lansstyrelsen.se/download/18.26f506e0167c605d569256a1/1549544239165/Ansvar
%20vid%20översvämning_broschyr.pdf
22
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB]. (2020). Skydda ditt hus mot översvämning.
Dinsäkerhet.se. Tillgänglig: https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/naturens-paverkan/oversvamning/ .
23
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. (2020). Vägledning för riskhanteringsplaner: enligt EUdirektiv 2007/60/EG om bedömning och hantering av översvämningsrisker, förordningen (2009:956) om
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genomförande är osäkert (t.ex. behov av tillstånd). Eftersom det är Länsstyrelsen som
ansvarar för att ta fram och anta riskhanteringsplanen är åtgärdsförslagen till stor del
fokuserade på det arbete som Länsstyrelsen ansvarar för och kan initiera eller utföra. Det
innebär kunskapshöjande åtgärder, utredningar inom Länsstyrelsens ansvarsområde, stöd
med samordning och expertkunskap till andra berörda aktörer för att stödja deras arbete.
För att åtgärderna ska få effekt krävs samverkan och Länsstyrelsen har därför föreslagit
aktörer som bör delta i arbetet. Åtgärderna har förankrats genom samrådet, men det behövs
fortsatta möten för att diskutera åtgärdernas detaljeringsgrad. Det bör dock förtydligas att
riskhanteringsplanens åtgärder inte är bindande för berörda aktörer. Det finns heller ingen
direkt finansiering kopplat till dessa åtgärder. Däremot kan andra medel användas då de
omfattar ansvar enligt andra lagstiftningar. Det finns även möjlighet för kommunen att
ansöka om statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Samtliga åtgärder bör
också hanteras inom de ordinarie processerna för budget och beslut i respektive
organisation.
Enligt förordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956) 24 ska de åtgärder som har
gränsöverskridande effekter på nationell nivå värderas utifrån kostnads-nyttoperspektiv. En
kostnads-nyttoanalys utförs under vår-sommar 2021 av åtgärd 4.2.3.a. ”utred möjligheter
till anläggning av yttre skyddsbarriär mot höga havsnivåer”. Kostnads-nyttoanalysen utförs
av Sweco Environment AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län. Resultaten av
denna redovisas i den slutgiltiga riskhanteringsplanen som redovisas till MSB senast 22
januari 2022. I det fortsatta arbetet kan ytterligare åtgärder som medför stora kostnader
behöva värderas utifrån kostnads-nyttoperspektiv. För att värdera åtgärderna utifrån
kostnads-nyttoperspektiv behöver dock arbetet med övriga åtgärder komma längre, i
nuläget är åtgärdsförslagen inte definierade vare sig geografiskt eller vad gäller vilken
metod som ska användas. I nuläget finns därmed inte tillräckligt underlag för att
genomföra kostnads-nyttoanalys av övriga föreslagna åtgärder.
1.5.3. Tidsplan
Riskhanteringsplanen ska bygga på sexårscykler. I första hand omfattar
riskhanteringsplanen åtgärder som är realistiskt genomförbara inom en sexårsperiod. För
att ge en helhetsbild beskriver Länsstyrelsen åtgärder som kan vara nödvändiga på sikt,
men som ännu inte är beslutade eller erhållit relevanta tillstånd eller finansiering.
Länsstyrelsen kommer utifrån inkomna synpunkter i samrådet att ta ställning till vilka
åtgärder som är realistiska och bör presenteras i riskhanteringsplanen. Enligt Vägledning
för riskhanteringsplaner 25 ska riskhanteringsplanen inte innehålla åtgärder vars
genomförande är osäkert beroende på behov av tillstånd och utredande av ansvar eller
andra legala möjligheter att genomföra åtgärden.

översvämningsrisker samt MSB:s föreskrift om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1). Tillgänglig:
https://rib.msb.se/dok.aspx?Tab=2&dokid=29260.
24
SFS 2009:956. Förordning om översvämningsrisker. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2009956-om-oversvamningsrisker_sfs-2009-956.
25
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. (2020). Vägledning för riskhanteringsplaner: enligt EUdirektiv 2007/60/EG om bedömning och hantering av översvämningsrisker, förordningen (2009:956) om
översvämningsrisker samt MSB:s föreskrift om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1). Tillgänglig:
https://rib.msb.se/dok.aspx?Tab=2&dokid=29260.
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1.5.4. Riskanalys
Eftersom riskhanteringsplanerna utgår från de hot- och riskkartor som togs fram under
2018 respektive 2019 26 innebär det vissa svårigheter att helt beakta ny information.
Riskanalyser visar en nulägesbild och riskerna och förmågan att hantera dessa kan
förändras över tid. I miljökonsekvensbeskrivningen (Bilaga 3) beskrivs nollalternativet i
huvudsak utifrån att inga åtgärder genomförs för att minska konsekvenser av
översvämning, det vill säga den betydande miljöpåverkan som en översvämning får om
ingen riskhanteringsplan tas fram och inga åtgärder vidtas.
Klimatförändringarna innebär ökad risk för översvämning och behöver beaktas när
riskanalyserna och åtgärderna i riskhanteringsplanen genomförs samt ytterligare i
miljökonsekvensbeskrivningens nollalternativ. Hot- och riskkartor för 100-årsflöde/nivå i
Nissan och havet, samt beräknat högsta flöde (BHF) i havet har klimatanpassats för den
flödessituation som förväntas vid slutet av seklet. Hot och riskkarta för 50-årsflöde och
extremnivå i Nissan har dock inte klimatanpassats. 27 De flesta av åtgärderna tar
utgångspunkt i att förhindra konsekvenser av 100-årsflöde/nivå. I fortsättningen finns
behov av att kontinuerligt revidera och uppdatera riskanalyserna för att pröva antaganden
och kunna justera riskbilden.

1.6.

Relation till övrig lagstiftning

Det pågår flera parallella arbetsinsatser med översvämningsrisker i Kungsbacka, både av
kommunen och av andra aktörer. Riskhanteringsplanen och de övergripande målen ska i
möjligaste mån passa ihop med övriga intressen och åtgärder. Översvämningsrisker berör
också många olika lagstiftningsområden och riskhanteringsplanens mål kommer inte att
kollidera utan snarare gå parallellt med målen för dessa. Här nedan beskriv
riskhanteringsplanens relation till andra uppdrag och lagstiftningar.
1.6.1. Vattenförvaltningen
Arbetet med riskhanteringsplanen ska samordnas med vattenförvaltningen och dess
åtgärdsprogram 28. Syftet är dels att finna åtgärder som ger positiva effekter för både
översvämningsrisk och vattenkvalité, dels att säkerställa att åtgärder i riskhanteringsplanen
inte påverkar vattenförvaltningens mål negativt. Det innebär att eventuella åtgärder som
kan komma att föreslås i riskhanteringsplanen inte motverkar att miljökvalitetsnormen
(MKN) för god status kan uppnås vid angiven tidpunkt eller att åtgärderna bidrar till att
vattenförekomsternas ekologiska, kemiska eller kvantitativa status försämras (4 kap. 2§,
SFS 2004:660) 29. Detta har skett inledningsvis genom parallella samråd under

26

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB]. (2018). Kungsbacka. Översvämningsportalen,
MSB. Tillgänglig: https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-ochriskkartor/kungsbacka.html. (Hämtad 2020-11-02).
27

Se förklaring 2.7 Termer och begrepp
Vattenmyndigheterna. (2021). Vattenförvaltningens åtgärdsprogram för Västerhavet 2021–
2027(Samrådshandling). Tillgänglig:
https://www.vattenmyndigheterna.se/download/18.5df150191754f287d9175fb/1603980648101/F%C3%B6rs
lag%20till%20%C3%A5tg%C3%A4rdsprogram%202021-2027%20V%C3%A4sterhavet.pdf. (Hämtad
2021-02-06).
29
SFS 2004:660. Vattenförvaltningsförordning. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2004660-om-forvaltning-av_sfs-2004-660.
28
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våren/sommaren 2021 men det är framförallt efter samråden som samordningen är viktig.
De juridiskt bindande åtgärder som redan föreslagits i åtgärdsprogram för
vattenförvaltningen bör beaktas om de är relevanta ur ett översvämningsperspektiv. Om
åtgärderna är relevanta ska de också presenteras i riskhanteringsplanen. Syftet med
samordningen är även att i möjligaste mån undvika åtgärder med motstridiga intressen.
I avsnitt 8 beskrivs föreslagna åtgärder för att nå god vattenstatus i Kungsbackaån och som
eventuellt kan ha en påverkan på översvämningsrisken. Åtgärdsprogrammet har ännu inte
beslutats. När åtgärdsprogrammet är beslutat kommer Länsstyrelsen att göra en
noggrannare bedömning av hur åtgärderna påverkar översvämningsrisken.
1.6.2. Plan- och bygglagen
För att minska konsekvenserna av översvämningar är det viktigt att ta hänsyn till riskerna i
den fysiska samhällsplaneringen. Fysisk samhällsplanering handlar om hur mark- och
vattenområden ska användas för bebyggelse, infrastruktur och olika verksamheter.
Samhällsplaneringen omfattar flera processer på lokal, regional och nationell nivå där olika
samhällsintressen vägs mot varandra och mot enskilda intressen. Den fysiska planeringen
styrs i huvudsak av plan- och bygglagen (PBL) (SFS 2010:900) 30 och miljöbalken (MB)
(SFS 1998:808) 31.
I den fördjupande översiktsplanen för Kungsbacka stad beaktas översvämningsrisken och
för ny bebyggelse och det finns riktvärden för lägsta golvhöjd inklusive en extra marginal
på en halv meter. Kommunen lyfter även fram risken för höjning av havsvattennivån till
följd av klimatförändringar. Kommunen anger att det inom området finns behov av att
studera andra åtgärder än att bygga med högre sockelhöjd och ytterligare studier om vilka
åtgärder som är lämpliga pågår. 32 Riskhanteringsplanen och det kunskapsunderlag som
tagits fram i arbetet enligt översvämningsförordningen kan vara till stöd i den fysiska
planeringen.
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt plan- och
bygglagen ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för
ändamålet bland annat med hänsyn till risken för olyckor, översvämning och erosion.
Länsstyrelsen bevakar i samband med planläggning enligt PBL (översiktsplan och
detaljplan) att bebyggelse inte blir olämplig med hänsyn till risken för människors hälsa
och säkerhet, samt till risken för olyckor, översvämning och erosion. Länsstyrelsen kan
besluta om överprövning av en detaljplan om bebyggelse befaras bli olämplig med hänsyn
till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
En översiktsplan är inte bindande. 33

30

SFS 2010:900. Plan- och bygglag. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900.
31
SFS 1998:808. Miljöbalk. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808.
32
Kungsbacka kommun. (2009). Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad. Kungsbacka kommun.
Tillgänglig: https://www.kungsbacka.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/dokument/samhallsplanering/fopkungsbacka-stad.pdf. (Hämtad 2020-11-03).
33
SFS 2010:900. Plan- och bygglag. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900.
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1.6.3. Krisberedskap och räddningstjänst
Översvämningar hanteras även inom ramen för Sveriges krisberedskapssystem. Arbetet
med samhällets krisberedskap utgår från ansvarsprincipen, vilket innebär att den som har
ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar under
samhällsstörningar. Ansvarsprincipen innebär också ett ansvar för varje aktör att samverka
med andra. Regeringen (centralt), länsstyrelser (regionalt) och kommuner (lokalt) har
också ett geografiskt områdesansvar, vilket innebär att de har ansvar för samverkan och
samordning inom sitt geografiska område. Det geografiska områdesansvaret innebär även
att kommunerna och länsstyrelserna ska analysera och dokumentera risker i en risk- och
sårbarhetsanalys (RSA). Kungsbacka kommun har i sin RSA värderat översvämning som
en natur- eller väderrelaterad risk som kan påverka kommunen 34. Länsstyrelsen har inte
värderat risken för översvämning i Kungsbacka tätort specifikt utan den risken inkluderas i
den länsövergripande bedömningen, vilket innebär att sannolikheten för översvämning hög
och kan ge begränsade konsekvenser 35.
Kommunen ansvarar även för att ha ett handlingsprogram enligt lag (SFS 2003:778) om
skydd mot olyckor (LSO) 36. Kungsbacka kommun är medlemskommun i
Räddningstjänsten Storgöteborg och omfattas av deras handlingsprogram 37.
Handlingsprogrammet är ett viktigt underlag i arbetet då det beskriver relevanta risker i
kommunen som kan föranleda räddningsinsatser och hur kommunen avser hantera dessa.
Kommunen har geografiskt områdesansvar enligt LEH (SFS 2006:544) 38, vilket innebär att
kommunen ska verka för att olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i
planerings- och förberedelsearbetet för en extraordinär händelse. Under en sådan händelse
ska krisberedskapsåtgärder samordnas.
1.6.4. Natura 2000
Åtgärderna i riskhanteringsplanen ska inte skada de värden som finns i Kungsbackafjorden
och Rolfsån till exempel fågelfauna och variationen av miljötyper. Mer information finns i
Bevarandeplan för Kungsbackafjorden 39, Bevarandeplan för Rolfsån 40och Skötselplan för

34

Kungsbacka kommun. 2019. Risk och sårbarhetsanalys 2019 – Kungsbacka kommun. Tillgänglig:
https://www.kungsbacka.se/globalassets/omsorg-stod-och-hjalp/dokument/krisberedskap/risk--ochsarbarhetsanalys-2019---kungsbacka-kommun.pdf.
35
Länsstyrelsen i Hallands län. (2020). Regional risk- och sårbarhetsanalys för Hallands län 2020.
36
SFS 2003:778. Lag om skydd mot olyckor. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003778-om-skydd-mot-olyckor_sfs-2003-778.
37
Räddningstjänsten storgöteborg. (2019). Handlingsprogram 2020–2023 – enligt lag (2003:778) om skydd
mot olyckor (LSO). Tillgänglig: https://www.rsgbg.se/globalassets/handlingsprogram-2020-2023.pdf.
38
SFS 2006:544. Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/lag-2006544-om-kommuners-och-landstings_sfs-2006-544.
39
Länsstyrelsen i Hallands län. (2005). Bevarandeplan för Kungsbackafjorden. Tillgänglig:
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2c30d6f167c5e8e7c012a3/1545300277624/Bevarandeplan%20Ku
ngsbackafjorden.pdf.
40
Länsstyrelsen i Hallands län. (2018). Bevarandeplan för Natura 2000-området Rolfsån. Tillgänglig:
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2c30d6f167c5e8e7c012a8/1545300278024/Bevarandeplan%20Ro
lfsån.pdf.
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naturreservatet Kungsbackafjorden i Kungsbacka kommun 41 på Länsstyrelsens webbplats.
1.6.5. Klimatanpassning
Länsstyrelsen har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning som beskriver
pågående klimatanpassningsarbete samt vilka särskilda utmaningar som länet står inför
med anledning av klimatförändringarna. Ett par av åtgärdsförslag förekommer både i
klimatanpassningsplanen och i riskhanteringsplanen 42.

1.7.

Termer och begrepp

Översvämning: Med översvämning menas att vatten täcker ytor utanför den normala
gränsen för sjö, vattendrag eller hav. 43
50-årsflöde (Översvämning med hög sannolikhet): 50-årsflöde inträffar i genomsnitt en
gång vart femtionde år.
100-årsflöde (Översvämning med medelhög sannolikhet): 100-årsflöde inträffar i
genomsnitt en gång vart hundrade år.
Beräknat högsta flöde, BHF (Översvämning med låg sannolikhet, cirka 10 000 år):
Beräknat högsta flöde är ett extremt flöde som beräknas genom att kombinera kritiska
faktorer (regnmängd, snösmältning, hög markvattenhalt och fyllnadsgrad i vattenmagasin).
Extremnivå i havet: Högsta beräknade havsvattenstånd är ett mått på hur högt
vattenståndet kan stiga tillfälligt, till exempel under en storm. Beräkningen baseras på
tidigare händelser och jämförs med medelvattenståndet. Extremnivå i havet kan utgöras av
två delar, havsnivåhöjning i samband med storm och havsnivåhöjning innan storm 44.
Samhällsviktig verksamhet: Verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller
säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov,
värden eller säkerhet.
Acceptabel avbrottstid: Den tid under vilken en verksamhet kan acceptera ett avbrott.
Berörda aktörer: I målen används skrivningen ”berörda aktörer” vilket innebär i första
hand aktörer som har ansvar för att hantera en samhällsstörning enligt särskild lagstiftning.
Berörda aktörer specificeras sedan för varje åtgärdsförslag. De aktörer som kan beröras av
riskhanteringsplanen beskrivs i avsnitt 2.

41

Länsstyrelsen i Hallands län. (2003). Skötselplan för naturreservatet Kungsbackafjorden i Kungsbacka
kommun. Tillgänglig:
https://www.lansstyrelsen.se/halland/besoksmal/naturreservat/kungsbacka/kungsbackafjorden.html.
42
Länsstyrelsen i Hallands län. (2014). Regional handlingsplan för klimatanpassning i Hallands län.
Tillgänglig:https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272da73/1528706250799/2014_5
_Regional%20handlingsplan%20klimatanpassning%20i%20Hallands%20län.pdf.
43
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB]. (2008). Översvämningar och riskhantering - En
forskningsöversikt. Tillgänglig: https://rib.msb.se/filer/pdf/24693.pdf.
44
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut [SMHI]. (2018). Högsta beräknade havsnivåer.
Tillgänglig: https://www.smhi.se/klimat/havet-och-klimatet/havsnivaer/hogsta-beraknade-havsnivaer1.129691. (Hämtad: 2020-11-05).
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Väsentlig ekonomisk verksamhet: I målen används skrivningen ”väsentlig ekonomisk
verksamhet” vilket innebär verksamheter med hög omsättning och/eller större arbetsgivare
i länet och/eller kommunen. I åtgärdsförslagen inkluderas att en tydligare avgränsning görs
inledningsvis.
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2. Betydande översvämningsrisk i
Kungsbacka tätort
2.1.

Generell beskrivning

Kungsbackaåns vattensystem sträcker sig över Härryda, Marks, Mölndals och Kungsbacka
kommuner. Avrinningsområdet är 302 km2 och områdes domineras av skog och åkermark
(totalt 78 procent). Kungsbackaån börjar med utloppet från Västra Ingsjön och mynnar ut i
Kungsbackafjorden, en sträckning på cirka 28 km. I Kungsbacka kommun rinner ån genom
två tätorter, Anneberg och Kungsbacka. 45
Vattenståndet i ån kan stiga snabbt till följd av långvarig nederbörd och kraftig sydlig vind
som pressar in fjordens vatten i Kungsbackaån. Det hände till exempel i december 2006
och flera platser i Kungsbacka drabbades av översvämning. Extrema havsvattennivåer
liknande den som inträffade i samband med stormen Gudrun 2004 skapar också
översvämning i Kungsbacka tätort.
Kungsbacka tätort påverkas olika beroende på översvämningstyp. I den nedre delen av
Kungsbackaån påverkas nivån huvudsakligen av havsnivån medan i den övre delen
nivåerna huvudsakligen påverkas av flödet i ån. Påverkan från havet sträcker sig tydligt
upp till Kraftvägen 46. Utmed ån finns även risk för skred, vilken kan öka vid
översvämning. 47

2.2.

Urvalsprocessen

Länsstyrelsen i Hallands län inledde arbetet hösten 2010 då MSB inkom med en begäran
om att rapportera tidigare inträffade översvämningar. Kriterierna var att översvämningarna
har lett till ogynnsam påverkan på människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk
verksamhet och att sannolikheten för liknande framtida översvämningar fortfarande är
betydande.
En av de inrapporterade översvämningarna skedde i Kungsbackaån i mitten på december
2006. Enligt beräkning från SMHI handlade det om ett 100-årsregn i vissa områden.
Konsekvenserna blev bland annat att flera villor och Kungsmässan (köpcentrum)
översvämmades. Dagvatten- och spillvattensystemet fungerade endast delvis och flera
villakällare fylldes med spillvatten och avloppsvatten. Stadshusets källare med arkiv
drabbades i någon mån, medan ett äldreboende och Kulturhuset Fyren var nära att
översvämmas, men räddades av tillfälliga skydd. Översvämningen bedömdes inte ha
medfört ogynnsam påverkan på människors hälsa då inga personer omkom, skadades
allvarligt eller evakuerades. Däremot bedömdes översvämningen ha gett ogynnsam
påverkan på ekonomisk och samhällelig verksamhet genom att bostäder, näringsliv
(industriområde och köpcentrum) samt kommunalteknisk försörjning drabbades.
45

Kungsbackaåns Vattenvårdsförbund och Vattenråd. (2013). Kungsbackaån genom tiderna 1983–2013.
Tillgänglig: https://docplayer.se/116526631-Kungsbackaan-genom-tiderna.html.
46
DHI. (2009). Kungsbackaån – översvämningsutredning.
47
Fallsvik, J. & Hågeryd, A.-C. (2007). GIS-baserad översiktlig kartering av förutsättningarna för skred
längs Kungsbackaånmed biflöden- Consultant task on commission by the Kungsbacka Municipality. SGI
Reg. No. 2-0605-0329.
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Byggnader och fornlämningar med mera av värde för kulturarvet bedömdes inte ha
påverkats. Flera uppgifter om översvämningen saknades, bland annat uppskattad totalt
översvämmad area och sträcka, uppskattad drabbad area och sträcka, maximalt vattendjup
samt om det uppstod några negativa konsekvenser på miljön. 48
Urvalsprocessen för översyn av områden med betydande översvämningsrisk i cykel 2
genomfördes i fem steg (se figur 1) under 2018. Först analyseras hur många boende och
anställda som påverkas vid 100-års flöde/nivå och beräknat högsta flöde/extremnivå i
havet. I denna cykel drogs gräns för urval av tätort vid 50 boende och 90 anställda som
berörs av 100 årsflöde/nivå, samt 120 boende och 140 anställda som berörs av beräknat
högsta flöde/extremnivå i havet. I arbetet med förordningen om översvämningsrisker (SFS
2009:956)49 steg två, cykel två beräknades att 501 boende och 1409 anställda vid 100årsflöde i vattendraget Kungsbackaån berörs. Vid beräknat högsta flöde i Kungsbackaån
berörs 2792 boende och 4813 anställda. Vid 100-årsnivå i havet berörs 302 boende och
170 anställda. Vid extremnivå i havet berörs 2904 boende och 4305 anställda 50.
~

.

:, Antal hoende.och.antahmställcla :

I

Särskild bedömning

1J.:.:111ifie1-ade on1råde..i med
'betydandc·ö \.'C.I'S\1iiJ11u.in~t~isl.
Figur 1. Urvalsprocess för översyn av områden med betydande översvämningsrisk 51 (kopierat från MSB)

Nästa steg i urvalsprocessen är att identifiera om det inom översvämningsområdet finns
påverkad datamängd från fyra utvalda fokusområden; människors hälsa, miljön, kulturarvet
och ekonomisk verksamhet som påverkas vis beräknat högsta flöde/extremnivå. I
48
Länsstyrelsen i Hallands län. (2011). Rapportering av översvämningsdirektivets första del för Halland. Dnr
450-5556-10.
49
SFS 2009:956. Förordning om översvämningsrisker. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2009956-om-oversvamningsrisker_sfs-2009-956.
50
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB]. (2018). Översyn av områden med betydande
översvämningsrisk - enligt förordning (2009:956) om översvämningsrisker. Tillgänglig:
https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckoroch-klimat/oversvamning/oversyn-av-omraden-med-betydande-oversvamningsrisk_jan2018.pdf.
51
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB]. (2018). Översyn av områden med betydande
översvämningsrisk - enligt förordning (2009:956) om översvämningsrisker. Tillgänglig:
https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckoroch-klimat/oversvamning/oversyn-av-omraden-med-betydande-oversvamningsrisk_jan2018.pdf.
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Kungsbacka tätort berörs två fokusområden vid 100-årsflöde i vattendraget Kungsbackaån,
och två fokusområden vid 100-årsnivå i havet. Bland de två fokusområden som berörs vid
100-årsflöde i vattendraget Kungsbackaån finns bland annat miljöfarlig verksamhet, mast,
järnväg, transformatorstation och fornlämning. Bland de två fokusområden som berörs vid
100-årsnivå i havet finns bland annat järnväg och fornlämningar. För att en tätort ska gå
vidare i urvalsprocessen och identifieras med betydande översvämningsrisk ska det även
har inträffat minst en historisk översvämning med betydande konsekvenser.
Kungsbacka tätort har identifierats genom en särskild bedömning på grund av de höga
antalet boende och anställda som påverkas av översvämning väljs tätorten ut trots att
endast två fokusområden påverkas för havet respektive vattendraget Kungsbackaån.
Sammanfattningsvis har Kungsbacka tätort identifierats med betydande översvämningsrisk
utifrån översvämningsrisk från både Kungsbackaån och havet. Från och med 2015 har
SCB även infört ett nytt sätt att avgränsa tätorter, vilket innebär att Kungsbacka numera
ingår i Göteborgs tätort.
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3. Kartor över riskområdet och
avrinningsområdet
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4. Slutsatser från hot- och riskkartorna
Källa: Kungsbackaån. Flöde: QBHF

4.1.
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Figur 4. Publik riskkarta som visar påverkade verksamheter och områden vid beräknad högstanivå i Kungsbackaån.
Källa: https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-ochriskkartor/kungsbacka/kungsbackaan/riskkartor.html. (Hämtad 2021-04-12).

4.1.1. Påverkan på människors hälsa
Vid beräknat högsta flöde (BHF) drabbas ca. 366 personer och 205 personer kommer att
påverkas direkt där de bor. Vattnet breder ut sig från Kungsbackaåns utflöde till Alafors,
även Söderån, Lillån och Rolfsån berörs. Utbredningen är som störst i centrala
Kungsbacka, samt i Kungsbackaån- och Rolfsåns utflöde i Kungsbackafjorden. Vid BHF
finns behov av att evakuera invånare i vissa områden. Det är dock oklart i nuläget exakt
vilka områden som behöver evakueras och hur allvarliga konsekvenserna blir.
Anläggningarna inom dricksvattenförsörjning påverkas inte av ett BHF. Avloppssystemet
kan påverkas endast vid el-bortfall då vattnet från översvämningen kan rinna in i
avloppssystemet. BHF når distributionsbyggnader och anläggningar för elförsörjning och
IT-kommunikation, men det är oklart hur allvarliga konsekvenserna blir. Även
konsekvenserna på telekommunikationen är oklara. Fjärrvärmeverket påverkas inte av ett
BHF men det är oklart hur distributionen påverkas.
Enligt Statens geotekniska instituts (SGI) översiktliga kartering av förutsättningarna för
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skred (stabilitetsförhållanden) längs Kungsbackaån med biflöden 52 så klassas större delen
längs med ån som stabilitetszon IÖ. Detta är den högsta klassningen och den innebär att det
finns förutsättningar för initialskred och att området kan översvämmas med en återkomsttid
på 100 år. Det finns samhällsviktig verksamhet som omfattas av IÖ-zonen. Det går dock
inte att bedöma hur stor risken är eller hur BHF påverkar risken.
Vid BHF bedöms konsekvenserna för kommunal service bli allvarliga då stora delar av
innerstaden påverkas. Där ligger även stadshuset. Den kommunala servicen påverkas
genom att flertalet skolor och två vårdcentraler drabbas. Även ett stort äldreboende
översvämmas, äldreomsorgen kan också påverkas om brukare av hemtjänst bor i de
drabbade områdena. Vissa områden kan bli isolerade och utryckningsfordon kan få svårt
att ta sig fram, körsträckorna kan även komma att bli längre.
4.1.2. Ekonomiska konsekvenser
Kommunala och privata fastighetsbolag, privatpersoner och företag drabbas. De flesta
fastigheter som påverkas ligger i centrum längsmed ån. Vid BHF riskerar broar att
svämmas över, vilket leder till längre körsträckor. Vägar in till innerstaden översvämmas
och vissa områden kan bli isolerade. E6 och Västkustbanan som är riksintresse för väg
respektive järnväg, kommer att svämmas över vid vissa delar.
Odlingsmark påverkas. För odlingsmarken innebär ett högre vattenstånd att växtnäring
tvättas ut och förloras till vattnet, samtidigt försämras funktionen i dräneringen och grödan
kan skadas av stående vatten.
Vid BHF kan ca. 40 arbetsställen och 161 arbetstillfällen komma att påverkas.
Industriområden i Varla påverkas genom att vägar och eventuellt byggnader översvämmas.
Postens verksamhet finns också i det översvämmade området. Diverse kommersiell
verksamhet, bland annat ett köpcentrum, påverkas både direkt och indirekt.
Då stora delar av innerstaden, byggnader med samhällsfunktion och ett industriområde
översvämmas, kan konsekvenserna för ekonomisk verksamhet bli allvarliga.
4.1.3. Konsekvenser för kulturarvet
Vid BHF påverkas en mängd kulturmiljöer av olika slag såsom fornlämningar, byggnader
och bebyggelseområden av särskilt kulturhistoriskt värde. Följande miljöer berörs och
finns utpekade och beskrivna i kommunens kulturmiljöprogram 53:
•

Alafors. Stora delar av området berörs vid BHF.

52

Fallsvik, J. & Hågeryd, A.-C. (2007). GIS-baserad översiktlig kartering av förutsättningarna för skred
längs Kungsbackaånmed biflöden- Consultant task on commission by the Kungsbacka Municipality. SGI
Reg. No. 2-0605-0329.
53

Kungsbacka kommun & Länsstyrelsen i Halland. (2013). Kulturmiljöprogram- Kungsbacka kommun.
Tillgänglig:
https://karta.kungsbacka.se/linked_docs/kulturmiljovardsprogram/Kulturmiljöprogram_2013_Allmän_del.pd
f.
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•

Norra förstaden. Vid BHF hamnar hela området under vatten.

•

Kungsbacka innerstad. Miljön är även riksintresse för kulturmiljö. Vid BHF
drabbas stora delar av innerstaden.

•

Västra villastaden. Vid BHF berörs ett område närmast Kungsbackaån.

Det finns sju registrerade fornlämningar inom översvämningsområdet vid BHF. Väster om
ån i Kungsbacka ligger Kungsbacka Gamla kyrkogård som skyddas enligt Kulturmiljölag
(SFS 1988:950) 54. Vid BHF påverkas även ett flertal arkiv, samt minst ett bibliotek och ett
museum.
4.1.4. Konsekvenser för miljö
I Kungsbacka har tidigare förekommit industrier främst inom textil-, verkstads- och
trävarubranscherna. En del av dessa är numera områden med förorenad mark riskklass 1
och 2 enligt MIFO-modellen 55. Ett område med förorenad mark av riskklass 1
översvämmas delvis med oklara effekter. Även en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
enligt prövningsnivå B ligger inom det översvämmade området. Ingen Sevesoverksamhet
enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor (SFS 1999:381) 56 översvämmas. Vid översvämning kan ämnen från
miljöfarliga verksamheter och förorenade områden spridas till vattendraget. Höga flöden
och översvämningar gör även att humusämnen i sediment och mark dras ut i vattnet vilket
ger en försämrad vattenkvalitet genom ökad grumlighet och färg.
Kungsbackafjorden är naturreservat och Natura 2000-område. Natura 2000 habitatet i
aktuellt område är ett Estuarier 1130. Vidare ingår Kungsbackafjorden i ett nätverk för
Baltic Marine Environment Protection Commission (HELCOM) kallat Baltic Sea
Protected Areas (BSPA-områden) 57, samt i OSPAR:s nätverk med marina skyddsområden
(MPA) 58. Längsmed ån finns även känsliga områden för nitratpåverkan (Nitratdirektivet) 59
och för näringsbelastning (UWWT-direktivet) 60 som kan påverkas av eventuella
föroreningar uppströms. Den del av Kungsbackaån som ligger inom området för
översvämningsrisk har måttlig ekologisk status, den kemiska statusen uppnår ej god. Vid
54

SFS 1988:950. Kulturmiljölag. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950.
55
Naturvårdsverket. (1999). Metodik för inventering av förorenade områden (rapport 4918). Tillgänglig:
https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/4000/91-620-4918-6/.
56
SFS 1999:381. Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag1999381-om-atgarder-for-att-forebygga-och_sfs-1999-381.
57
HELCOM. (2011). HELCOM MPAs and Natura 2000 Areas. Tillgänglig: Https://helcom.fi/actionareas/marine-protected-areas/helcom-mpas-and-natura-2000-areas/ (Hämtad 2020-11-02).
58
OSPAR ministerial. (2022). Region II: Greater North Sea. OSPAR Commission. Tillgänglig:
https://www.ospar.org/convention/the-north-east-atlantic/ii (Hämtad 2020-11-02).
59
Europeiska rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket av
den 12 december 1991. Europeiska unionens officiella tidning, nr r L 375, 31/12/1991 s. 0001 – 0008.
Tillgänglig: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:31991L0676&from=FR.
(Hämtad 2020-11-02).
60
Europeiska rådets direktiv 91/271/EEC om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse av den 21 maj 1991.
Europeiska unionens officiella tidning nr 135, 30/05/1991 s. 0040 - 0052. Tillgänglig: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31991L0271.(Hämtad 2020-11-02).
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BHF kan eventuella föroreningar försämra vattendragets ekologiska och kemiska status,
vilket kan försvåra att målen om en god status kan uppnås till 2027. Rolfsån har god
ekologisk status men liksom för Kungsbackaån uppnår den kemiska statusen ej god.

4.2.

Källa: Kungsbackaån. Flöde: 100-årsflöde
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Figur 5. Publik riskkarta som visar påverkade verksamheter och områden vid 100-årsnivå i Kungsbackaån. Källa:
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-ochriskkartor/kungsbacka/kungsbackaan/riskkartor.html. (Hämtad 2021-04-12).

4.2.1. Påverkan på människors hälsa
Vid ett 100-årsflöde drabbas ca. 48 personer och 32 personer kommer att påverkas direkt
där de bor. Det är framförallt boende vid delar av Kolla, innerstaden och Signeskulle som
berörs. Anläggningarna inom dricksvattenförsörjning påverkas inte av ett 100-årsflöde.
Avloppssystemet kan påverkas endast vid el-bortfall då vattnet från översvämningen i
sådana fall kan rinna in i avloppssystemet. Ett 100-års flöde når ett flertal
distributionsbyggnader. Det är oklart hur allvarliga konsekvenserna på elförsörjning och
IT-kommunikation blir. Även konsekvenserna på telekommunikationen är oklara.
Fjärrvärmeverket påverkas inte av ett 100-års flöde men det är oklart hur distributionen
påverkas.
Enligt Statens geotekniska instituts (SGI) översiktliga kartering av förutsättningarna för
skred (stabilitetsförhållanden) längs Kungsbackaån med biflöden 61 klassas större delen
61

Fallsvik, J. & Hågeryd, A.-C. (2007). GIS-baserad översiktlig kartering av förutsättningarna för skred
längs Kungsbackaånmed biflöden- Consultant task on commission by the Kungsbacka Municipality. SGI
Reg. No. 2-0605-0329.
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längs med ån som stabilitetszon IÖ. Detta är den högsta klassningen och den innebär att det
finns förutsättningar för initialskred och att området kan översvämmas med en återkomsttid
på 100 år. Det finns samhällsviktig verksamhet som omfattas av IÖ-zonen. Det går dock
inte att bedöma hur stor risken är eller hur ett 100-årsflöde påverkar risken.
Vid ett 100-års flöde bedöms konsekvenserna för kommunal service bli begränsade. Den
kommunala servicen påverkas genom en vårdcentral delvis översvämmas. Äldreomsorgen
kan även påverkas om brukare av hemtjänst bor i de drabbade områdena.
4.2.2. Ekonomiska konsekvenser
Vid ett 100-årsflöde påverkas bostäder i form av både villor och flerbostadshus samt
byggnader med samhällsfunktion och övriga byggnader. Vid 100-årsflöde påverkas delar
av vägnätet i tätorten. Det är oklart hur broarna och dess konstruktioner påverkas.
Framförallt de större broarna bör studeras. Flera av vägarna till broarna översvämmas. E6
som är riksintresse för väg påverkas inte. Västkustbanan som är riksintresse för järnväg
påverkas eventuellt i anslutning till en bropassage norr om Kungsbacka.
Odlingsmark påverkas. För odlingsmarken innebär ett högre vattenstånd att växtnäring
tvättas ut och förloras till vattnet, samtidigt försämras funktionen i dräneringen och grödan
kan skadas av stående vatten.
Vid ett 100-årsflöde kan ca. 1–9 arbetsställen och 16 arbetstillfällen påverkas.
Industriområdet i Varla påverkas genom att vägar delvis översvämmas. Postens
verksamhet finns också i det översvämmade området. Diverse kommersiell verksamhet,
bland annat ett köpcentrum, påverkas både direkt och indirekt av ett 100-årsflöde.
Den samlade bedömningen är att det blir begränsade konsekvenser för ekonomisk
verksamhet.
4.2.3. Konsekvenser för kulturarvet
Vid ett 100-årsflöde påverkas en mängd kulturmiljöer av olika slag såsom fornlämningar,
byggnader och bebyggelseområden av särskilt kulturhistoriskt värde. Följande miljöer
berörs och finns utpekade och beskrivna i kommunens kulturmiljöprogram 62:
•

Alafors. Stora delar av området berörs vid 100-årsflöde.

•

Kungsbacka innerstad. Delar av området närmast Kungsbackaån och Söderån
berörs av 100-årsflöde.

•

Västra villastaden. En liten del av området närmast Kungsbackaån berörs av 100årsflödet.

Inom området finns åtta registrerade fornlämningar inom översvämningsområdet för 100årsflöde. Öster om ån i Kungsbacka ligger Kungsbacka Gamla kyrkogård som skyddas
62

Kungsbacka kommun & Länsstyrelsen i Halland. (2013). Kulturmiljöprogram- Kungsbacka kommun.
Tillgänglig:
https://karta.kungsbacka.se/linked_docs/kulturmiljovardsprogram/Kulturmiljöprogram_2013_Allmän_del.pd
f.
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enligt Kulturmiljölag (SFS 1988:950) 63. Vid ett 100-årsflöde påverkas även minst ett
museum och ett bibliotek.
4.2.4. Konsekvenser för miljö
I Kungsbacka har tidigare förekommit industrier främst inom textil-, verkstads- och
trävarubranscherna. En del av dessa är numera områden förorenad mark enligt riskklass 1
och 2. Ett område med förorenad mark av riskklass 1 översvämmas delvis med oklara
effekter. Även en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt prövningsnivå B ligger
inom det översvämmade området. Ingen Sevesoverksamhet enligt lagen om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381) 64
översvämmas. Vid översvämning kan ämnen från miljöfarliga verksamheter och
förorenade områden spridas till vattendraget. Höga flöden och översvämningar gör även att
humusämnen i sediment och mark dras ut i vattnet vilket ger en försämrad vattenkvalitet
genom ökad grumlighet och färg
Kungsbackafjorden är ett Natura 2000 område och naturreservat. Natura 2000 habitatet i
aktuellt område är ett Estuarier 1130. Vidare ingår Kungsbackafjorden i HELCOM:s
nätverk (BSPA-områden) 65 och i OSPAR:s nätverk (MPA) 66. Längsmed ån finns även
känsliga områden för nitratpåverkan (Nitratdirektivet) 67 och för näringsbelastning
(UWWT-direktivet) 68 som kan påverkas av eventuella föroreningar uppströms. Den del av
Kungsbackaån som ligger inom området för översvämningsrisk har måttlig ekologisk
status, den kemiska statusen uppnår ej god. Vid 100-årsflödet kan eventuella föroreningar
försämra vattendragets ekologiska och kemiska status, vilket kan försvåra att målen om en
god status kan uppnås till 2027. Rolfsån har god ekologisk status men liksom för
Kungsbackaån uppnår den kemiska statusen ej god.

4.3.

Källa: Kungsbackaån. Flöde: 50-årsflöde
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SFS 1988:950. Kulturmiljölag. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950.
64
SFS 1999:381. Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag1999381-om-atgarder-for-att-forebygga-och_sfs-1999-381.
65
HELCOM. (2011). HELCOM MPAs and Natura 2000 Areas. Tillgänglig: Https://helcom.fi/actionareas/marine-protected-areas/helcom-mpas-and-natura-2000-areas/ (Hämtad 2020-11-02).
66
OSPAR ministerial. (2022). Region II: Greater North Sea. OSPAR Commission. Tillgänglig:
https://www.ospar.org/convention/the-north-east-atlantic/ii (Hämtad 2020-11-02).
67
Europeiska rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket av
den 12 december 1991. Europeiska unionens officiella tidning, nr r L 375 , 31/12/1991 s. 0001 – 0008.
Tillgänglig: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:31991L0676&from=FR
(hämtad 2020-11-02).
68
Europeiska rådets direktiv 91/271/EEC om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse av den 21 maj 1991.
Europeiska unionens officiella tidning nr 135, 30/05/1991 s. 0040 - 0052. Tillgänglig: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31991L0271 (Hämtad 2020-11-02).
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Figur 6. Publik riskkarta som visar påverkade verksamheter och områden vid 50-årsnivå i Kungsbackaån. Källa:
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-ochriskkartor/kungsbacka/kungsbackaan/riskkartor.html (Hämtad 2021-04-12).

4.3.1. Påverkan på människors hälsa
Vid ett 50-årsflöde är konsekvenserna mycket begränsade utifrån berörd nattbefolkning.
Inga personer kommer att påverkas direkt där de bor, men kartan visar dock att befolkning
finns i närheten av de översvämmade områdena. Vattnet breder ut sig främst på obebyggd
mark norr om Kungsmässan.
Anläggningarna inom dricksvattenförsörjning påverkas inte av ett 50-årsflöde.
Fjärrvärmeverket påverkas inte av 50-årsflödet, men det är oklart hur distributionen
påverkas.
Enligt Statens geotekniska instituts (SGI) översiktliga kartering av förutsättningarna för
skred (stabilitetsförhållanden) längs Kungsbackaån med biflöden 69 klassas större delen
längs med ån som stabilitetszon IÖ. Detta är den högsta klassningen och den innebär att det
finns förutsättningar för initialskred och att området kan översvämmas med en återkomsttid
på100 år. Det finns samhällsviktig verksamhet som omfattas av IÖ-zonen. Det går dock
inte att bedöma hur stor risken är eller hur ett 50-årsflöde påverkar risken.
Vid ett 50-årsflöde bedöms konsekvenserna för kommunal service bli mycket begränsade.

69

Fallsvik, J. & Hågeryd, A.-C. (2007). GIS-baserad översiktlig kartering av förutsättningarna för skred
längs Kungsbackaånmed biflöden, Consultant task on commission by the Kungsbacka Municipality. SGI
Reg. No. 2-0605-0329

28

Den kommunala servicen påverkas inte.
4.3.2. Ekonomiska konsekvenser
Det är få fastigheter som påverkas och få av dessa är huvudbyggnader och bostäder. De
berörda fastigheterna ligger i innerstaden.
Vid 50-årsflöde drabbas inga större transportleder, men mindre delar av cykelvägnätet
påverkas.
Vid ett 50-årsflöde bedöms konsekvenserna för ekonomisk verksamhet bli mycket
begränsade.
4.3.3. Konsekvenser för kulturarvet
Vid ett 50-årsflöde påverkas ytterkanten av Kungsbacka innerstad som är riksintresse för
kulturmiljövården, samt fasta fornlämningar med utbredning i huvudsak under mark.
Följande miljö berörs och finns utpekad och beskriven i kommunens kulturmiljöprogram 70:
•

Kungsbacka innerstad. Vid 50-årsflöde drabbas områden närmast Kungsbackaån
och Söderån. Två fornminnen i området påverkas av 50-årsflöde.

Det finns två registrerade fornlämningar inom översvämningsområdet vid 50-årsflöde.
4.3.4. Konsekvenser för miljö
Inom 50-årsflödet finns fåtal källor till risk för förorening. Förorenad mark av riskklass 1
eller 2, tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet eller Sevesoverksamhet enligt lagen om
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS
1999:381) 71 översvämmas inte. Föroreningar kan däremot ändå komma att spridas, bland
annat från förorenat dagvattnen. Höga flöden och översvämningar gör att även
humusämnen i sediment och mark dras ut i vattnet vilket ger en försämrad vattenkvalitet
genom ökad grumlighet och färg.
Inom riskområdet för 50-årsflöde finns endast ett känsligt område för näringsbelastning
(UWWT-direktivet) 72. Det kan påverkas av eventuella föroreningar från dagvattnet
uppströms.
Den del av Kungsbackaån som ligger inom området för översvämningsrisk har måttlig
ekologisk status och den kemiska statusen uppnår ej god. Då ingen miljöfarlig verksamhet
och inga identifierade förorenade områden riskklass 1 eller 2 finns inom 50-årsflödet, finns
70

Kungsbacka kommun & Länsstyrelsen i Halland. (2013). Kulturmiljöprogram- Kungsbacka kommun.
Tillgänglig:
https://karta.kungsbacka.se/linked_docs/kulturmiljovardsprogram/Kulturmiljöprogram_2013_Allmän_del.pd
f.
71
SFS 1999:381. Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag1999381-om-atgarder-for-att-forebygga-och_sfs-1999-381.
72
Europeiska rådets direktiv 91/271/EEC om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse av den 21 maj 1991.
Europeiska unionens officiella tidning nr 135, 30/05/1991 s. 0040 - 0052. Tillgänglig: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31991L0271 (Hämtad 2020-11-02).
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inte någon förväntad stor spridning av föroreningar. Däremot skulle föroreningar från
dagvattnet kunna försämra vattendragets ekologiska och kemiska status.

Källa: hav. Flöde: Extremnivå
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Figur 7. Publik riskkarta som visar påverkade verksamheter och områden vid extremnivå i havet. Källa:
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-ochriskkartor/kungsbacka/hav/riskkartor.html. (Hämtad 2021-04-12).

4.4.1. Påverkan på människors hälsa
Vid extremnivå i havet påverkas 8 161 personer och 3 674 personer kommer att påverkas
direkt där de bor. Vattnet översvämmar kustområden från Frillesås i söder till Spårhaga i
norr. Översvämningen når längre in på land i områden där åar mynnar ut i havet. Mest
omfattande blir översvämningarna i anslutning till Kungsbackaån, där översvämningen
drabbar stora delar av centrala Kungsbacka.
Extremnivå i havet når både distributionsbyggnader och anläggningar för elförsörjning och
IT-kommunikation. Det är oklart hur allvarliga konsekvenserna blir. Även konsekvenserna
på telekommunikationen är oklara. Fjärrvärmeverket påverkas inte av extremnivå i havet,
men det är oklart hur distributionen påverkas.
Enligt Statens geotekniska instituts (SGI) översiktliga kartering av förutsättningarna för
skred (stabilitetsförhållanden) längs Kungsbackaån med biflöden 73 så klassas större delen
73

Fallsvik, J. & Hågeryd, A.-C. (2007). GIS-baserad översiktlig kartering av förutsättningarna för skred
längs Kungsbackaånmed biflöden- Consultant task on commission by the Kungsbacka Municipality. SGI
Reg. No. 2-0605-0329.
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längs med ån som stabilitetszon IÖ. Detta är den högsta klassningen och den innebär att det
finns förutsättningar för initialskred och att området kan översvämmas med en återkomsttid
på 100 år. Det finns samhällsviktig verksamhet som omfattas av IÖ-zonen. Det går dock
inte att bedöma hur stor risken är eller hur extremnivå i havet påverkar risken
Vid extremnivå i havet bedöms konsekvenserna för kommunal service bli mycket
allvarliga då stora delar av innerstaden påverkas. Där ligger även stadshuset. Den
kommunala servicen påverkas genom att flertalet skolor drabbas, bland annat
Lindälvsskolan och Aranässkolan. Två vårdcentraler översvämmas. Även äldreomsorgen
kan påverkas om brukare av hemtjänst bor i de drabbade områdena. Även polisstationen
ligger inom det översvämmade området. Utryckningsfordon har möjlighet att ta sig fram,
men körsträckorna kan komma att bli längre. En järnvägsstation av riksintresse
översvämmas.
4.4.2. Ekonomiska konsekvenser
Kommunala och privata fastighetsbolag, privatpersoner och företag drabbas. De flesta
fastigheter som påverkas ligger i centrum längs med ån, men fastigheter längs med hela
kusten kommer att drabbas. Vid extremnivå i havet riskerar broar att svämmas över, vilket
leder till längre körsträckor. Två av vägarna in till innerstaden översvämmas och vissa
områden kan bli isolerade. E6 och Västkustbanan, som är riksintresse för väg respektive
järnväg, kommer att svämmas över vid vissa delar.
Framförallt odlingsmark och öppen mark påverkas. Översvämning av odlingsmark kan
leda till näringsförlust och skador på grödornas rotsystem.
Vid extremnivå i havet kan ca 734 arbetsställen och 4 487 arbetstillfällen påverkas.
Industriområden i Varla och Inlag påverkas genom att vägar och eventuellt byggnader
översvämmas. Postens nås av extremnivå i havet. Diverse kommersiell verksamhet, bland
annat ett köpcentrum, påverkas både direkt och indirekt.
Då stora delar av innerstaden, byggnader med samhällsfunktion och ett industriområde
översvämmas, kan konsekvenserna för ekonomisk verksamhet bli mycket allvarliga.
4.4.3. Konsekvenser för kulturarvet
Vid extremnivå i havet påverkas en mängd kulturmiljöer av olika slag såsom
fornlämningar, byggnader och bebyggelseområden av särskilt kulturhistoriskt värde.
Följande miljöer berörs och finns utpekade och beskrivna i kommunens
kulturmiljöprogram 74 eller som riksintresse för kulturmiljövård enligt 7 kap. 9§ i
miljöbalken (SFS 1998:808) 75:
•

Norra förstaden. Vid extremnivå i havet hamnar hela området under vatten.
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Kungsbacka kommun & Länsstyrelsen i Halland. (2013). Kulturmiljöprogram- Kungsbacka kommun.
Tillgänglig:
https://karta.kungsbacka.se/linked_docs/kulturmiljovardsprogram/Kulturmiljöprogram_2013_Allmän_del.pd
f.
75
SFS 1998:808. Miljöbalk. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808.
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•

Kungsbacka innerstad. Vid extremnivå i havet drabbas stora delar av innerstaden.

•

Västra villastaden. Vid extremnivå i havet berörs ett område närmast ån.

•

Tjolöholm. Vid extremnivå i havet drabbas främst låglänta öppna ytor och
odlingsmark, ett fåtal byggnader berörs.

•

Mönster Lotsplats. Området är även utpekat riksintresse för kulturmiljövård. Mark
närmast strandlinjen, samt minst en fornlämning påverkas av extremnivå i havet.

•

Onsala kyrkby. Området är även utpekat riksintresse för kulturmiljövård. Endast
mark och ett fåtal byggnader närmast strandlinjen påverkas av extremnivå i havet.

•

Särö halvön. Området är även utpekat riksintresse för kulturmiljövård. Låglänt
mark, samt ett flertal byggnader och anläggningar påverkas av extremnivå i havet.

•

Onsala Sandö. Området är utpekat riksintresse för kulturmiljövård men omnämns
inte i kulturmiljöprogrammet. Mark närmast strandlinjen och två fornlämningar
påverkas av extremnivå i havet.

Det finns 216 registrerade fornlämningar inom översvämningsområdet vid extremnivå i
havet. Öster om ån i Kungsbacka ligger Kungsbacka Gamla kyrkogård som skyddas enligt
Kulturmiljölag (SFS 1988:950) 76. Vid extremnivå i havet påverkas även minst ett museum,
ett arkiv och ett bibliotek.
4.4.4. Konsekvenser för miljö
I Kungsbacka har tidigare förekommit industrier främst inom textil-, verkstads- och
trävarubranscherna. En del av dessa är numera områden förorenad mark enligt riskklass 1
och 2 enligt MIFO-modellen 77. Ett område med förorenad mark av riskklass 1
översvämmas delvis med oklara effekter. Även en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
enligt prövningsnivå B ligger inom det översvämmade området. Ingen Sevesoverksamhet
enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor (SFS 1999:381) 78 översvämmas. Vid översvämning kan ämnen från
miljöfarliga verksamheter och förorenade områden spridas till vattendraget. Höga flöden
och översvämningar gör även att humusämnen i sediment och mark dras ut i vattnet vilket
ger en försämrad vattenkvalitet genom ökad grumlighet och färg
Kungsbackafjorden är naturreservat och Natura 2000-område. Natura 2000 habitatet i
aktuellt område är ett Estuarier 1130. Vidare ingår Kungsbackafjorden i HELCOM:s
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SFS 1988:950. Kulturmiljölag. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950.
77
Naturvårdsverket. (1999). Metodik för inventering av förorenade områden (rapport 4918). Tillgänglig:
https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/4000/91-620-4918-6/.
78
SFS 1999:381. Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag1999381-om-atgarder-for-att-forebygga-och_sfs-1999-381.
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nätverk (BSPA-områden) 79 och i OSPAR:s nätverk (MPA) 80. I det översvämmade området
finns ett flertal andra naturreservat och Natura 2000 områden som omfattar såväl land och
kustområden som havsområden. Längsmed ån finns även känsliga områden för
nitratpåverkan (Nitratdirektivet) 81 och för näringsbelastning (UWWT-direktivet) 82 som kan
påverkas av eventuella föroreningar uppströms. Den del av Kungsbackaån som ligger inom
området för översvämningsrisk har måttlig ekologisk status, den kemiska statusen uppnår
ej god. Vid extremnivå i havet kan eventuella föroreningar försämra vattendragets
ekologiska och kemiska status, vilket kan försvåra att målen om en god status kan uppnås
till 2027. Rolfsån har god ekologisk status men liksom för Kungsbackaån uppnår den ej
god kemiska status.

4.5.
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Figur 8. Publik riskkarta som visar påverkade verksamheter och områden vid 100-årsnivå i havet. Källa:
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-ochriskkartor/kungsbacka/hav/riskkartor.html (Hämtad 2021-04-12).
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Vid 100-årsnivå i havet påverkas ca. 974 personer och 710 personer kommer att påverkas
direkt där de bor. Vattnet översvämmar kustområden från Frillesås i söder till Spårhaga i
norr. Översvämningen når längre in på land i områden där åar mynnar ut i havet. Mest
omfattande blir översvämningarna i centrala Kungsbacka i nära anslutning till
Kungsbackaån.
Vid 100-årsnivå nås ett flertal distributionsbyggnader. Det är oklart hur allvarliga
konsekvenserna blir för elförsörjning och IT-kommunikation. Även konsekvenserna på
telekommunikationen är oklara. Fjärrvärmeverket påverkas inte av ett 100-årsflöde, men
det är oklart hur distributionen påverkas.
Enligt Statens geotekniska instituts (SGI) översiktliga kartering av förutsättningarna för
skred (stabilitetsförhållanden) längs Kungsbackaån med biflöden 83 så klassas större delen
längs med ån som stabilitetszon IÖ. Detta är den högsta klassningen och den innebär att det
finns förutsättningar för initialskred och att området kan översvämmas med en återkomsttid
på 100 år. Det finns samhällsviktig verksamhet som omfattas av IÖ-zonen. Det går dock
inte att bedöma hur stor risken är eller hur 100-årsflöde påverkar risken
Vid 100-årsflöde bedöms konsekvenserna för kommunal service bli allvarliga då delar av
innerstaden påverkas. Den kommunala servicen påverkas genom att två skolor drabbas.
Två vårdcentraler översvämmas. Även äldreomsorgen kan påverkas om brukare av
hemtjänst bor i de drabbade områdena
4.5.2. Ekonomiska konsekvenser
Kommunala och privata fastighetsbolag, privatpersoner och företag drabbas. De flesta
fastigheter som påverkas ligger i centrum längsmed ån, men fastigheter längs med hela
kusten kommer att drabbas. Vid 100-årsflöde riskerar broar att svämmas över, vilket leder
till längre körsträckor. Två av vägarna in till innerstaden översvämmas och vissa områden
kan bli isolerade. E6 som är riksintresse för väg kommer att svämmas över vid vissa delar.
Även Västkustbanan som är riksintresse för järnväg kommer att påverkas.
Framförallt odlingsmark och öppen mark påverkas. Översvämning av odlingsmark kan
leda till näringsförlust och skador på grödornas rotsystem.
Vid 100-årsflöde kan ca. 79 arbetsställen och 264 arbetstillfällen påverkas. En begränsad
yta i Inlags industriområde översvämmas. Diverse kommersiell verksamhet, bland annat ett
köpcentrum, påverkas både direkt och indirekt.
Då delar av innerstaden och byggnader med samhällsfunktion översvämmas kan
konsekvenserna för ekonomisk verksamhet bli allvarliga.
4.5.3. Konsekvenser för kulturarvet
Vid 100-årsflöde påverkas en mängd kulturmiljöer av olika slag såsom fornlämningar,
byggnader och bebyggelseområden av särskilt kulturhistoriskt värde. Följande miljöer
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berörs och finns utpekade och beskrivna i kommunens kulturmiljöprogram 84 eller som
riksintresse för kulturmiljövård enligt 7 kap. 9§ i miljöbalken (SFS 1998:808) 85:
•

Norra förstaden. Vid 100-årsflöde drabbas en fastighet i området.

•

Kungsbacka innerstad. Området är även utpekat riksintresse för kulturmiljövård.
Vid 100-årsflöde drabbas fastigheter och fornminne närmast Kungsbackaån och
Söderån.

•

Västra villastaden. Vid 100-årsflöde berörs ett mindre område närmast ån.

•

Tjolöholm. Området är även utpekat riksintresse för kulturmiljövård. 100-årsflöde
drabbar främst låglänta öppna ytor och odlingsmark.

•

Mönster Lotsplats. Området är även utpekat riksintresse för kulturmiljövård.
Främst mark närmast strandlinjen, samt minst en fornlämning påverkas av 100årsflöde.

•

Onsala kyrkby. Området är även utpekat riksintresse för kulturmiljövård. Endast
öppenmark närmast strandlinjen påverkas av översvämningen.

•

Särö halvö. Området är även utpekat riksintresse för kulturmiljövård. Låglänt mark
samt ett flertal byggnader och anläggningar påverkas av 100-årsflöde.

•

Onsala Sandö. Området är utpekat riksintresse för kulturmiljövård men omnämns
inte i kulturmiljöprogrammet. Mark närmast strandlinjen och två fornlämningar
påverkas av 100-årsflöde.

Det finns 155 registrerade fornlämningar inom översvämningsområdet vid 100-årsflöde.
Öster om ån i Kungsbacka ligger Kungsbacka Gamla kyrkogård som skyddas enligt
Kulturmiljölag (SFS 1988:950) 86. Vid 100-årsflöde påverkas även minst ett museum.
4.5.4. Konsekvenser för miljö
I Kungsbacka har tidigare förekommit industrier främst inom textil-, verkstads- och
trävarubranscherna. En del av dessa är numera områden förorenad mark enligt riskklass 1
och 2 enligt MIFO-modellen 87. Ett område med förorenad mark av riskklass 1
översvämmas delvis med oklara effekter. Ingen tillståndspliktig miljöfarlig ligger inom det
översvämmade området. Ingen Sevesoverksamhet enligt lagen om åtgärder för att
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förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381) 88
översvämmas. Vid översvämning kan ämnen från miljöfarliga verksamheter och
förorenade områden spridas till vattendraget. Höga flöden och översvämningar gör även att
humusämnen i sediment och mark dras ut i vattnet vilket ger en försämrad vattenkvalitet
genom ökad grumlighet och färg
Kungsbackafjorden är naturreservat och Natura 2000 område. Natura 2000 habitatet i
aktuellt område är ett Estuarier 1130. Vidare ingår Kungsbackafjorden i HELCOM:s
nätverk (BSPA-områden) 89 och i OSPAR:s nätverk (MPA) 90. I det översvämmade området
finns ett flertal andra naturreservat och Natura 2000 områden som omfattar såväl land och
kustområden som havsområden. Längsmed ån finns även känsliga områden för
nitratpåverkan (Nitratdirektivet) 91 och för näringsbelastning (UWWT-direktivet) 92 som kan
påverkas av eventuella föroreningar uppströms. Den del av Kungsbackaån som ligger inom
området för översvämningsrisk har måttlig ekologisk status, den kemiska statusen uppnår
ej god. Vid 100-årsflöde kan eventuella föroreningar försämra vattendragets ekologiska
och kemiska status, vilket kan försvåra att målen om en god status kan uppnås till 2027.
Rolfsån har god ekologisk status men liksom för Kungsbackaån uppnår den kemiska
statusen ej god.
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5. Mål för arbetet
5.1.

Mål för fokusområde människors hälsa

Tabell 1 mål för fokusområde människors hälsa

Övergripande mål 1, människors hälsa: värna människors liv och hälsa och minska antalet personer som
drabbas negativt av en översvämning.
Resultatmål
1.1. Ingen samhällsviktig verksamhet drabbas av en
oacceptabel avbrottstid vid översvämning med
återkomsttid på 100 år eller oftare.

1.2. Samhällsviktig verksamhet kan återhämta sig vid
en översvämning med återkomsttid på 100 år eller
oftare.

1.3. Berörda aktörer har en god förmåga att hantera
en översvämning oavsett återkomsttid.

1.4. Samhällsviktig verksamhet ska inte drabbas av
negativa konsekvenser från ras och skred som
uppstår till följd av översvämning.

Åtgärdsmål/kunskapsmål
1.1.1. Kunskapsmål. Konsekvenser på teknisk
infrastruktur vid översvämning med återkomsttid på
100 år eller oftare är klarlagda och dokumenterade.
1.1.2. Kunskapsmål. Blåljusverksamheter samt övriga
verksamheter inom vård och omsorg ska upprätthålla
sin grundläggande funktion vid översvämning med
återkomsttid på 100 år eller oftare.
1.2.1. Kunskapsmål. De övergripande konsekvenserna
för samhällsviktiga verksamheter inom riskområdet
och dess påverkan på samhället vid översvämning
med återkomsttid på 100 år eller oftare är kända och
berörda aktörer känner till möjliga åtgärder för att
återhämta sig.
1.3.1. Åtgärdsmål. Behovet av nätverk, kontaktvägar
och ansvarsfördelning mellan berörda aktörer före,
under och efter en översvämning är tydliggjort och
uppfyllt.
1.3.2. Kunskapsmål. Enskilda fastighetsägare,
verksamhetsutövare och boende inom
utbredningsområdet för beräknat högsta flöde eller
extremnivå i havet har information om
översvämningsrisken, sitt eget ansvar och det skydd
samhället kan ge vid en översvämning, innan den
inträffar.
1.3.3. Åtgärdsmål. Det finns bland dammägare
planering för samordning av tappning för att minska
konsekvenserna vid översvämning oavsett
återkomsttid.
1.4.1. Kunskapsmål. Risk för ras och skred i närhet till
samhällsviktig verksamhet och dess möjliga
konsekvenser på berörd verksamhet är utredd och
dokumenterad.

5.1.1. Bakgrund till mål för fokusområde människors hälsa
Resultatmål 1.1. och 1.2. grundar sig i att ett flertal samhällsviktiga verksamheter såsom
skolor, vårdcentraler och eventuellt el-försörjning, IT-kommunikation, avlopp och
hemtjänst påverkas av översvämning med 100-års återkomsttid från både havet och
Kungsbackaån. Kunskapsmål 1.1.1. grundar sig i att det finns många oklarheter kring hur
teknisk infrastruktur såsom el-försörjning, telekommunikation och IT-infrastruktur
påverkas vid översvämning. Kunskapsmål 1.1.2. grundar sig på att det finns vägar som
översvämmas, vilket kan medföra längre körsträckor och att vissa områden blir isolerade.
Dessutom finns det vård- och omsorgsverksamheter som påverkas vid översvämning med
återkomsttid på 100 år eller oftare. Målet syftar till att säkerställa att blåljus- och vård- och
omsorgsverksamheter ändå ska behålla sin grundläggande funktion. Kunskapsmål 1.2.1.
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grundar sig i att ett flertal samhällsviktiga verksamheter påverkas av översvämning med
återkomsttid på 100 år, varav konsekvenserna till största del är okända. Syftet är att
konsekvenserna utreds och att förslag på åtgärder tas fram och kommuniceras.
Resultatmål 1.3. grundar sig i att det i arbetet med översvämningsförordningens steg 2
framkommer att många verksamheter eller aktörer påverkas vid översvämning oavsett
återkomsttid. Åtgärdsmål 1.3.1. grundar sig i att det ännu inte finns något etablerat nätverk
för aktörer som påverkas av översvämning/höga flöden i Kungsbackaån. Det finns inte
heller en regional beredskapsplan för översvämning i Kungsbackaån. Åtgärdsmål 1.3.2.
grundar sig i att ett större antal människor påverkas både där de bor och vid sin arbetsplats
i samband med översvämning. För att berörda personer ska uppnå god förmåga att hantera
översvämning krävs att de fått information om översvämningsrisken, vilket ansvar de
själva har och det skydd de kan förvänta sig från samhället. Men för att minska
konsekvenserna av översvämning krävs inte bara att samhället vidtar åtgärder för att
skydda sig, utan även att åtgärder vidtas för att minska översvämningens utbredning. Detta
är syftet med åtgärdsmål 1.3.3., där samordning av tappning mellan dammägare kan bidra
till att översvämningens utbredning och dess konsekvenser minskas.
Resultatmål 1.4. grundar sig i att det i stora delar av det område längs Kungsbackaån som
berörs av översvämning med återkomsttid på 100 år eller oftare finns förutsättningar för
initialskred. Kunskapsmål 1.4.1. syftar därmed till att utreda risker för ras och skred i
översvämningsområdet i närhet till samhällsviktig verksamhet. Detta för att undvika att
människors liv och hälsa påverkas genom att samhällsviktig verksamhet drabbas av
konsekvenser av ras- och skred i samband med, eller efter en översvämningshändelse.

5.2.

Mål för fokusområde kulturarvet

Tabell 2 mål för fokusområde kulturarvet

Övergripande mål 2, kulturarvet: skydda och begränsa skador på värdefulla kulturmiljöer och annat
materiellt kulturarv vid en översvämning.
Resultatmål
2.1. Påverkan på Kungsbacka innerstad vid
översvämning är känd.

Åtgärdsmål/kunskapsmål
2.1.1. Kunskapsmål. De övergripande konsekvenserna
för Kungsbacka innerstad vid ett beräknat högsta
flöde/extremnivå i havet är kända och berörda
aktörer känner till möjliga åtgärder för att skydda
eller återhämta sig.
2.2. Kända fornlämningar och områden av riksintresse 2.2.1. Kunskapsmål. Länsstyrelsen har kunskap om
skadas inte vid översvämningar med beräknat högsta samtliga kända fornlämningar och dess värde,
flöde/extremnivå i havet eller lägre.
sårbarhet och skyddsmöjligheter vid översvämning
med beräknat högsta flöde/extremnivå i havet.
2.2.2. Åtgärdsmål. Länsstyrelsen har säkerställt att
det finns underlag som beskriver hur återställnings/räddningsarbete ska utföras i områden av
kulturhistoriskt värde.

5.2.1. Bakgrund till mål för fokusområde kulturarvet
Resultatmål 2.1. och kunskapsmål 2.1.1 grundar sig att Kungsbacka innerstad, som utgör
en betydande kulturmiljö, berörs av översvämning med återkomsttid på 50 år och uppåt i
Kungsbackaån och översvämning med återkomsttid från 100 år och uppåt i havet.
Eventuella konsekvenser är i nuläget okända.
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Resultatmål 2.2. grundar sig i att det inom översvämningsområdet för BHF eller
extremnivå i havet finns ett stort antal kända fornlämningar och områden av riksintresse.
Det sakas till stor del kunskap om fornlämningarna, både vad gäller deras värde och hur de
eventuellt behöver och kan skyddas från skador orsakade av översvämningar.
Kunskapsmål 2.2.1. syftar till att öka kunskaperna om fornlämningarna och hur de kan
skyddas. Åtgärdsmål 2.2.2. grundar sig i att det i nuläget saknas rutin för hur återställningoch räddningsarbete kan genomföras utan att objekt och områden av kulturhistoriskt värde
påverkas negativt.

5.3.

Mål för fokusområde miljön

Tabell 3 mål för fokusområde miljön

Övergripande mål 3, miljön: skydda och begränsa skador på livsmiljöer och ekosystem vid en
översvämning.
Resultatmål
3.1. Inga föroreningar sprids och orsakar långsiktiga
negativa miljö- och hälsoeffekter vid översvämningar
med en återkomsttid på 100 år eller oftare.

3.2. Inga planerade åtgärder för att minska
översvämningsrisker orsakar långsiktiga negativa
miljö- och hälsoeffekter.

Åtgärdsmål/kunskapsmål
3.1.1. Kunskapsmål. Tillsynsmyndigheterna och
eventuell verksamhetsutövare och/eller
fastighetsägare har kunskap om de förorenade
områden (riskklass 1, 2, 3 och ej riskklassade
branschkassa 2) som finns inom
översvämningsområdet vid översvämning med
återkomsttid på 100 år eller oftare, samt har kunskap
om vilka risker det innebär för miljön.
3.1.2. Åtgärdsmål. Förorenade områden inom
riskområdet för översvämning med återkomsttid på
100 år eller oftare åtgärdas enligt vad
tillsynsmyndigheterna anser vara motiverat utifrån
riskbilden.
3.1.3. Kunskapsmål. Tillsynsmyndigheterna och
eventuell verksamhetsutövare och/eller
fastighetsägare har kunskap om eventuell påverkan
på tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter och
Seveso-anläggningar vid beräknat högsta flöde eller
extremnivå i havet.
3.2.1. Kunskapsmål. Möjliga konsekvenser på Natura
2000 områden vid en översvämning oavsett
återkomsttid har kartlagts.
3.2.2. Åtgärdsmål. Länsstyrelsen har säkerställt att
det finns underlag som beskriver hur återställnings/räddningsarbete ska genomföras i miljökänsliga
områden.

5.3.1. Bakgrund till mål för fokusområde miljö
Bakgrund till resultatmålet 3.1. för fokusområde miljö är att det finns ett flertal förorenade
områden och miljöfarliga verksamheter inom utbredningsområde för översvämning med
100 års återkomsttid eller oftare. Åtgärdsmål 3.1.1. grundar sig i att tillsynsmyndighet och
eventuell verksamhetsutövare inte självklart har kunskap om att identifierade förorenade
områden är belägna inom översvämningsområdet och de risker som detta innebär för
miljön, vilket är en nödvändighet för att riskerna ska kunna åtgärdas. Mål 3.1.1. är en
förutsättning för att åtgärdsmål 3.1.2. ska kunna uppfyllas. Åtgärdsmål 3.1.2. grundar sig i
att det finns behov av att de risker som identifierats i arbetet med mål 3.1.1. åtgärdas för att
säkerställa att inga föreningar sprids som orsakar långsiktiga miljö- och hälsoeffekter vid
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översvämning med återkomsttid på 100 år eller oftare. Kunskapsmål 3.1.3. grundar sig i att
det finns både tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter och Seveso-anläggningar enligt
lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
(SFS 1999:381) 93 inom utbredningsområdet för översvämning med återkomsttid på 100 år
eller oftare, men det är oklart i vilket omfattning som verksamhetsutövare och
tillsynsmyndighet är medveten om detta. Det finns därmed ett behov av att kommunicerade
eventuell påverkan till tillsynsmyndighet och verksamhetsutövare/fastighetsägare.
Resultatmål 3.2. syftar till att säkerställa att de åtgärder som planeras för att motverka
konsekvenser på övriga fokusområden inte medför negativa konsekvenser på miljön. För
att detta ska kunna säkerställas krävs att det finns större kunskapsunderlag gällande
påverkan av översvämning på miljö i området. Kunskapsmål 3.2.1. grundar sig i att Natura
2000-områden berörs av översvämningarna med okända konsekvenser. Målet syftar
därmed till att konsekvenser på Natura 2000-områden utreds och blir kända. Åtgärdsmål
3.2.2. grundar sig i att det i nuläget inte finns någon planering eller rutin för hur
återställnings/räddningsarbete i miljökänsliga områden ska genomföras, trotts att det finns
ett flertal sådana miljökänsliga områden inom översvämningsområdet.

5.4.

Mål för fokusområde ekonomi

Tabell 4 mål för fokusområde ekonomi

Övergripande mål för fokusområde 4, ekonomi: minska ekonomiska förluster, upprätthålla samhällsviktig
verksamhet samt skydda och begränsa skador på egendom vid en översvämning
Resultatmål
4.1. Vidmakthålla en god framkomlighet på
samhällsviktig transportinfrastruktur vid
översvämning med återkomsttid på 100 år eller
oftare.
4.2. Väsentlig ekonomisk verksamhet tar inte stor
direkt skada vid en översvämning med återkomsttid
på 100 år eller oftare.

Åtgärdsmål/kunskapsmål
4.1.1. Åtgärdsmål. Trafikverket ska bedriva ett gott
underhåll för att upprätthålla den grundläggande
funktionen vid översvämning med återkomsttid på
100 år eller oftare.
4.2.1. Kunskapsmål. Konsekvenserna på väsentlig
ekonomisk verksamhet vid en översvämning med
återkomsttid på 100 år eller oftare ska vara kända för
berörda aktörer.
4.2.2. Kunskapsmål. Möjligheter att minska
översvämningens utbredning genom anläggning av
fördröjningsåtgärder uppströms Kungsbackaån är
utredd och dokumenterad.
4.2.3. Kunskapsmål. Möjligheter att minska
översvämningens utbredning genom anläggning av
yttre skyddsbarriär mot höga havsnivåer är utredd
och dokumenterad.

5.4.1. Bakgrund till mål för fokusområde ekonomi
Resultatmål 4.1. grundar sig i att vägsträckor och järnväg av riksintresse översvämmas vid
översvämning med återkomsttid på 100 år eller oftare. Åtgärdsmål 4.2.1. syftar till att
säkerställa att berörda vägsträckor och järnväg kan behålla sin grundläggande funktion när
översvämning när översvämning med återkomsttid på 100 år eller oftare inträffar.
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SFS 1999:381. Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag1999381-om-atgarder-for-att-forebygga-och_sfs-1999-381.
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Resultatmål 4.2. grundar sig i att det även finns ett flertal ekonomiska verksamheter inom
översvämningsområdet för översvämning med återkomsttid på 100 år eller oftare. Det
gäller både industriområden och andra typer av ekonomiska verksamheter. Kunskapsmål
4.1.1. syftar till att översvämningsrisk och dess konsekvenser vid översvämning med
återkomsttid på 100 år eller oftare ska vara kända för berörda aktörer för att de i
förlängningen ska kunna vidta åtgärder som motverkar att verksamheterna tar stor direkt
skada. Kunskapsmål 4.2.2. syftar till att utreda vilka möjligheter som finns för att minska
översvämningens utbredning och på så vis minska konsekvenserna på ekonomisk
verksamhet. Syftet är att utreda vilka möjligheter som finns att anlägga våtmark uppströms
Kungsbackaån för att minska utbredningen på översvämning från vattendraget
Kungsbackaån. Kunskapsmål 4.2.3. grundar sig i att de mest omfattande översvämningarna
i Kungsbacka tätort uppstår vid översvämning från havet. Kungsbacka kommun har under
2020 gett i uppdrag till Norconsult att utreda möjligheterna att anlägga yttre barriär som
skydd mot höga havsnivåer 94.

5.5.

Utvärdering av mål från riskhanteringsplan för cykel 1,
2016–2021

5.5.1. Utvärdering av mål för människors hälsa cykel 1, 2016–2021
Tabell 5 utvärdering av övergripande mål för människors hälsa cykel 1

Övergripande mål
1. Människors hälsa ska inte påverkas
väsentligt av en översvämning.

Utvärdering
Målet är delvis uppnått. Det kvarstår arbete med att
etablera nätverk och kontaktvägar, samt med att utreda
behov av åtgärder. Samhällsviktiga verksamheter har
identifierats och kunskapshöjande åtgärder om
kontinuitetshantering har genomförts, liksom
prognossystem för tidig varning har etablerats.

Tabell 6 utvärdering av resultat och kunskaps-/åtgärdsmål för människors hälsa cykel 1

Resultatmål
1.1. Ingen samhällsviktig
verksamhet drabbas av
en oacceptabel
avbrottstid vid en
översvämning med en
återkomsttid på 100 år
eller oftare.

Utvärdering
Målet har delvis uppnåtts.
Framförallt genom att
konsekvenser på
samhällsviktig verksamhet
har identifierats genom
kommunens och
Länsstyrelsens arbete med
risk- och sårbarhetsanalys.
Målet följer med i
riskhanteringsplan för
2022–2027, med delvis nya
kunskaps-/åtgärdsmål.
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Kunskaps-/åtgärdsmål
Kunskapsmål.
Konsekvenserna för
identifierade
samhällsviktiga
verksamheter inom
riskområdet och dess
påverkan på samhället vid
ett 50- och 100-årsflöde är
kartlagda och
dokumenterade.
Kunskapsmål. Oacceptabel
avbrottstid från
identifierade
samhällsviktiga
verksamheterna inom
riskområdet är
tydliggjorda.

Utvärdering
Uppnått. De åtgärder
som kopplats till målet
har genomförts genom
kommunens och Länsstyrelsens arbete med
risk- och sårbarhetsanalys
och arbete med översvämningsförordningen l
cykel 2.
Pågår. De åtgärder som
kopplats till målet pågår.

Norconsult. (2021). Yttre översvämningsskydd mot höga havsnivåer- förstudie avseende lokalisering,
genomförbarhet och kostnadsbedömning. Kungsbacka kommun.
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1.2. Samhällsviktig
verksamhet kan
återhämta sig vid en
översvämning med en
återkomsttid mer sällan
än 100 år.

Målet är delvis uppnått. De
åtgärder som kopplats till
målet har genomförts.
Målet följer med i
riskhaneringsplan för 2022–
2027 med delvis nya
kunskaps-/åtgärdsmål.

1.3. Berörda aktörer har
en god förmåga att
hantera en översvämning
oavsett återkomsttid.

Målet är delvis uppnått. Det
finns ett fungerande system
för tidig varning och behov
av utrymning vid 50-100års
flöde har utretts i arbete
med
översvämningsförordningen
cykel 2. Plan förstorskalig
utrymning vid
översvämning faller in
under kommunens
allmänna planering för
storskalig utrymning. Det
kvarstår arbete med att
etablera nätverk och
kontaktvägar, samt med att
få ökad kännedom om
varandras planer och
rutiner.
Målet följer med i
riskhaneringsplan för 2022–
2027 med delvis nya
kunskaps-/åtgärdsmål.

42

Kunskapsmål.
Länsstyrelsen, Kungsbacka
kommun och identifierade
samhällsviktiga
verksamheter har ökad
kunskap om behovet av
åtgärder för att nå
resultatmålet.
Kunskapsmål. De
övergripande
konsekvenserna för
identifierade
samhällsviktiga
verksamheter inom
riskområdet och dess
påverkan på samhället vid
ett beräknat högsta flöde
är kända och berörda
aktörer känner till möjliga
åtgärder för att återhämta
sig.
Åtgärdsmål. Behovet av
nätverk, kontaktvägar och
ansvarsfördelning mellan
berörda aktörer före,
under och efter en
översvämning är
tydliggjort och uppfyllt.
Åtgärdsmål.
Länsövergripande och
mellankommunal
samverkan har ökat.

Delvis uppnått. Arbetet är
påbörjat. Arbete med att
tydliggöra behov av
åtgärder pågår.
Målet omformuleras
och följer med i riskhanteringsplan för
2022–2027.
Delvis uppnått. De
åtgärder som kopplats till
målet har genomförts.
Samhällsviktiga verksamheter har identifierats och
kunskapshöjande åtgärder om kontinuitetshantering har genomförts.

Ej uppnått. Arbete med
åtgärd kopplat till målet
har påbörjats.

Delvis uppnått. Arbete
med åtgärd kopplat till
målet pågår bland annat
genom arbete med översvämningsförordningen
cykel 2.
Åtgärdsmål. Berörda
Ej uppnått. Arbete med
aktörer har kännedom om åtgärd kopplat till målet
varandras planer och
har påbörjats.
rutiner för att hantera en
översvämning.
Åtgärdsmål. Det finns en
Delvis uppnått. En av de
planering för utrymning
åtgärder som kopplats
vid en översvämning med till målet har genomförts.
en återkomsttid på 100 år Kommunen har dock
eller oftare.
valt att inte ha särskild
planering för utrymning
vid översvämning, storskalig utrymning vid översvämning sker enligt
ordinarie plan för storskalig utrymning.
Kunskapsmål. Behovet av Delvis uppnått.
utrymning vid 50- och
Genom arbete med över100-årsflöde är kartlagt.
svämningsförordningen
cykel 2 har arbetet
påbörjats. Fortsatt arbete

Åtgärdsmål. Det finns ett
fungerande
prognossystem för tidig
varning för höga
vattennivåer och flöden i
Kungsbackaån.
1.4. Enskilda
fastighetsägare,
verksamhetsutövare och
boende inom
utbredningsområdet för
beräknat högsta flöde har
information om
översvämningsrisken, sitt
eget ansvar och det skydd
samhället kan ge vid en
översvämning, innan den
inträffar.

med målet kopplas till mål
1.1.2. i riskhanteringsplan
för 2022–2027.
Uppnått. Prognossystemet Floodwatch
underhålls och fortsatt
utvecklas.

Pågår. De åtgärder som
kopplats till målet
genomförs under 20212022.
Målet följer med i
riskhaneringsplan för 2022–
2027 med delvis nya
kunskaps-/åtgärdsmål.

5.5.2. Utvärdering av mål för miljön cykel 2016–2021
Tabell 7 utvärdering av övergripande mål för miljön, cykel 1

Övergripande mål
Utvärdering
2. Miljön och naturvärden inom skyddade områden ska Målet har delvis uppnåtts genom att kommunen
inte förorenas vid en översvämning.
genomfört ansvarsutredning på förorenade områden
där kommunen är tillsynsmyndighet. Det har även
tagits hänsyn till risker identifierade i cykel 1 i
tillsynsvägledning och i diskussion av prioritering med
kommunen. Det kvarstår arbete med förorenade
områden där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet, samt
med att åtgärda förorenade område och att kartlägga
konsekvenser på skyddsvärde områden.
Målet lyfts på nytt i riskhanteringsplan för 2022–2027
med delvis nya kunskaps-/åtgärdsmål.
Tabell 8 utvärdering av resultatmål och kunskaps-/åtgärdsmål cykel 1

Resultatmål
2.1. Inga föroreningar
sprids och orsakar
långsiktiga negativa miljöoch hälsoeffekter vid
översvämningar med en
återkomsttid på 100 år
eller oftare.

Utvärdering
Delvis uppnått.
Kommunen har genomfört
ansvarsutredning av
förorenade områden och
beskrivna risker i cykel 1
har tagits upp i
tillsynsvägledning och
prioritering har diskuterats
med kommunen. Det
kvarstår arbete med
förorenade områden där
Länsstyrelsen är
tillsynsmyndighet. Det
återstår även arbete med
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Kunskaps-/åtgärdsmål
Kunskapsmål.
Tillsynsmyndigheterna
(och eventuell
verksamhetsutövare
och/eller fastighetsägare)
har kunskap om de
förorenade områden
(riskklass 2 eller högre om
det upptäckts efter att
planen har fastställts),
vilka risker det innebär för
miljön vid översvämningar
vid 50- och 100-årsflöde.

Utvärdering
Delvis uppnått.
Kommunen har genomfört
ansvarsutredning av
flertalet förorenade
områden. Beskrivna risker
enligt cykel 1 har även
tagits upp i
tillsynsvägledning och
prioritering har diskuterats
med kommunen. Kvarstår
vidare arbete med
förorenade områden där
Länsstyrelsen är
tillsynsmyndighet. Målet

att åtgärda förorenade
områden och att kartlägga
konsekvenser på
skyddsvärda områden.
Målet lyfts på nytt i
riskhanteringsplan för
2022-2027.

2.2. Inga planerade
åtgärder för att minska
översvämningsrisker
orsakar långsiktiga
negativa miljö- och
hälsoeffekter.

Åtgärdsmål. Förorenade
områden inom
riskområdet för 50- och
100-årsflöde åtgärdas
enligt vad som
tillsynsmyndigheterna
anser vara motiverat
utifrån riskbilden.
Kunskapsmål. Möjliga
konsekvenser på
skyddsvärda områden vid
en översvämning oavsett
återkomsttid har kartlagts.

lyfts på nytt i
riskhanteringsplan för
2022–2027.
Ej uppnått. Målet lyfts på
nytt i riskhanteringsplan
för 2022–2027.

Ej uppnått.
Målet har nedprioriterats.
Målet lyfts på nytt i
riskhanteringsplan för
2022–2027.

Uppnått.
Miljökonsekvensbeskrivnin
g har genomförts på de
åtgärder som lyfts i
riskhanteringsplan för
2016—2021.

5.5.3. Utvärdering av mål för kulturarvet 2016–2021
Tabell 9 utvärdering av övergripande mål för kulturarvet cykel 1

Övergripande mål
3. Kulturarvet ska skyddas så att värdefulla lämningar
och kunskap inte förloras vid en översvämning.

Utvärdering
Målet har delvis uppnåtts genom att Kulturvärden i
Kungsbacka innerstad har identifierats och utvärderats
för deras sårbarheter mot klimatförändringar.
Omfattningen av skador på Kungsbacka Gamla
kyrkogård har också utretts. Det kvarstår arbete med
klargöra vilka åtgärder om kan vidtas för att skydda
kulturvärden i Kungsbacka innerstad, samt med att
utreda sårbarhet och skyddsmöjligheter för
fornlämningar.
Målet lyfts på nytt i riskhanteringsplan för 2022-2027.

Tabell 10 utvärdering av resultatmål och kunskaps-/åtgärdsmål för kulturarvet cykel 1

Resultatmål
3.1. Kungsbacka innerstad
som är riksintresse för
kulturmiljövården skadas
inte i sådan omfattning att
kulturmiljövärdet
försvinner vid
översvämning med det
beräknade högsta flödet.

Utvärdering
Delvis uppnått.
Den åtgärd som kopplats
till målet har genomförts
vilket innebär att
kulturvärden identifierats
och utvärderats för deras
sårbarheter mot
klimatförändringar. Det
kvarstår arbete med att
klargöra vilka åtgärder
som kan vidtas för att
skydda eller återhämta
objekt inom riksintresset,
samt att vidta dessa.

44

Kunskaps-/åtgärdsmål
Kunskapsmål. De
övergripande
konsekvenserna för
riksintresset vid ett
beräknat högsta flöde är
kända och berörda aktörer
känner till möjliga
åtgärder för att skydda
eller återhämta sig.

Utvärdering
Delvis uppnått.
Den åtgärd som kopplats
till målet har genomförts
vilket innebär att
kulturvärden identifierats
och utvärderats för deras
sårbarheter mot
klimatförändringar.
Resultatet har
dokumenterats i projektet
”kulturarv och
klimatförändringar i
Sverige. Det kvarstår
arbete med att klargöra

Målet lyfts på nytt i
riskhanteringsplan för
2022–2027 med nya
åtgärder kopplade till
målet.

3.2. Kungsbacka Gamla
kyrkogård skadas inte vid
en översvämning med en
återkomsttid på 100 år
eller oftare.

3.3. Kända fornlämningar
skadas inte vid
översvämningar med det
beräknade högsta flödet
eller lägre.

vilka åtgärder som kan
vidtas för att skydda eller
återhämta objekt inom
riksintresset.
Målet lyfts på nytt i
riskhanteringsplan för
2022–2027 med nya
åtgärder kopplade till
målet.
Uppnått. Omfattning på
Kunskapsmål. Omfattning Uppnått. Omfattning av
skador på Kungsbacka
av skador på Kungsbacka skador på Kungsbacka
gamla kyrkogård har
Gamla kyrkogård vid en
Gamla kyrkogård är
översvämning är utredda. utredda.
genomförts och visat att
inga omfattande skador
Åtgärdsmål. Kungsbacka
Uppnått. Utredning har
uppstår. Inga åtgärder för Gamla kyrkogård ska
visat att inga åtgärder
att skydda Kungsbacka
skyddas genom temporära behövs för att skydda
gamla kyrkogård är
eller permanenta
Kungsbacka Gamla
därmed nödvändiga.
lösningar.
kyrkogård mot
översvämning.
Ej uppnått. Målet har
Kunskapsmål.
Ej uppnått. Målet har
nedprioriterats. Målet lyfts Länsstyrelsen har kunskap nedprioriterats,
på nytt i
om samtliga kända
omfattningen på det
riskhanteringsplan för
arbete som krävs är för
fornlämningar och dess
2022–2027.
stort. Målet omformuleras
värde, sårbarhet och
och lyfts på nytt i
skyddsmöjligheter vid
riskhanteringsplan för
översvämning med det
beräknade högsta flödet. 2022–2027.

5.5.4. Utvärdering av mål för ekonomisk verksamhet 2016–2021
Tabell 11 utvärdering av övergripande mål för ekonomisk verksamhet cykel 1

Övergripande mål
4. Ekonomisk verksamhet som bidrar till samhällets
funktion ska inte utsättas för långvariga avbrott i
verksamheten vid en översvämning.

Utvärdering
Arbete med målet pågår. Samhällsviktig infrastruktur
har identifierats och Trafikverket arbetar med att
säkerställa att infrastruktur av riksintresse inte drabbas
av oacceptabel avbrottstid. Arbete med att identifiera
ekonomisk verksamhet inom översvämningsområdet
pågår. Det kvarstår arbete med att identifiera konsekvenser på samhällsviktig infrastruktur och ekonomisk
verksamhet.
Målet lyfts på nytt i riskhanteringsplan för 2022–2027.

Tabell 12 utvärdering av resultatmål och kunskaps-/åtgärdsmål för ekonomisk verksamhet cykel 1

Resultatmål
4.1. Samhällsviktig
transportinfrastruktur i
Kungsbacka tätort utsätts
inte för oacceptabel
avbrottstid vid
översvämning med en
återkomsttid på 100 år
eller oftare.

Utvärdering
Delvis uppnått.
Samhällsviktig
infrastruktur har
identifierats genom
kommunens och
Länsstyrelsens arbete med
risk- och sårbarhetsanalys.
Det kvarstår arbete med
konsekvenser och behov
av skyddsåtgärder.
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Kunskaps-/åtgärdsmålmål
Kunskapsmål.
Samhällsviktig
transportinfrastruktur har
identifierats och
konsekvenserna på denna
tillsammans med möjliga
åtgärder för att undvika
avbrott är klargjorda.

Utvärdering
Delvis uppnått.
Genom kommunens arbete med risk- och sårbarhets analys har samhällsviktig infrastruktur
identifierats. Det kvarstår
arbete med konsekvenser
och behov av skyddsåtgärder, detta kopplas i
riskhanteringsplan för

4.2. Infrastruktur med
riksintresse (väg eller
järnväg) utsätts inte för
oacceptabel avbrottstid
vid en översvämning
oavsett återkomsttid.
4.3. Väsentlig ekonomisk
verksamhet tar inte stor
direkt skada vid en
översvämning med en
återkomsttid på 100 år
eller oftare.

Pågår. Arbete med
målet pågår internt
på Trafikverket. Målet
omformuleras och lyfts på
nytt i riskhanteringsplan
för 2022-2027.
Pågår. Arbete med målet
pågår och har påbörjats i
och med arbete med
Översvämningsförordningen cykel 2.
fortsatt arbete kopplas till
riskhanteringsplan för
2022–2027 resultatmål
4.2. och kunskapsmål
4.2.1., 4.2.2. och 4.2.3.
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2022–2027 i resultatmål
1.1. och 4.1., samt
kunskapsmål 1.1.2.
och åtgärdsmål 4.1.1.
Kunskapsmål. Det är
Pågår. Arbete med
klargjort vilken avbrottstid målet pågår i samverkan
som är oacceptabel för
mellan Kungsbacka
samhället.
kommun och Länsstyrelsen
Kunskapsmål. Det är
Pågår. Arbete med
klargjort vilken avbrottstid målet pågår internt
som är oacceptabel för
på Trafikverket.
samhället.

Kunskapsmål.
Konsekvenserna på
väsentlig ekonomisk
verksamhet vid en
översvämning med en
återkomsttid på 100 år
eller oftare ska vara kända
för berörda aktörer.

Pågår. Arbete med målet
pågår och har påbörjats i
och med arbete med
Översvämningsförordningen cykel 2.
Fortsatt arbete kopplas till
riskhanteringsplan för
2022–2027 resultatmål
1.3. och kunskapsmål
1.3.3.

6. Åtgärder och prioritering
6.1.

Pågående arbete

Tabell 13 redovisning av pågående arbete med åtgärder från cykel 1

Åtgärd
1.1.3. Tydliggöra behov av åtgärder för samhällsviktig
verksamhet.

1.3.1. Utveckla samverkan vid hantering av
översvämning i Kungsbackaån genom att identifiera
berörda aktörer och bygga nätverk.

1.3.2. Definiera det fortsatta behovet av
länsövergripande och mellankommunal samverkan
och skapa forum för att öka samverkan.

4.1.2. Tydliggöra vad som menas med acceptabel
avbrottstid för samhällsviktig transportinfrastruktur.
4.3.1. Identifiera väsentlig ekonomisk verksamhet som
berörs och utred konsekvenserna vid en
översvämning med en återkomsttid på 100 år eller
oftare.

6.2.

Pågående arbete
Identifiering av samhällsviktig verksamhet
genomfördes i samband med framtagande av
riskkartor under 2019. Arbetet med att identifiera
behov av åtgärder kommer att fortsätta under 2020 i
samband med revidering av riskhaneringsplan för
Kungsbacka.
Ett kunskapshöjande seminarium genomfördes 12
december 2018 med representanter från
länsstyrelserna i Hallands och Västra Götalands län,
Kungsbacka kommun, Mölndals stad, SGI,
Trafikverket, Jordbruksverket, bostadsbolag och andra
fastighetsägare. Samverkan har även utvecklats i
arbetet med av riskkartor och riskhanteringsplan
2019–2021. I arbetet inkluderades Trafikverket.
Kvarstår arbete med att bygga nätverk.
Frågan om fortsatta samverkansbehov har lyfts på det
kunskapshöjande seminariet 12 december.
Länsstyrelsen kommer att arbeta vidare tillsammans
med kommunen för att avgränsa och definiera
samverkan.
Identifiering av samhällsviktig verksamhet har
genomförts under 2019. Arbetet med att tydliggöra
acceptabel avbrottstid pågår.
Länsstyrelsen har identifierat regional samhällsviktig
verksamhet inom området och Kungsbacka kommun
har identifierat lokal samhällsviktig verksamhet inom
arbetet med risk- och sårbarhetsanalys. Återstår
arbete med att utreda konsekvenser.

Planerade åtgärder från cykel 1 som inte genomförts

Tabell 14 redovisning av planerade åtgärder från cykel 1 som inte genomförts

Åtgärd
1.3.3. Initiera arbete för att klargöra rutiner för
hantering av översvämning i Kungsbackaån i relevant
nätverk.
1.3.4. Med stöd av Länsstyrelsens riktlinjer för
utrymningsplanering tydliggöra risker, behov,
möjligheter och svårigheter med en utrymning.
2.1.1. I de fall där det bedöms att länsstyrelsen är
tillsynsmyndighet ska Länsstyrelsen, där det är
möjligt, ställa krav på undersökningar och eventuellt
sanering. Länsstyrelsen ska även beakta förorenade
områden inom 100-flöde i prioriteringen av de
områden som bör åtgärdas.
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Orsak till ej genomfört arbete
Arbetet har inte påbörjats eftersom nätverk ännu inte
etablerats (se uppföljning av mål 1.3.1. och 1.3.2.
ovan).
Arbetet har inte påbörjats. Länsstyrelsen har tagit
fram planering för storskalig utrymning. Kommunen
anser inte att det finns behov av särskild planering för
storskalig utrymning på grund av översvämning.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för Erlanders
tryckeri. Objektet är delvis åtgärdat i samband med
exploatering. Fler undersökningar behövs, men innan
krav kan ställas så behöver en ansvarsutredning göras.
Åtgärden har inte prioriterats under åren 2016–2021.

2.1.4. Genomföra en generell bedömning och ge
kriterier för vad långsiktiga negativa miljö- och
hälsoeffekter innebär i fallet Kungsbackaån.
2.1.5. Kartlägga möjliga konsekvenser på skyddsvärda
områden vid en översvämning oavsett återkomsttid.
3.3.1. Utreda hur kända fornlämningar inom
riskområdet påverkas vid en översvämning med det
beräknade högsta flödet.

6.3.

Åtgärden har inte påbörjats eftersom åtgärden
nedprioriterats. Arbete genomförs i huvudsak inom
vattenförvaltningen.
Åtgärden har inte påbörjats eftersom åtgärden
nedprioriterats. Åtgärden har lyfts på nytt i
riskhanteringsplan för 2022–2027.
Åtgärden har inte genomförts eftersom åtgärden
nedprioriteras till låg. Länsstyrelsen bedömer att det
är liten risk för att fornlämningar skadas enbart vid
översvämning. Om fornlämningen ligger i ett
skredkänsligt område är det större risk. För att kunna
utreda konsekvenser för fornlämningar behövs först
en detaljerad skredutredning eller andra tecken på
sårbarhet.

Ytterligare åtgärder som vidtagits

Tabell 15 redovisning av ytterligare åtgärder som inte genomförts

Åtgärd
Anläggning av skyddsvall längs Kungsbackaån i höjd
med Signeskulle.

6.4.

Effekt
Skyddsvall har medfört att översvämningens
utbredning vid översvämningskartering har minskat.

Förslag på åtgärder 2022–2027

Länsstyrelsen föreslår att följande 26 åtgärder inkluderas i riskhanteringsplanen för att
kunna följas upp i enlighet med översvämningsförordningen. Åtgärderna delas upp utifrån
dess möjligheter att minska ogynnsamma konsekvenser för människors hälsa, miljön,
kulturarvet respektive ekonomisk verksamhet. En del åtgärder förväntas få en positiv effekt
på flera områden. En sammanfattning av åtgärderna med information om hur åtgärderna är
kopplade till målen finns i bilaga 2.
I följande tabeller redovisas:
•

Åtgärd: Förslag på åtgärder och dess åtgärdskategori (förklaringar finns i bilaga 1).

•

Prioritering: Förslag på prioritering av åtgärden på en skala 1-5, där 1 utgör högst
och 5 lägst prioritering.

•

Tidsplan: Förslag på när åtgärden kan genomföras och om det är en löpande
aktivitet.

•

Ansvarig: Beskrivning av vilken aktör som har ansvar för att åtgärden blir
genomförd. Den ansvariga fastställs utifrån det ansvar som beskrivs i avsnitt 2.5.

6.4.1. Åtgärder för människors hälsa
Tabell 16 föreslagna åtgärder för människors hälsa

Åtgärd
Prioritering (1–5)
1.1.1.a. Utred hur teknisk infrastruktur under mark i
3
riskområdet påverkas av översvämningar med
återkomsttid på 100 år eller oftare.
1.1.2.a. Genom samverkan med Länsstyrelsen Västra 5
Götaland höj kompetens i GIS-analys av vattennivå.
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Ansvarig
Kungsbacka kommun,
Länsstyrelsen Halland

Tid
2024–
2026

Länsstyrelsen Halland,
Länsstyrelsen Västra

2022–
2023

Götaland
Kungsbacka kommun,
Region Halland,
Länsstyrelsen Halland

2023–
2026

2

Kungsbacka kommun,
Region Halland

2027–
2027

4

Kungsbacka kommun,
Länsstyrelsen Halland

2022–
2024

5

Kungsbacka kommun,
Länsstyrelsen Halland

2022–
2024

5

Länsstyrelsen Halland

2024–
2027

4

Kungsbacka kommun,
Länsstyrelsen Halland

2022–
2023

3

Kungsbackaåns
Vattenvårdsförbund &
Vattenråd, Dammägare,
Länsstyrelsen Halland,
Länsstyrelsen Västra
Götaland, Kungsbacka
kommun
Kungsbackaåns
Vattenvårdsförbund &
Vattenråd, Dammägare,
Länsstyrelsen Halland,
Länsstyrelsen Västra
Götaland, Kungsbacka
kommun
Länsstyrelsen Halland,
Kungsbacka kommun
Länsstyrelsen Halland, SGI

2022–
2024

Kungsbacka kommun

20242026

Prioritering (1–5)
Ansvarig
5
Länsstyrelsen Halland

Tid
2022I2023

1.1.2.b. Utred beräknad vattennivå på samhällsviktig
infrastruktur och verksamheter vid översvämning
med åtkomsttid på 100 år eller oftare, kommunicera
resultatet till berörda aktörer.
1.1.2.c. Ta fram plan för omplacering av
patienter/elever vid översvämning. Planen ska
inkluderas beredskapsplan för Kungsbackaån.
1.2.1.a. Särskild hänsyn till risker förknippande med
översvämning ska tas i kontinuitetsplaner för
samhällsviktig verksamhet som riskerar att drabbas
av dessa. Detta gäller särskilt verksamheter
geografiskt lokaliserade inom
översvämningsområdet.
1.3.1.a. Definiera det fortsatta behovet av
länsövergripande och mellankommunal samverkan
och skapa forum för att öka samverkan.
1.3.1.b. Ta fram beredskapsplan för Kungsbackaån
med rutiner för samverkan vid översvämning oavsett
återkomsttid.
1.3.2.a. Informera om översvämningsrisken, den
enskildes ansvar och befintliga rutiner för hantering
av översvämning samt övrig relevant information på
Länsstyrelsen och kommunens webbplats.
1.3.3.a. Säkerställ att det finns systematisk
monitorering av flöden.

3

1.3.3.b. Ta fram plan för samordning av tappning i
vattendraget.

4

1.4.1.a. Identifiera samhällsviktig verksamhet i
5
områden med risk för ras och skred.
1.4.1.b. Genomför stabilitetskartering i identifierade 3
områden med samhällsviktig verksamhet och risk för
ras och skred.
1.4.1.c. Informera identifierad samhällsviktig
4
verksamhet i områden med risk för ras- och skred om
de risker som föreligger.

2022–
2027

20222024
20242027

6.4.2. Åtgärder för kulturarvet
Tabell 17 föreslagna åtgärder för kulturarvet

Åtgärd
2.1.1.a. Genom samverkan med Länsstyrelsen Västra
Götaland höj kompetens i GIS-analys av vattennivå.
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I

2.1.1.b. Utred beräknad vattennivå på bebyggelse
skyddad enligt kulturmiljölagen (KML) i Kungsbacka
innerstad vid beräknat högsta flöde eller extremnivå i
havet, kommunicera resultatet till berörda aktörer.
2.1.1.c. Initiera samverkan med andra Länsstyrelser
och kommuner kring hur bebyggelse skyddad enligt
kulturmiljölagen (KML) kan skyddas vid
översvämning.
2.2.1.a. Ta fram generell beskrivning av hur
fornlämningar påverkas vid översvämning.
2.2.2.a. Ta fram lathund/checklista som beskriver hur
återställnings-/räddningsarbete ska utföras i områden
av kulturhistoriskt värde. Framtagen
lathund/checklista ska inkluderas i beredskapsplan
för Kungsbackaån.
2.2.2.b. ”Kulturarv för framtida generationer. Med
klimatperspektiv på Västsveriges kulturarv.
Klimatförändringarnas påverkan på kulturarvet i
Västra Götalands och Hallands län”.
Utifrån rapporten ovan tas en kommunspecifik
sammanställning fram över hur klimatförändringar
kan komma att påverka kulturarvet/kulturmiljön i
Kungsbacka kommun. Översvämning av Kungsbacka
med fokus på kulturmiljö kommer att finnas i denna
sammanställning.

3

Länsstyrelsen Halland

20232026

2

Länsstyrelsen Halland

20222027

2

Länsstyrelsen Halland

3

Länsstyrelsen Halland

20262027
20242027

5

Länsstyrelsen Halland

20212022

Prioritering (1–5)
Ansvarig
2
Länsstyrelsen Halland,
Kungsbacka kommun

Tid
20222027

3

Länsstyrelsen Halland,
Kungsbacka kommun

20222027

3

Kungsbacka kommun

20222027

4

Länsstyrelsen Halland,
Kungsbacka kommun

20222024

5

Länsstyrelsen Halland,
Länsstyrelsen Västra
Götaland
Länsstyrelsen Halland,
Kungsbacka kommun

20222023

6.4.3. Åtgärder för miljön
Tabell 18 föreslagna åtgärder för miljön

Åtgärd
3.1.1.a. Bevaka om förorenade områden riskklass 3
och ej riskklassade branschklass 2 tillkommer efter att
planen har fastställts.
3.1.2.a. I de fall där det bedöms att Länsstyrelsen är
tillsynsmyndighet ska Länsstyrelsen där det är möjligt
ställa krav på undersökningar och eventuellt sanering.
Länsstyrelsen ska även beakta förorenade områden
inom 100-årsflöde i prioriteringen av de områden
som bör åtgärdas.
3.1.2.b. I de fall där det bedöms att kommunen är
tillsynsmyndighet ska kommunen, där det är möjligt,
ställa krav på undersökningar och eventuellt sanering.
Länsstyrelsen ska även beakta förorenade områden
inom 100-årsflöde i prioriteringen av de områden
som bör åtgärdas.
3.1.2.c. Ta upp de beskrivna riskerna enligt steg 2 i
arbete med översvämningsförordningen i
tillsynsvägledningen och diskutera lämplig prioritering
med kommunen.
3.1.3.a. Genom samverkan med Länsstyrelsen Västra
Götaland höj kompetens gällande GIS-analys av
vattennivå.
3.1.3.b. Utred beräknad vattennivå på
tillståndspliktige miljöfarliga verksamheter och
Seveso-anläggningar vid beräknat högsta flöde eller
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4

20232026

extremnivå i havet.
3.1.3.c. Informera tillsynsmyndighet och eventuell
verksamhetsutövare och/eller fastighetsägare om
risker som kan uppstå vid beräknat högsta flöde eller
extremnivå i havet.
3.2.1.a. Ta fram rutin för utredning av konsekvenser
på Natura 2000 områden och vattenskyddsområden i
samband med och efter översvämning.
3.2.1.b. Kartlägga möjliga konsekvenser på Natura
2000 områden vid en översvämning oavsett
återkomsttid.
3.2.2.a. Ta fram lathund/checklista som beskriver hur
återställnings-/räddningsarbete ska utföras i
miljökänsliga områden. Framtagen lathund/checklista
ska inkluderas i beredskapsplan för Kungsbackaån.

4

Länsstyrelsen Halland,
Kungsbacka kommun

20262027

3

Länsstyrelsen Halland

20242025

2

Länsstyrelsen Halland

20262027

4

Länsstyrelsen Halland,
Kungsbacka kommun

20222024

6.4.4. Åtgärder för ekonomi
Tabell 19 föreslagna åtgärder för ekonomi

Åtgärd
4.1.1.a. Trafikverket arbetar med att identifiera
sårbara punkter ur ett klimat- och
sårbarhetsperspektiv
4.2.1.a. Informera om översvämningsrisken, den
enskildes ansvar och befintliga rutiner för hantering
av översvämning samt övrig relevant information på
Länsstyrelsen och kommunens webbplats.
4.2.2.a. Utred möjligheter till anläggning av
fördröjningsåtgärder (till exempel våtmark)
uppströms Kungsbackaån.
4.2.3.a. Utred möjligheter till anläggning av yttre
skyddsbarriär mot höga havsnivåer.

51

Prioritering (1–5)
Ansvarig
5
Trafikverket

Tid
20222027

4

Länsstyrelsen Halland,
Kungsbacka kommun

20272027

4

Länsstyrelsen Halland,
Kungsbacka kommun

20242026

2

Kungsbacka kommun

2022–
2024

7. Åtgärder enligt annan lagstiftning
7.1.

5 kap MB

7.1.1. Samverkan Vattendirektivet
EU:s ramdirektiv för vatten infördes 2000 och syftar till ett långsiktigt och hållbart
utnyttjande av våra vattenresurser. Arbetet ska liksom för översvämningsdirektivet ske på
ett likartat sätt inom EU och ska rikta in sig på att minska föroreningar, främja en hållbar
vattenanvändning och förbättra välståndet för de vattenberoende ekosystemen.
Det övergripande målet för vattenförvaltningen är att vi ska förbättra våra vatten och skapa
en hållbar förvaltning av dem 95, 96. God status innebär god ekologisk och kemisk status i
alla inlands- och kustvatten. För grundvatten innebär det förutom god kemisk status även
god kvantitativ status. Ramdirektivet för vatten betonar även att vatten är gränslöst och att
vi måste samarbeta över nationsgränser såväl som andra administrativa gränser för att
kunna säkra en god vattenkvalitet och tillgång till vatten.
Vattenförvaltningen arbetar med sexåriga arbetscykler och där genomförs en rad
arbetsmoment som är starkt sammankopplade och är beroende av varandra. I varje cykel
analyseras och beskrivs tillståndet i vattenförekomsterna. Till grund för beskrivningarna
ligger bland annat data från övervakning och olika typer av modellanalyser. Baserat på
tillståndet i vattenmiljöerna och den påverkan som vattnet utsätts för arbetas ett
åtgärdsprogram fram. För varje vattenförekomst fastställs vilket kvalitetskrav som ska
gälla, det vill säga vilken miljökvalitetsnorm vattnet ska ha. I slutet av varje cykel
fastställer vattendelegationen åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer,
som blir utgångspunkt för arbetet under kommande cykel.
Vattenförvaltningens arbete och arbetet med riskhanteringsplaner för att motverka
översvämning bör samverka för att synergieffekter mellan de olika planerna ska kunna
bidra till en god vattenstatus och samtidigt minska risken för översvämning.
Det finns många åtgärder som syftar till att förbättra vattenkvalitet, reglering av
vattenflöden, grundvattenbildning, natur och biologisk mångfald som samtidigt kan ha
flera fördelar ur översvämningssynpunkt. Sådana synergieffekter kan nås genom att
förbättra och bevara den naturliga retentionen och lagringsförmågan hos akviferer, marker
och ekosystem. Exempel på åtgärder kan vara restaurering av vattendrag där naturliga
processer samtidigt förbättrar vattenkvaliteten och tillgången till vatten, bevarar livsmiljöer
samt ökar motståndskraften mot klimatförändringar. Samtidigt måste
Översvämningsdirektivets alla fyra fokusområden uppfyllas vilket innebär att risk- och
säkerhetsfrågor måste beaktas. Åtgärder för naturlig retention är ett exempel på åtgärder
som kan, vid en icke omfattande översvämning, bidra till uppnåendet av målen enligt
vattendirektivet och översvämningsdirektivet genom att stärka och bevara akviferers,
95

Vattenmyndigheterna. (2020). Vattenförvaltning i Sverige. Tillgänglig:
https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/vattenforvaltning-i-sverige.html. Hämtad 2020-11-06.
96
SFS 2004:660. Vattenförvaltningsförordning. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2004660-om-forvaltning-av_sfs-2004-660.
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markers och ekosystems naturliga retention och lagringsförmåga. Andra exempel på
åtgärder för ett naturligt vattenupptag som kan påverka vattenkvaliteten positivt och
samtidigt minskar översvämningsrisken är användandet av grön infrastruktur och öppna
dagvattenlösningar.
Vattenförvaltningen genomsyras av ett avrinningsområdesperspektiv vilket är viktigt även
då det kommer till klimatanpassning och koppling till risk för översvämning. Behovet av
åtgärder uppströms i avrinningsområdet för att minska flödestoppar nedströms är en viktig
del av helhetssynen. En klimatanpassning av tätorter kan vara verkningslös om inte risker
uppströms har analyserats och åtgärdats.
Inriktningen för riskhanteringsplanen är att åtgärder enligt 5 kap miljöbalken (MB) som
bidrar till att miljökvalitetsnormer för vatten uppnås ska beaktas. Dessa åtgärder tas fram
inom Vattenförvaltningens åtgärdsprogram för Västerhavet 2021–2027 97. Det bör
bedömas om och hur åtgärderna påverkar risken för översvämning. Samordning med
vattenförvaltningen kommer att intensifieras efter respektive samråd och en bedömning
kommer att göras efter samråden.
7.1.2. Föreslagna åtgärder för att bidra till god vattenstatus
I bilagan till åtgärdsprogrammet presenteras en sammanställning av åtgärdsförslag för att
uppnå god status i Kungsbackaån. Här finns bland annat åtgärder som innebär fysiska
förändringar av vattendrag och som kan innebära påverkan på översvämningsrisken. De
åtgärder som föreslås och som eventuellt kan påverka översvämningsrisken är bland annat
anläggning av våtmark för förbättrad vattenkvalitet (vid WA82828105), våtmark
fosforsdam (vid SE638097-127 640), våtmark för näringsretention (vid SE638097-127
640), fördjupad kartläggning av ytvatten, förbättrad dagvattenhantering genom tillsyn och
planering, samt anpassad skyddszon vid hög erosionsrisk 98.
Åtgärdsprogrammet har ännu inte beslutats. När åtgärdsprogrammet är beslutat kommer
Länsstyrelsen att göra en noggrannare bedömning av hur åtgärderna påverkar
översvämningsrisken.

7.2.

Åtgärder enligt 6 kap MB

6 kap MB behandlar bestämmelser som rör ”identifiering, beskrivning och bedömning av
miljöeffekter vid planering av och beslut om planer och program (strategiska
miljöbedömningar) och verksamheter och åtgärder (specifika miljöbedömningar)” 99.
I Riskhanteringsplanen kopplar resultatmål 3.2. ”Inga planerade åtgärder för att minska
översvämningsrisker orsakar långsiktiga negativa miljö- och hälsoeffekter” och
kunskapsmål 3.2.1. ”Möjliga konsekvenser på Natura 2000 områden vid en översvämning
97

Vattenmyndigheterna. (2021). Vattenförvaltningens åtgärdsprogram för Västerhavet 2021–2027.
Tillgänglig:
https://www.vattenmyndigheterna.se/download/18.5df150191754f287d9175fb/1603980648101/F%C3%B6rs
lag%20till%20%C3%A5tg%C3%A4rdsprogram%202021-2027%20V%C3%A4sterhavet.pdf. (Hämtad
2021-02-06).
98
Vattenmyndigheterna. (2021). Kungsbackaån-mynningen Lillån. Tillgänglig:
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA82828105 (Hämtad 2021-01-28)
99
SFS 1998:808. Miljöbalk. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808.
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oavsett återkomsttid har kartlagts” till 6 kap MB. ”Till dessa mål kopplar de åtgärder som
anges nedan i tabell 20. Åtgärderna syftar till att öka kunskaperna om hur olika miljöer
påverkas av översvämning. Kunskap om detta är nödvändigt för att skapa ett nollalternativ
som åtgärder för att minska översvämningsrisk kan jämföras med. En sammanställning av
åtgärdernas koppling till målen finns i bilaga 2.
Tabell 20 åtgärder enligt 6 kap MB

3.2.1.a. Ta fram rutin för utredning av konsekvenser
3
på Natura 2000 områden och vattenskyddsområden i
samband med och efter översvämning.
3.2.1.b. Kartlägga möjliga konsekvenser på Natura
2
2000 områden vid en översvämning oavsett
återkomsttid.
3.2.2.a. Ta fram lathund/checklista som beskriver hur 4
återställnings-/räddningsarbete ska utföras i
miljökänsliga områden. Framtagen lathund/checklista
ska inkluderas i beredskapsplan för Kungsbackaån.

7.3.

Länsstyrelsen Halland

20242025

Länsstyrelsen Halland

20262027

Länsstyrelsen Halland,
Kungsbacka kommun

20222024

Åtgärder enligt Sevesolagen

Inga verksamheter som omfattas av lag (1999:381) 100 om åtgärder för att förebygga och
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen) förekommer inom
riskområdet och inga åtgärder är aktuella.

100

SFS 1999:381. Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag1999381-om-atgarder-for-att-forebygga-och_sfs-1999-381
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8. Prioritering av åtgärder och
kostnadsnyttoanalyser
Prioritering: Prioriteringar av åtgärder klassas enligt MSB:s vägledning for
riskhanteringsplaner enligt: låg, måttlig, hög, väldigt hög, kritisk och har skett utifrån
aspekter som skyddsbehov och möjligheter att begränsa översvämningens konsekvenser.
De åtgärder som syftar till att skydda samhällsviktig verksamhet prioriteras högt, men även
åtgärder som är relativt enkla att genomföra har fått en hög prioritet. Åtgärder med lägre
prioritet omfattar beredskap för översvämningar som inträffar mer sällan än med 100-års
återkomsttid eller områden där Länsstyrelsen inte har så stor möjlighet att genomföra en
förändring.
En kostnads-nyttoanalys utförs under vår-sommar 2021 av åtgärd 4.2.3.a. ”utred
möjligheter till anläggning av yttre skyddsbarriär mot höga havsnivåer”. Kostnadsnyttoanalysen utförs av Sweco Environment AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands
län. Resultaten av denna redovisas i den slutgiltiga riskhanteringsplanen som redovisas till
MSB senast 22 januari 2022. I det fortsatta arbetet kan ytterligare åtgärder som medför
stora kostnader såsom åtgärd 1.4.1.b. ”genomför stabilitetskartering i identifierade
områden med samhällsviktig verksamhet och risk för ras och skred” och 4.2.2.a. ”utred
möjligheter till anläggning av fördröjningsåtgärder (till exempel våtmark) uppströms
Kungsbackaån” behöva värderas utifrån kostnads-nyttoperspektiv. För att värdera
åtgärderna utifrån kostnads-nyttoperspektiv behöver dock arbetet med åtgärderna komma
längre, i nuläget är åtgärdsförslagen inte definierade vare sig geografiskt eller vad gäller
vilken metod som ska användas. I nuläget finns därmed inte tillräckligt underlag för att
genomföra kostnads-nyttoanalys av berörda åtgärder.
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9. Hänsyn till klimateffekter
Den kartering som ligger till grund för riskkartorna har klimatanpassats för 100-årsflöde i
Nissan och havet, samt extremnivå i havet. Föreslagna mål och åtgärder har samordnats
med den regionala klimatanpassningsplanen 101. Prioritering av mål och åtgärder har också
gjort med hänsyn till framtida klimateffekter.

101

Länsstyrelsen i Hallands län. (2014). Regional handlingsplan för klimatanpassning i Hallands län.
Tillgänglig:https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272da73/1528706250799/2014_5
_Regional%20handlingsplan%20klimatanpassning%20i%20Hallands%20län.pdf.
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10.

Samordning

Riskhanteringsplanen har samordnats lokalt genom att riskkartor, mål och åtgärder har
tagits fram i samverkan med klimatanpassningsstrateg, säkerhetssamordnare och
miljöhandläggare vid Kungsbacka kommun. Riskhanteringsplanen har också samordnats
regionalt genom att medarbetarna från Länsstyrelsens samhälsplaneringsenhet och
kulturvårdsenhet har deltagit i framtagande av mål och åtgärder. Samordning har även skett
med förvaltningsplaner för vattendistrikten genom att ansvarig handläggare granskat de
mål och åtgärder som föreslagits för Riskhanteringsplanen. Riskhanteringsplanen har
samordnats med den regionala handlingsplanen för klimatanpassning genom att ansvarig
handläggare deltagit i framtagande av riskhanteringsplanens mål och åtgärder.
Riskhanteringsplanen har samordnats med Länsstyrelsens risk- och sårbarhetsanalysarbete
genom att framtagande av mål och åtgärder samordnats.
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11. Sammanfattning av samråd och
justeringar efter samråd
11.1. Samrådet
Ett tidigt samråd om riskhanteringsplanen genomfördes i juni-september 2020. Syftet med
samrådet var att ge Kungsbacka kommun och Länsstyrelsens olika enheter möjlighet att
lämna synpunkter på riskhanteringsplanens avgränsningar, mål och miljöbedömningar.
Länsstyrelsen tog även i samverkan med Kungsbacka kommun fram ett flertal åtgärder för
att minska översvämningsrisker i Kungsbacka tätort. Åtgärderna förankrades under det
tidiga samrådet. Under hösten-vintern 2020–2021 hölls möten med Kungsbacka kommun,
Trafikverket och Region Halland för att diskutera deltagande, prioritering och tid för
föreslagna åtgärder.
Det officiella samrådet genomförs under maj-september 2021. Samrådet kommuniceras
genom Kungörelse som publiceras i regionala tidningar samt genom att officiell remiss
skickas till nedan angivna samrådskrets.
11.1.1. Samrådskrets
•

MSB och berörda statliga myndigheter

•

Beredningssekretariatet enligt vattenförvaltningsförordningen

•

Berörda kommuner

•

Räddningstjänster

•

VA-bolag

•

Energibolag

•

Hamnmyndigheter

•

Angränsande länsstyrelser och kommuner

•

Fastighetsägare och verksamhetsutövare

•

Bransch- och intresseorganisationer

•

Forskningsinstitutioner

•

Allmänheten

•

Övriga som har ett väsentligt intresse av riskhanteringsplanen

11.2. Yttranden
Yttranden infogas efter officiellt samråd maj-september 2021.
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12. Ändringar och uppdateringar av
befintliga riskhanteringsplaner
12.1. Övergripande
I cykel 2 inkluderas Kungsbacka enligt SCB i den geografiska avgränsningens för
Göteborgs tätort. I cykel 2 har Kungsbacka tätort även identifierats med betydande
översvämningsrisk från både havet och Kungsbackaån.
Hot och riskkartor för Kungsbackaån har uppdaterats genom att översvämningsanalys har
genomförts med nya höjddata. Nya höjddata inkluderar uppförda översvämningsskydd i
bland annat området Kolla. Analys av objekt inom översvämningsområdet har också
genomförts på nytt. Även hot och riskkartor för översvämning från havet har tillkommit.
Slutsatser från hot- och riskkartor för Kungsbackaån har uppdaterats enligt förändringar i
riskkartor för cykel 2. Även slutsatser från hot- och riskkartor för havet har tillkommit.
En ny redovisning av miljöbedömningen har tagits fram, Miljökonsekvensbeskrivning av
Riskhanteringsplanen i bilaga 3.

12.2. Mål
I riskhanteringsplanen har ett avsnitt som behandlar uppföljning av mål från cykel 1
(avsnitt 6.5) tillkommit.
Mål för arbetet 2022–2027 har uppdaterats enligt de risker som identifierats i de hot- och
riskkartor som tagits fram i cykel 2 102, samt blad annat enligt Räddningstjänsten
Storgöteborgs Handlingsplan för 2020–2023 103, Kungsbacka kommuns risk- och
sårbarhetsanalys 2019 104, Länsstyrelsen i Hallands läns risk- och sårbarhetsanalys 2020 105,
regional handlingsplan för klimatanpassning i Hallands län 106 och förvaltningsplaner enligt
vattenförvaltningsförordningen 107.

102

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB]. (2018). Kungsbacka. Översvämningsportalen,
MSB. Tillgänglig: https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-ochriskkartor/kungsbacka.html. (Hämtad 2020-11-02).
103
Räddningstjänsten storgöteborg. (2019). Handlingsprogram 2020–2023 – enligt lag (2003:778) om skydd
mot olyckor (LSO). Tillgänglig: https://www.rsgbg.se/globalassets/handlingsprogram-2020-2023.pdf.
104
Kungsbacka kommun. (2019). Risk och sårbarhetsanalys 2019 – Kungsbacka kommun. Tillgänglig:
https://www.kungsbacka.se/globalassets/omsorg-stod-och-hjalp/dokument/krisberedskap/risk--ochsarbarhetsanalys-2019---kungsbacka-kommun.pdf.
105
Länsstyrelsen i Hallands län. (2020). Regional risk- och sårbarhetsanalys för Hallands län 2020.
106
Länsstyrelsen i Hallands län. (2014). Regional handlingsplan för klimatanpassning i Hallands län.
Tillgänglig:https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272da73/1528706250799/2014_5
_Regional%20handlingsplan%20klimatanpassning%20i%20Hallands%20län.pdf.
107
Vattenmyndigheterna. (2021). Vattenförvaltningens åtgärdsprogram för Västerhavet 2021–
2027(Samrådshandling). Tillgänglig:
https://www.vattenmyndigheterna.se/download/18.5df150191754f287d9175fb/1603980648101/F%C3%B6rs
lag%20till%20%C3%A5tg%C3%A4rdsprogram%202021-2027%20V%C3%A4sterhavet.pdf. (Hämtad
2021-02-06).
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12.3. Åtgärder
I riskhanteringsplanen har ett avsnitt som behandlar pågående arbete (avsnitt 7.1.),
planerade åtgärder från cykel 1 som inte genomförts (avsnitt 7.2.) och ytterligare åtgärder
som vidtagits (avsnitt 7.3) tillkommit.
Mål för arbetet 2022–2027 har uppdaterats enligt de risker som identifierats i de hot- och
riskkartor som tagits fram i cykel 2 108, samt blad annat enligt Räddningstjänsten
Storgöteborgs Handlingsplan för 2020–2023 109, Kungsbacka kommuns risk- och
sårbarhetsanalys 2019 110, Länsstyrelsen i Hallands läns risk- och sårbarhetsanalys 2020 111,
regional handlingsplan för klimatanpassning i Hallands län 112 och förvaltningsplaner enligt
vattenförvaltningsförordningen 113.
I riskhanteringsplanen har även åtgärder enligt 6 kap MB (avsnitt 8.2.) tillkommit i cykel
2.

108
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB]. (2018). Kungsbacka. Översvämningsportalen,
MSB. Tillgänglig: https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-ochriskkartor/kungsbacka.html. (Hämtad 2020-11-02).
109
Räddningstjänsten storgöteborg. (2019). Handlingsprogram 2020–2023 – enligt lag (2003:778) om skydd
mot olyckor (LSO). Tillgänglig: https://www.rsgbg.se/globalassets/handlingsprogram-2020-2023.pdf.
110
Kungsbacka kommun. (2019). Risk och sårbarhetsanalys 2019 – Kungsbacka kommun. Tillgänglig:
https://www.kungsbacka.se/globalassets/omsorg-stod-och-hjalp/dokument/krisberedskap/risk--ochsarbarhetsanalys-2019---kungsbacka-kommun.pdf.
111
Länsstyrelsen i Hallands län. (2020). Regional risk- och sårbarhetsanalys för Hallands län 2020.
112
Länsstyrelsen i Hallands län. (2014). Regional handlingsplan för klimatanpassning i Hallands län.
Tillgänglig:https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272da73/1528706250799/2014_5
_Regional%20handlingsplan%20klimatanpassning%20i%20Hallands%20län.pdf.
113
Vattenmyndigheterna. (2021). Vattenförvaltningens åtgärdsprogram för Västerhavet 2021–
2027(Samrådshandling). Tillgänglig:
https://www.vattenmyndigheterna.se/download/18.5df150191754f287d9175fb/1603980648101/F%C3%B6rs
lag%20till%20%C3%A5tg%C3%A4rdsprogram%202021-2027%20V%C3%A4sterhavet.pdf. (Hämtad
2021-02-06).
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13.

Uppföljning av planen

13.1. Uppföljning av riskhanteringsplanen
Länsstyrelsen kommer årligen att följa upp åtgärderna i planen och rapportera resultatet till
MSB den 1 februari varje år. I enighet med MSB:s vägledning 114 kommer den årliga
uppföljningen att innehålla en sammanfattning av genomförda åtgärder, eventuella
ändringar i planen samt eventuella justeringar av hot- och riskkartor. Länsstyrelsen
kommer att initiera en process för att möjliggöra samverkan och insamling av information
till uppföljningen. När nästa arbetscykel inleds kommer uppföljningen att innehålla en
beskrivning av genomförda åtgärder och eventuell förklaring av de åtgärder som var
planerade i den förra planen, men som inte har vidtagits samt en beskrivning av
nytillkomna åtgärder sedan den förra riskhanteringsplanen togs fram. Då kommer även
underlaget framtaget från de kunskapsuppbyggande åtgärderna som vidtas under den första
sexårscykeln att användas som underlag för framtagande av de nya åtgärderna.

13.2. Uppföljning av miljökonsekvensbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att följas upp i samband med att
riskhanteringsplanen följs upp. Om åtgärder tillkommer i riskhanteringsplanen kommer det
i Miljökonsekvensbeskrivningen att behöva redogöras för fördelar och nackdelar med de
nya åtgärderna.

13.3. Uppföljning av hotkartor
Hotkartorna kan behöva uppdateras efter det att omfattande åtgärder vidtagits så att
områdets hydrologi avsevärt har förändrats samt eventuellt om en omfattande
översvämning inträffar. Behovet av revidering av riskkartorna ses över årligen i samband
med den årliga uppföljningen av riskhanteringsplanen. Därefter kan Länsstyrelsen påtala
för MSB om det finns behov av att uppdatera hotkartorna. 115

13.4. Uppföljning av riskkartor
Informationen i riskkartorna kan förändras tämligen snabbt när det gäller till exempel
privat och offentlig verksamhet samt befolkningsmängd. Revidering av riskkartorna bör
ske då det har genomförts väsentliga förändringar, till exempel omfattande ny bebyggelse,
verksamheter eller upprättade skyddsområden. Länsstyrelsen kommer att göra en sådan
bedömning av kartorna årligen.

114

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB]. (2020). Vägledning för riskhanteringsplaner:
enligt EU-direktiv 2007/60/EG om bedömning och hantering av översvämningsrisker, förordningen
(2009:956) om översvämningsrisker samt MSB:s föreskrift om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1).
Tillgänglig: https://rib.msb.se/dok.aspx?Tab=2&dokid=29260.
115
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB]. (2020). Vägledning för riskhanteringsplaner:
enligt EU-direktiv 2007/60/EG om bedömning och hantering av översvämningsrisker, förordningen
(2009:956) om översvämningsrisker samt MSB:s föreskrift om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1).
Tillgänglig: https://rib.msb.se/dok.aspx?Tab=2&dokid=29260.
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14. En särskild redovisning av
miljöbedömningen
14.1. Beslut om betydande miljöpåverkan
Den riskhanteringsplan som Länsstyrelsen i Hallands län tagit fram avseende
översvämningsrisker för Halmstads tätort antas medföra betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsen i Hallands län motiverar beslutet på följande vis:
”Åtgärder som kan bli aktuella i riskhanteringsplanen förväntas framförallt bidra positivt
till miljöpåverkan. Med miljöeffekter avses dock enligt Miljöbalken 6 kap 2§1 både
positiva och negativa direkta eller indirekta effekter. I arbetet enligt förordningen om
översvämningsrisker2 steg ett och två har hot- och riskkartor, samt texter som beskriver
konsekvenserna av översvämning i Kungsbacka tätort tagits fram. De konsekvenser som
beskrivs bedöms kunna leda till betydande miljöpåverkan om inga åtgärder vidtas. Mot
bakgrund av detta visar undersökningen att MKB enligt miljöbalken ska tas fram för
riskhanteringsplanen.” 116

14.2. Miljökonsekvensbeskrivning
Länsstyrelsen i Hallands län gav under hösten 2020 i uppdrag till WSP AB Halmstad att ta
fram en Miljökonsekvensbeskrivning av Riskhanteringsplan för Kungsbacka kommun
enligt förordning om översvämningsrisker (2009:956). Miljökonsekvensbeskrivningen
baseras på det beslut om betydande miljöpåverkan som Länsstyrelsen i Hallands län
beslutade i oktober 2020 enligt avsnitt 12.1. Miljökonsekvensen kan läsas i sin helhet i
Bilaga 3.
Sammanfattningsvis har framtagen Miljökonsekvensbeskrivning (Bilaga 3) bedömt att
planens åtgärdsförslag inte leder till att uppsatta mål uppfylls, utan att ytterligare arbete
behövs både på lång och kort sikt.
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att följas upp i samband med att
riskhanteringsplanen följs upp. Om åtgärder tillkommer i riskhanteringsplanen kommer det
i Miljökonsekvensbeskrivningen att behöva redogöras för fördelar och nackdelar med de
nya åtgärderna.

116

Länsstyrelsen i Hallands län. (2020). Beslut om betydande miljöpåverkan, riskhanteringsplan Kungsbacka
tätort. Dnr. 2901–2020.
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0

Bilaga 1: Atgärdstyper
M11 = Ingen åtgärd

Förebyggande åtgärder
M21 = Åtgärd för att undvika översvämnings hotat område. Åtgärd vidtas för att
förhindra placering av nya eller kompletterande verksamheter och bebyggelse i
översvämningshotade områden, till exempel fysisk planering, politiska beslut eller annan
relevant reglering.

.

M22 = Borttagning eller flytt av byggnad eller verksamhet Åtgärder för att avlägsna
verksamheter från översvämningshotade områden eller byggnader. Kan vara att flytta
verksamheter till områden med lägre sannolikhet för översvämningar och/eller lägre
risknivå.
M23 = Begränsning av skada. Anpassning av verksamheter för att minska de negativa
konsekvenserna i händelse av en översvämning, exempelvis åtgärder på byggnader,
infrastruktur, anpassning av verksamheter och processer etc.
M24 = Förebyggande åtgärd övrigt. Annan åtgärd för att förbättra förebyggande av
översvämningsrisker. Kan inkludera framtagande av beslutsstöd och studier, till exempel
modellering av översvämningsrisker, framtagande av beslutsunderlag, fördjupade
sårbarhetsanalyser, framtagande av underhållsprogram för system och verksamheter etc.

Skyddsåtgärder
M31 = Naturliga översvämningsskydd. Exempelvis reducering av avrinning, åtgärder i
avrinningsområdesförvaltning, åtgärder för att minska flödet till naturliga eller konstgjorda
system. Kan innebära förstärkt fördröjningskapacitet, förstärkning av infiltrationskapacitet
och även återställande av naturliga flödessträckor, återplantering av vegetation, åtgärder
som återställer naturliga system för att hjälpa långsamt flöde och lagra vatten.
M32 = Flödesreglering. Åtgärder som innebär fysiska ingrepp för att reglera flöden, till
exempel byggandet, ändring eller avlägsnande av flödeshinder (till exempel dammar eller
andra dämmande konstruktioner eller utveckling av befintlig flödesreglering), åtgärder som
har en betydande inverkan på de hydrologiska förhållandena.
M33 = Byggande av kanaler. Invallning av kust och invallningar längs vattendrag.
Åtgärder som innebär fysiska ingrepp i sötvatten, kanaler, fjällbäckar, flodmynningar,
kustvatten och översvämningsområden. Kan också vara anläggande, ändring eller
borttagande av strukturer/vallar eller förändringen av flödesstråk, borttagande av sediment
dynamik etc.
M34 = Dagvattenhantering. Åtgärder som innebär fysiska ingrepp för att minska
översvämningar på grund av ytvatten, vanligen i stadsmiljö men även andra
ytvattenåtgärder ingår till exempel trummor, kan vara att förbättra dagvattensystemens
dränerings kapacitet eller konstruktion av hållbara dräneringssystem (hållbara
dagvattenlösningar SUDS).
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M35 = Skydd Övrigt. Annan åtgärd för att förbättra skyddet mot översvämningar, vilket
kan omfatta program för översvämningsskydd via underhåll eller politiska
inriktningsbeslut.

Beredskapsåtgärder
M41 = Förbättring av översvämningsprognoser och varning, åtgärd för att upprätta
eller förbättra översvämningsprognoserna eller varningssystem för höga flöden.
M42 = Räddningstjänst och beredskapsplanering. Åtgärd för att upprätta eller förbättra
beredskapen för en översvämning, institutionell planering, planering och förberedelse för
räddningsinsatser.
M43 = Allmänhetens medvetenhet och beredskap. Åtgärd för att upprätta eller förstärka
allmänhetens medvetenhet och beredskap för översvämningar.
M44 = Beredskapsåtgärder Övrigt. Annan åtgärd för att upprätta eller förbättra
beredskapen för översvämningar för att minska negativa konsekvenser.

Återställning/Uppföljning
M51 = Planering för återställning och översyn för individer och samhället (kan också
vara en del i beredskapsplanering). Avser system för individens och samhällets
återhämtning, planer för sanering och återuppbyggnad (för byggnader, infrastruktur, etc.)
Kan vara planer för:
•

Hälsa och psykisk hälsa, stödåtgärder, inkl. att hantera stress (POSOM).

•

Ekonomiskt katastrofstöd (styrmedel via bidrag/skatt), inkl. katastrofrättshjälp,
katastrofersättning vid skada.

•

Förberedelse för permanent eller temporär utrymning.

•

Andra åtgärder för individer och samhället.

M52 =Återställning av miljöskador. Kan vara planer för saneringsåtgärder och
restaureringsverksamhet (med flera delar som fuktssanering, skydd av vattentäkter och
skydd för farliga kemikalier).
M53 = Återställning Övrigt. Kan vara lärdomar från inträffade översvämningar, eller
revision av försäkringsvillkor.

Andra typer av åtgärder
M61 = Annan
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Mål- och åtgärdstabell
Riskhanteringsplan enligt översvämningsförordningen för Kungsbacka
Datum: 2021-04-07
ID

Fokusområde

Mål

Åtgärd

Typ

Typkod

Effektområde

Prio

K-N
analys

Kostnad

Ansvarig

Tid

Status

#

Måltyp, Måltext

Namn, Kort beskrivning

T.ex. Skydd

M#

GS#

1 till 5

Ja/Nej

kr

Länsstyrelsen/kommun
etc

20XX

T.ex.
Pågående

1

T.ex. Människors
hälsa
Människors hälsa

2

Människors hälsa

1.1. Resultatmål.
Ingen samhällsviktig verksamhet drabbas av en oacceptabel
avbrottstid vid översvämning med återkomsttid på 100 år eller
oftare.

3

Människors hälsa

1.1.1. Kunskapsmål.
Konsekvenser på teknisk infrastruktur vid översvämning med
återkomsttid på 100 år eller oftare är klarlagda och
dokumenterade.

1.1.1.a. Utred hur teknisk infrastruktur under mark Skyddsåtgärd
i riskområdet påverkas av översvämningar med
återkomsttid på 100 år eller oftare.

M33

Hela riskområdet

3

Nej

10 000

Kungsbacka kommun,
Länsstyrelsen Halland

2024-2026

4

Människors hälsa

1.1.2. Kunskapsmål.
Blåljusverksamheter samt övriga verksamheter inom vård och
omsorg ska upprätthålla sin grundläggande funktion vid
översvämning med en återkomsttid på 100 år eller oftare.

1.1.2.a. Genom samverkan med Länsstyrelsen
Västra Götaland höj kompetens i GIS-analys av
vattennivå.

Förebyggande åtgärd

M24

Hela riskområdet

5

Nej

5

Människors hälsa

1.1.2.b. Utred beräknad vattennivå på
samhällsviktig infrastruktur och verksamheter vid
översvämning med återkomsttid på 100 år eller
oftare, kommunicera resultatet till berörda
aktörer.

Förebyggande åtgärd

M24

Hela riskområdet

3

Nej

6

Människors hälsa

1.1.2.c. Ta fram plan för omplacering av
patienter/elever vid översvämning. Planen ska
inkluderas i befintlig beredskapsplan.

Återställnningsåtgärd

M51

Hela riskområdet

2

7

Människors hälsa

1.2. Resultatmål.
Samhällsviktig verksamhet kan återhämta sig vid en
översvämning med en återkomsttid på 100 år eller oftare.

8

Människors hälsa

1.2.1. Kunskapsmål.
De övergripande konsekvenserna för samhällsviktiga
verksamheter inom riskområdet och dess påverkan på samhället
vid ett beräknat högsta flöde är kända och berörda aktörer
känner till möjliga åtgärder för att återhämta sig.

1.2.1.a. Särskild hänsyn till risker förknippande
Beredskapsåtgärd
med översvämning ska tas i kontinuitetsplaner för
samhällsviktig verksamhet som riskerar att drabbas
av dessa. Detta gäller särskilt verksamheter
geografiskt lokaliserade inom
översvämningsområdet.

M42

Hela riskområdet

9

Människors hälsa

1.3. Resultatmål.
Berörda aktörer har en god förmåga att hantera en
översvämning oavsett återkomsttid.

10

Människors hälsa

M42

11

Människors hälsa

12

Människors hälsa

1.3.1. Åtgärdsmål.
1.3.1.a. Definiera det fortsatta behovet av
Beredskapsåtgärd
Behovet av nätverk, kontaktvägar och ansvarsfördelning mellan länsövergripande och mellankommunal samverkan
berörda aktörer före, under och efter en översvämning är
och skapa forum för att öka samverkan.
tydliggjort och uppfyllt.
1.3.1.b. Ta fram beredskapsplan för Kungsbackaån Beredskapsåtgärd
med rutiner för samverkan vid översvämning
oavsett återkomsttid.
1.3.2. Kunskapsmål.
1.3.2.a. Informera om översvämningsrisken, den
Beredskapsåtgärd
Enskilda fastighetsägare, verksamhetsutövare och boende inom enskildes ansvar och befintliga rutiner för
utbredningsområdet för beräknat högsta flöde har information hantering av översvämning samt övrig relevant
om översvämningsrisken, sitt eget ansvar och det skydd
information på Länsstyrelsen och kommunens
samhället kan ge vid en översvämning, innan den inträffar.
webbplats.

13

Människors hälsa

1.3.3. Åtgärdsmål.
Det finns bland dammägare planering för samordning av
tappning för att minska konsekvenserna vid översvämning
oavsett återkomsttid.

1. Övergripande mål.
Värna människors liv och hälsa och minska antalet personer som
drabbas negativt av en översvämning.

1.3.3.a. Säkerställ att det finns systematisk
monitorering av flöden.

Skyddsåtgärd

Länsstyrelsen Halland,
2022-2023
Länsstyrelsen Västra
Götaland, Region Halland
10 000

Kungsbacka kommun,
Länsstyrelsen Halland,
Region Halland

2023-2026

Nej

Kungsbacka kommun,
Region Halland

2027-2027

4

Nej

Kungsbacka kommun,
Länsstyrelsen Halland

2022-2024 Pågående

Hela riskområdet

5

Nej

Kungsbacka kommun,
Länsstyrelsen Halland

2022-2024

M42

Hela riskområdet

5

Nej

10 000

Länsstyrelsen Halland

2024-2027

M43

Hela riskområdet

4

Nej

15 000

Kungsbacka kommun,
Länsstyrelsen Halland

2022-2023 Pågående

M35

Hela riskområdet

3

Nej

Kungsbackaåns
Vattenvårdsförbund &
Vattenråd (Kbavvf),
Dammägare,
Länsstyrelsen Halland,
Länsstyrelsen Västra
Götaland, Kungsbacka
kommun

2022-2024

Annan lagstiftning

oavsett återkomsttid.

14

Människors hälsa

1.3.3.b. Ta fram plan för samordning av tappning i Skyddsåtgärd
vattendraget.

15

Människors hälsa

1.4. Resultatmål.
Samhällsviktig verksamhet ska inte drabbas av negativa
konsekvenser från ras och skred som uppstår till följd av
översvämning.

16

Människors hälsa

17

Människors hälsa

1.4.1. Kunskapsmål.
1.4.1.a. Identifiera samhällsviktig verksamhet i
Risk för ras och skred i närhet till samhällsviktig verksamhet och områden med risk för ras och skred.
dess möjliga konsekvenser på berörd verksamhet är utredd och
1.4.1.b. Genomför stabilitetskartering i
dokumenterad.
identifierade områden med samhällsviktig
verksamhet och risk för ras och skred.

18

Människors hälsa

1.4.1.c. Informera identifierad samhällsviktig
verksamhet i områden med risk för ras- och skred
om de risker som föreligger.

M32

Hela riskområdet

4

Nej

Förebyggande åtgärd

M24

Hela riskområdet

5

Nej

Förebyggande åtgärd

M23

Hela riskområdet

3

Nej

Beredskapsåtgärd

M44

Hela riskområdet

4

Nej

25 000

Kungsbackaåns
Vattenvårdsförbund &
Vattenråd (Kbavvf),
Dammägare,
Länsstyrelsen Halland,
Länsstyrelsen Västra
Götaland, Kungsbacka
kommun

2022-2027

Länsstyrelsen Halland,
Kungsbacka kommun

2022-2024

300 000

Länsstyrelsen Halland,
SGI

2024-2027

15 000

Kungsbacka kommun

2024-2026
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Riskhanteringsplan enligt översvämningsförordningen för Kungsbacka
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ID

Fokusområde

Mål

Åtgärd

Typ

Typkod

Effektområde

Prio

K-N
analys

Kostnad

Ansvarig

#

Måltyp, Måltext

Namn, Kort beskrivning

T.ex. Skydd

M#

GS#

1 till 5

Ja/Nej

kr

Länsstyrelsen/kom 20XX
mun etc

19

T.ex. Människors
hälsa
Kulturarvet

20

Kulturarvet

2.1. Resultatmål.
Påverkan på Kungsbacka innerstad vid översvämning är
känd.

21

Kulturarvet

2.1.1.a. Genom samverkan med
Fförebyggande åtgärd
Länsstyrelsen Västra Götaland höj
kompetens i GIS-analys av vattennivå.

M24

Hela riskområdet

5

Nej

22

Kulturarvet

2.1.1. Kunskapsmål.
De övergripande konsekvenserna för Kungsbacka
innerstad vid ett beräknat högsta flöde är kända och
berörda aktörer känner till möjliga åtgärder för att
skydda eller återhämta sig.

M24

Hela riskområdet

3

Nej

23

Kulturarvet

2.1.1.b. Utred beräknad vattennivå på Fförebyggande åtgärd
bebyggelse skyddad enligt
kulturmiljölagen (KML) i Kungsbacka
innerstad vid beräknat högsta flöde,
kommunicera resultatet till berörda
aktörer.
2.1.1.c. Initiera samverkan med andra Fförebyggande åtgärd
Länsstyrelser och kommuner kring hur
bebyggelse skyddad enligt
kulturmiljölagen (KML) kan skyddas vid
översvämning.

M23

Hela riskområdet

2

Nej

24

Kulturarvet

2.2. Resultatmål.
kända fornlämningar och områden av riksintresse
skadas inte vid översvämningar med det beräknade
högsta flödet eller lägre.

25

Kulturarvet

2.2.1.a. Ta fram generell beskrivning
av hur fornlämningar påverkas vid
översvämning.

Återställningsåtgärd

M53

Hela riskområdet

2

Nej

26

Kulturarvet

2.2.1. Kunskapsmål.
Länsstyrelsen har kunskap om samtliga kända
fornlämningar och dess värde, sårbarhet och
skyddsmöjligheter vid översvämning med det
beräknade högsta flödet.
2.2.2. Åtgärdsmål.
Länsstyrelsen har säkerställt att det finns underlag som
beskriver hur återställnings-/räddningsarbete ska
utföras i områden av kulturhistoriskt värde.

2.2.2.a. Ta fram lathund/checklista
som beskriver hur återställnings/räddningsarbete ska utföras i
områden av kulturhistoriskt värde.
Framtagen lathund/checklista ska
inkluderas i befintlig beredskapsplan.

Återställningsåtgärd

M53

Hela riskområdet

3

Nej

Tid

2. Övergripande mål.
Skydda och begränsa skador på värdefulla kulturmiljöer
och annat materiellt kulturarv vid en översvämning.

10 000

15 000

Länsstyrelsen
Halland

20222023

Länsstyrelsen
Halland

20232026

Länsstyrelsen
Halland

20222027

Länsstyrelsen
Halland

20262027

Länsstyrelsen
Halland

20242027

Status
T.ex.
Pågående

Annan
lagstiftning

beskriver hur återställnings-/räddningsarbete ska
utföras i områden av kulturhistoriskt värde.

27

Kulturarvet

2.2.2.b. ”Kulturarv för fra tida
Förebyggande åtgärd
generationer. Med klimatperspektiv
på Västsveriges kulturarv.
Klimatförändringarnas påverkan på
kulturarvet i Västra Götalands och
Halla ds lä ”
Utifrån rapporten ovan tas en
kommunspecifik sammanställning
fram över hur klimatförändringar kan
komma att påverka
kulturarvet/kulturmiljön i Kungsbacka
kommun. Översvämning av
Kungsbacka med fokus på kulturmiljö
kommer att finnas i denna
sammanställning.

M23

Hela riskområdet

5

Nej

Länsstyrelsen
Halland,
Länsstyrelsen
Västra Götaland

20212022

Pågående

Mål- och åtgärdstabell
Riskhanteringsplan enligt översvämningsförordningen för Kungsbacka
Datum: 2021-04-07
ID

Fokusområde

Mål

Åtgärd

Typ

Typkod

Effektområde

Prio

K-N
analys

Kostnad

Ansvarig

#

T.ex. Människors hälsa

Måltyp, Måltext

Namn, Kort beskrivning

T.ex. Skydd

M#

GS#

1 till 5

Ja/Nej

kr

Länsstyrelsen/kommun 20XX
etc

28

Miljön

3. Övergripande mål.
Skydda och begränsa skador på livsmiljöer och ekosystem vid en
översvämning

29

Miljön

3.1. Resultatmål.
Inga föroreningar sprids och orsakar långsiktiga negativa miljö- och
hälsoeffekter vid översvämningar med en återkomsttid på 100 år eller
oftare.

30

Miljön

3.1.1. Kunskapsmål.
3.1.1.a. Bevaka om förorenade områden riskklass 3 och Återställningsåtgärd
Tillsynsmyndigheterna och eventuell verksamhetsutövare och/eller
ej riskklassade branschklass 2 tillkommer efter att
fastighetsägare har kunskap om de förorenade områden (riskklass 1, 2, 3 och planen har fastställts.
ej riskklassade branschklass 2) som finns inom översvämningsområdet vid
översvämning med återkomsttid på 100 år eller oftare, samt har kunskap om
vilka risker det innebär för miljön.

M52

Hela riskområdet

2

Nej

Länsstyrelsen Halland,
Kungsbacka kommun

20222027

31

Miljön

3.1.2. Åtgärdsmål.
Förorenade områden inom riskområdet för 50- och 100-årsflöde åtgärdas
enligt vad tillsynsmyndigheterna anser vara motiverat utifrån riskbilden.

3.1.2.a. I de fall där det bedöms att Länsstyrelsen är
Återställningsåtgärd
tillsynsmyndighet ska Länsstyrelsen där det är möjligt
ställa krav på undersökningar och eventuellt sanering.
Länsstyrelsen ska även beakta förorenade områden
inom 100-årsflöde i prioriteringen av de områden som
bör åtgärdas.

M52

Hela riskområdet

3

Nej

Länsstyrelsen Halland,
Kungsbacka kommun

20222027

32

Miljön

3.1.2.b. I de fall där det bedöms att kommunen är
Återställningsåtgärd
tillsynsmyndighet ska kommunen, där det är möjligt,
ställa krav på undersökningar och eventuellt sanering.
Länsstyrelsen ska även beakta förorenade områden
inom 100-årsflöde i prioriteringen av de områden som
bör åtgärdas.

M52

Hela riskområdet

3

Nej

Kungsbacka kommun

20222027

33

Miljön

3.1.2.c. Ta upp de beskrivna riskerna enligt steg 2 i
Återställningsåtgärd
arbete med översvämningsförordningen i
tillsynsvägledningen och diskutera lämplig prioritering
med kommunen.

M52

Hela riskområdet

4

Nej

Länsstyrelsen Halland,
Kungsbacka kommun

20222024

34

Miljön

Förebyggande åtgärd

M24

Hela riskområdet

5

Nej

Länsstyrelsen Halland,
Länsstyrelsen Västra
Götaland

20222023

35

Miljön

3.1.3.b. Utred beräknad vattennivå på tillståndspliktiga Förebyggande åtgärd
miljöfarliga verksamheter och Seveso-anläggningar vid
beräknat högsta flöde.

M24

Hela riskområdet

4

Nej

15 000

Länsstyrelsen Halland,
Kungsbacka kommun

20232026

36

Miljön

3.1.3.c. Informera tillsynsmyndighet och eventuell
verksamhetsutövare och/eller fastighetsägare om
risker som kan uppstå vid beräknat högsta flöde.

Beredskapsåtgärd

M44

Hela riskområdet

4

Nej

10 000

Länsstyrelsen Halland,
Kungsbacka kommun

20262027

37

Miljön

3.2. Resultatmål.
Inga planerade åtgärder för att minska översvämningsrisker orsakar
långsiktiga negativa miljö- och hälsoeffekter.

38

Miljön

3.2.1. Kunskapsmål.
3.2.1.a. Ta fram rutin för uppföljning av konsekvenser
Möjliga konsekvenser på Natura 2000 områden vid en översvämning oavsett på Natura 2000 områden och vattenskyddsområden i
återkomsttid har kartlagts.
samband med och efter översvämning.

Återställningsåtgärd

M52

Hela riskområdet

3

Nej

Länsstyrelsen Halland

20242025

6 kap Miljöbalk
(SFS 1998:808)

39

Miljön

Återställningsåtgärd

M52

Hela riskområdet

2

Nej

Länsstyrelsen Halland

20262027

6 kap Miljöbalk
(SFS 1998:808)

40

Miljön

3.2.2.a. Ta fram lathund/checklista som beskriver hur Återställningsåtgärd
återställnings-/räddningsarbete ska utföras i
miljökänsliga områden. Framtagen lathund/checklista
ska inkluderas i beredskapsplan för Kungsbackaån.

M53

Hela riskområdet

4

Nej

Länsstyrelsen Halland,
Kungsbacka kommun

20222024

6 kap Miljöbalk
(SFS 1998:808)

3.1.3. Kunskapsmål.
Tillsynsmyndigheterna och eventuell verksamhetsutövare och/eller
fastighetsägare har kunskap om eventuell påverkan på tillståndspliktiga
miljöfarliga verksamheter och Seveso-anläggningar vid beräknat högsta
flöde.

3.1.3.a. Genom samverkan med Länsstyrelsen Västra
Götaland höj kompetens gällande GIS-analys av
vattennivå.

3.2.1.b. Kartlägga möjliga konsekvenser på Natura
2000 områden vid en översvämning oavsett
återkomsttid.
3.2.2. Åtgärdsmål.
Länsstyrelsen har säkerställt att det finns underlag som beskriver hur
återställnings-/räddningsarbete ska genomföras i miljökänsliga områden.

50 000

Tid

Status

Annan lagstiftning

T.ex.
Pågående

Mål- och åtgärdstabell
Riskhanteringsplan enligt översvämningsförordningen för Kungsbacka
Datum: 2021-04-07
ID

Fokusområde

#

T.ex. Människors hälsa

41

Ekonomisk verksamhet

42

Ekonomisk verksamhet

43

Ekonomisk verksamhet

44

Ekonomisk verksamhet

45

Ekonomisk verksamhet

46

Ekonomisk verksamhet

47

Ekonomisk verksamhet

ärdstabell

ligt översvämningsförordningen för Kungsbacka

Mål
Måltyp, Måltext
4. Övergripande mål.
Minska ekonomiska förluster, upprätthålla samhällsviktig verksamhet samt skydda
och begränsa skador på egendom vid en översvämning.
4.1. Resultatmål.
Vidmakthålla en god framkomlighet på samhällsviktig transportinfrastruktur vid
100-årsflöde.
4.1.1. Åtgärdsmål.
Trafikverket ska bedriva ett gott underhåll för att upprätthålla den grundläggande
funktionen vid 100 årsflöde.
4.2. Resultatmål.
Väsentlig ekonomisk verksamhet tar inte stor direkt skada vid en översvämning
med en återkomsttid på 100 år eller oftare.
4.2.1. Kunskapsmål.
Konsekvenserna på väsentlig ekonomisk verksamhet vid en översvämning med en
återkomsttid på 100 år eller oftare ska vara kända för berörda aktörer.

4.2.2. Kunskapsmål.
Möjligheter att minska översvämningens utbredning genom anläggning av
fördröjningsåtgärder uppströms Kungsbackaån är utredd och dokumenterad.
4.2.3. Kunskapsmål.
Möjligheter att minska översvämningens utbredning genom att anläggning av
yttre skyddsbarriär mot höga havsnivåer är utredd och dokumenterad.

Åtgärd

Typ

Typkod

Namn, Kort beskrivning

T.ex. Skydd

M#

4.1.1.a. Trafikverket arbetar med att identifiera
sårbara punkter ur ett klimat- och
sårbarhetsperspektiv.

Förebyggade åtgärd

M23

4.2.1.a. Informera om översvämningsrisken, den Beredskapsåtgärd
enskildes ansvar och befintliga rutiner för
hantering av översvämning samt övrig relevant
information på Länsstyrelsen och kommunens
webbplats.

M43

4.2.2.a. Utred möjligheter till anläggning av
fördröjningsåtgärder (t.ex. våtmark) uppströms
Kungsbackaån.

Skyddsåtgärd

M31

4.2.3.a. Utred möjligheter till anläggning av yttre Skyddsåtgärd
skyddsbarriär mot höga havsnivåer.

M33

Effektområde

Prio

GS#

1 till 5

K-N
analys
Ja/Nej

Hela riskområdet

5

Nej

Hela riskområdet

4

Nej

Hela riskområdet

4

Nej

Hela riskområdet

2

Ja

Kostnad

Ansvarig

kr

Länsstyrelsen/komm 20XX
un etc

Trafikverket

15 000

Tid

20222027

Länsstyrelsen
2027Halland, Kungsbacka 2027
kommun

150 000 Länsstyrelsen
2024Halland, Kungsbacka 2026
kommun
200 000

Kungsbacka kommun 20222024

Status
T.ex. Pågående

Pågående

Pågående

Pågående

Annan lagstiftning
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ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har identifierat Kungsbacka tätort som en ort
med betydande översvämningsrisk. I samband med detta arbete genomförde MSB en
landsomfattande översyn för att identifiera områden med betydande risk för översvämning. Totalt
identifierades 25 stycken områden, varav Kungsbacka tätort var en av dessa.
Länsstyrelsen i Halland har därefter tagit fram en plan för hur man ska hantera riskerna kopplade till
översvämningar, en så kallad riskhanteringsplan. I denna redovisas flera olika resultat-, kunskaps- och
åtgärdsmål. Kopplat till dessa mål har åtgärder tagits fram med syfte att minska risken för påverkan på
människors hälsa, samhällsviktig verksamhet, infrastruktur, kulturarvet, miljön fastighetsägare, företag
och boende inom tätorten.
Riskhanteringsplanen som Länsstyrelsen i Hallands län tagit fram avseende översvämningsrisker för
Kungsbacka tätort antas medföra betydande miljöpåverkan. Beslutet togs 2020-11-09 (Dnr 29012020). En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) måste därmed tas fram som visar på vilka konsekvenser
riskhanteringsplanen kommer få på de identifierade miljöaspekterna:
-

Människors hälsa
Kulturarv
Miljön
Ekonomisk verksamhet

MKB:n visar på att riskhanteringsplanen i sin helhet medför positiva konsekvenser för samtliga
miljöaspekter och att nollalternativet, dvs. att inte fastställa riskhanteringsplanen medför negativa
konsekvenser på samtliga miljöaspekter.
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1

INLEDNING

1.1 UPPDRAGET
WSP Sverige AB har fått i uppdrag att utreda miljökonsekvenserna av den framtagna
riskhanteringsplanen avseende översvämningar för Kungsbacka tätort och sammanställa denna
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) baserad på uppgifter i riskhanteringsplanen.
Syftet med MKB:n är att identifiera, beskriva och värdera de direkta och indirekta konsekvenser som
riskhanteringsplanen kan medföra för människors hälsa, kulturarvet, miljön och ekonomiska
verksamheter.

1.2 BAKGRUND TILL MKB
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har identifierat Kungsbacka tätort som en ort
med betydande översvämningsrisk i samband med myndighetens arbete med förordning (2009:956)
om översvämningsrisker cykel 2.
MSB genomförde en landsomfattande översyn för att identifiera områden med betydande
översvämningsrisk. Totalt identifierades 25 stycken områden, varav Kungsbacka tätort var en av
dessa.
Länsstyrelsen i Halland har därefter tagit fram en riskhanteringsplan, där länsstyrelsen bedömer att
planen i sin helhet kan medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en MKB måste tas fram.

1.3 SAMRÅD OCH BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Ett tidigt samråd om riskhanteringsplanen genomfördes i juni 2020. Syftet med samrådet var att ge
Kungsbacka kommun och Länsstyrelsens olika enheter möjlighet att lämna synpunkter på
riskhanteringsplanens avgränsningar, mål och miljöbedömningar. Länsstyrelsen har även tagit fram ett
flertal åtgärder för att minska översvämningsrisker i Kungsbacka tätort och för att dessa ska få effekt
krävs samverkan mellan olika aktörer. Åtgärderna som Länsstyrelsen tagit fram förankrades under
samrådet men det behövs fortsatta möten för att diskutera åtgärdernas detaljeringsgrad.
Den riskhanteringsplan som Länsstyrelsen i Hallands län tagit fram avseende översvämningsrisker för
Kungsbacka tätort antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen i Halland motiverar beslutet
på följande vis:
”Åtgärder som kan bli aktuella i riskhanteringsplanerna förväntas framförallt bidra positivt till
miljöpåverkan. Med miljöeffekter avses dock enligt Miljöbalken 6 kap 2§ 1 både positiva och negativa
direkta eller indirekta effekter. I arbetet enligt förordningen om översvämningsrisker2 steg ett och två
har hot- och riskkartor, samt texter som beskriver konsekvenserna av översvämning i Kungsbacka
tätort tagits fram. De konsekvenser som beskrivs bedöms kunna leda till betydande miljöpåverkan om
inga åtgärder vidtas. Mot bakgrund av detta visar undersökningen att MKB enligt miljöbalken ska tas
fram för riskhanteringsplanen.”

1 SFS 1998:808. Miljöbalk. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808.
2 SFS 2009:956. Förordning om översvämningsrisker. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2009956-om-oversvamningsrisker_sfs-2009-956.
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2

METOD FÖR MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

2.1 AVGRÄNSNING I TID
Riskhanteringsplanen bygger på sexårscykler och ska gälla mellan 2022 och 2027. De åtgärder som
omfattas i riskhanteringsplanen bedöms i första hand som genomförbara inom denna sexårsperiod.
Den tidsmässiga avgränsningen för MKB:n sätts därmed till 2027.
Det är dock viktigt att poängtera att konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna kan sträcka sig över
en längre tidshorisont än 2027, vilket är något som behöver beaktas.
Det är även viktigt att poängtera att resultatmålen är formulerade utifrån en hög ambitionsnivå och ett
långsiktigt perspektiv. Vissa av resultatmålen kan kräva flera sexårscykler för att uppnås, medan
andra kan uppnås på en kortare tid men kräver ett kontinuerligt arbete för att bibehålla nivån.

2.2 AVGRÄNSNING I RUM
Denna MKB är kopplad till
riskhanteringsplanen avseende
översvämningar, som är framtagen
för Kungsbacka tätort.
Kungsbackas tätort innefattar bl.a.
Frillesås, Åsa, Onsala, Vallda,
Högås. I planen har en geografisk
avgränsning tagits fram, se figur 1,
vilken även kopplar an till de hotoch riskkartor som är framtagna.
Dessa kartor har legat till underlag
för de bedömningar som gjorts i
denna MKB.
Kungsbacka tätort påverkas i olika
grad beroende på
översvämningstyp. I den nedre
delen av Kungsbackaån påverkas
nivån huvudsakligen av havsnivån,
medan i den övre delen nivåerna
huvudsakligen påverkas av flödet i
ån. Påverkan från havet sträcker
sig tydligt upp till Kraftvägen.
Utmed ån finns även risk för skred,
vilken kan öka vid översvämning.
Den geografiska avgränsningen för
MKB:n omfattar därmed
Kungsbacka tätort, mellan Frillesås
i söder och Spårhaga i norr.
Uppströms Kungsbackaån sträcker
sig avgränsningsområdet till
Anneberg/Älvsåker.

I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
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Figur 1. Karta över avgränsningsområdet.
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2.3 AVGRÄNSNING I SAK
En avgränsning av innehållet i MKB:n innebär en fokusering på väsentliga frågor och miljöeffekter som
ska konsekvensbedömas. De miljöeffekter som beskrivs och bedöms i denna MKB är:
-

Påverkan på människors hälsa
Konsekvenser på kulturarvet
Konsekvenser för miljö
Ekonomiska konsekvenser

I riskhanteringsplanen avseende översvämningar för Kungsbackas tätort har ett antal åtgärder tagits
fram. Dessa åtgärder konsekvensbedöms översiktligt i denna MKB, se även kapitel 6.
Bedömningarna görs för åtgärdernas konsekvenser vid tre olika flödesnivåer:
-

50-årsflöde (hög sannolikhet)
100-årsflöde/nivå (medelhög sannolikhet)
Beräknat högsta flöde (låg sannolikhet)

Med årsflöde avses flöde i Kungsbackaån, medan nivå avser vattennivå i havet. Ett 50-årsflöde
inträffar i genomsnitt var femtionde år och ett 100-årsflöde/nivå varje hundrade år. Det beräknade
högsta flödet innefattar ett extremflöde som tagits fram genom att kombinera flera kritiska faktorer, så
som nederbörd, snösmältning, hög markvattenhalt och fyllnadsgrad i vattenmagasin.
Konsekvenserna som bedöms i denna MKB berör översvämningar som orsakas av höga flöden i
Kungsbackaån och/eller översvämningar orsakade av havet. Klimatförändringar och därmed stigande
havsnivåer har beaktats vid 100-årsflöde och beräknat högsta flöde (BHF) till det flöde eller vattennivå
som troligtvis råder vid år 2100. De konsekvenser som uppstår vid en översvämning med en
återkomst på 50 år har dock inte klimatanpassats till följd av att denna tidshorisont ligger nära i tid och
innebär ingen väsentlig förändring av flöde eller nivå.

2.4 BEDÖMNINGSGRUNDER
Utgångspunkten i föreliggande MKB är att redovisa planens miljöeffekter utifrån ett extremscenario i
Kungsbackaån eller nivå i havet. Miljökonsekvensbedömningen är kvalitativ, men utgår dock i
huvudsak från vissa ramar som här benämns som bedömningsgrunder.
Genom att tillämpa bedömningsgrunderna kan miljöeffekterna kopplade till de åtgärder som
presenteras i riskhanteringsplanen sättas i relation till respektive effekts värde.
I föreliggande MKB används begreppen miljöpåverkan, miljöeffekt och miljökonsekvens. Påverkan
och/eller konsekvensen kan vara av både direkt och indirekt art och relatera till miljöeffektens värde,
men kan också ställas i relation till nationella, regionala och lokala miljömål, miljökvalitetsnormer och
gällande praxis.
Påverkan, effekt och konsekvens av planen kan förklaras på följande sätt:
•

Miljöpåverkan är den faktiska förändringen av miljö- och hälsoaspekter, t.ex. utbyggnad av en
mur, vall eller port.

•

Miljöeffekt är en förändrad miljökvalitet orsakad av en påverkan, t.ex. spridning av
miljöföroreningar eller ras och skred.

•

Miljökonsekvens är följden av miljöeffekterna för något intresse. Konsekvensen uttrycks oftast
som en värderande bedömning, t.ex. påverkan på vatten och risken för spridning av
föroreningar i vatten. Konsekvensen kan vara av direkt eller indirekt art på en nationell,
regional och/eller lokal nivå.
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För att undvika eller för att minska negativa konsekvenser föreslås i riskhanteringsplanen olika
åtgärder (skyddsåtgärder).
Bedömningen görs genom en sammanvägning av miljöeffektens värde och av den planerade
åtgärdens omfattning. Påverkansgraden beskrivs enligt en femgradig skala; positiv konsekvens, liten
positiv konsekvens, obetydlig konsekvens, liten negativ konsekvens och negativ konsekvens, se
nedan tabell 1. Bedömningen görs i förhållande till nollalternativet som beskrivs i kapitel 4.
I förekommande fall bör även en bedömning göras av de kumulativa effekterna från andra
verksamheter.
Tabell 1. Bedömningsgrunder
Positiv
konsekvens

Planen medför en förbättring för
människans hälsa och/eller
miljö som ges vikt vid
bedömning mellan
värden/aspekter.

-

Planen bidrar på ett tydligt sätt med åtgärder i miljömålens
riktning.

Liten positiv
konsekvens

Planen bedöms endast
medföra en begränsad
förbättring för människans
hälsa och/eller miljö som ges
vikt vid bedömning mellan
värden/aspekter.

-

Planen bidrar med åtgärder i miljömålens riktning.

Obetydlig
konsekvens

Planen bedöms inte medföra
någon effekt, antingen positiv
eller negativ, på
värdet/aspekten.

-

Inga relevanta objekt i området som kan påverkas.
Ingen uppenbar effekt på relevanta objekt.

Liten negativ
konsekvens

Planen bedöms endast
medföra negativ påverkan av
mindre art och omfattning som
inte innebär någon betydande
försämring eller skada av
värdet/aspekten.

-

Vanligt förekommande påverkan.
Påverkan på vanligt förekommande värden som tål viss
påverkan.
Påverkan som accepteras inom gällande regelverk och
rekommendationer.

Planen bedöms medföra
påverkan av större art och
omfattning som innebär en
allvarlig försämring av eller
skada på värdet/aspekten.

-

Negativ
konsekvens

3

-

Påverkan på ett unikt värde.
För de fall åtgärder kan vidtas som mildrar konsekvenserna kan
dessa istället komma att bedömas som måttlig eller liten negativ
konsekvens.

SAMMANFATTNING AV
RISKHANTERINGSPLANEN

Efter upprepade händelser där stora översvämningar inträffat runt om i Europa år 2002, antogs 2007
ett direktiv för översvämningsrisker som reglerar hanteringen av översvämningar i EU. Direktivets
syfte är att medlemsländerna ska arbeta för att minska de negativa konsekvenserna av
översvämningar och på så sätt värna om människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk
verksamhet.
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I Sverige genomförs översvämningsdirektivet genom förordning (2009:956)3 om översvämningsrisker
och genom föreskrift (MSBFS 2013:1) om riskhanteringsplaner4. Enligt förordningen ska varje
länsstyrelse ta fram en riskhanteringsplan för de områden inom länet där betydande
översvämningsrisker finns. För Hallands del omfattas Halmstads och Kungsbackas tätorter.

3.1

PLANENS SYFTE OCH MÅL

Syftet med riskhanteringsplanen är att utifrån nuvarande kunskap om riskerna för översvämning i
Kungsbacka tätort, skapa förutsättningar för att kunna vidta åtgärder för att hindra och minska
översvämningsrisken. Syftet är även att sammanfatta och ge en så heltäckande bild som möjligt över
genomförda, pågående och planerade åtgärder samt ytterligare åtgärder som kan vara nödvändiga på
sikt.
Målet med riskhanteringsplanen är att den blir en grund för det fortsatta gemensamma arbetet genom
att dess mål, åtgärder och prioriteringar ses som vägledande. Planen kan även bli ett stöd till det
arbete med översvämningsfrågor som redan pågår inom Kungsbacka kommun och andra aktörer.
Målen som sätts i riskhanteringsplanen ska vara vägledande och syftar till att underlätta framtagande
av åtgärdsförslag.
Åtgärderna syftar till att hantera de risker som identifierats i hot- och riskkartor från 2018 respektive
2019. Länsstyrelsen bedömer att det är mest relevant att vidta åtgärder för att begränsa
konsekvenserna för ett 50- och 100-årsflöde. Det högsta beräknade flödet är det värsta tänkbara
scenariot och har en låg sannolikhet. Det finns dock anledning att vara medveten om vad en
översvämning kan innebära i värsta fall. Därför har vissa mål formulerats för översvämningar oavsett
återkomsttid.
Resultatmålen är formulerade utifrån en hög ambitionsnivå och ett långsiktigt perspektiv. Vissa av
resultatmålen kan kräva flera sexårscykler för att uppnås, medan andra kan uppnås på en kortare tid
men kräver ett kontinuerligt arbete för att nivån ska behållas. Gemensamt är att samtliga mål kräver
samverkan mellan berörda aktörer för att uppnås.
De åtgärder som tagits fram under arbetet med riskhanteringsplanen kan indelas enligt följande fyra
kategorier:
-

Förebyggande åtgärder - Separerar översvämningsrisken och det hotade värdet, exempelvis flytt
av hotad verksamhet.

-

Skyddsåtgärder - Vidtar skyddsåtgärder för att reducera översvämningshot, sårbarhet eller
konsekvens (ex vallar, murar och portar)

-

Beredskapsåtgärder - Förberedelser för en översvämningshändelse i form av tidig varning,
planer, övningar och utbildningar.

-

Återställningsåtgärder - Förberedelser för återställning och erfarenhetsåterföring

3.2 RELATION TILL ÖVRIGA PLANER
Framtagande av riskhanteringsplanen avseende översvämningsrisker för Kungsbacka tätort följer
förordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956) och Myndigheten för samhällsskydd och

3

SFS 2009:956. Förordning om översvämningsrisker. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2009956-om-oversvamningsrisker_sfs-2009-956.
4 MSBFS 2013:1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om Länsstyrelsens planer för hantering av
översvämningsrisker (riskhanteringsplaner). Tillgänglig: https://lagen.nu/msbfs/2013:1
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beredskaps (MSB) föreskrifter om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1). Riskhanteringsplanen, och
föreliggande MKB för denna, kopplas även till vattenförvaltningens arbete enligt Vattendirektivet.
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt ska samordnas med de mål och
åtgärder som kommer fram i Riskhanteringsplanen i enlighet med 13 § i förordningen om
översvämningsrisker.
Riskhanteringsplanen har även en direkt koppling till Kungsbacka kommuns samhällsplanering på
olika plannivåer; översiktsplan samt detaljplaner. Kungsbacka kommuns översiktsplan, Kungsbacka
Översiktsplan 2006, antogs av kommunfullmäktige 2006-04-07, § 35. Aktualitetsförklaring av
Kungsbacka översiktsplan togs av kommunfullmäktige den 23 oktober 2018.
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan pågår och den beräknas bli antagen under 2021.
I Kungsbacka Översiktsplan 2006 anges att många låglänta strandområden idag, både vid kusterna
och intill sjöar och vattendrag, utsätts naturligt för översvämningar vid högt vattenstånd. En faktor som
på längre sikt ytterligare kan öka översvämningsrisken är den förväntade havsnivåhöjningen.
Översiktsplanen anger även att i kustnära områden skall extra hänsyn tas till framtida
klimatförändringar som kan orsaka erosion och skred.

4

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MILJÖBEDÖMNING

4.1 MÅL FÖR ATT MINSKA ÖVERSVÄMNINGSRISKER
Riskhanteringsplanen redovisar mål utifrån fyra stycken fokusområden, som grundar sig på
förordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956). Dessa mål ska vara vägledande och syftar till
att underlätta framtagande av åtgärdsförslag. Dessa fyra fokusområden samt definitionen av dessa
redovisas i tabell 2 nedan.
Tabell 2. Fokusområden som presenteras i riskhanteringsplanen samt definitionerna av dessa. Källa: MSB5.

Fokusområde

Definition

Människors hälsa

Värna människors liv och hälsa och minska antalet personer som
påverkas negativt av en översvämning.

Kulturarv

Skydda och begränsa skador på värdefulla kulturmiljöer och annat
materiellt kulturarv vid en översvämning.

Miljö

Skydda och begränsa skador på livsmiljöer och ekosystem vid en
översvämning.

Ekonomisk verksamhet

Minska ekonomiska förluster, upprätthålla samhällsviktig verksamhet
samt skydda och begränsa skador på egendom vid en översvämning.

MSB anger även att resultatmål bör tas fram för varje fokusområde och det ska precisera vilken
påverkan på samhället som kan accepteras vid en omfattande översvämning, samt vilka funktioner
som bör upprätthållas och fungera. Resultatmålen bör vara långsiktiga och formulerade så att de kan
mätas och följas upp.

MSB 2020. Vägledning för riskhanteringsplaner. Tillgänglig:
https://www.msb.se/contentassets/2b1f4775ede949559b7a6852597bd07b/vagledning-riskhanteringsplaner-juli2020.pdf
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För att kunna bedöma om resultatmålen redan uppnås eller om extra åtgärder behövs kan
kunskapsmål tas fram. Kunskapsmål förtydligar vilka frågor som behöver studeras vidare och arbetet
kopplat till dessa bör rymmas inom en sexårscykel.
För att uppnå resultatmålen kan det även finnas behov av att ta fram åtgärdsmål. Åtgärdsmålen
beskriver den önskvärda effekten av en åtgärd, men inte åtgärden i sig. Ett åtgärdsmål kan
exempelvis vara effekter som önskas för att minska översvämningshotet eller för att skydda vissa
verksamheter eller områden.
Resultatmål, kunskapsmål och åtgärdsmål som är kopplade till riskhanteringsplanen redovisas nedan i
tabell 3-6. Förutsättningarna för målen redovisas i riskhanteringsplanen kapitel 4.
Tabell 3. Resultatmål, kunskapsmål och åtgärdsmål kopplade till fokusområdet Människors hälsa.

Människors hälsa
Resultatmål

Kunskapsmål/åtgärdsmål

1.1 Ingen samhällsviktig
verksamhet drabbas av
oacceptabel avbrottstid vid
översvämning med
återkomsttid på 100 år eller
oftare.

1.1.1 Kunskapsmål. Konsekvenserna för identifierade
samhällsviktiga verksamheter inom riskområdet och dess
påverkan på samhället vid översvämning med återkomsttid
på 100 år eller oftare är kartlagda och dokumenterade.

1.2. Samhällsviktig verksamhet
kan återhämta sig vid en
översvämning med
återkomsttid på 100 år eller
oftare.

1.2.1 Kunskapsmål. De övergripande konsekvenserna för
samhällsviktiga verksamheter inom riskområdet och dess
påverkan på samhället vid ett beräknat högsta flöde är
kända och berörda aktörer känner till möjliga åtgärder för
att återhämta sig.

1.3 Berörda aktörer har en god
förmåga att hantera en
översvämning oavsett
återkomsttid.

1.3.1. Åtgärdsmål. Behovet av nätverk, kontaktvägar och
ansvarsfördelning mellan berörda aktörer före, under och
efter en översvämning är tydliggjort och uppfyllt.

1.1.2. Kunskapsmål. Blåljusverksamheter samt övriga
verksamheter inom vård och omsorg ska upprätthålla sin
grundläggande funktion vid översvämning med återkomsttid
på 100 år eller oftare.

1.3.2. Kunskapsmål. Enskilda fastighetsägare,
verksamhetsutövare och boende inom utbredningsområdet
för beräknat högsta flöde eller extremnivå i havet har
information om översvämningsrisken, sitt eget ansvar och
det skydd samhället kan ge vid en översvämning, innan den
inträffar.
1.3.3. Åtgärdsmål. Det finns bland dammägare planering för
samordning av tappning för att minska konsekvenserna vid
översvämning oavsett återkomsttid.

1.4 Samhällsviktig verksamhet
ska inte drabbas av negativa
konsekvenser från ras och
skred som uppstår till följd av
översvämning.

1.4.1 Kunskapsmål. Risk för ras och skred i närhet till
samhällsviktig verksamhet och dess möjliga konsekvenser
på berörd verksamhet är utredd och dokumenterad.
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Tabell 4. Resultatmål, kunskapsmål och åtgärdsmål kopplade till fokusområdet Kulturarvet.

Kulturarvet
Resultatmål

Kunskapsmål/åtgärdsmål

2.1. Påverkan på Kungsbacka
innerstad vid översvämning är
känd.

2.1.1. Kunskapsmål. De övergripande konsekvenserna för
Kungsbacka innerstad vid ett beräknat högsta
flöde/extremnivå i havet är kända och berörda aktörer
känner till möjliga åtgärder för att skydda eller återhämta
sig.

2.2. Kända fornlämningar och
områden av riksintresse skadas
inte vid översvämningar med
beräknat högsta
flöde/extremnivå i havet eller
lägre.

2.2.1. Kunskapsmål. Länsstyrelsen har kunskap om
samtliga kända fornlämningar och dess värde, sårbarhet
och skyddsmöjligheter vid översvämning med beräknat
högsta flöde/extremnivå i havet.
2.2.2. Åtgärdsmål. Länsstyrelsen har säkerställt att det finns
underlag som beskriver hur återställnings-/räddningsarbete
ska utföras i områden av kulturhistoriskt värde.

Tabell 5. Resultatmål, kunskapsmål och åtgärdsmål kopplade till fokusområdet Miljön.

Miljön
Resultatmål

Kunskapsmål/åtgärdsmål

3.1. Inga föroreningar sprids
och orsakar långsiktiga
negativa miljö- och
hälsoeffekter vid
översvämningar med en
återkomsttid på 100 år eller
oftare.

3.1.1. Kunskapsmål. Tillsynsmyndigheterna och eventuell
verksamhetsutövare och/eller fastighetsägare har kunskap
om de förorenade områden (riskklass 1, 2, 3 och ej
riskklassade branschkassa 2) som finns inom
översvämningsområdet vid översvämning med återkomsttid
på 100 år eller oftare, samt har kunskap om vilka risker det
innebär för miljön.
3.1.2 Åtgärdsmål. Förorenade områden inom riskområdet
för översvämning med 100 års återkomsttid eller oftare
åtgärdas enligt vad tillsynsmyndigheterna anser vara
motiverat utifrån riskbilden.
3.1.3 Kunskapsmål. Tillsynsmyndigheterna och eventuell
verksamhetsutövare och/eller fastighetsägare har kunskap
om eventuell påverkan på tillståndspliktiga miljöfarliga
verksamheter och Seveso-anläggningar vid beräknat
högsta flöde eller extremnivå i havet.

3.2. Inga planerade åtgärder för
att minska
översvämningsrisker orsakar
långsiktiga negativa miljö- och
hälsoeffekter.

3.2.1 Kunskapsmål. Möjliga konsekvenser på värdefull
natur vid en översvämning oavsett återkomsttid har
kartlagts.
3.2.3 Åtgärdsmål. Länsstyrelsen har säkerställt att det finns
underlag som beskriver hur återställnings-/räddningsarbete
ska genomföras i miljökänsliga områden.

Tabell 6. Resultatmål, kunskapsmål och åtgärdsmål kopplade till fokusområdet Ekonomisk verksamhet.
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Ekonomisk verksamhet
Resultatmål

Kunskapsmål/åtgärdsmål

4.1 Vidmakthålla en god
framkomlighet på
samhällsviktig
transportinfrastruktur vid
översvämning med
återkomsttid på 100 år eller
oftare.

4.1.1. Åtgärdsmål. Trafikverket ska bedriva ett gott
underhåll för att upprätthålla den grundläggande funktionen
vid översvämning med återkomsttid på 100 år eller oftare.

4.2 Väsentlig ekonomisk
verksamhet tar inte stor direkt
skada vid en översvämning
med en återkomsttid på 100 år
eller oftare.

4.2.1. Kunskapsmål. Konsekvenserna på väsentlig
ekonomisk verksamhet vid en översvämning med
återkomsttid på 100 år eller oftare ska vara kända för
berörda aktörer.
4.2.2. Kunskapsmål. Möjligheter att minska
översvämningens utbredning genom anläggning av
fördröjningsåtgärder uppströms Kungsbackaån är utredd
och dokumenterad.
4.2.3. Kunskapsmål. Möjligheter att minska
översvämningens utbredning genom anläggning av yttre
skyddsbarriär mot höga havsnivåer är utredd och
dokumenterad.

4.2 MILJÖBEDÖMNING AV ÅTGÄRDER SOM BESKRIVS I
RISKHANTERINGSPLANEN
Åtgärderna som beskrivs i riskhanteringsplanen har kategoriserats enligt fokusområdena Människors
hälsa, kulturarv, miljö och ekonomisk verksamhet samt åtgärder enligt annan lagstiftning. Åtgärderna
har prioriterats enligt låg, måttlig, hög, väldigt hög och kritisk risk.
De åtgärder som syftar till att skydda samhällsviktig verksamhet samt åtgärder som är relativt enkla att
genomföra har fått en hög prioritet (4-5). Åtgärder med lägre prioritet (1-2) omfattar beredskap för
översvämningar som inträffar mer sällan än med 100-års återkomsttid eller områden där
Länsstyrelsen inte har så stor möjlighet att genomföra en förändring.
Åtgärderna som miljöbedöms i denna MKB har kategoriserats enligt följande:
 Åtgärder för människors hälsa
 Åtgärder för kulturarvet
 Åtgärder för miljön
 Åtgärder för ekonomin
De åtgärder som beskrivs i tabellerna 7-10 nedan är kopplade till de resultat-, kunskaps- och
åtgärdsmål som redovisas i kapitel 4.1 ovan.
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Tabell 7. Åtgärder kopplade till resultatmål, kunskapsmål och åtgärdsmål för fokusområdet Människors hälsa.

Människors hälsa
Resultatmål

1.1

1.2

1.3

1.4

Åtgärd

Prioritering

1.1.1.a. Utred hur teknisk infrastruktur under mark i riskområdet påverkas
av översvämningar med återkomsttid på 100 år eller oftare.

3

1.1.2.a. Genom samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland höj
kompetens i GIS-analys av vattennivå.

5

1.1.2.b. Utred beräknad vattennivå på samhällsviktig infrastruktur och
verksamheter vid översvämning med åtkomsttid på 100 år eller oftare,
kommunicera resultatet till berörda aktörer.

3

1.1.2.c. Ta fram plan för omplacering av patienter/elever vid
översvämning. Planen ska inkluderas beredskapsplan för Kungsbackaån.

2

1.2.1.a. Särskild hänsyn till risker förknippande med översvämning ska
tas i kontinuitetsplaner för samhällsviktig verksamhet som riskerar att
drabbas av dessa. Detta gäller särskilt verksamheter geografiskt
lokaliserade inom översvämningsområdet.

4

1.3.1.a. Definiera det fortsatta behovet av länsövergripande och
mellankommunal samverkan och skapa forum för att öka samverkan.

5

1.3.1.b. Ta fram beredskapsplan för Kungsbackaån med rutiner för
samverkan vid översvämning oavsett återkomsttid.

5

1.3.2.a. Informera om översvämningsrisken, den enskildes ansvar och
befintliga rutiner för hantering av översvämning samt övrig relevant
information på Länsstyrelsen och kommunens webbplats.

4

1.3.3.a. Säkerställ att det finns systematisk monitorering av flöden.

3

1.3.3.b. Ta fram plan för samordning av tappning i vattendraget.

4

1.4.1.a. Identifiera samhällsviktig verksamhet i områden med risk för ras
och skred.

5

1.4.1.b. Genomför stabilitetskartering i identifierade områden med
samhällsviktig verksamhet och risk för ras och skred.

3

1.4.1.c. Informera identifierad samhällsviktig verksamhet i områden med
risk för ras- och skred om de risker som föreligger.

4

Tabell 8. Åtgärder kopplade till resultatmål, kunskapsmål och åtgärdsmål för fokusområdet Kulturarvet.

Kulturarvet
Resultatmål

2.1

Åtgärd

Prioritering

2.1.1.a. Genom samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland höj
kompetens i GIS-analys av vattennivå.

5

2.1.1.b. Utred beräknad vattennivå på bebyggelse skyddad enligt
kulturmiljölagen (KML) i Kungsbacka innerstad vid beräknat högsta flöde
eller extremnivå i havet, kommunicera resultatet till berörda aktörer.

3
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2.2

2.1.1.c. Initiera samverkan med andra Länsstyrelser och kommuner kring
hur bebyggelse skyddad enligt kulturmiljölagen (KML) kan skyddas vid
översvämning.

2

2.2.1.a. Ta fram generell beskrivning av hur fornlämningar påverkas vid
översvämning.

2

2.2.1.a. Ta fram generell beskrivning av hur fornlämningar påverkas vid
översvämning.

3

Tabell 9. Åtgärder kopplade till resultatmål, kunskapsmål och åtgärdsmål för fokusområdet Miljön.

Miljön
Resultatmål

3.1

3.2

Åtgärd

Prioritering

3.1.1.a. I de fall där det bedöms att Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet
ska Länsstyrelsen där det är möjligt ställa krav på undersökningar och
eventuellt sanering. Länsstyrelsen ska även beakta förorenade områden
inom 100-årsflöde i prioriteringen av de områden som bör åtgärdas.

3

3.1.1.b. I de fall där det bedöms att kommunen är tillsynsmyndighet ska
kommunen, där det är möjligt, ställa krav på undersökningar och
eventuellt sanering. Länsstyrelsen ska även beakta förorenade områden
inom 100-årsflöde i prioriteringen av de områden som bör åtgärdas.

3

3.1.1.c. Ta upp de beskrivna riskerna enligt steg 2 i arbete med
översvämningsförordningen i tillsynsvägledningen och diskutera lämplig
prioritering med kommunen.

4

3.1.2.a. Bevaka om förorenade områden riskklass 3 och ej riskklassade
branschklass 2 tillkommer efter att planen har fastställts.

2

3.1.3.a. Genom samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland höj
kompetens gällande GIS-analys av vattennivå.

5

3.1.3.b. Utred beräknad vattennivå på tillståndspliktige miljöfarliga
verksamheter och Seveso-anläggningar vid beräknat högsta flöde eller
extremnivå i havet.

4

3.1.3.c. Informera tillsynsmyndighet och eventuell verksamhetsutövare
och/eller fastighetsägare om risker som kan uppstå vid beräknat högsta
flöde eller extremnivå i havet.

4

3.2.1.a. Ta fram rutin för utredning av konsekvenser på Natura 2000
områden och vattenskyddsområden i samband med och efter
översvämning.

3

3.2.1.b. Kartlägga möjliga konsekvenser på Natura 2000 områden vid en
översvämning oavsett återkomsttid.

2

3.2.2.a. Ta fram lathund/checklista som beskriver hur återställnings/räddningsarbete ska utföras i miljökänsliga områden. Framtagen
lathund/checklista ska inkluderas i beredskapsplan för Kungsbackaån.

4
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Tabell 10. Åtgärder kopplade till resultatmål, kunskapsmål och åtgärdsmål för fokusområdet Ekonomi.

Ekonomi
Resultatmål
4.1

4.2

Åtgärd

Prioritering

4.1.1.a. Trafikverket arbetar med att identifiera sårbara punkter ur ett
klimat- och sårbarhetsperspektiv.

5

4.2.1.a. Informera om översvämningsrisken, den enskildes ansvar och
befintliga rutiner för hantering av översvämning samt övrig relevant
information på Länsstyrelsen och kommunens webbplats.

4

4.2.2.a. Utred möjligheter till anläggning av fördröjningsåtgärder (till
exempel våtmark) uppströms Kungsbackaån.

4

4.2.3.a. Utred möjligheter till anläggning av yttre skyddsbarriär mot höga
havsnivåer.

2

4.3 BERÖRDA MILJÖASPEKTER
De miljöaspekter som identifierats i riskhanteringsplanen avseende översvämningar för Kungsbacka
tätort är:
 Människors hälsa: Människors hälsa och samhällsviktig verksamhet
 Kulturarv: Kulturmiljöer och fornlämningar
 Miljö: Natura 2000-områden, riksintresse för naturvård och friluftsliv, miljökvalitetsnormer,
förorenade områden och miljöfarlig verksamhet
 Ekonomisk verksamhet: Infrastruktur, fastighetsägare, företag och invånare och areella
näringar

5

ÖVERGRIPANDE OMRÅDESBESKRIVNING OCH
NOLLALTERNATIV

I kapitel 5.1 nedan beskrivs övergripande Kungsbacka tätort samt hur denna generellt riskerar att
påverkas vid en översvämning.
I kapitel 5.2 - 5.5 beskrivs de miljöaspekter som riskerar att påverkas av en översvämning enligt 50årsflöde, 100-årsflöde/nivå samt BHF/nivå och utgår ifrån nollalternativet, dvs. att planen med
tillhörande åtgärder inte genomförs. Miljöaspekterna utgår från de fyra olika fokusområdena
Människors hälsa, Kulturarvet, Miljö och Ekonomiska konsekvenser, se även tabell 11.
Texten baseras till stor del på de framtagna hot- och riskkartor som tagits fram av Länsstyrelsen under
deras arbete med riskhanteringsplanen avseende översvämningar för Kungsbacka tätort.
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Tabell 11. De fokusområden och miljöaspekter som bedöms i detta kapitel

Fokusområde

Miljöaspekt

Människors hälsa

 Samhällsviktig verksamhet
 Människors hälsa

Kulturarv

 Kulturmiljöer och fornlämningar

Miljö







Ekonomiska
konsekvenser

 Infrastruktur
 Fastighetsägare, företag och invånare
 Areella näringar

Natura 2000-områden
Riksintresse för naturvård och friluftsliv
Miljökvalitetsnormer
Förorenade områden
Miljöfarlig verksamhet

5.1 ÖVERGRIPANDE OMRÅDESBESKRIVNING
Kungsbacka kommun ligger i norra delen i Hallands län. Kommunen har idag cirka 80 000 invånare
och växer stadigt. Fram till 2050 beräknas det vara runt 130 000 invånare. En ökad befolkning innebär
att fler bostäder, skolor, service, arbetsplatser och kollektivtrafik behöver komma till och/eller utvecklas
för att invånarna ska kunna leva hållbart i staden.
Samtidigt förväntas höjda havsnivåer, översvämningar, erosion och värmeböljor i ett förändrat klimat
och det är viktigt att tätorten förbereds inför detta med förebyggande åtgärder och anpassning till
dessa nya förändringar.
Kungsbacka tätort påverkas olika beroende på översvämningstyp. I den nedre delen av
Kungsbackaån påverkas vattennivån huvudsakligen av havsnivån, medan i den övre delen av
Kungsbackaån så påverkas nivåerna huvudsakligen av flödet i ån. Påverkan från havet sträcker sig
tydligt upp till Kraftvägen. Utmed ån finns även risk för skred, vilket kan öka vid översvämning.
Kungsbackaåns vattensystem sträcker sig över Härryda, Marks, Mölndals och Kungsbacka
kommuner. Avrinningsområdet är 302 km2 och området domineras av skog och åkermark (totalt 78
procent). Kungsbackaån börjar med utloppet från Västra Ingsjön och mynnar ut i Kungsbackafjorden,
en sträcka på cirka 28 km. I Kungsbacka kommun rinner ån genom två tätorter, Anneberg och
Kungsbacka.
Vattenståndet i ån kan stiga snabbt till följd av långvarig nederbörd och kraftig sydlig vind som pressar
in fjordens vatten i Kungsbackaån. Detta hände exempelvis i december 2006 vilket resulterade i att
flera platser i Kungsbacka drabbades av översvämning. Extrema havsvattennivåer, liknande den som
inträffade i samband med stormen Gudrun 2005, skapar även översvämning av Kungsbacka tätort.
Vid extremnivå i havet påverkas 8 200 personer. 3 700 personer kommer att påverkas direkt där de
bor. Vattnet översvämmar kustområden från Frillesås i söder till Spårhaga i norr. Översvämningen når
längre in på land i områden där åar mynnar ut i havet. Mest omfattande blir översvämningarna i
anslutning till Kungsbackaån, där översvämningen drabbar stora delar av centrala Kungsbacka.
Vid beräknat högsta flöde i Kungsbackaån drabbas ca. 370 personer, medan 200 personer kommer
att påverkas direkt där de bor. Vattnet breder ut sig vid Kungsbackaåns utflöde till Alafors, men även
Söderån, Lillån och Rolfsån berörs. Utbredningen är som störst i centrala Kungsbacka, samt i
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Kungsbackaåns och Rolfsåns utflöde i Kungsbackafjorden. Vid ett beräknat högsta flöde finns behov
av att evakuera invånare i vissa områden. Det är dock oklart i nuläget exakt vilka områden som
behöver evakueras och hur allvarliga konsekvenserna blir. I figur 2, samt i bilaga 2.1, redovisas vilka
områden som översvämmas vid höga nivåer i havet eller höga flöden i Kungsbackaån.

-

100- års nivå havet

□ Beräknat högsta flöde Kungsbacka ån

Figur 2. Översiktskarta över tätorten där översvämningar från havet med återkomsttid 100 år redovisas i mörkblått och beräknat
högsta flöde i Kungsbackaån i ljusblått.
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5.2 MÄNNISKORS HÄLSA
I detta kapitel beskrivs de värden som är kopplade till fokusområdet Människors hälsa och som
riskerar att påverkas av översvämningar vid olika återkomsttider och om planen inte genomförs, dvs.
nollalternativet. Nollalternativet innebär att de åtgärder som föreslås i riskhanteringsplanen uteblir, och
att Kungsbacka tätort inte anpassas eller förbereds i samma utsträckning för kommande
översvämningar.
De miljöaspekter som berörs i detta avsnitt är Människors hälsa och Samhällsviktig verksamhet.

5.2.1 Människors hälsa
Enligt riskkartorna och dess beskrivning drabbas, vid ett beräknat högsta flöde, 8 200 personer av
översvämningar från havet varav 3 700 personer kommer att påverkas direkt där de bor. Vattnet
översvämmar kustområden från Frillesås i söder till Spårhaga i norr. Översvämningen når längre in på
land i områden där åar mynnar ut i havet. Mest omfattande blir översvämningarna i anslutning till
Kungsbackaån, där översvämningen drabbar stora delar av centrala Kungsbacka.
Vid översvämningar från Kungsbackaån påverkas betydligt färre människor, vilket också visar på att
översvämningar från havet orsakar störst påverkan i Kungsbacka tätort. I tabell 12 nedan redovisas
antalet människor som påverkas vid översvämningar kopplade till höga flöden i Kungsbackaån samt
översvämningar från havet.
Tabell 12. Antal personer som påverkas av översvämningar från Kungsbackaån och havet samt vid olika återkomsttider.
Tabellen visar även hur många av dessa personer som berörs direkt.

Antal berörda personer

Antal berörda personer
Personer som berörs
direkt vid sin bostad

Kungsbackaån
50-års
100-års
BHF
flöde
flöde
0
50
370
0
30
200

Havet
100-års
BHF
flöde
1 000
8 200
700
3 700

Vid ett beräknat högsta flöde bedöms konsekvenserna för kommunal service bli mycket allvarliga då
stora delar av innerstaden påverkas. Den kommunala servicen påverkas genom att flertalet skolor
drabbas. Två vårdcentraler, en järnvägsstation av riksintresse samt polisstationen översvämmas, men
hur översvämningen kan komma att påverka verksamheterna är oklart. Utryckningsfordon har
möjlighet att ta sig fram, men körsträckorna kan komma att bli längre. Även äldreomsorgen kan
påverkas om brukare av hemtjänst bor i de drabbade områdena.

5.2.2 Samhällsviktig verksamhet
Inom Kungsbacka tätort finns ett stort antal samhällsviktiga verksamheter i form av
avloppsreningsverk, anläggningar kopplade till dricksvattenförsörjning, elförsörjning, fiber och telekom,
skolor, polis, och sjukhus och vårdcentraler. Med samhällsviktig verksamhet avses:
”Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller
säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller
säkerhet.”
Vid beräknat högsta flöde i Kungsbackaån påverkas distributionsbyggnader och anläggningar för
elförsörjning och IT-kommunikation, vårdcentraler och skolor. Avloppssystemet kan påverkas endast
vid el-bortfall då vattnet från översvämningen kan rinna in i avloppssystemet. Fjärrvärmeverket
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påverkas inte av ett beräknat högsta flöde, men det är oklart hur distributionen påverkas. Även
konsekvenserna för telekommunikationen är oklara.
Ett beräknat högsta flöde i havet når både distributionsbyggnader och anläggningar för elförsörjning
och IT-kommunikation, skolor, vårdcentraler och en polisstation. Det är oklart hur allvarliga
konsekvenserna blir. Även konsekvenserna på telekommunikationen är oklara. Fjärrvärmeverket
påverkas inte av extremnivå i havet, men det är oklart hur distributionen påverkas.
I tabell 13 nedan redovisas vilka kategorier av olika samhällsviktig verksamhet som påverkas vid olika
nivåer och flöden.
Tabell 13. Redovisning av vilka typer av samhällsviktig verksamhet som påverkas vid olika flöden i Kungsbackaån och nivåer i
havet.

Påverkan på samhällsviktig verksamhet

Vårdcentraler
Skolor
Master
Distributionsbyggnader*

Kungsbackaån
50-års
100-års
BHF
flöde
flöde
x
x
x
x
x
x
x

Polisstation

Havet
100-års
BHF
flöde
x
x
x
x
x
x
x
x

*Med distributionsbyggnad avses t.ex. transformatorstationer och värmecentraler.

Både vid beräknat högsta flöde i havet och Kungsbackaån bedöms konsekvenserna för kommunal
service bli mycket allvarliga då stora delar av innerstaden påverkas och med det flera samhällsviktiga
funktioner. Flera skolor, vårdcentraler och vårdanläggningar översvämmas vilket i värsta fall kan
orsaka längre nedstängningar. Vissa områden kan bli isolerade och utryckningsfordon kan få svårt att
ta sig fram, körsträckorna kan även komma att bli längre.
Varken sjukhus, larmcentraler, reningsverk, värmeverk eller brandstationer riskerar att påverkas av
översvämningar vid höga flöden i Kungsbackaån eller av havsnivån.
Enligt Statens geotekniska instituts översiktliga kartering av förutsättningarna för skred så finns det
längs Kungsbackaån med biflöden, förutsättningar för initialskred och att området kan översvämmas
med återkomsttiden 100 år. Dessa områden finns i störst utsträckning där biflöden möter
Kungsbackaån och vid åns mynning. Det finns samhällsviktig verksamhet som omfattas av risk för
skred vid ett av biflödena. Det går dock inte att bedöma hur stor risken är eller hur ett beräknat högsta
flöde påverkar risken.

5.3 KULTURARV
I detta kapitel beskrivs de värden kopplade till fokusområdet Kulturarvet, som riskerar att påverkas av
översvämningar vid olika återkomsttider och om planen inte genomförs, dvs. nollalternativet.
Nollalternativet innebär att de åtgärder som föreslås i riskhanteringsplanen uteblir, och att Kungsbacka
tätort inte anpassas eller förbereds i samma utsträckning för kommande översvämningar.
De miljöaspekter som berörs i detta stycke är Kulturmiljöer och kulturarvsobjekt.
Inom tätorten finns en mängd kulturmiljöer av olika slag, så som bebyggelseområden av särskilt
kulturhistoriskt värde, kulturhistoriskt värdefulla byggnader och fornlämningar. Det finns även flera
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kulturmiljöer som är utpekade riksintressen för kulturmiljövård. Tabell 14 nedan redovisar de
kulturmiljöer och kulturarvsobjekt som påverkas av översvämningar vid olika återkomsttider.
Tabell 14. Kulturvärden som påverkas av översvämningar från Kungsbackaån och havet vid olika återkomsttider.

Påverkan på kulturarvet

Kungsbackaån
50-års
100-års
BHF
flöde
flöde
Kulturmiljö
Kungsbacka innerstad

x

Alafors
Norra förstaden
Västra villastaden

x
x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

8

8

155

216

Tjolöholm
Mönster Lotsplats
Onsala kyrkby
Särö halvön
Onsala Sandö
Kulturarvsobjekt
Fornlämningar

2

Havet
100-års
BHF
flöde

5.3.1 Kulturmiljöer
Enligt riskkartorna och dess beskrivning påverkas totalt 9 kulturmiljöer vid översvämning från havet
och Kungsbackaån, se även figur 3 nedan. Flera av dem är utpekade riksintressen för kulturmiljövård.
Följande kulturmiljöer bedöms beröras av en översvämning från Kungsbackaån eller havet vid 50-års
flöde, 100-års flöde/nivå eller vid ett beräknat högsta flöde.
 Kungsbacka innerstad har medeltida ursprung och rutnätsplanen och den småskaliga
träbebyggelsen ger karaktär åt kulturmiljön. Vid beräknat högsta flöde från havet och/eller
Kungsbackaån översvämmas stora delar av innerstaden.
 Alafors kvarn ligger vid Kungsbackaåns dalgång och har flera byggnader och anläggningar
kopplade till kvarnverksamheten som präglar kvarnmiljön vid Kungsbackaån. Stora delar av
området berörs vid 100-årsflöde i Kungsbackaån.
 Norra förstadens kulturmiljö består av påkostade villor från sent 1800-tal till olika delar av
1900-talet med mycket växtlighet som ger en grön prägel. Vid extremnivå i havet hamnar hela
området under vatten. Vid beräknat högsta flöde från Kungsbackaån hamnar hela området
under vatten.
 Västra villastaden består av funktionalistisk stram arkitektur med villor från 1930-talet och
även nyare bebyggelse från 1940-, 50- och 60-talen. Vid beräknat högsta flöde från havet
och/eller Kungsbackaån så berörs ett område närmast ån.
 Tjolöholm är en slottsanläggning från sekelskiftet 1900 och är en för Sverige unik
kulturhistorisk miljö. Vid extremnivå i havet drabbas främst låglänta öppna ytor och
odlingsmark, ett fåtal byggnader berörs.
 Mönster Lotsplats anlades under 1700-talet på ön Mönster och två av lotsbostäderna finns
kvar idag. Området är även utpekat riksintresse för kulturmiljövård. Mark närmast strandlinjen,
samt minst en fornlämning påverkas av extremnivå i havet.
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 Onsala kyrkby är ett gammalt betydande sockenscentrum präglat av närheten till havet.
Området är även utpekat riksintresse för kulturmiljövård. Endast mark och ett fåtal byggnader
närmast strandlinjen påverkas av översvämningen.
 Särö halvön har en lång historia med flera olika lager: kronogård, säteri, badort och
sommarnöje, exklusivt permanentboende. Många spår finns kvar i form av bebyggelse från de
olika epokerna. Området är även utpekat riksintresse för kulturmiljövård. Låglänt mark samt
ett flertal byggnader och anläggningar påverkas av extremnivå i havet.
 Onsala Sandö saknar bebyggelse och består huvudsakligen av hällmarker. Området är
utpekat riksintresse för kulturmiljövård men omnämns inte i kulturmiljöprogrammet. Mark
närmast strandlinjen och två fornlämningar påverkas av extremnivå i havet.
Vid översvämningar från Kungsbackaån kommer Alafors, Norra förstaden, Kungsbacka innerstad
samt Västra villastaden att ställas under vatten. Detta kan leda till skador både på byggnader och på
andra anläggningar så som gator, planteringar, stenmurar och andra objekt, som utgör betydande
element i kulturmiljöerna.
Vid översvämning från havet, vid både 100-års nivå och BHF, kommer alla nämnda kulturmiljöer
förutom Alafors kvarn att översvämmas. Påverkan på de olika kulturmiljöerna kommer att variera.
Översvämning kan leda till skador både på byggnader och på andra anläggningar så som gator,
planteringar, stenmurar med mera som utgör betydande element i kulturmiljöerna.
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löda Kungsbackaån
Beräknat 50-års f flöde Kungsbackaån
Beräknat 100-år\öde Kungsbackaån
Beräknat högsta - havet
100- års utbredning
t
El<trem utbredning hava
"ljövård
Riksintresse kulturm,

Figur 3. Kulturmiljöer som påverkas av översvämningar från havet och i Kungsbackaån.

5.3.2 Kulturarvsobjekt
Kulturarvsobjekt innefattar fornlämning, statligt byggnadsminne, byggnadsminne, kyrkligt kulturminne,
riks- och landsarkiv samt statligt- och länsmuseum.
Vid extremscenariot Beräknat högsta flöde från havet, påverkas 216 fornlämningar av översvämningar
och vid beräknat högsta flöde i Kungsbackaån påverkas 8 fornlämningar av översvämningar.
Vid en översvämning från Kungsbackaån eller havet, med återkomststid 50-årsflöde, 100-års
flöde/nivå eller vid beräknat högsta flöde, kommer som mest 216 fornlämningar att påverkas, och som
minst två stycken.
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Så länge marken ligger stabilt skadas sannolikt inte fornlämningarna, men förekommande fynd
inbäddade i fornlämningarna kan påverkas vad gäller deras bevarandegrad. Om marken däremot rör
sig genom skred eller liknande, är risken stor att även fornlämningarna under marken skadas. För de
fornlämningar som helt eller delvis ligger ovan mark föreligger samma risker och skadetyper som för
den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen.
Väster om ån i Kungsbacka ligger Kungsbacka Gamla kyrkogård som skyddas enligt Kulturmiljölag
(SFS 1988:950)6. Vid en översvämning från Kungsbackaån eller havet, med återkomststid 100-års
flöde/nivå eller vid beräknat högsta flöde, kommer kyrkogården påverkas av översvämning. Vid
extremnivå i havet eller Kungsbackaån påverkas även minst ett museum, arkiv och bibliotek.
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Figur 4. Fornlämningar som påverkas av översvämningar från Kungsbackaån och havet. Fornlämningarna är markerad med
röda och gröna punkter.
SFS 1988:950. Kulturmiljölag. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950.
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5.4 MILJÖ
I detta kapitel beskrivs de värden kopplade till fokusområdet Miljö, som riskerar att påverkas av
översvämningar vid olika återkomsttider och om planen inte genomförs, dvs. nollalternativet.
Nollalternativet innebär att de åtgärder som föreslås i riskhanteringsplanen uteblir, och att Kungsbacka
tätort inte anpassas eller förbereds i samma utsträckning för kommande översvämningar.
De miljöaspekter som berörs i detta stycke är Natura 2000-områden, Riksintressen för friluftsliv och
naturvård, Miljökvalitetsnormer, Förorenade områden och Miljöfarlig verksamhet.

5.4.1 Natura 2000
Natura 2000 är ett europeiskt nätverk av områden med värdefull natur. Utpekande av Natura 2000områden bygger på krav i EU:s fågeldirektiv samt art- och habitatdirektiv. Syftet är att EU:s
medlemsländer ska ta ett gemensamt ansvar för att bevara de arter och naturtyper som förekommer
naturligt i Europa.
Varje medlemsland ska således peka ut Natura 2000-områden för att skydda de fåglar som anges i
EU:s fågeldirektiv och de arter och naturtyper som anges i art- och habitatdirektivet. Genom
utpekandet åtar sig länderna att de värden som pekats ut i området ska bevaras långsiktigt genom rätt
skydd och skötsel.
I tabell 15 och figur 5 nedan redovisas de två Natura 2000-områden som påverkas av översvämningar
från havet eller Kungsbackaån samt vid vilken återkomsttid påverkan sker. I löpande text nedan
beskrivs även kortfattat varje område.
Tabell 15. Natura 2000-områden som påverkas av översvämningar från Kungsbackaån och havet vid olika återkomsttider.

Påverkan på berörda Natura 2000-områden

Kungsbackafjorden
Rolfsån

Kungsbackaån
50-års
100-års
BHF
flöde
flöde
X
X
X
X
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Havet
100-års
BHF
flöde
X
X
X
X

-

Beräknat 50-års flöde Kungsbackaån fZZI Natura 2000
Beräknat 100-års flöde Kungsbackaån
Naturreservat
Beräknat högsta flöde Kungsbackaån
~ 100- års utbredning havet
G Extrem utbredning havet

Figur 5. Natura 2000-områden och naturreservat som påverkas av översvämningar från Kungsbackaån och havet vid olika
återkomsttider.

Kungsbackafjorden
Kungsbackafjorden är ett naturreservat och Natura 2000-område. Natura 2000-området
Kungsbackafjorden är ett, för Halland, stort område som bland annat inkluderar de tre naturreservaten
Malön, Hållsundsudde-Sönnerbergen samt Kungsbackafjorden. Området ligger i en sprickdal som
fortsätter norrut och kan följas upp till Göta älvs dalgång. Strikt enlig naturgeografisk terminologi är
området inte en fjord utan snarare ett estuarium dvs. ett vattenområde som delvis är omgivet av land
där sötvatten gradvis blandas upp med saltvatten till varierande grad av bräckt vatten.
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Av den uppdelning i olika habitat som förordas inom nätverket Natura 2000 finns 16 habitattyper inom
Kungsbackafjorden. Av dessa upptar estuariet den största arealen, medan habitatet artrika stagggräsmarker på silikatsubstrat är en s.k. prioriterad typ. Detta innebär att bevarandet av naturtypen har
hög prioritet inom EU.
Totalt finns i Kungsbackafjorden 16 djurarter som finns med på listan över arter (SCI- och SPA-arter)
vars skydd anses ha hög prioritet i EU. Arterna är knutna till området vid reproduktion, övervintring
eller rastning under flyttningen. Av dessa arter kan nämnas lax, havsörn, fiskgjuse och kentsk tärna.
Syftet med natura-2000 området att bidra till att bevarandestatusen hos naturtyperna är gynnsam
inom kontinental region samt att gynnsam bevarandestatus uppnås inom kontinental region för växt
och djurarterna.
I det översvämmade området finns ett flertal andra naturreservat och Natura 2000 områden som
omfattar såväl land och kustområden som havsområden. Längs med ån finns även känsliga områden
för nitratpåverkan (Nitratdirektivet)7 och för näringsbelastning (UWWT-direktivet)8 som kan påverkas
av eventuella föroreningar uppströms. Den del av Kungsbackaån som ligger inom området för
översvämningsrisk har idag god ekologisk status men uppnår ej god kemisk status. En översvämning
kan försvåra att målet att uppnå god status till 2027. Även föroreningar från dagvatten kan försämra
vattendragets ekologiska och kemiska status9.

Rolfsån
Området utgörs av Rolfsåns knappt en mil långa fåra från Kungsbackafjorden till Stensjöns utlopp. Ån
slingrar fram i uppodlade dalsänkor i sprickdalslandskapet öster om Kungsbacka. Uppströms Natura
2000-området ligger de tre sjöarna Stensjö, Sundsjön och Lygnern.
För Natura 2000-området Rolfsån är syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt tillstånd för
flodpärlmussla och lax och för naturtypen mindre vattendrag. Det överordnade bevarandesyftet för
Natura 2000-nätverket är att bidra till bevarandet av biologisk mångfald genom att bibehålla eller
återskapa gynnsam bevarandestatus för de naturtyper och arter som omfattas av EU:s fågeldirektiv
eller art- och habitatdirektiv.
Vid en översvämning av Natura 2000-området kan eventuella föroreningar försämra vattendragets
ekologiska och kemiska status. Rolfsån har idag god ekologisk status men uppnår ej god kemisk
status. Målet är att uppnå god kemisk status till 2027. Vid översvämning kan föroreningar från
dagvatten kan försämra vattendragets ekologiska och kemiska status10.

5.4.2 Riksintresse
Inom området finns totalt sex områden som utgörs av riksintresse för antingen naturvård eller friluftsliv,
se tabell 16 och figur 6 nedan. Kungsbackaåns påverkan på riksintressen bedöms som liten då det
framför allt är utloppet vid havet och Kungsbackafjorden -Södra Onsalahalvön - Nidingen som
påverkas vid höga flöden. Översvämningar från havet påverkar flera riksintressen för naturvård och
friluftsliv. Det är framförallt riksintressen runt Onsalahalvön (Kungsbackafjorden -Södra Onsalahalvön
Europeiska rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från
jordbruket. Europeiska unionens officiella tidning, nr r L 375 , 31/12/1991 s. 0001 – 0008. Tillgänglig: https://eurlex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:31991L0676&from=FR (hämtad 2020-11-02).
7

Europeiska rådets direktiv 91/271/EEC om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse av den 21 maj 1991. Europeiska
unionens officiella tidning nr 135, 30/05/1991 s. 0040 - 0052. Tillgänglig: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:31991L0271 (Hämtad 2020-11-02).
8

Länsstyrelsen i Hallands län. (2005). Bevarandeplan för Kungsbackafjorden. Tillgänglig:
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2c30d6f167c5e8e7c012a3/1545300277624/Bevarandeplan%20Kungsbackafjorden.p
df.
9

Länsstyrelsen i Hallands län. (2018). Bevarandeplan för Natura 2000-området Rolfsån. Tillgänglig:
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2c30d6f167c5e8e7c012a8/1545300278024/Bevarandeplan%20Rolfsån.pdf.
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– Nidingen och Onsalalandet-Kungsbackafjorden-Tjolöholm) och upp mot Särö (Särö Väster- och
Nordanskog, Särö skärgård-Vallda Sandö och Vallda Sandö – Hördalen) som påverkas mest då öar
översvämmas och översvämningarna når långt inåt land på vissa ställen.
Tabell 16. De riksintressen för naturvård och friluftsliv som påverkas av översvämningar från havet och Kungsbackaån vid olika
återkomsttider.

Påverkan på riksintressen för naturvård och friluftsliv

Kungsbackaån
50-års
100-års
BHF
flöde
flöde

Havet
100-års
BHF
flöde

Naturvård
Vallda Sandö - Hördalen
Särö Väster- och Nordanskog
Kungsbackafjorden -Södra
Onsalahalvön - Nidingen

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x

Friluftsliv
Särö skärgård-Vallda Sandö
Onsalalandet-KungsbackafjordenTjolöholm
Lygnern-Rolfsån

x
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Figur 6. Redovisning av riksintressen för naturvård och friluftsliv inom avgränsningsområdet.

5.4.3 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer för vatten regleras av förordningen (2001:554) om fisk- och musselvatten samt
vattenförvaltningsförordning (2004:660) (som baseras på EU-direktiv).
Vattenmyndigheterna har det övergripande ansvaret att se till att EU:s ramdirektiv för vatten
genomförs i Sverige. Sverige är uppdelat i fem vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje distrikt
och Kungsbacka tillhör Västerhavets vattendistrikt. Vattenmyndighetens vattendelegation beslutar om
miljökvalitetsnormer.
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En miljökvalitetsnorm ska baseras på vattnets status idag samt en beskrivning av hur vattnet påverkas
av omgivningen. Statusen bedöms i sin tur med hjälp av ett antal biologiska, kemiska och
hydromorfologiska parametrar (t.ex. dammar eller förändrat flöde).
Vattenförvaltningen omfattar alla förekomster av ytvatten och grundvatten samt Sveriges kustvatten.
Av praktiska skäl har man emellertid fått sätta en nedre storleksgräns.
Grundvatten
Grundvatten är vatten som lagrats i marken och silats och renats på naturlig väg när det sakta sjunkit
genom marklagren. Vattnet pumpas upp genom borrade brunnar som är belägna i grusåsar. Vid
Fjärås bräcka finns Kungsbacka kommuns huvudvattentäkt och ett vattenverk. Härifrån kommer i
princip allt Kungsbackas dricksvatten.11
Inom avgränsningsområdet finns tre grundvattenförekomster:
 Fjärås Bräcka
 Gällinge
 Sönnebergen
Ovan nämnda grundvattenförekomster är även vattenskyddsområden.
Ingen av dessa kommer att översvämmas av Kungsbackaån eller havet vid de återkomsttider som
anges i denna MKB:n. Statusen för de olika grundvattenförekomsterna redovisas i tabell 17 nedan.
Tabell 17. Grundvattenförekomster inom avgränsningsområdet11

Grundvattenförekomst

Kemisk status

Kvantitativ status

Fjärås Bräcka

God

God

Gällinge

God

God

Sönnebergen

God

God

Inre Kungsbackafjorden
Den ekologiska statusen i inre Kungsbackafjorden, se figur
7, var vid den senaste klassningen måttlig till följd av
övergödning.12 Den kemiska statusen uppnådde ej god till
följd av kvicksilver, bromerad difenyleter och tributyltenn.
Kvalitetskravet är att den ekologiska statusen ska vara god
år 2027. Recipienterna som når detta vattenområde är
Kungsbackaån, Rolfsån och Hovmanneån.
Vid en översvämning kan eventuella föroreningar och
näringsämnen påverka vattendragets ekologiska och
kemiska status, vilket kan försvåra målen om att en god
ekologisk status kan uppnås till 2027.
Figur 7. Redovisning av det område som ingår i
klassningen för Inre Kungsbackafjorden.

11Kungsbacka kommun.

Vattentäkt. Tillgänglig: https://www.kungsbacka.se/Bygga-bo-och-miljo/Vatten-ochavlopp/Dricksvatten/Kommunalt-vatten/
12 Viss. Inre Kungsbackafjorden. Tillgänglig: https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA21723833
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Kungsbackaån
Den ekologiska statusen i den del av Kungsbackaån, se
figur 8, som berörs av översvämningar var vid den
senaste klassningen måttlig till följd av övergödning13.
Den kemiska statusen uppnådde ej god till följd av
bromerad difenyleter, kvicksilver och PFOS.
Kvalitetskravet är att den ekologiska statusen ska vara
god år 2027.

d-Dala ,

Vid en översvämning kan eventuella föroreningar och
näringsämnen försämra vattendragets ekologiska och
kemiska status, vilket kan försvåra målen om att en god
ekologisk status uppnås till 2027.

Figur 8. Redovisning av det område som ingår i
klassningen för Kungsbackaån.

Rolfsån
Den ekologiska statusen i den del av Rolfsån, se figur 9,
som berörs av översvämningar var vid den senaste
klassningen god14. Vattenförekomsten bedöms dock ha
en betydande påverkan av miljögifter (bekämpningsmedel) från jordbruket. Jordbruk har även en betydande
påverkan på vattendragets närområde och svämplan.
Den kemiska statusen uppnådde ej god till följd av
bromerad difenyleter och kvicksilver. Kvalitetskravet är att
den ekologiska statusen fortsatt ska vara god år 2027.
Vid en översvämning kan eventuella föroreningar
försämra vattendragets ekologiska och kemiska status,
vilket kan försvåra målen om att en god ekologisk status
uppnås till 2027.

13
14

Figur 9. Redovisning av det område som ingår i
klassningen för Rolfsån.

Viss. Kungsbackaån (Mynningen-Lillån) Tillgänglig: https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA82828105
Viss. Rolfsån. Tillgänglig: https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA42741819
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Hovmanneån
Den ekologiska statusen i den del av Hovmanneån, se
figur 10, som berörs av översvämningar var vid den
senaste klassningen otillfredsställande till följd av
övergödning och tillväxt av kiselalger15. Den kemiska
statusen uppnådde ej god till följd av bromerad difenyleter
och kvicksilver. Kvalitetskravet är att den ekologiska
statusen ska vara god år 2027.
Vid en översvämning kan eventuella föroreningar och
organiskt material försämra vattendragets ekologiska och
kemiska status, vilket kan försvåra målen om att en god
ekologisk status uppnås till 2027.

Figur 10. Redovisning av det område som ingår i
klassningen för Hovmanneån.

Yttre Kungsbackafjorden
Den ekologiska statusen i yttre Kungsbackafjorden, se
figur 11, var vid den senaste klassningen måttlig och den
kemiska statusen uppnådde ej god16. Landområden i
anslutning till vattenområdet översvämmas vid höga
nivåer i havet, vilket även riskerar att påverka fjorden.
Recipienten som når detta vattenområde är Torpaån.
Den måttliga ekologiska klassningen beror på att området
är påverkat av övergödning. Klassningen av den kemiska
statusen beror på bromerad difenyleter, kvicksilver och
tributyltenn. Kvalitetskravet är att den ekologiska statusen
ska vara god år 2027.
Vid en översvämning kan näringsämnen och eventuella
föroreningar försämra vattendragets ekologiska och
kemiska status, vilket kan försvåra målen om att en god
ekologisk status uppnås till 2027.

Figur 11. Redovisning av det område som ingår i
klassningen för Yttre Kungsbackafjorden.

15

Viss. Hovm anneån. Tillgänglig:
https://viss.lansstyrelsen.se/SearchResults.aspx?ViewType=0&q=Hovmanne%C3%A5n&s=S%C3%B6k

16

Viss. Yttre Kungsbackafjorden. Tillgänglig:
https://viss.lansstyrelsen.se/SearchResults.aspx?ViewType=0&q=yttre+kungsbackafjorden&s=S%C3%B6k
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Torpaån
Den ekologiska statusen i den del av Torpaån, se figur
12, som berörs av översvämningar var vid den senaste
klassningen otillfredsställande och den kemiska statusen
uppnådde ej god17. Den ekologiska klassningen är
baserad på förhöjda halter av fosfor pga. utsläpp från
jordbruk och enskilda avlopp. Klassningen av den
kemiska statusen beror på bromerad difenyleter,
kvicksilver och tributyltenn.
Kvalitetskravet är att den ekologiska statusen ska vara
god år 2027.
Vid en översvämning kan näringsämnen från
Figur 12. Redovisning av det område som ingår i
jordbruksmark och eventuella föroreningar försämra
klassningen för Torpaån.
vattendragets ekologiska och kemiska status, vilket kan
försvåra målen om att en god ekologisk status uppnås till 2027.

Vändelsöarkipelagen
Den ekologiska statusen i Vändelsöarkipelagen, se figur 13,
var vid den senaste klassningen måttlig till följd av
övergödning18. Den kemiska statusen uppnådde ej god på
grund av bromerad difenyleter, kvicksilver och tributyltenn.
Kvalitetskravet är att den ekologiska statusen ska vara god år
2027.
Recipienten som når detta vattenområde är Löftaån, se
närmare beskrivning av vattendraget nedan. Kustremsan i
direkt anslutning till Vändelsöarkipelagen påverkas i mindre
grad av översvämningar, dock riskerar ett avloppsreningsverk
och en avfallsdeponi riskklass 3 att översvämmas. Hur stora
konsekvenserna på dessa anläggningar blir vid en
översvämning är inte utrett. Sprids föroreningar från dessa
anläggningar riskerar vattenområdet att påverkas, vilket kan
försvåra målet om att uppnå en god ekologisk status till år
2027.

17

Figur 13. Redovisning av det område som ingår i
klassningen för Vändelsöarkipelagen.

Viss. Torpaån. Tillgänglig: https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA48613217

18

Viss. Vändelsöarkipelagen. Tillgänglig:
https://viss.lansstyrelsen.se/SearchResults.aspx?ViewType=0&q=V%C3%A4ndels%C3%B6arkipelagen&s=S%C3%B6k
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Löftaån
Den ekologiska statusen i den del av Löftaån, se figur 14, som
berörs av översvämningar var vid den senaste klassningen
måttlig och den kemiska statusen uppnådde ej god19. Den
måttliga ekologiska klassningen beror på övergödning och
morfologiska förändringar och kontinuitet. Klassningen av den
kemiska statusen beror på bromerad difenyleter, kvicksilver
och tributyltenn. Kvalitetskravet är att den ekologiska statusen
ska vara god år 2027.

+- Olmevalla

Kläppa
"

_,.

Buared

Påverkan på Löftaån vid en översvämning bedöms bli mycket
liten då det endast är mynningen som drabbas. Som nämnts
ovan finns vid Löftaåns mynning en avfallsdeponi med
Figur 14. Redovisning av det område som ingår i
klassningen för Löftaån.
riskklass 3 samt ett avloppsreningsverk som påverkas av
översvämning från höga nivåer i havet. Hur stora
konsekvenserna på dessa blir vid en översvämning är inte utrett. Sprids föroreningar från dessa
anläggningar bedöms Löftaån påverkas i liten grad, medan vattenförekomsten Vändelsöarkipelagen,
som Löftaån rinner ut i, påverkas i högre grad.
Öckerösund

11 liden

Den ekologiska statusen i Öckerösund, se figur 15, var vid den
senaste klassningen god och den kemiska statusen uppnådde
ej god på grund av bromerad difenyleter, kvicksilver och
tributyltenn20. Kvalitetskravet är att den ekologiska statusen
fortsatt ska vara god år 2027.
Recipienten som når detta vattenområde är Knapabäcken, se
närmare beskrivning av vattendraget nedan. Översvämmas
Knapabäcken riskerar näringsämnen från bäcken att urlakas
ut till Öckerösund, vilket kan försämra möjligheten till att
bibehålla god ekologisk status år 2027. Det finns inga kända
markföroreningar som riskeras att översvämmas inom
området.

19

,.,-,St n h

Hultet
Häc~lehagen

kär

Figur 15. Redovisning av det område som ingår i
klassningen för Öckerösund.

Viss. Löftaån (Mynningen-Kullagärdsbäcken). Tillgänglig:
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA57645288
20 Viss. Öckerösund. Tillgänglig:
https://viss.lansstyrelsen.se/SearchResults.aspx?ViewType=0&q=%C3%96cker%C3%B6sund&s=S%C3%B6k
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Knapabäcken
Den ekologiska statusen i den del av Knapabäcken, se
figur 16, som berörs av översvämningar var vid den
senaste klassningen otillfredsställande till följd av
förhöjda halter fosfor på grund av utsläpp från jordbruk,
enskilda avlopp och urban markanvändning21. Den
kemiska statusen uppnådde ej god till följd av bromerad
difenyleter och kvicksilver. Kvalitetskravet är att den
ekologiska statusen ska vara god år 2027.
Vid en översvämning kan näringsämnen och eventuella
föroreningar från en befintlig skjutbana (riskklass 3)
försämra vattendragets ekologiska och kemiska status,
vilket kan försvåra målen om att en god ekologisk status
uppnås till 2027.

/..
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Basiås ~
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Figur 16. Redovisning av det område som ingår i
klassningen för Knapabäcken.

Stallviken
Den ekologiska statusen i Stallviken, se figur 17, var vid
den senaste klassningen måttlig till följd av övergödning
och fysisk påverkan22. Den kemiska statusen uppnådde
ej god på grund av bromerad difenyleter och kvicksilver.
Kvalitetskravet är att den ekologiska statusen ska vara
god år 2027.
Recipienten som når detta vattenområde är Stockaån,
se närmare beskrivning av vattendraget nedan. De
landområden som översvämmas inom Stallviken riskerar
att påverka vattenområdet genom att näringsämnen från
skog och jordbruksmark urlakas eller att eventuella
föroreningar från bland annat en småbåtshamn sprids.
Detta kan försvåra målet om att uppnå en god ekologisk
status uppnås till 2027.

Figur 17. Redovisning av det område som ingår i
klassningen för Stallviken.

Stockaån
Den ekologiska statusen i den del av Stockaån, se figur
18, som berörs av översvämningar var vid den senaste
klassningen otillfredsställande, baserat på
övergödning23. Den kemiska statusen uppnådde ej god
på grund av bromerad difenyleter och kvicksilver.
Kvalitetskravet är att den ekologiska statusen ska vara
god år 2027.
Vid en översvämning kan eventuella föroreningar
försämra vattendragets ekologiska och kemiska status,
vilket kan försvåra målen om att en god ekologisk status
uppnås till 2027.
Figur 18. Redovisning av det område som ingår i
klassningen för Stockaån.
21
22
23

Viss. Knapabäcken. Tillgänglig: https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA30880289
Viss. Stallviken. Tillgänglig: https://viss.lansstyrelsen.se/SearchResults.aspx?ViewType=0&q=Stallviken&s=S%C3%B6k
Viss. Stockaån..Tillgänglig: https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA79515547
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Skörvallaviken
Den ekologiska statusen i Skörvallaviken, se figur 19,
var vid den senaste klassningen måttlig till följd av
fysisk påverkan24. Den kemiska statusen uppnådde ej
god på grund av bromerad difenyleter och kvicksilver.
Kvalitetskravet är att den ekologiska statusen ska vara
god år 2027.
Recipienten som når detta vattenområde är Veån, se
närmare beskrivning av vattendraget nedan. De
landområden som översvämmas inom Skörvallaviken
Figur 19. Redovisning av det område som ingår i
riskerar att påverka vattenområdet genom att
klassningen för Skörvallaviken.
näringsämnen urlakas eller att eventuella föroreningar
från bland annat ett avloppsreningsverk sprids. Avloppsreningsverket är inte riskklassat. Detta kan
försvåra målet om att uppnå en god ekologisk status uppnås till 2027.
Veån
Den ekologiska statusen i den del av Veån, se figur
20, som berörs av översvämningar var vid den
senaste klassningen otillfredsställande och den
kemiska statusen uppnådde ej god25. Kvalitetskravet
är att den ekologiska statusen ska vara god år 2027.

Långås

Torred
Sands1

6

Vid en översvämning kan eventuella föroreningar
försämra vattendragets ekologiska och kemiska
status, vilket kan försvåra målen om att en god
ekologisk status uppnås till 2027.

Grönab

Skogen

Holkeryd

Hagryd-Dala

<.,

u

eseNat

Kyrko byn-Dala

Figur 20. Redovisning av det område som ingår i
klassningen för Veån.

5.4.4 Förorenade områden
Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller
människors hälsa och kan vara orsakade av tidigare eller nuvarande industrier eller annan verksamhet
som påverkat miljön negativt. Det kan röra sig om mark- eller vattenområden, sediment, grundvatten,
byggnader och anläggningar26.
Tabell 18 Förorenade områden

Påverkan på förorenade områden

Riskklass 1
Riskklass 2

Kungsbackaån
50-års
100-års
BHF
flöde
flöde
x
x
x
x

24

Havet
100-års
flöde
x
x

BHF
x
x

Viss. Skörvallaviken. Tillgänglig: https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA31793085
Viss. Veån (Skörvallabäcken). Tillgänglig: https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA62602702
26 Länsstyrelsen i Halland. Förorenade områden. Tillgänglig: https://www.lansstyrelsen.se/halland/miljo-och-vatten/fororenadeomraden.html
25
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Inom avgränsningsområdet finns potentiellt förorenade områden. Av dessa påverkas ett område av
översvämningar från Kungsbackaån eller havet vid olika återkomsttider, se tabell 18 nedan. Området
utgörs av riskklass 1 vilket innebär att risken är mycket stor att området är förorenat. Riskklass 2
innebär att risken är stor att området är förorenat.
Tabell 18. Antal områden med olika riskklasser som påverkas av översvämningar från havet och/eller Kungsbackaån.

---

Beräknat 50-års flöde Kunosbackaån Potentiellt förorenade omriden
Beraknat 100-års flöde Kungsbackaån • Rrskklass 1
Bemknat hogsta flod& Kungsbackaån ~ Rtskklass 2
~ 100- års utbredning havet
Potentiellt förorenade om riden - utanför 6versvimnlng1omri den
0 Ex11em utb!'edning havet
• Riskkless 1
e Riskklass2
-

Figur 21. Redovisning av de markföroreningar som påverkas av översvämningar från havet eller Kungsbackaån. De röda
punkterna avser markföroreningar med riskklass 1 och de gula avser riskklass 2.

I Kungsbacka har det tidigare förekommit industrier främst inom textil-, verkstads- och
trävarubranscherna. En del av dessa är numera områden med förorenad mark riskklass 1 och 2. Vid
höga flöden kommer ett område med förorenad mark av riskklass 1 att översvämmas delvis med
oklara effekter. Även en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt prövningsnivå B ligger inom det
översvämmade området.
Vid översvämning kan ämnen från miljöfarliga verksamheter och förorenade områden spridas till
vattendraget. Höga flöden och översvämningar gör även att humusämnen i sediment och mark dras ut
i vattnet vilket ger en försämrad vattenkvalitet genom ökad grumlighet och färg.

5.4.5 Miljöfarlig verksamhet
Miljöfarlig verksamhet regleras av miljöbalken (1998:808) och för dessa verksamheter krävs tillstånd
eller anmälan. Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som
kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön.
Miljöfarliga verksamheter kan delas in i tre typer av anläggningar, A-, B- eller C-anläggningar.
A-anläggningar är exempelvis vissa avfallsdeponier, oljeraffinaderier eller vissa stora industrier
B-anläggningar är exempelvis täkter, energianläggningar eller avloppsreningsverk.
C-anläggningar är exempelvis sjukhus eller bensinstationer
C-anläggningar har inte beaktats i Länsstyrelsens plan.
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IED-anläggningar och tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter
IED (Industriemissionsdirektivet) började tillämpas inom EU i januari 2013 och är ett s.k.
minimidirektiv. Detta innebär att medlemsländerna har rätt att införa eller behålla strängare, men inte
mildare, krav än de som följer av direktivet. De verksamheter som omfattas av IED är de med hög
föroreningspotential och ingår i exempelvis metall- och mineralindustri, energisektorn, kemisk industri,
avfallshantering, massa- och pappersindustri, livsmedelsindustri och stora anläggningar med
djurhållande verksamhet27.
Det finns fyra stycken IED-anläggningen inom tätorten, dessa är Dotetorps Ägg AB, Derome Timber
AB Anneberg, Fjärrvärmeverket Hammargård, Barnamossens avfallsanläggning, se figur 18 nedan.
Ingen IED-anläggning förväntas påverkas av översvämning.
Inom området finns även ett antal tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter, se figur 18 nedan.
Tabell 19 Miljöfarliga verksamheter inom området.

Påverkan på miljöfarliga verksamheter

Kungsbackaån
50-års
100-års
BHF
flöde
flöde

Havet
100-års
flöde

BHF

x

x

IED-anläggningar
A-anläggningar
B-Anläggningar

X

x

x

27Naturvårdsverket.

Rapport 6702, januari 2016. Vägledning om industriutsläppsbestämmelser. Tillgänglig:
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6702-1.pdf?pid=17109
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Figur 18. Miljöfarliga verksamheter som påverkas av översvämningar

5.5 EKONOMISKA KONSEKVENSER
De miljöaspekter som berörs i detta stycke är Infrastruktur, Fastighetsägare, företag och invånare och
Areella näringar.
Vid beräknat högsta flöde från havet och Kungsbackaån drabbas kommunala och privata
fastighetsbolag, privatpersoner och företag.
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Det kan bli stor påverkan på tätortens infrastruktur då broar riskerar att svämmas över, vilket leder till
längre körsträckor. Vägar in till innerstaden översvämmas och vissa områden kan bli isolerade. Vissa
delar av E6 och Västkustbanan som är riksintresse för väg respektive järnväg, kommer att svämmas
över.
Skogsmark och odlingsmark påverkas. För odlingsmarken innebär ett högre vattenstånd att växtnäring
tvättas ut och förloras till vattnet, samtidigt försämras funktionen i dräneringen och grödan kan skadas
av stående vatten.
Vid BHF påverkas arbetsställen och arbetstillfällen. Industriområden i Varla och Inlag påverkas genom
att vägar och eventuellt byggnader översvämmas. Inom det översvämmade området finns även Post
Nords samt diverse kommersiell verksamhet, bland annat ett köpcentrum.
Då stora delar av innerstaden, byggnader med samhällsfunktion och ett industriområde översvämmas,
kan konsekvenserna för ekonomisk verksamhet bli allvarliga.
Tabell 20. Redovisning av vilka ekonomiska värden som påverkas av översvämning från Kungsbackaån eller havet vid olika
återkomsttider.

Påverkan på ekonomiska konsekvenser

Distributionsbyggnader
Industriområden
Riksintresse för väg
Riksintresse för
järnväg
Riksintresse för
järnvägsstation
Jordbruksmark
Skogsmark
Posten
Köpcentrum

5.5.1

Kungsbackaån
50-års
100-års
BHF
flöde
flöde
x
x
X
x
x
x
x

Havet
100-års
BHF
flöde
x
x
x
x
x
x
x
x
x

X
X

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

Infrastruktur

Vid översvämning från havet kommer infrastruktur av riksintresse att påverkas, som Västkustbanan
och väg E6 och vägar, se figur 19 nedan. Även mindre broar och vägar i närheten av Kungsbackaån
kan komma att översvämmas vilket orsakar längre körsträckor, när man måste ta sig runt staden.
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Beräknat 50-års flöde Kungsbackaån ■ Riksintresse järnvägsstation
Beräknat 100-års flöde Ku ngsbackaån CKC>O Riksintresse järnväg
Beräknat högsta flöde Kungsbackaån _
Riksintresse väg
~ 100- års utbredning havet
[2] Extrem utbredning havet
-

Figur 19. Utbredning av översvämning från havet och Kungsbackaån

Vid översvämning från Kungsbackaån påverkas riksintressen för järnväg och väg. Påverkan sker
framförallt vid ett beräknat högsta flöde, se figur 4. Mindre störningar kan eventuellt ske även vid 100års flöden i Kungsbackaån när det gäller riksintresse för järnväg och en bropassage norr om
Kungsbacka.

5.5.2 Fastighetsägare, företag och invånare
Vid översvämningar från havet, vid både 100-års nivå och BHF kommer företag, fastighetsbolag och
privatpersoner att påverkas av översvämningar. De flesta fastigheter som påverkas ligger i centrum
längs med ån, men även fastigheter längs med hela kusten kommer att drabbas.
Enligt riskkartorna och dess beskrivning kan cirka 750 arbetsställen och 4 500 arbetstillfällen påverkas
av översvämningar från havet, vid extremscenariot BHF. Det går dock inte att bedöma om samtliga av
dessa inte kan fungera vid en översvämning eller hur allvarliga konsekvenserna blir. För att se hur
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många arbetsplatser och arbetstillfällen som påverkas vid övriga översvämningsnivåer hänvisas till
tabell 21.
Industriområden i Varla och Inlag påverkas genom att vägar och eventuellt byggnader översvämmas.
Postens nås av extremnivå i havet. Diverse kommersiell verksamhet, bland annat ett köpcentrum,
påverkas både direkt och indirekt.
Vid översvämningar från Kungsbackaån med ett beräknat högsta flöde kommer kommunala och
privata fastighetsbolag, privatpersoner och företag att drabbas. De flesta fastigheter som påverkas
ligger i centrum längs med ån.
Vid ett 100-års flöde i Kungsbackaån påverkas bostäder i form av både villor och flerbostadshus samt
byggnader med samhällsfunktion. Vid ett 50-års flöde är det få fastigheter som påverkas och få av
dessa är huvudbyggnader och bostäder.
Tabell 21. Antal arbetsplatser och arbetstillfällen som påverkan vid översvämning från Kungsbackaån och havet vid olika
återkomsttider.

Påverkan på arbetsgivare och arbetstagare

Antal arbetsplatser
Antal arbetstillfällen

Kungsbackaån
50-års
100-års
BHF
flöde
flöde
0
1-9
40
0
20
160

Havet
100-års
BHF
flöde
80
750
260
4 500

5.5.3 Areella näringar
Inom tätorten påverkas skogsmark och odlingsmark både vid ett beräknat högsta flöde i havet och vid
ett beräknat högsta flöde i Kungsbackaån. För odlingsmarken innebär ett högre vattenstånd att
växtnäring tvättas ut och förloras till vattnet, samtidigt försämras funktionen i dräneringen och grödan
kan skadas av stående vatten.
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6

KONSEKVENSBEDÖMNING AV FÖRESLAGNA
ÅTGÄRDER

Följande kapitel redovisar den påverkan, effekter och konsekvenser som åtgärderna i planen kan
tänkas medföra på de fyra fokusområdena Människors hälsa, kulturarvet, Miljön och Ekonomisk
verksamhet.
Konsekvensbedömningen är uppdelad för respektive fokusområde, där de åtgärder som är kopplade
till respektive resultatmål bedöms. Följande information ges för varje typ av påverkan:
•
•
•

Åtgärdernas bidrag till resultatmålet
Påverkan och effekter av åtgärden
Samlad konsekvensbedömning

I kapitel 6 görs även en jämförelse med nollalternativet.
Miljökonsekvensbedömningen är kvalitativ, men utgår i huvudsak från vissa bedömningsgrunder, se
kapitel 2.4. Påverkansgraden beskrivs i denna MKB utifrån en femgradig skala; positiv konsekvens,
liten positiv konsekvens, obetydlig konsekvens, liten negativ konsekvens och stor negativ konsekvens,
se tabell 22.
Tabell 22. Symbolförklaring bedömningsgrunder.

Positiv
konsekvens

0

Liten positiv
konsekvens

0

Obetydlig
konsekvens

0

Liten negativ
konsekvens

0

Stor negativ
konsekvens

e

6.1 MÄNNISKORS HÄLSA
I detta kapitel görs en bedömning av vilken miljöpåverkan som åtgärderna under kapitel 4.2 medför för
människors hälsa och den samhällsviktiga verksamheten i Kungsbacka tätort. Åtgärderna är direkt
kopplade till resultatmål 1.1, 1.2, 1.3 och 1.4. Resultatmålen redovisas i tabellen nedan och även
under avsnitt 4.1 ovan tillsammans med kunskapsmål och åtgärdsmål.

1.1 Ingen samhällsviktig verksamhet drabbas av oacceptabel avbrottstid vid
översvämning med återkomsttid på 100 år eller oftare
Beskrivning av åtgärder kopplat till målet

Bedömning av
miljöpåverkan

De åtgärder som är kopplade till resultatmålet ovan, medför en ökad
kunskap om hur teknisk infrastruktur under mark och samhällsviktig
verksamhet påverkas av översvämningar från med en återkomsttid på
100 år eller oftare. Åtgärderna medför även förhöjd kompetens kopplat till
GIS-analyser av vattennivåer. I beredskapsplanen för Kungsbackaån ska
en plan för omplacering av patienter och elever vid en översvämning tas
fram. Den förbättrade framförhållningen och den kunskap åtgärderna
medför bedöms som viktig, för att kunna minska påverkan på människors
hälsa vid en framtida översvämning.

Samtliga åtgärder
kopplat till detta
resultatmål bedöms
medföra en liten positiv
konsekvens för värdena
som de avser skydda.

Den ökade kunskapen medför dock inte att den samhällsviktiga
verksamheten faktiskt skyddas av en oacceptabel avbrottstid som anges i
målet, varför påverkan på människors hälsa och samhällsviktig
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verksamhet fortfarande kommer att ske vid en översvämning med
återkomsttid 100 år eller oftare. För att skydda dessa värden krävs
fysiska skyddsåtgärder.
Sammantaget bedöms dessa åtgärder bidra till en liten positiv
konsekvens till måluppfyllelsen av resultatmålet, jämfört med
nollalternativet.

1.2 Samhällsviktig verksamhet kan återhämta sig vid en översvämning oavsett
återkomsttid.
Beskrivning av åtgärder kopplat till målet

Bedömning av
miljöpåverkan

Både översvämningar från Kungsbackaån och från havet kommer att
påverka samhällsviktig verksamhet i Kungsbacka tätort. För att
säkerställa att aktörer kopplade till denna kan hantera en översvämning
avser Länsstyrelsen i Halland och Kungsbacka kommun tillsammans
med berörda aktörer genomföra kunskapshöjande åtgärder om
kontinuitetshantering. Kontinuitetshantering innebär att verksamheten
planerar för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå, oavsett
vilken störning den utsätts för. Det handlar exempelvis om att kartlägga
viktiga verksamheter och processer, identifiera beroenden av resurser,
bestämma acceptabla avbrottstider, skapa planer för att hantera
störningar samt genomföra åtgärder som minskar risken för störningar.
Vilka åtgärder som kan minska risken för störningar är inte framtagna
ännu, varför dessa inte går att inkludera i bedömningen.

Åtgärden kopplat till
detta resultatmål
bedöms medföra en
liten positiv konsekvens
för värdena som de
avser skydda.

Kunskapen som fås genom denna åtgärd bedöms som viktig för de
berörda samhällsviktiga verksamheterna. Kunskapen i sig medför dock
inte att den samhällsviktiga verksamheten faktiskt klarar av att hantera en
översvämning oavsett återkomsttid, utan då krävs fysiska
skyddsåtgärder.
Sammantaget bedöms dessa åtgärder bidra till en liten positiv
konsekvens till måluppfyllelsen av resultatmålet, jämfört med
nollalternativet.

1.3 Berörda aktörer har en god förmåga att hantera en översvämning oavsett
återkomsttid.
Beskrivning av åtgärder kopplat till målet

Bedömning av
miljöpåverkan

Åtgärderna avser framtagande av en beredskapsplan för Kungsbackaån
med rutiner för samverkan vid översvämning oavsett återkomsttid. De
avser även riktad information om översvämningsrisken till enskilda
fastighetsägare, verksamhetsutövare och boende inom riskområdet, men
även en systematisk övervakning av flöden i Kungsbackaån. Dessa
åtgärder medför att berörda inom riskområdet bättre kan förbereda sig för
ökade flöden nedströms, vilket medför positiva konsekvenser för
miljöaspekten eftersom beredskapen för att kunna skydda samhällsviktig
verksamhet ökar.

Åtgärderna kopplat till
detta resultatmål
bedöms medföra en
positiv konsekvens för
värdena som de avser
skydda.
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Den riktade informationen avser den enskildes ansvar och det skydd som
samhället kan ge vid en översvämning. Åtgärden medför att
verksamheter och berörda inom riskområdet kan öka sin beredskap inför
en kommande eventuell översvämning. Skador på egendom och
påverkan på människors hälsa kan minskas genom lokala
skyddsåtgärder.
Sammantaget bedöms dessa åtgärder bidra positivt till måluppfyllelsen
av resultatmålet, jämfört med nollalternativet.

1.4 Samhällsviktig verksamhet ska inte drabbas av negativa konsekvenser från ras
och skred som uppstår till följd av översvämning.
Beskrivning av åtgärder kopplat till målet

Bedömning av
miljöpåverkan

Åtgärderna kopplade till detta resultatmål bedöms medföra en liten positiv
konsekvens jämfört med nollalternativet, eftersom de medför en ökad
kunskap om vilka samhällsviktiga verksamheter som finns inom
riskområdet, hur de riskerar att påverkas av ras och skred i samband
med en översvämning samt att berörda verksamheter informeras om
denna risk.

Åtgärderna kopplat till
detta resultatmål
bedöms medföra en
liten positiv konsekvens
för värdena som de
avser skydda.

Dessa åtgärder medför positiva konsekvenser på miljöaspekten eftersom
de tydliggör vilka samhällsviktiga verksamheter som riskerar att
påverkas. Bland annat riskerar distributionsbyggnader, så som
transformatorstationer, att påverkas av översvämningar från såväl havet
som Kungsbackaån, vilket kan medför risk för människors hälsa om
viktiga byggnader kopplade till exempelvis vård påverkas.
Åtgärderna medför att det finns en möjlighet att prioritera vilka
samhällsviktiga verksamheter som har störst behov av skydd samt ta
fram planer för hur dessa bäst skyddas.
Åtgärderna medför ingen negativ påverkan på miljöaspekten, men
bedöms heller inte utgöra en positiv konsekvens då arbetet ännu bara är i
första stadiet. När handlingsplan och eventuella fysiska skyddsåtgärder
finns på plats medför detta en positiv konsekvens.

6.2 KULTURARVET
I detta avsnitt görs en bedömning av vilken miljöpåverkan som åtgärderna under kapitel 4.2 medför på
miljöaspekten Kulturarvet i Kungsbacka tätort. Åtgärderna är direkt kopplade till resultatmål 2.1 och
2.2.

2.1 Påverkan på Kungsbacka innerstad vid översvämning är känd.
Beskrivning av åtgärder kopplat till målet

Bedömning av
miljöpåverkan

Enligt framtagna risk- och hotkartor påverkas ett större antal byggnader
med kulturhistoriskt värde i Kungsbacka innerstad av översvämningar
från både havet och från Kungsbackaån. En av åtgärderna kopplade till
resultatmålet avser utreda hur hög vattennivån på kulturhistoriskt

Åtgärderna kopplat till
detta resultatmål
bedöms medföra en
liten positiv konsekvens
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värdefull bebyggelse blir vid ett beräknat högsta flöde eller extremnivå i
havet samt kommunicera resultatet till berörda.

för värdena som de
avser skydda.

Den bibehållna kunskapen kopplat till denna åtgärd underlättar för
framtida arbeten och hur man kan skydda den värdefulla bebyggelsen,
som planeras att genomföras i samverkan med andra Länsstyrelser.
Kunskapen som fås genom dessa åtgärder bedöms som viktig för de
berörda kulturhistoriska värdena. Kunskapen i sig medför dock inte att
värdena faktiskt klarar av att hantera en översvämning oavsett
återkomsttid, för det krävs fysiska skyddsåtgärder.
Sammantaget bedöms dessa åtgärder bidra till en liten positiv
konsekvens till måluppfyllelsen av resultatmålet, jämfört med
nollalternativet.

2.2 Kända fornlämningar och områden av riksintresse skadas inte vid översvämning
oavsett återkomsttid.
Beskrivning av åtgärder kopplat till målet

Bedömning av
miljöpåverkan

Åtgärderna som är kopplade till detta resultatmål medför ökad kunskap
om hur påverkan på kulturmiljöer och fornlämningar påverkas vid en
översvämning samt hur återställnings-/räddningsarbete ska utföras
inför/efter en eventuell översvämning. En översvämning av
kulturmiljöerna kan leda till skador både på byggnader men även på
gator, planteringar, fornlämningar och andra objekt, som utgör ett
betydande värde i kulturmiljöerna. Vissa objekt riskerar att få betydande
vattenskador eller riskerar att raseras helt eller delvis.

Åtgärderna kopplat till
detta resultatmål
bedöms medföra en
liten positiv konsekvens
för värdena som de
avser skydda.

Åtgärdernas kunskapsinhämtning underlättar arbetet kring bedömning av
vad som behövs för att skydda värdena och även vilka värden som ska
prioriteras i arbetet.
Åtgärderna bedöms därmed medföra en liten positiv konsekvens på
miljöaspekten, jämfört med nollalternativet.
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6.3 MILJÖ
I detta avsnitt görs en bedömning av vilken miljöpåverkan som åtgärderna under kapitel 4.2 medför på
de miljöaspekterna som är kopplade till fokusområde miljö i Kungsbacka tätort. Åtgärderna är direkt
kopplade till resultatmål 3.1 och 3.2.

3.1 Inga föroreningar sprids och orsakar långsiktiga negativa miljö- och hälsoeffekter
vid översvämningar med en återkomsttid på 100 år eller oftare.
Beskrivning av åtgärder kopplat till målet

Bedömning av
miljöpåverkan

Kungsbacka är en relativt ny stad, vilket även visar sig på den mindre
mängden förorenade områden, jämfört med andra omkringliggande orter.
Ett område med förorenad mark av riskklass 1, Svinholmens
avfallsdeponi, översvämmas delvis med oklara effekter. Även en
tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt prövningsnivå B, Envirostripp
Chemicals AB, ligger inom det översvämmade området. Vid
översvämning kan ämnen från verksamheten spridas till vatten.

Åtgärderna kopplat till
detta resultatmål
bedöms medföra en
liten positiv konsekvens
för värdena som de
avser skydda.

Åtgärderna kopplat till detta resultatmål medför en liten positiv
konsekvens, jämfört med nollalternativet, till miljöaspekten genom att
högre krav ställs på sanering av förorenade områden inom 100-års flöden
samt att kunskapen om hur beräknad vattennivå påverkar
tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter höjs.
En spridning av föroreningar som ligger i nära anslutning till
Kungsbackafjorden eller Rolfsån, riskerar att påverka Natura 2000områdena och miljökvalitetsnormer i de två vattenområdena negativt,
vilket i sin tur riskerar att påverka djur- och växtliv i området.
Det bedöms som positivt att föroreningars lokalisering är identifierade och
att ett arbete om tillkommande markföroreningar efter planens
fastställelse prioriteras. Det är av vikt att detta arbete fortsätter och att en
handlingsplan tas fram för hur man kan säkerställa att föroreningar inte
sprids från icke sanerade områden ut i vattendragen. Genom att minska
risken för spridning förbättras förutsättningarna att nå
miljökvalitetsnormerna.
Sammantaget bedöms åtgärderna medföra en liten positiv konsekvens
på miljöaspekten, jämfört med nollalternativet.

3.2. Inga planerade åtgärder för att minska översvämningsrisker orsakar långsiktiga
negativa miljö- och hälsoeffekter.
Beskrivning av åtgärder kopplat till målet

Bedömning av
miljöpåverkan

Kungsbackafjorden ingår i HELCOM:s och OSPAR:s nätverk vilket
innebär att fjorden måste skyddas långsiktigt. Inom det översvämmade
området finns även ett flertal andra naturreservat och Natura 2000områden. Åtgärderna kopplade till resultatmålet bedöms medföra positiva
konsekvenser på miljöaspekten, jämfört med nollalternativet, då de bidrar
till en mer heltäckande bild av vilka skyddsvärda natur- och miljövärden
som finns inom riskområdet. Konsekvenser för Natura 2000-områdena

Åtgärderna kopplat till
detta resultatmål
bedöms medföra en
liten positiv konsekvens
för värdena som de
avser skydda.
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ska utredas, vilket medför ökad förståelse om vilka åtgärder som är
möjliga, för att säkerställa att värdena inte tar långvarig skada, med
negativa miljö- och hälsoeffekter till följd.
Då kunskap saknas om hur mycket föroreningar som finns inom
riskområdet och hur de kan spridas vid en översvämning är det svårt att
bedöma konsekvenserna. Utsläpp av föroreningar ökar risken för
negativa vattenkemiska och vattenfysikaliska förändringar. Förorening av
vattnet till exempel i form av grumling och utsläpp av olja och kemikalier
kan skada rev, vegetation och livsmiljön för akvatiska organismer.
Sammantaget bedöms åtgärderna medföra en liten positiv konsekvens
på miljöaspekten, jämfört med nollalternativet, då åtgärderna endast är
kunskapshöjande. För att skydda land- och vattenområdena behöver
markföroreningar identifieras och saneras eller på annat sätt säkerställa
att de inte riskerar att spridas vid en översvämning.

6.4 EKONOMISK VERKSAMHET
I detta avsnitt görs en bedömning av vilken miljöpåverkan som åtgärderna under kapitel 4.2 medför på
de miljöaspekterna som är kopplade till fokusområde Ekonomisk verksamhet i Kungsbacka tätort.
Åtgärderna är direkt kopplade till resultatmål 4.1 och 4.2.

4.1. Vidmakthålla en god framkomlighet på samhällsviktig transportinfrastruktur vid
100-årsflöde.
Beskrivning av åtgärder kopplat till målet

Bedömning av
miljöpåverkan

Åtgärden bidrar till en liten positiv konsekvens för miljöaspekten då den
ger en mer heltäckande bild över vilken samhällsviktig infrastruktur som
är särskilt utsatt för översvämningsrisker. Genom detta underlag skapas
förutsättningar för att kunna prioritera vilken infrastruktur som har störst
behov av skydd.

Åtgärden kopplat till
detta resultatmål
bedöms medföra en
liten positiv konsekvens
för värdena som de
avser skydda.

WSP föreslås att en handlingsplan tas fram i samband med arbetet för att
redogöra för hur denna infrastruktur kan skyddas. Behöver delar av
infrastrukturen skyddas mot översvämningar, är det mer lämpligt att flytta
vägen eller ska en annan väg pekas ut som prioriterad/riksintresse? Inom
arbetet bör även en kostnadsnyttoanalys genomföras och användas som
underlag för framtagna åtgärders prioritering.
Sammantaget bedöms åtgärderna kopplade till resultatmålet medföra en
liten positiv konsekvens på miljöaspekten, jämfört med nollalternativet.
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4.2. Väsentlig ekonomisk verksamhet tar inte stor direkt skada vid en översvämning
med en återkomsttid på 100 år eller oftare
Beskrivning av åtgärder kopplat till målet

Bedömning av
miljöpåverkan

Stora delar av Kungsbackas innerstad, byggnader med samhällsfunktion,
industriområden, jordbruksmark och övriga byggnader riskerar att
översvämmas och konsekvenserna för ekonomisk verksamhet bedöms
då bli mycket allvarliga. Hur stor omfattningen blir beror till stor del på hur
E6 och Västkustbanan påverkas. I övrigt drabbas fastighetsägare och
kommersiell verksamhet av höga kostnader.

Åtgärderna kopplat till
detta resultatmål
bedöms medföra en
liten positiv konsekvens
för värdena som de
avser skydda.

För att skydda väsentlig ekonomisk verksamhet från översvämning från
Kungsbackaån, kommer även en anläggning för fördröjning uppströms
Kungsbackaån att utredas. För att skydda ekonomisk verksamhet från
översvämningar från havet ska en yttre skyddsbarriär utredas.
Utredningarna bidrar till ett gott underlag för att senare kunna skydda
väsentlig ekonomisk verksamhet från att översvämmas vid höga flöden i
Kungsbackaån eller höga nivåer i havet. Åtgärderna bedöms ge en stor
positiv konsekvens, men först vid det tillfälle de anläggs.
En av åtgärderna avser riktad information om översvämningsrisken till
enskilda fastighetsägare, verksamhetsutövare och boende inom
riskområdet. Denna information medför att berörda inom riskområdet
bättre kan förbereda sig för ökade flöden nedströms. Detta medför
positiva konsekvenser för miljöaspekten eftersom beredskapen för att
kunna skydda ekonomisk verksamhet ökar. Skador på egendom och
påverkan på människors hälsa kan därmed minskas genom lokala
skyddsåtgärder.
Sammantaget bedöms åtgärderna kopplade till resultatmålet medföra en
liten positiv konsekvens på miljöaspekten, jämfört med nollalternativet, då
de endast är kunskapshöjande.
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7

SAMLAD BEDÖMNING

Nedan redovisas en samlad miljöbedömning över hur åtgärderna som är kopplade till olika resultatmål
i riskhanteringsplanen medför positiv, liten positiv, obetydlig, liten negativ eller negativ konsekvens.
Även en bedömning av nollalternativet presenteras, d.v.s. konsekvenserna på miljöaspekterna. om
riskhanteringsplanen inte tas fram eller genomförs.

Människors hälsa

Resultatmål
1.1

Planen

Nollalternativet

Sammanfattad bedömning av åtgärder kopplade till
resultatmålet

Liten positiv
konsekvens

Negativ
konsekvens

Åtgärderna kopplade till resultatmålet bedöms medföra en liten positiv
påverkan på människors hälsa och den samhällsviktiga verksamheten
inom Kungsbacka tätort. Inga negativa konsekvenser bedöms uppstå i
samband med planens fastställelse.
Nollalternativet medför att ett stort antal människor och samhällsviktiga
verksamheter riskerar att drabbas av översvämningar, utan vetskap om
dess risker, påverkan och möjliga skyddsåtgärder. Påverkan på
människors hälsa bedöms i nollalternativet bli negativ.

1.2

Liten positiv
konsekvens

Negativ
konsekvens

Kunskapen som fås genom åtgärden kopplat till detta resultatmål
bedöms som viktig för de berörda samhällsviktiga verksamheterna.
Kunskapen i sig medför dock inte att den samhällsviktiga verksamheten
faktiskt klarar av att hantera en översvämning oavsett återkomsttid,
utan då krävs fysiska skyddsåtgärder. Sammantaget bedöms dessa
åtgärder bidra till en liten positiv konsekvens för måluppfyllelsen av
resultatmålet, jämfört med nollalternativet. Inga negativa konsekvenser
bedöms uppstå i samband med planens fastställelse.
Nollalternativet innebär att kunskapshöjande åtgärder om
kontinuitetshantering uteblir, vilket bedöms medföra en negativ
konsekvens på den samhällsviktiga verksamheten och för människors
hälsa.

1.3

Positiv
konsekvens

Negativ
konsekvens

Åtgärderna avser riktad information om översvämningsrisken till
enskilda fastighetsägare, verksamhetsutövare och boende inom
riskområdet, men även en systematisk övervakning av flöden i
Kungsbackaån. Åtgärderna bedöms medföra positiva konsekvenser för
miljöaspekten eftersom beredskapen för att kunna skydda
samhällsviktig verksamhet ökar.
Nollalternativet, dvs. att kunskapshöjande åtgärder och systematisk
övervakning av flöden i Kungsbackaån uteblir, bedöms medföra en
negativ konsekvens för de berörda vid en översvämning.

1.4

Liten positiv
konsekvens

Negativ
konsekvens

Åtgärderna kopplade till detta resultatmål bedöms medföra en liten
positiv konsekvens jämfört med nollalternativet, eftersom de medför en
ökad kunskap om vilka samhällsviktiga verksamheter som finns inom
riskområdet, hur de riskerar att påverkas av ras och skred i samband
med en översvämning samt att berörda verksamheter informeras om
denna risk.
Nollalternativet bedöms medföra en negativ konsekvens då åtgärderna
kopplade till målet uteblir.

52

Kulturarv
2.1

Liten positiv
konsekvens

Negativ
konsekvens

Åtgärderna kopplade till resultatmålet bidrar till ökad kunskap om
hur kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Kungsbacka innerstad
påverkas vid ett BHF eller extremscenario i havet. Den bibehållna
kunskapen kopplat till denna åtgärd underlättar för framtida
arbeten och hur man kan skydda den värdefulla bebyggelsen,
som planeras att genomföras i samverkan med andra
Länsstyrelser. Sammantaget bedöms dessa åtgärder bidra till en
liten positiv konsekvens till måluppfyllelsen av resultatmålet,
jämfört med nollalternativet.
Nollalternativet bedöms medföra en negativ konsekvens då den
ökade kunskapen som fås genom åtgärderna uteblir.

2.2

Liten positiv
konsekvens

Negativ
konsekvens

Riskhanteringsplanen bedöms medföra en liten positiv påverkan
på kulturarvet inom Kungsbacka tätort då kunskapen om hur
kulturvärdena påverkas samt hur återställningsarbeten och
räddningsarbeten ska utföras före/efter en översvämning höjs
och klarläggs. Inga negativa konsekvenser bedöms uppstå i
samband med planens fastställelse.
Nollalternativet medför att kunskapen kopplat till påverkan,
räddnings- och återställningsarbeten uteblir. Påverkan på
kulturmiljöer och fornlämningar kan skilja sig åt, men den
samlade bedömningen är att påverkan kommer att vara negativ.

Miljön
3.1

Liten positiv
konsekvens

Negativ
konsekvens

Åtgärderna kopplat till detta resultatmål medför en liten positiv
konsekvens för miljöaspekten genom att högre krav ställs på
sanering av förorenade områden inom 100-års flöden samt att
kunskapen om hur beräknad vattennivå påverkar tillståndspliktiga
miljöfarliga verksamheter höjs. En spridning av föroreningar som
ligger i nära anslutning till Kungsbackafjorden eller Rolfsån,
riskerar att påverka Natura 2000-områdena och
miljökvalitetsnormer i de två vattenområdena negativt, vilket i sin
tur riskerar att påverka djur- och växtliv i området.
Nollalternativet medför att riksintressen, Natura 2000-områden
och andra naturmiljövärden i högre grad riskerar att påverkas
negativt. Risken för påverkan på miljöfarliga verksamheter och
spridning av markföroreningar ökar med nollalternativet, jämfört
med planen, då inga tydliga kunskapsinriktade åtgärder görs.

3.2

Liten positiv
konsekvens

Negativ
konsekvens

Kungsbackafjorden ingår i HELCOM:s och OSPAR:s nätverk
vilket innebär att fjorden måste skyddas långsiktigt. Inom det
översvämmade området finns även ett flertal andra naturreservat
och Natura 2000-områden. Åtgärderna kopplade till resultatmålet
bedöms medföra en liten positiv konsekvens på miljöaspekten,
då de bidrar till en mer heltäckande bild av vilka skyddsvärda
natur- och miljövärden som finns inom riskområdet.
Nollalternativet medför att kunskapen om hur riksintressen,
Natura 2000-områden och andra naturmiljövärden påverkas vid
en översvämning uteblir.
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Ekonomisk verksamhet
4.1

Liten positiv
konsekvens

Negativ
konsekvens

Åtgärden bidrar till en liten positiv konsekvens för miljöaspekten
då den ger en mer heltäckande bild över vilken samhällsviktig
infrastruktur som är särskilt utsatt för översvämningsrisker.
Genom detta underlag skapas förutsättningar för att kunna
prioritera vilken infrastruktur som har störst behov av skydd.
Nollalternativet medför att ökad kunskap om översvämningsrisker
på samhällsviktig transportinfrastruktur uteblir, vilket bedöms
medföra en negativ konsekvens.

4.2

Liten positiv
konsekvens

Negativ
konsekvens

Åtgärderna kopplade till målet bidrar positivt till miljöaspekten och
avser utreda en fördröjningsanläggning uppströms
Kungsbackaån och även en yttre skyddsbarriär som skydd mot
översvämningar från havet. Utredningarna är ett första steg i
arbetet för att skydda Kungsbacka tätort och bedöms
sammantaget bidra till en liten positiv konsekvens till
miljöaspekten.
Nollalternativet bedöms medföra att den ökade kunskapen om
genomförbarheten för att skydda Kungsbacka tätort uteblir, vilket
bedöms medföra en negativ konsekvens.
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8

MILJÖKVALITETSMÅL

Miljömålssystemet, som funnits sedan 1999, består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt
ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling,
luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska
dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.
I texten nedan beskrivs riskhanteringsplanens påverkan på miljömålen.
De miljökvalitetsmål som berörs av planen är:
 Ett rikt odlingslandskap
 Hav i balans samt levande kust och skärgård
 God bebyggd miljö
 Ingen övergödning
 Giftfri miljö
 Levande sjöar och vattendrag
 Ett rikt växt- och djurliv

Figur 22. Miljökvalitetsmålen.

8.1 ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP
Jordbruksmark riskerar att påverkas av översvämningar på flera platser utmed kusten,
framförallt områden i anslutning till Kungsbackaåns mynning upp till Inlagsleden och
söderut mot Rolfsån längs med Västkustbanan. Även jordbruksmark utmed
Hovmanneån kommer att påverkas. Det är framförallt översvämning från havet som
påverkar jordbruksmark utmed kusten, men mindre arealer i den översta delen av
Kungsbackaån riskerar också att påverkas, men då vid översvämning till följd av höga
flöden i Kungsbackaån.
Resultatmålen i riskhanteringsplanen avser att säkerställa att ingen samhällsviktig verksamhet
drabbas av oacceptabel avbrottstid efter en översvämning samt att dessa kan återhämta sig och
återgå till normal drift. Åtgärderna kopplade till målen bidrar till att kunskapsläget ökar och med det
kan risken för att förorenade ämnen från översvämmade verksamheter sprids till närliggande
odlingslandskap minska, om åtgärderna i verksamheterna vidtas.
Åtgärderna i riskhanteringsplanen avser även riktad information om den enskildes ansvar och det
skydd som samhället kan ge vid en översvämning. Åtgärden medför att de verksamheter som är
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kopplade till jordbruksnäringen blir bättre förberedda och kan öka sin beredskap inför en eventuell
översvämning. Skador på egendom och markmiljöer som är av vikt för exempelvis produktion av
livsmedel, kan därmed minskas genom lokala skyddsåtgärder.
Planens belysning av frågan bedöms i sin helhet medföra positiva konsekvenser på odlingslandskapet
inom riskområdet.

8.2 HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH
SKÄRGÅRD
Hela kustremsan och delar av Kungsbackafjorden påverkas av översvämningar. Flera
av resultatmålen i riskhanteringsplanen bidrar positivt till miljökvalitetsmålet.
Påverkan på distributionsbyggnader och samhällsviktig verksamhet ska genom planen
tydliggöras och minskas, vilket innebär förutsättningar för minskad risk att föroreningar
och övergödande ämnen sprids till kustområdet
Målen i riskhanteringsplanen avser även riktad information om den enskildes ansvar
och det skydd som samhället kan ge vid en översvämning. Åtgärden medför att de verksamheter som
är kopplade till samhällsviktig verksamhet, miljöfarliga verksamheter eller jordbruksanläggningar blir
bättre förberedda och kan öka sin beredskap inför en eventuell översvämning. Påverkan på
kustremsan, från förorenande ämnen kan därmed minskas.
Planen i sin helhet bedöms därför medföra positiva konsekvenser på kustremsan och
Kungsbackafjorden.

8.3 GOD BEBYGGD MILJÖ
Ett stort antal människor riskerar att påverkas av översvämningar i Kungsbacka tätort.
Dessa kan påverkas direkt vid sin bostad, genom att möjligheten att ta sig till viktiga
målpunkter försämras eller att deras arbetsplats påverkas.
Målen bidrar till en ökad kunskap om hur distributionsbyggnader, samhällsviktig-, kritisktoch teknisk infrastruktur under mark och samhällsviktig verksamhet ovan mark påverkas
av översvämningar med en återkomsttid på 100 år eller oftare. Åtgärderna medför även
ökade kunskaper kring hur lång tid samhällsviktig verksamhet kan stå still utan att människors hälsa
påverkas. Den kunskap åtgärderna medför bedöms som nödvändig för att kunna minska påverkan på
människors hälsa vid en framtida översvämning.
Målen i riskhanteringsplanen avser även riktad information om den enskildes ansvar och det skydd
som samhället kan ge vid en översvämning. Åtgärden medför att befolkningen blir bättre förberedda
och kan öka sin beredskap inför en eventuell översvämning. Skador på egendom och påverkan på
människors hälsa kan därmed minskas genom lokala skyddsåtgärder. Målet kan även bidra till en
ökad trygghet för den del av befolkningen som bor inom riskområdet, särskilt för de individer som
redan påverkats av översvämningar, med skador på egendom till följd.
Planens avsikt att kunskapshöja och kunskapsdela bedöms medföra positiva konsekvenser på den
bebyggda miljön och människors hälsa.
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8.4 INGEN ÖVERGÖDNING
Det är framförallt Kungsbackaån som påverkas negativt av översvämningar från havet
eller av höga flöden i ån, men även Rolfsån, Hovmanneån, Torpaån, Stockaån och
Knapabäcken påverkas, men för dessa flöden når översvämningen inte lika långt in på
land. Till följd av översvämningarna i dessa vattendrag riskerar även den inre och yttre
Kungsbackafjorden påverkas av övergödning.
Djur och växter i vattendragen och i havsområdena behöver näring, växterna främst i
form av kväve och fosfor. Ett överskott av dessa ämnen riskerar att urlakas från översvämmade
skogar och jordbruksmark, men även från industrier och hushåll. Konsekvensen av detta leder
slutligen till ökad algblomning och syrefria bottnar, vilket påverkar livet i vattendragen och havet
negativt.
Målen bidrar till en ökad kunskap om hur distributionsbyggnader, teknisk infrastruktur under mark och
samhällsviktig verksamhet ovan mark påverkas av översvämningar med en återkomsttid på 100 år
eller oftare. Den kunskap åtgärderna medför bedöms som viktig, för att kunna minska utsläppen av
övergödande ämnen från exempelvis reningsverk.
Målen i riskhanteringsplanen avser även riktad information om den enskildes ansvar och det skydd
som samhället kan ge vid en översvämning. Åtgärden medför att de verksamheter som är kopplade till
skogs- och jordbruksnäringen blir bättre förberedda och kan öka sin beredskap inför en eventuell
översvämning. Skador på egendom och markmiljöer som är av vikt för t.ex. produktion av livsmedel
kan därmed minskas genom lokala skyddsåtgärder. Detta bidrar i sin tur till exempelvis en minskad
risk att övergödande ämnen urlakas till vattendrag.
Planen i sin helhet kan med förväntat ökat kunskapsläge medföra positiva konsekvenser på
miljökvalitetsnormerna och miljökvalitetsmålet.

8.5

GIFTFRI MILJÖ

Människor, djur och växter utsätts för farliga ämnen som sprids när varor, kemiska
produkter och material tillverkas, används och blir till avfall. För att skydda människors
hälsa och den biologiska mångfalden behöver spridningen av farliga ämnen förebyggas
och minskas.
Målen i riskhanteringsplanen bidrar till en ökad kunskap om hur distributionsbyggnader,
teknisk infrastruktur under mark och samhällsviktig verksamhet påverkas av översvämningar med en
återkomsttid på 100 år eller oftare. Den kunskap åtgärderna medför bedöms som viktig för att kunna
minska utsläppen av naturfrämmande och giftiga ämnen från exempelvis avloppsreningsverk och
andra miljöfarliga verksamheter eller potentiellt förorenade områden.
Den ökade kunskapen bidrar även till att räddningstjänst och kustbevakning är förberedda inför
eventuellt saneringsarbete vid en översvämning. Detta bidrar till en minskad risk att naturfrämmande
och giftiga ämnen sprids och orsakar långvariga negativa miljö- och hälsokonsekvenser.
Planen i sin helhet kan med förväntat ökat kunskapsläge medföra positiva konsekvenser på
miljökvalitetsmålet.
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8.6 LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG
Sjöar och vattendrag utsätts för påverkan från många håll, till exempel från skogsbruk,
jordbruk, industrier och vattenkraftverk. Många växt- och djurarter är beroende av att
vattendrag får flöda fritt och att vattenståndet kan variera naturligt. Det är också viktigt
att behålla vattenmiljöernas naturliga produktionsförmåga. Sjöar och vattendrag
används exempelvis för fiske och ger dricksvatten. De är också viktiga för rekreation,
exempelvis bad och båtturer. I närheten av vattenmiljöer finns dessutom värdefulla
kulturminnen som måste bevaras och förvaltas så att de kan upplevas även av framtida
generationer.
Planen bedöms bidra positivt till miljökvalitetsmålet då målen bidrar till ökad kunskap, minskade risker
för spridning av naturfrämmande, övergödande och giftiga ämnen samt att samhället får bättre
förutsättningar till förberedande arbete och lokala skyddsåtgärder. Detta minskar risken för negativ
påverkan på vattendragen som riskerar att påverkas.
Planens avsikt att kunskapshöja och kunskapsdela bedöms medföra positiva konsekvenser på
miljökvalitetsmålet.

8.7 ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV
Att lyckas behålla en biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera
och göra nytta, som att rena vatten och luft, lagra kol och pollinera våra grödor. Utan
många olika arter med skilda funktioner är risken stor att nyttjandet av naturresurser,
klimatförändringar och annan påverkan skadar ekosystemens förmåga att leverera
dessa tjänster. Biologisk mångfald främjar även folkhälsan då många natur- och
kulturmiljöer är viktiga områden för rekreation och friluftsliv.
Inom riskområdet finns flera Natura 2000-områden, naturreservat och värdefulla miljöer. Målen
kopplade till planen medför att skyddet för dessa ökar till följd av ökad kunskap om värdena, ökad
beredskap inför och ökad återställningsförmåga efter en översvämning.
Målen bidrar även till minskad risk för att föroreningar sprids till dessa miljöer vilket främjar
miljökvalitetsmålet positivt då risken för skador på växt- och djurliv minskar.
Planen kan genom ett förhöjt kunskapsläge medföra positiva konsekvenser på miljökvalitetsmålet.
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9

REDOVISNING AV MEDLEMMARNAS
SAKKUNSKAP

I arbetet med att ta fram miljökonsekvensbeskrivningen har följande personer deltagit:
Britt-Marie Strandberg är uppdragsledare för detta projekt. Britt-Marie har 30 års erfarenhet av
miljökonsekvensbeskrivningar i samband med framförallt prövningar enligt miljöbalken.
Petra Sörman arbetar i detta projektet som handläggare och har sedan 2016 arbetat på WSP med
anmälnings- och tillståndsprövningar enligt miljöbalken. Petra arbetar även aktivt med klimat- och
klimatanpassningsfrågor, framför allt kopplat till risker från översvämningar. Petra har en
kandidatexamen i miljöstrategi med fokus på långsiktig hållbar planering.
Emma Karlsson arbetar i detta projektet som handläggare och har sedan 2018 arbetat på WSP med
olika frågor inom samhällsplanering och stadsbyggnad. Emma har en masterexamen inom
landskapsarkitektur.
Mattias Svensson har i projektet arbetat med riskkartorna och framtagande av bedömningsunderlag i
GIS. Mattias har arbetat på WSP under 20 år och har under de senaste åren genomfört flertalet
uppdrag kopplade till översvämningsproblematik. I många av uppdragen har modeller tagits fram för
att beräkna och visualisera effekter av olika scenarion, så som höjda havsnivåer, vattenströmmar,
flöden i vattendrag, skyfall, vind mm.
Maria Carlsson är utbildad planeringsarkitekt med mer än 20 års erfarenhet av kommunal
samhällsplanering och olika stadsbyggnadsfrågor. Maria arbetar bland annat med förstudier,
planmässiga bedömningar och miljöbedömningar/MKB:er. Maria har i projektet stöttat och granskat
arbetet.
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VI ÄR WSP

WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 48 000
medarbetare på 550 kontor i 40 länder medverkar vi till en
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 200
medarbetare. wsp.com

WSP Sverige AB
Laholmsvägen 10
302 66 Halmstad
Besök: Laholmsvägen 10
T: +46 10-722 50 00
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-06-01

§ 214
Dnr 2021-00582
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS, kvartal 1 2021
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Vård & Omsorg enligt 16 kap
6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Vård & Omsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte har
verkställts tre månader efter beslut.
Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras.
Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda
revisorerna informeras.
Beslutsunderlag
Nämnden för Vård & Omsorg, 2021-04-21, § 38
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-04-13
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Vård & Omsorg

Datum

1 (1)

2021-04-21

§ 38
Dnr 2021-00005
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 år 2021
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta rapport om ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen kvartal 1 år 2021.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 16 kap 6f-6h §§ socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att rapportera
alla gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § som inte verkställts inom tre månader
från beslutsdatum. Rapportering ska ske till Inspektionen för vård och omsorg och
till de förtroendevalda revisorerna. Kommunen ska även rapportera in avbrott i
verkställigheten av gynnande beslut om beslutet inte verkställts på nytt inom tre
månader.
Rapporteringen sker till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå varje
kvartal. I samband med rapporteringen ska nämnden informera kommunfullmäktige
genom en statistikrapport.
2021-03-31 hade Vård & Omsorg 29 gynnande beslut enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen som inte verkställts inom 3 månader.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-04-13
Beslutsgång
Verksamhetschef Pia Berglund föredrar ärendet.
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget och finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-13
Diarienummer

Il

2021-00005 Kungsbacka

Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2021 kvartal 1
Förslag till beslut
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
kvartal 1 år 2021.
Sammanfattning
Enligt 16 kap 6f-6h §§ socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att rapportera alla gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering
ska ske till Inspektionen för vård och omsorg och till de förtroendevalda revisorerna. Kommunen ska
även rapportera in avbrott i verkställigheten av gynnande beslut om beslutet inte verkställts på nytt
inom tre månader. Dessa återfinns i tabellen nedan som ”avliden” och ”avsagt sig beslut”.
Rapporteringen sker till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå varje kvartal. I samband med
rapporteringen ska nämnden informera kommunfullmäktige genom en statistikrapport.
2021-03-31 hade Vård & Omsorg 29 gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen som inte
verkställts inom 3 månader.

Vård & Omsorg

1 (3)

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)

2020

Totalt antal personer med särskilt
boendebeslut som inte har verkställts
inom 3 månader
Varav
- antal personer som tackat nej till
erbjudande
- antal personer som tackat nej till fler
erbjudanden
- ej fått något erbjudande
- avlidna
- avsagt sig beslut
- Verkställda under kvartalet
Summa
Varav
- Antal personer som har väntat på
boende 4 - 6 månader
- Antal personer som har väntat på
boende 7 - 9 månader
- Antal personer som har väntat på
boende 10 - 12 månader.
- Antal personer som har väntat på
boende > 12 månader
Summa
Totalt antal personer med
växelvårdsbeslut som inte har
verkställts inom 3 månader
Varav
- antal personer som tackat nej till fler
erbjudanden
- antal personer som tackat nej till fler
erbjudanden
- ej fått något erbjudande

Kvartal
1

24

7
0
0
1
1
16
25

22
2
0
0
24

5

0
0
5

Kvartal
2

Kvartal
3

Kvartal
4

KUNGSBACKA KOMMUN

- avlidna
- avsagt sig beslut
- Verkställda under kvartalet
Summa
Varav
- Antal personer som har väntat på
växelvård 4 - 6 månader
- Antal personer som har väntat på
växelvård 7 - 9 månader
- Antal personer som har väntat på
växelvård 10 - 12 månader.

I

- Antal personer som har väntat på

Iväxelvård > 12 månader
Summa

3 (3)

0
0
0
5
5
0
0
0
5

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-04-13
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Pia Berglund
Verksamhetschef

I

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-06-01

§ 215
Dnr 2021-00581
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej
verkställda beslut enligt SoL, kvartal 1 2021
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen, till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen
som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en
insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen
sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även
nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras.
Beslutsunderlag
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-04-14, § 50
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-03-22
Sammanställning av ej verkställda beslut, 2021-03-22
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Datum

1 (1)

2021-04-14

§ 50
Dnr 2021-00091
Redovisning av inrapporterade ej verkställda beslut enligt SoL första
kvartalet 2021
Beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar rapport enligt 16 kap. § 6 f
socialtjänstlagen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen
(SoL) som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera
om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen
ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna
informeras.
Beslutsunderlag
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-03-22
Sammanställning av icke verkställda beslut
Beslutsgång
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
kan notera rapport enligt 16 kap. § 6 f socialtjänstlagen till protokollet, och finner att
nämnden bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens förtroendevalda revisorer

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-22
Diarienummer

0

GA 2021-00091 Kungsbacka

Redovisning av inrapporterade ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL,
första kvartalet 2021

Förslag till beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar rapport enligt 16 kap. § 6 f socialtjänstlagen till
protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och
omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte har verkställts tre månader
efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom
tre månader.
Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även
nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras.
Beslutsunderlag
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-03-22
Sammanställning av icke verkställda beslut
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens förtroendevalda revisorer
Beskrivning av ärendet
Sammanställning av tredje kvartalet 2020 för ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och rapportering
enligt 16 kap 6 f§, socialtjänstlagen, SoL, visar att inga ej verkställda beslut är inrapporterade.

1 (2)
Markus Ternblad
0300 83 41 66

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Karin Zetterman
Verksamhetschef, Kompetenscentrum

2021

Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal
1

Totalt antal
personer
med särskilt
boendebeslut
som inte har
verkställts
inom 3
månader
Antal
personer
som har
väntat på
boende 3 - 6
månader
Antal
personer
som har
väntat på
boende 6 - 9
månader
Antal
personer
som har
väntat på
boende 9 -12
månader.
Antal
personer
som har
väntat på
boende > 12
månader

0

0

0

0

0

2

3

4

Antal
personer
som tackat
nej till
erbjudande

0

Antal
Ej fått något
personer
erbjudande
som tackat
nej till
fler
erbjudanden

0

0

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (2)

2021-06-09

§ 227
Dnr 2021-00027
Redovisning av kommunalt partistöd för år 2020 och utbetalning av
partistöd för år 2022
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beviljar Moderaterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna,
Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna,
Vänsterpartiet och Kungsbackaborna partistöd för år 2022.
Kommunfullmäktige fastställer att partistödets storlek år 2022 baseras på det antal
mandat respektive parti besitter i kommunfullmäktige efter de allmänna valen 2018.
Partistödet betalas ut i januari 2022.
Sammanfattning av ärendet
De grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd finns i kommunallagens
(2007:725)
4 kap. 29-32 §§. Utöver dessa grundläggande bestämmelser har kommunfullmäktige
den 9 december 2014 antagit regler för kommunalt partistöd.
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket
kommunallagen. Till redovisningen ska också ett granskningsintyg lämnas.
Redovisningen och granskningen ska avse perioden 1 januari–31 december och
lämnas in senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.
Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-20
Kristdemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt
granskningsintyg, 2021-05-17 Liberalernas redovisning av kommunalt partistöd
2020 samt granskningsintyg, 2021-05-16
Centerpartiets redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg,
2021-05-11
Moderaternas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg,
2021-05-05
Kungsbackabornas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg,
2021-05-03
Socialdemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt
granskningsintyg, 2021-04-29
Miljöpartiet de grönas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt
granskningsintyg, 2021-04-09
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2021-06-09

Sverigedemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt
granskningsintyg, 2021-04-07
Vänsterpartiets redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg,
2021-03-26
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-20
Diarienummer

0

KS 2021-00027 Kungsbacka

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2020 och utbetalning av partistöd för år
2022

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beviljar Moderaterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna,
Sverigedemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet och Kungsbackaborna
partistöd för år 2022.
Kommunfullmäktige fastställer att partistödets storlek år 2022 baseras på det antal mandat respektive
parti besitter i kommunfullmäktige efter de allmänna valen 2018. Partistödet betalas ut i januari 2022.
Sammanfattning av ärendet
De grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd finns i kommunallagens (2007:725)
4 kap. 29-32 §§. Utöver dessa grundläggande bestämmelser har kommunfullmäktige den 9 december
2014 antagit regler för kommunalt partistöd.
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har
använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska
också ett granskningsintyg lämnas. Redovisningen och granskningen ska avse perioden 1 januari–31
december och lämnas in senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.
Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-20
Kristdemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg, 2021-05-17
Liberalernas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg, 2021-05-16
Centerpartiets redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg, 2021-05-11
Moderaternas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg, 2021-05-05
Kungsbackabornas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg, 2021-05-03
Socialdemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg, 2021-04-29
Miljöpartiet de grönas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg, 2021-04-09

Kommunledningskontoret
Patrik Johansson
0300–83 42 33
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
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Sverigedemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg, 2021-04-07
Vänsterpartiets redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg, 2021-03-26
Beslutet skickas till
Gruppledare, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi

Beskrivning av ärendet
Bestämmelser om kommunalt partistöd finns i kommunallagens (2007:725) 4 kap. 29-32 §§.
I 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen framgår att ändamålet med kommunalt partistöd är att
genom ekonomiskt bidrag och stöd stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin.
Utöver kommunallagens grundläggande bestämmelser har kommunfullmäktige den 9 december 2014
antagit regler för kommunalt partistöd.
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har
använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska
också ett granskningsintyg lämnas. Redovisningen och granskningen ska avse perioden 1 januari–31
december och lämnas in senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.
Kommunfullmäktige kan besluta att inte betala ut partistöd till ett parti för nästkommande år om:
- Redovisningen av partistödet visar att partistödet inte använts för det ändamål som anges i
4 kap. 29 § första stycket kommunallagen eller på annat sätt inte följer de bestämmelser som
anges i reglerna för kommunalt partistöd i Kungsbacka kommun.
- Redovisningen och granskningsintyg inte har lämnats in till kommunfullmäktige inom
föreskriven tid enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen, det vill säga senast sex
månader efter räkenskapsårets utgång.
Hantering och redovisning av 2020 års partistöd
Inför hanteringen och redovisningen av 2020 års partistöd har information och blankett skickats till
samtliga partier genom gruppledarna samt till arvodesberedningen.
Partierna har ombetts att lämna in redovisning och granskningsintyg senast den 17 maj 2021, vilket är
ett tidigare datum än vad reglerna anger. Anledningen till denna tidigareläggning är att möjliggöra för
kommunstyrelsen att behandla ärendet vid sitt sammanträde 22 juni. Kommunfullmäktige kan sedan ta
beslut i ärendet i samband med första sammanträdet efter sommaren
Rätten till partistöd knyts till partiernas representation i kommunfullmäktige. Partistödet består av ett
grundstöd som uppgår till 20 000 kronor per parti och år samt ett mandatbaserat stöd som uppgår till
ett prisbasbelopp per mandat för det år stödet avser.

KUNGSBACKA KOMMUN
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Prisbasbeloppet för 2022 har i skrivande stund inte fastställts. Regeringen fastställer vanligtvis
prisbasbeloppet i september månad året före det år för vilket prisbasbeloppet gäller. Prisbasbeloppet
för år 2020 var 47 300 kronor.
Samtliga partier har inom föreskriven tid inkommit med både redovisning och granskningsintyg för
2020 års partistöd. Därmed föreslås kommunfullmäktige att bevilja partistöd till samtliga partier som
finns representerade i kommunfullmäktige även för år 2022.

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

n

Kungsbacka

Redovisning av kommunalt partistöd

År 2020

Partiuppgifter
Parti

Kontonummer

8494006722

AS ammansta rnnq

Kronor

Kvarstående partistöd från föregående period (år)

64 218

Bev iljat partistöd för perioden

+209 20(

Utgifter under perioden (summa B + C}

-108 81{

Kvarstående partistöd inför kommande period (summa)

B Redovisninq av hur partistödet använts (aktiviteter)

Granskares anteckningar

=164 60$
Kronor

Granskares anteckningar

Aktivitet

Möten

750

Kommunikation - webb

•·

Kommunikation - annonsering

42c
Kommunikation - trycksaker

112L
Kommunikation - övrigt

80(
Löner och ersättningar till anställd personal

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m .

Inkl resekostnader

329J

Lokalkostnader

Material (I.ex. IT, kontorsmateria l)

programvara

148:

övrigt. vänligen specificera

banktjänster
Summa utgifter för aktiviteter under perioden

92L
= 1555(

C Tjänsteutbyte till delar av partiorganisationen utanför kommunen
Granskares anteckninaar

Överförin g till

Motprestation

l<D partidistrikt Halland

Tjänsteroch gemensamma

KDU Halland

+

Krono

8526(
800(

+

=

Summa överföringar

9326(

Underskrift
Jag intygar riktigheten i de uppgifter so

~mnats i redovisningen

.. .......... .
-

Namnförtydligande

Datum

J.. o1 l - o :;- - I

r

V

Granskningsrapport
Alternativ 1 (använd antingen alternativ 1 eller 2)

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av h urd et kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker
uppgifterna. Min bedömning är att r,edovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet an vänts.
//

Telefon

Datum

Granskningsrapport
Alternativ 2 (använd antin11en alternativ 1 eller 2)

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen inte ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.
Jag har gjort följande noteringar avseende redovisningen:

...

.·

Underskrift

Telefon

Namnförtydligande

Datum

r

Kungsbacka

Redovisning av kommunalt partistöd

Ar 2020

Partiuppgifter
Parti

Organisationsnummer

Liberalerna

802474-7383

Utdelningsadress

E-postadress

Hanna.scholander

Kontonummer

kun ==c.=c.:.:.::..=;=._
sbacka.se _ _ _ _ _ _ __

Telefonnummer

Kontaktperson

Madelen Höök

AS-ammans a n1n

Kronor

Granskares anteckningar

Kvarstående partistöd från föregående period (år)

+ 303800

Beviljat partistöd för perioden

-

Utgifter under perioden (summa 8 + C)

186067

Kvarstående partistöd inför kommande period (summa)

•

•

BRedov1sn1n av h ur pa

IS 0

Aktivitet

.. t s (akt·1v1·teter)
e anvan

= 117673
Kronor

Kommunikation - webb

2595
Kommunikation - annonsering

13739
Kommunikation - trycksaker

57938
Kommunikation - övrigt

1383
Löner och ersättningar till anställd personal

0
Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.

9340
Lokalkostnader

12000
.

Material (I.ex. IT, kontorsmaterial)

1656
övrigt, vänligen specificera

26716
Summa utgifter för aktiviteter under perioden

= 125367

Granskares anteckningar

C Tjänsteutbyte till delar av partiorganisationen utanför kommunen
Granskares antecknin ar
överföring till

Motprestation

Liberalerna väst

+ Administration

Kronor

60700

+
Summa överföringar

--

Underskrift
Jag intygar riktigheten i de uppgifter som lämnats i redovisningen

Telefon
'

Namnförtydligande '

Madelene Höök

Datum

i=f-(),f

Granskningsrapport
Alternativ 1 (använd antingen alternativ 1 eller 2)

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur del kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.

___,.

Underskrift--....., ...

Telefon

Namnförtydligande

Hanna Schölander

Granskningsrapport
Alternativ 2 använd antin en alternativ 1 eller 2

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen inte ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.
Jag har gjort följande noteringar avseende redovisningen:

Underskrift

Telefon

Namnförtydligande

Datum

Kungsbä.ckl)

Ar 2020

Redovisning av kommunalt partistöd
Parti uppgifter
Parti

Organisationsnummer

sbacka

Kontonummer

849400-2846
E-postadress

Utdelningsadress

-

Telefonnummer

Kontaktperson

Annika Hedma n

AS ammans a ninq

Kronor

Granskares anteckninqar

0

Kvarstående partistöd från fö regående period (år)

Beviljat partistöd för perioden

+

398 400

Utgifter under perioden (summa B + C)

-

300 788

Kvars tående partistöd inför kommande period (summa)

B Redovisninq av

hur partistödet använts (aktiviteter)

=

97 612

Kronor

Granskares anteckninqar

Aktivitet

27 500
Kommunikation - webb

393
Kommunikation - annonsering

9 537
Kommunikation - trycksaker

79 769
Kommunikation - övrigt

I

'
Löner och ersättningar till anstä lld personal

29 472
Deltagande i utbildningar, konferenser m.m .

11010
Lokalkostnader

12 000
Material (t.ex. IT, kontorsmateria l)

1066
Övri gt, vänligen specificera

5 950

Bankkostn.915:-, Revisor 2088:-, Krets avd 2085:-, övrigt 862 :Summ a utgifter för aktiviteter under perioden

=

176 697

C Tjänsteutbyte till delar av partiorganisationen utanför kommunen
Granskares anteckningar
överföring till

Motprestation

Distriktets andel

Administration

Kronor

124 092

+
+
Summa övertöringar

=

Underskrift
Jag intygar riktigheten i de uppgifter som lämnats i redovisningen

Telefon

Namnförtydligande

Datum

Anders Eriksson

Granskningsrapport

Alternativ 1 anvand antin en alternativ 1 eller 2

Jag hj i-granskat den skriftliga redovis ngen av hur det kommunala partistödet har använ ts och att det finns underlag som styrker
uppgifterna. Min bedömning är att red isningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.

Telefon

Datum

Erla d Andersson

L../Ooll

Granskningsrapport
Alternativ 2 /använd antinaen alternativ 1 eller 2)

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen inte ger en rättvisande bild av hur partistödet använts .

Jag har gjort följande noteringar avseende redovisningen:

Underskrift

Telefon

Namnförtydligande

Datum

0

Kungsbacka

Ar 2020

Redovisning av kommunalt partistöd
Partiuppgifter
Parti

Organisationsnummer

Kun sbackakretsens Moderater

849400-3802

Utdelningsadress

E-postadress

se

Kontaktperson

Axel Storckenfeldt Kassör

AS ammans a ninq

Kronor

Kvarstående partistöd från föregående period (år)

144 726

Beviljat partistöd för perioden

+ 918 700

Utgifter under perioden (summa B + C)

- 562 359,70

Kvarstående partistöd inför kommande period (summa)

= 501066,30

B Redovisning av hur partistödet använts (aktiviteter)

Kronor

Aktivitet

58 538,92
Kommunikation - webb

2 142,78
Kommunikation - annonsering

0
Kommunikation - trycksaker

6 086
Kommunikation - övrigt

773
Löner och ersättningar till anställd personal

0
Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.

25 758
Lokalkostnader

91 702
Material (t.ex. IT, kontorsmaterial)

4449
Övrigt, vänligen specificera

Bidrag till lokalföreningar under Moderaterna Kba
Summa utgifter för aktiviteter under perioden

97 300

= 286 749,70

Granskares anteckningar

Granskares anteckningar

C Tjänsteutbyte till delar av partiorganisationen utanför kommunen
Granskares anteckningar
Överföring till

Motprestation

Moderaterna i Halland

Administrativt stöd

Kronor

+ 275 610
+
= 275 610

Summa överföringar

Underskrift

.

Jag intygar riktigheten i de uppgifter som lämnats i redovisningen

-

Underskrift ordförande

.:0

-

U

I

e

I

I

I - I I

.

-

Granskningsrapport
Alternativ 1 (använd antingen alternativ 1 eller 2)

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker
uppgifterna. Min bedömning är att r avisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.

G ranskn ingsrapport
Alternativ 2 (använd antinaen alternativ 1 eller 2)

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen inte ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.
Jag har gjort följande noteringar avseende redovisningen:

Underskrift

Telefon

Namnförtydligande

Datum

Anvisningar till redovisning av kommunalt partistöd
Inledning
Enligt kommunallagens 4 kapitel 29-32 §§ får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin, så kallat kommunalt partistöd. De partier som
beviljas partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts till detta
ändamål.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter
redovisningsperiodens utgång.

Sammanställning
Redovisningen ska omfatta allt det partistöd som använts under perioden, både det som mottagits under det
senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år.

Redovisning av hur partistödet har använts
Partistödet är avsett att användas till att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. Ange vilka
aktiviteter/inköp som partistödet har använts till och kostnaden för det. Exempel på aktiviteter/inköp kan vara
kommunikation: webb, annonsering, trycksaker, eller löner, utbildningar, lokalkostnader, material med mera.

överföringar till delar av partiorganisationen utanför kommunen
Av redovisningen ska framgå om överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Kungsbacka
kommun och vilka motprestationer som i så fall har mottagits. Ange till vilken organisation överföringen har
gjorts, vilken motprestation som erhållits och den summa som överförts.

Anvisningar för granskning
En av partiet utsedd granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har
använts.
Granskningen ska ge svar på följande frågor:
-

Framgår det av redovisningen att partistödet har använts för att utveckla partiets ställning i den
kommunala demokratin?
Finns underlag som styrker de kostnader som framgår av redovisningen?

Metod
Granska aktiviteterna som framgår av tabell 8 i redovisningen och bedöm om de motsvarar syftet med
partistödet. Stödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna.
-

Kontrollera att det finns underlag som styrker kostnaderna för aktiviteterna.
Kontrollera att beräkningen av summan för kostnaderna i tabell B är korrekt.
Granska eventuella överföringar av partistödet till delar av partiorganisationen utanför kommunen
(framgår av tabell C) och om motprestationer för dessa motsvarar syftet med partistödet.
Kontrollera om det finns underlag i partiets bokföring som styrker överföringen.
Kontrollera att beräkningen av summan för kostnaderna i tabell C är korrekt.
Kontrollera att sammanställningen i tabell A är korrekt.

Bedömning
Bedömningen fylls i under rubriken "Granskningsrapport". Där väljs ett av de två bedömningsalternativen.
Om granskaren bedömer att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts skrivs
alternativ 1 under. Om granskaren inte anser att redovisningen ger en rättvisande bild och har synpunkter på
redovisningen skrivs dessa in i alternativ 2. Om mer plats för synpunkterna behövs kan en särskild bilaga
bifogas.

Kungsbacka

År 2020

Redovisning av kommunalt partistöd
Partiuppgifter
Parti

Organisationsnummer

802432-0981
E-postadress

(

(
.
AS ammanst ä Il rnng
Kvarstående partistöd från föregående period (år)

Beviljat partistöd för perioden

Kronor

+ 59 182
+ 114 600

Utgifter under perioden (summa B + C)

- 87 760

Kvarstående partistöd inför kommande period (summa)

= 86 022

B Redovisning av hur partistödet använts (aktiviteter)

Kronor

Aktivitet

0
Kommunikation - webb

17 864
Kommunikation - annonsering

0
Kommunikation - trycksaker

0
Kommunikation - övrigt

0
Löner och ersättningar till anställd personal

0
Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.

0
Lokalkostnader

68 996
Material (t.ex. IT, kontorsmaterial)

0
Övrigt, vänligen specificera

Bankkostnad
Summa utgifter för aktiviteter under perioden

Granskares anteckningar

900

= 87 760

Granskares anteckningar

C Tjänsteutbyte till delar av partiorganisationen utanför kommunen
Granskares anteckninQar
överföring till

Motprestation

Kronor

+

0

+

0

=

0

Summa överföringar

Underskrift

2021-04-29

Granskningsrapport
Alternativ 1 (använd antingen alternativ 1 eller 2)

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.

Kerstin Gunvik

2021-04-29

Granskningsrapport
Alternativ 2 (använd antinqen alternativ 1 eller 2)

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen inte ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.
Jag har gjort följande noteringar avseende redovisningen:

Underskrift

Telefon

Namnförtydligande

Datum

REVISIONSBERÄTTELSE
KUNGSBACKABORNA

Undertecknad, som av föreningen Kungsbackabornas årsmöte utsetts att granska
räkenskaper och förvaltning för verksamhetsåret 2020-01-01- 2020-12-31, får efter fullgjort
uppdrag avge följande revisionsberättelse.

Redovisningen har upprättats i överensstämmelse med gällande delar i tillämplig lag om
årsredovisning. Jag har granskat och gått igenom föreningens sammanträdesprotokoll och
andra handlingar, som lämnar upplysningar om föreningens ekonomi, verksamhet och
förvaltning. Inkomster och utgifter under årets samt föreningens ställning vid årets slut
framgår av bokslutets resultat-och balansrapport med dithörande verifikationer.

Undertecknad finner att allt blivit skött på ett tillfredsställande sätt och tillstyrker därmed att
årsmötet fastställer styrelsens förslag till disposition samt att styrelsen för föreningen beviljas
ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2020-01-01- 2020-12-31.

Kungsbacka 2021-04-28
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Kungsbacka

Ar 2020

Redovisning av kommunalt partistöd
Partiuppgifter
Parti

Organisationsnummer

Kun sbacka Socialdemokratiska Arbetarekommun 849400- 2648
Utdel ni ngsad ress

E-postadress

Kontaktperson

Ann-Louise Lund vist ordförande . Telefon

.
AS ammanst ä Il rnng
Kvarstående partistöd från föregående period (år)

Kronor

Granskares anteckningar

103 871

T;,l;r,,:,ro n,:,.-+ic:ti'lrl "'"c-,:,H till ",:,lfr.nrl

Beviljat partistöd för perioden

+ 445 700

Utgifter under perioden (summa B + C)

- 279 581

Kvarstående partistöd inför kommande period (summa)

= 269 990

B Redovisning av hur partistödet använts (aktiviteter)

Kronor

Aktivitet

Kommunikation - webb, papperstidning

8 693
Kommunikation - annonsering

Se ovan
Kommunikation - trycksaker

Kommunikation - övrigt

Löner och ersättningar till anställd personal

190 595
Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.

6 408
Lokalkostnader

28 000
Material (t.ex. IT, kontorsmaterial)

Även webbhotell, mm

34 957

Övrigt, vänligen specificera

Föreningsverksamhet, ex medlemsmöten, styrelse, valberedn . 10 928
Summa utgifter för aktiviteter under perioden

= 279 581

Granskares anteckningar

C Tjänsteutbyte till delar av partiorganisationen utanför kommunen
Granskares anteckningar
Överföring till

Kronor

Motprestation

+
+
Summa överföringar

=

Underskrift
Jag intygar riktigheten i de uppgifter som lämnats i redovisningen

Underskrift ordförande

Ann-Louise Lund
Namnförtydligande

2021-04-27

Granskningsrapport
Alternativ 1 (använd antingen alternativ 1 eller 2)

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.
Underskrift

Telefon

Datum

2021-04-27

Granskningsrapport
Alternativ 2 (använd antinaen alternativ 1 eller 2)

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen inte ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.
Jag har gjort följande noteringar avseende redovisningen:

Underskrift

Telefon

Namnförtydligande

Datum

Kungsbacka
År 2020

Redovisning av kommunalt partistöd
Parti uppgifter
Parti

Organisationsnummer

Miljöpartiet de Gröna Kungsbacka

849400-5088

Utdelningsadress

E-postadress

Kontonummer

Kontaktperson

I, thomas.lundberg@kungsbacka.se

Thomas Lundberg,

A Sammanställning

Granskares anteckningar
Kronor

Kvarstående partistöd från föregående period (år)

*

Bevi ljat partistöd för perioden

-138 493
+

Utgifter under perioden (summa B + C)

Kvarstående partistöd Inför kommande period (summa)

114 600
- 15 685

=

-39 578

B Redovisning av hur partistödet använts (aktiviteter)
Aktivitet
Möten

Granskares anteckningar

Kronor
3 157

Kommunikation - webb

Kommunikation - annonsering

Kommunikation - trycksaker

757

Kommunikation - övrigt

Löner och ersättn ingar till anställd personal
Arvoderingar
Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.

3 875

Lokalkostnader

Material (t.ex. IT, kontorsmaterial)

Övrigt, vänligen specificera
Bankavgifter, ansvarsförsäkring , int kvinnodagen
Överförs till nästkommande år

Summa utgifter för aktiviteter under perioden
*Kvarstående partistöd fran foregående år fylls mte I vid redov1smng av ar 2015

2 165
97 315

=9 966

C Tjänsteutbyte till delar av partiorganisationen utanför kommunen
Överföring till

Miljöpartiet de Gröna riks

Motprestation

Granskares anteckningar

Kronor

Medlemshantering, organisationsstöd,

information, utbildning och nätverk

5 730

+

Summa överföringar

5 730

=

Underskrift
Jag intygar riktigheten i de uppgifter som lämnats i redovisningen

ngegard Salmose

Granskningsrapport
Altern ativ 1 (använd antingen alternativ 1 eller 2)

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som
styrker uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.

Thomas Schale

Granskningsrapport
Alternativ 2 (använd antingen alternativ 1 eller 2)

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som
styrker uppgifterna . Min bedömning är att redovisningen ~ e r en rättvisande bild av hur partistödet använts.
Jag har gjort följande noteringar avseende redovisningen:

Underskrift

Telefon

Namnförtydligande

Datum

Anvisningar till redovisning av kommunalt partistöd
Inledning
Enligt kommunallagen 2 kapitlet 9 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för
att stärka deras ställning i den kommunala demokratin, så kallat kommunalt partistöd. De partier som beviljas
partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts till detta ändamål.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter
redovisningsperiodens utgång.
Sammanställning
Redovisningen ska omfatta allt det partistöd som använts under perioden, både det som mottagits under det
senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år. Kravet på redovisning införs från och med
kalenderåret 2015, så uppgift om eventuellt kvarstående partistöd från föregående år fylls därför inte i för år
2015. "Utgifter under perioden" avser summan av tabellerna B och C.
Redovisning av hur partistödet har använts
Partistödet är avsett att användas till att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. Ange vilka
aktiviteter/inköp som partistödet har använts till och kostnaden för det. Exempel på aktiviteter/in köp kan
vara kommunikation; webb, annonsering, trycksaker, eller löner, utbildningar, lokalkostnader, material
med mera .
överföringar till delar av partiorganisationen utanför kommunen
Av redovisningen ska framgå om överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Kungsbacka
kommun och vilka motprestationer som i så fall har mottagits. Ange till vilken organisation överföringen har
gjorts, vilken motprestation som erhållits och den summa som överförts.

Anvisningar för granskning
En av partiet utsedd granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur
partistödet har använts.
Granskningen ska ge svar på följande frågor:
Framgår det av redovisningen att partistödet har använts för att utveckla partiets ställning i den
kommunala demokratin?
Finns underlag som styrker de kostnader som framgår av redovisningen?
Metod:
Granska aktiviteterna som framgår av tabell B i redovisningen och bedöm om de motsvarar syftet med
partistödet. Stödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna.
Kontrollera att det finns underlag som styrker kostnaderna för aktiviteterna .
Kontrollera att beräkningen av summan för kostnaderna i tabell B är korrekt.
Granska eventuella överföringar av partistödet till delar av partiorganisationen utanför kommunen (framgår av
tabell C) och om motprestationer för dessa motsvarar syftet med partistödet.
Kontrollera om det finns underlag i partiets bokföring som styrker överföringen .
Kontrollera att beräkningen av summan för kostnaderna i tabell C är korrekt.
Kontrollera att sammanställningen i tabell A är korrekt.
Bedömning:
Bedömningen fylls i under rubriken "Granskn ingsrapport". Där väljs ett av de två bedömningsalternativen.
Om granskaren bedömer att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts skrivs
alternativ 1 under. Om granskaren inte anser att redovisningen ger en rättvisande bild och har synpunkter
på redovisningen skrivs dessa in i alternativ 2. Om mer plats för synpunkterna behövs kan en särskild bilaga
bifogas.

Redovisning av hur kommunalt partistöd har använts och
fördelats under år 2020
Sverigedemokraterna i Kungsbacka kommun har under 2020 erhållit kommunalt partistöd.
Bidraget har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin enligt
följande redovisning:

Erhållet partistöd 2020

'

445700

Partistöd som kvarstår sedan tidigare

284025

Övriga bidrag

13800

-

Avgår kostnader enligt nedan

271978

.
Partistöd som kvarstår till 2021:

471547

Kostnaderna har fördelats enligt nedan:
i I

1 Löner och ersättningar till anställd personal

1003

,,

2 Lokalkostnader
,/

3 Marknadsföring
4 Deltagande i utbildningar och konferenser

0
I

'

,,

1464
11771

5 Material
6 Köpta tjänster

130948

'

'

' .'

13975

7 Delar av partistödet som överförts till gemensam valfond

98925

8 Övriga utgifter, specificeras nedan•

13892

Totala kostnader:

271978

Kommentarer till ovanstående kostnader:
1
2

3

Löner och ersättningar till anställd personal
Sedvanliga arvoden till styrelse, körersättningar och övriga kostnadsersättningar
Lokalkostnader
Kostnader för möteslokaler och lokaler för evenemang inklusive driftskostnader av
desamma.
Marknadsföring

4
5

7

8

Marknadsföring genom annonser i lokalpress, flygblad, affischer och dylikt.
Deltagande i utbildningar och konferenser
Deltagaravgifter i både externa samt parti-interna konferenser och utbildningar.
Material
Kontorsmaterial, städmaterial och övrigt förbrukningsmaterial.
Delar av partistödet som överförts till gemensam valfond
En viss del av vårt partistöd går enligt partiets stadgar till en gemensam valfond.
Denna valfond kommer oss till nytta i samband med valår då vi får broschyrer och
affischer upptryckta, besök i kommunen av partiets riksföreträdare, hjälp med
utskick samt hjälp med personal via våra riksombudsmän med mera.
Övriga utgifter

Här specificeras om ni i kommunföreningen haft några övriga utgifter som ej passar
in under rubrikerna ovan.
*Övriga utgifter härleder till kostnader för årsmöten, styrelsemöten, övriga möten,
medlemsmöten och marknadsaktiviteter.

sverigedemokraterna i Kungsbacka
Adress: Gottskärsvägen 48
Postadress: 439 31 Onsala
Org nr: 802458-2234

Granskningsintyg

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för regler för partistöd i Kungsbacka kommun .
Datum

Revisor

I

(
2

n

Kungsbacka

År2020

Redovisning av kommunalt partistöd
Parti uppgifter

AS ammanst'"II.
a rnng

Granskares anteckningar

Kronor

/531J I

Kvarstående partistöd från föregående period (år)

Beviljat partistöd för perioden

+

Utgifter under perioden (summa B + C)

- 386""~3

//~I

{c;ÖÖ

;J,JC/It.i./

Kvarstående partistöd inför kommande period (summa)

=

B Redovisnino av hur partistödet använts (aktiviteter)

Kronor

Granskares anteckninQar

Aktivitet

/9)0
.
31 t,) Q

Kommunikation - webb

Kommunikation - annonsering

/ 0

399

Kommunikation - trycksaker

Kommunikation - övrigt

Löner och ersättningar till anställd personal

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.

--:7
J/ ,,
I)

Pin C-y

J/Jn J

J &1

Material (t.ex. IT, kontorsmfiterial)

8 .l(t1
. I

/uw/1j;;J:~

/11/60

1/

1? 11
Övrigt, vänligen specificera

$

/111/4

~ot//✓' tf lie)/

Summa utgifter för aktiviteter under perioden

=

/lo~
3J-Kf3
,,I'

'

'

C Tjänsteutbyte till delar av partiorganisationen utanför kommunen
Grans kares anteckninaar
överföring till

Motprestation

Kronor

0

+
+
Summa överföringar

=

Underskrift
Jag intygar riktigheten i de uppgifter som lämnats i redovisningen

2-02-1 - 03 - 22Granskningsrapport
Alternativ 1 (använd antingen alternativ 1 eller 2)

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.

Granskningsrapport
Alternativ 2 (använd antinaen alternativ 1 eller 2)

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen inte ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.
Jag har gjort följande noteringar avseende redovisningen:

Underskrift

Telefon

Namnförtydligande

Datum

Sida:

Vänsterpartiet Kungsbacka

Resultatrapport

Utskrivet:

21-01-25

Preliminär
Senaste vernr:

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 20-01-01 - 20-12-31

22

Perioden

Ackumulerat

Nettoomsättning
3010
Medlemsavgifter
3015
Mandatstöd
S:a Nettoomsättning

3 931,00
114 600,00
118 531 ,00

3 931,00
114 600,00
118531,00

S: a Rörelseintäkter mm

118 531,00

118531,00

116 974,00

118 531 ,00

118531 ,00

116 974,00

0,00
-10 399,30
-1 000,00
-276,00
-1 650,00
0,00
0,00
-11 460,00
-1 719,00
-2 400,00
-1 108,00
-30 012,30

0,00
-10 399,30 ✓
-1 000,00 ill
-276,00 v
-1 650,00 ✓
0,00
0,00
-1 l 460,00 J
-1 719,00 ·. I
-2 400,00 ~
-1 108,00
-30 012,30

-3 280,00
-10 632,00
-350,00
-14 826,00
-2 648,00
-476,00
-30 510,00
-11 300,00
0,00
-11 029,00
-1 113,50
-86 164,50

0,00
0,00
-8 541,00
-8 541 ,00

0,00
0,00
-8 541 ,00 J
-8 541,00

-15 460,00
-4 857,00
0,00
-20 317,00

Period f~ år

Rörelsens intäkter mm

Bruttovinst

v

3 974,00
113 000,00
116 974,00

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
5410
F örbrukningsinventarier
5910
Annonsering
5960
Socila medier
6020
Aktiviteter
6021
Medlemsmöten
6022
Övriga möteskostnader
6025
Kostnader Vänsterpartiet Halland
6026
Ung Vänster Halland
6110
Kontorsmateriel
6230
Datakommunikation
6570
Bankkostnader
S:a Övriga externa kostnader
Personalkostnader
7010
Lön till kollektivanställda
7510
Lagstadgade sociala avgifter
7610
Utbildning
S:a Personalkostnader

-38 553,30

-38 553,30

-106 481,50

Rörelseresultat före avskrivningar

79 977,70

79 977,70

10 492,50

Rörelseresultat efter avskrivningar

79 977,70

79 977,70

10 492,50

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

79 977,70

79 977,70

10 492,50

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

79 977,70

79 977,70

10 492,50

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

79 977,70

79 977,70

10 492,50

Resultat före skatt

79 977,70

79 977,70

10 492,50

Beräknat resultat

79 977,70

79 977,70

10 492,50

-79 977,70

-79 977,70

-10 492,50

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

8999

Årets resultat

Sida:

Vänsterpartiet Kungsbacka

Balansrapport

Utskrivet:

21-01-10

Preliminär
Senaste vemr:

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 20-01-01 - 20-12-31

22

Ing balans

Period

Utg balans

Omsättningstillgångar
Kassa och bank
1920
Plus Giro
S:a Kassa och bank

222 402,00
222 402,00

70 482,70
70 482,70

292 884,70
292 884,70

S:a Omsättningstillgångar

222 402,00

70 482,70

292 884,70

222 402,00

70 482,70

292 884,70

-202 414,50
-10 492,50
-212 907,00

-10 492,50
-69 485,20
-79 977,70

-212 907,00
-79 977,70
-292 884,70

-4 638,00
-4 857,00
-9 495,00

4 638,00
4 857,00
9 495,00

0,00
0,00
0,00

-222 402,00

-70 482,70

-292 884,70

0,00

0,00

0,00

TILLGÅNGAR

S:A TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2091
Balanserade överskott
Årets överskott
2099
S:a Eget kapital
Kortfristiga skulder
2710
Personalskatt
2730
Lagstadgade sociala avgifter o särskild löneskatt
S:a Kortfristiga skulder
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

BERÄKNAT RESULTAT***

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-06-09

§ 229
Dnr 2021-00260
Överflyttning av ansvar och handläggning rörande Stiftelsen Kapten
Menns fond till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige flyttar ansvaret för handläggning och fördelning av medel för
Stiftelsen kapten Menns fond från nämnden för Individ & Familjeomsorg till
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad från och med år 2022.
Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april 2018 beslutades att nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad övertar ansvaret för en del av nämnden för Individ &
Familjeomsorgs verksamheter, bland annat försörjningsstöd och ensamkommande
barn. Det beslutades även om namnbyte för nämnden och förvaltningen till
Gymnasium & Arbetsmarknad samt att nämndernas nya reglementen antogs.
Vid överflyttningen av ansvaret till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
beaktades inte tillhörande stiftelser och fonder. Stiftelsen Kapten Menns fond vänder
sig beträffande punkt c i testamentsförordnandet till behövande ungdom i
Kungsbacka som fått rekommendationer inom tekniska (mekaniska) yrken och avser
studera vidare inom detta område. Punkt d i förordnandet har överförts till Stiftelsen
Kungsbacka kommuns socialfond genom permutation år 1980.
Enligt reglemente omfattas fondens ändamål i dag av nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknads ansvarsområde samtidigt som nämnden för Individ &
Familjeomsorg ansvarar för handläggning och fördelning av fonden. Nämnden för
Individ & Familjeomsorg samt nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har
därför föreslagit att kommunfullmäktige beslutar om att överföra ansvaret för
Stiftelsen kapten Menns fond till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. I
testamentet uttrycks inget som hindrar en sådan överflyttning.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-15
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2021-02-10, § 24
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-01-21
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2021-02-18, § 9
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-01-26
Kommunfullmäktige 2018-04-10, § 59
Reglemente – Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-15
Diarienummer

0

KS 2021-00260 Kungsbacka

Överflyttning av ansvar och handläggning rörande Stiftelsen Kapten Menns fond till
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige flyttar ansvaret för handläggning och fördelning av medel för Stiftelsen kapten
Menns fond från nämnden för Individ & Familjeomsorg till nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad från och med år 2022.
Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april 2018 beslutades att nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad övertar ansvaret för en del av nämnden för Individ & Familjeomsorgs verksamheter,
bland annat försörjningsstöd och ensamkommande barn. Det beslutades även om namnbyte för
nämnden och förvaltningen till Gymnasium & Arbetsmarknad samt att nämndernas nya reglementen
antogs.
Vid överflyttningen av ansvaret till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beaktades inte
tillhörande stiftelser och fonder. Stiftelsen Kapten Menns fond vänder sig beträffande punkt c i
testamentsförordnandet till behövande ungdom i Kungsbacka som fått rekommendationer inom
tekniska (mekaniska) yrken och avser studera vidare inom detta område. Punkt d i förordnandet har
överförts till Stiftelsen Kungsbacka kommuns socialfond genom permutation år 1980.
Enligt reglemente omfattas fondens ändamål i dag av nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads
ansvarsområde samtidigt som nämnden för Individ & Familjeomsorg ansvarar för handläggning och
fördelning av fonden. Nämnden för Individ & Familjeomsorg samt nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad har därför föreslagit att kommunfullmäktige beslutar om att överföra ansvaret för
Stiftelsen kapten Menns fond till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. I testamentet uttrycks
inget som hindrar en sådan överflyttning.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-15
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2021-02-10, § 24
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-01-21
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2021-02-18, § 9
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-01-26
Kommunledningskontoret
Eva Böhnke
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Kommunfullmäktige 2018-04-10, § 59
Reglemente – Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
Beslutet skickas till
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Datum

1 (1)

2021-02-10

§ 24
Dnr 2021-00017
Förslag till överflyttning av ansvar och handläggning rörande Stiftelsen
kapten Menns fond till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
Beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, från och med år 2022,
övertar ansvaret för handläggning och fördelning av Stiftelsen kapten Menns fond
från Nämnden för Individ & Familjeomsorg.
Sammanfattning av ärendet
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april 2018, § 59, beslutades att
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad övertar ansvaret för en del av Nämnden
för Individ & Familjeomsorgs verksamheter, bland annat försörjningsstöd och
ensamkommande barn. Det beslutades även om namnbyte för nämnden respektive
förvaltningen till Gymnasium & Arbetsmarknad samt att nämndernas nya
reglementen antogs.
Vid överflyttningen av ansvaret till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
beaktades inte tillhörande stiftelser och fonder.
Stiftelsen kapten Menns fond vänder sig till behövande ungdom i Kungsbacka, som
fått rekommendationer inom tekniska (mekaniska) yrken och avser studera vidare
inom detta område. Fondens ändamål omfattas av Nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknads ansvarsområde enligt reglemente. Idag ansvarar dock Nämnden för
Individ & Familjeomsorg för handläggning och fördelning av fonden.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg respektive Nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad har därför beslutat föreslå att kommunfullmäktige beslutar om att
överföra ansvaret för Stiftelsen kapten Menns fond till Nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad.
Beslutsunderlag
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-01-21
Bilaga 1: Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-10, § 59
Bilaga 2: Reglemente – Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-01-21
Diarienummer

u

GA 2021-00017 Kungsbacka

Förslag till överflyttning av ansvar och handläggning rörande Stiftelsen kapten Menns
fond till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Förslag till beslut – Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads förslag till
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, från och med år 2022,
övertar ansvaret för handläggning och fördelning av Stiftelsen kapten Menns fond från Nämnden för
Individ & Familjeomsorg.
Sammanfattning av ärendet
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april 2018, § 59, beslutades att Nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad övertar ansvaret för en del av Nämnden för Individ & Familjeomsorgs
verksamheter, bland annat försörjningsstöd och ensamkommande barn. Det beslutades även om
namnbyte för nämnden respektive förvaltningen till Gymnasium & Arbetsmarknad samt att
nämndernas nya reglementen antogs.
Vid överflyttningen av ansvaret till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beaktades inte
tillhörande stiftelser och fonder.
Stiftelsen kapten Menns fond vänder sig till behövande ungdom i Kungsbacka, som fått
rekommendationer inom tekniska (mekaniska) yrken och avser studera vidare inom detta område.
Fondens ändamål omfattas av Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads ansvarsområde enligt
reglemente. Idag ansvarar dock Nämnden för Individ & Familjeomsorg för handläggning och
fördelning av fonden.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg respektive Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har
därför beslutat föreslå att kommunfullmäktige beslutar om att överföra ansvaret för Stiftelsen kapten
Menns fond till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad.
Beslutsunderlag
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-01-21
Bilaga 1: Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-10, § 59
Bilaga 2: Reglemente – Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
1 (2)
Cynthia Runefjärd
0300 83 41 50

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Cynthia Runefjärd
Förvaltningschef

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Datum

1 (1)

2021-02-18

§9
Dnr 2021-00035
Förslag till överflyttning av ansvar och handläggning rörande Stiftelsen
kapten Menns fond till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, från
och med år 2022, övertar ansvaret för handläggning och fördelning av Stiftelsen
kapten Menns fond från Nämnden för Individ & Familjeomsorg.
Sammanfattning av ärendet
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april 2018, § 59, beslutades att
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad övertar ansvaret för en del av Nämnden
för Individ & Familjeomsorgs verksamheter, bland annat försörjningsstöd och
ensamkommande barn. Det beslutades även om namnbyte för nämnden respektive
förvaltningen till Gymnasium & Arbetsmarknad. Vidare antogs nämndernas nya
reglementen.
Vid överflyttningen av ansvaret till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
beaktades inte tillhörande stiftelser och fonder.
Stiftelsen kapten Menns fond vänder sig till behövande ungdom i Kungsbacka, som
fått rekommendationer inom tekniska (mekaniska) yrken och avser studera vidare
inom detta område. Fondens ändamål omfattas av Nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknads ansvarsområde enligt reglemente. Idag ansvarar dock Nämnden för
Individ & Familjeomsorg för handläggning och fördelning av fonden.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg respektive Nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad har därför beslutat föreslå att kommunfullmäktige beslutar om att
överföra ansvaret för Stiftelsen kapten Menns fond till Nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad.
Beslutsunderlag
Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-26, där det föreslås att
nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad, från och med år 2022, övertar ansvaret för handläggning och
fördelning av Stiftelsen kapten Menns fond från Nämnden för Individ &
Familjeomsorg.
Bilaga 1. Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-10, § 59.
Bilaga 2. Reglemente- Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Datum

2 (1)

2021-02-18

forts. § 9
Beslutsgång
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att nämnden föreslår
Kommunfullmäktige att besluta att Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, från
och med år 2022, övertar ansvaret för handläggning och fördelning av Stiftelsen
kapten Menns fond från Nämnden för Individ & Familjeomsorg.
Förslaget antas.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-01-26
Diarienummer

0

IF 2021-00035 Kungsbacka

Förslag till överflyttning av ansvar och handläggning rörande Stiftelsen kapten Menns
fond till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Förslag till beslut – Nämnden för Individ & Familjeomsorgs förslag till
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, från och med år 2022,
övertar ansvaret för handläggning och fördelning av Stiftelsen kapten Menns fond från Nämnden för
Individ & Familjeomsorg.
Sammanfattning av ärendet
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april 2018, § 59, beslutades att Nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad övertar ansvaret för en del av Nämnden för Individ & Familjeomsorgs
verksamheter, bland annat försörjningsstöd och ensamkommande barn. Det beslutades även om
namnbyte för nämnden respektive förvaltningen till Gymnasium & Arbetsmarknad. Vidare antogs
nämndernas nya reglementen.
Vid överflyttningen av ansvaret till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beaktades inte
tillhörande stiftelser och fonder.
Stiftelsen kapten Menns fond vänder sig till behövande ungdom i Kungsbacka, som fått
rekommendationer inom tekniska (mekaniska) yrken och avser studera vidare inom detta område.
Fondens ändamål omfattas av Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads ansvarsområde enligt
reglemente. Idag ansvarar dock Nämnden för Individ & Familjeomsorg för handläggning och
fördelning av fonden.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg respektive Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har
därför beslutat föreslå att kommunfullmäktige beslutar om att överföra ansvaret för Stiftelsen kapten
Menns fond till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-26.
Bilaga 1. Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-10, § 59.
Bilaga 2. Reglemente- Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad.
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Karin Martinsson

Anna Bergsten

Förvaltningschef

Biträdande förvaltningschef

KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2018-04-10

Il

Kungsbacka

§ 59

Flytt av ansvar för försörjningsstöd och ensamkommande barn (Trelleborgsmodellen)
samt reglemente för nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad och Individ &
Familjeomsorg
KS/2018:129, KS/2018:36

1.2.1

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att nämnden respektive förvaltningen för
Gymnasium & Vuxenutbildning byter namn till nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad och förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad.
Kommunfullmäktige beslutar att följande ansvar flyttas från nämnden för Individ
& Familjeomsorg till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad:
□

Ansvar för att utveckla och driva arbetet med etablering av
ensamkommande barn, ensamstående vuxna och familjer.

□

Ansvar enligt socialtjänstlagen för all myndighetsutövning avseende
försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd med undantag av bistånd
vid våld i nära relationer och bistånd i form av boende för grupper som
har svårt för att få och behålla boenden på den ordinarie
bostadsmarknaden. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ansvarar
för bistånd i form av akut boende.

□

Ansvar enligt lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU)
för dels ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 18 men inte
21 år (unga asylsökande). Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
har ansvaret för dessa grupper även om de under pågående vård inte
längre är att betrakta som ensamkommande eller unga asylsökande.

Kommunfullmäktige antar "Reglemente för nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad” 2018-03-13 och "Reglemente för nämnden för Individ &
Familjeomsorg”, 2018-01-19.
Kommunfullmäktige beslutar att 60 miljoner kronor i helårsbudget ska flyttas till
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, varav 59 miljoner kronor från
Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2018-04-10

Il

Kungsbacka

nämnden för Individ & Familjeomsorg och en miljon kronor från nämnden för
Funktionsstöd.
Det ekonomiska resultatet för de verksamheter som flyttas över ska följas och
redovisas separat 2018, 2019 och 2020 eller fram tills att effekt av
Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det ekonomiska underskott som följer
med de verksamheter som flyttar över till Gymnasium & Arbetsmarknad.
Kommunfullmäktige beslutar att de allmänna handlingar som är aktuella i
ärenden som tillhör Individ & Familjeomsorgens Ensamkommandeenhet och
Stöd- och försörjningsenhet överförs till nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad.
Detta beslut gäller från och med 2018-05-01.
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-27 § 82, under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut ovan:
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att återkomma till
kommunstyrelsen under våren 2020 med en utvärdering av ärendet.
Reservation
Emma Vildstrand (MP) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till
förmån för eget yrkande.
Carita Boulwén (SD) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till förmån
för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun deltar sedan 1 mars 2017 i ett utvecklingsprogram för 13
kommuner (Vinnova-projekt) rörande Trelleborgs arbets- och förhållningssätt
inom frågor som rör arbetsmarknad, etablering, ekonomiskt bistånd och
mottagande/myndighetsutövning ensamkommande barn och unga.
Utvecklingsprogrammet har som syfte att få fler kommuner att använda
Trelleborgsmodellen då den bidar till samhällsutveckling och fokuserar på
invånarnas väg till självförsörjning och att ta eget ansvar för denna process.
Detta innebär att nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad tar över ansvaret
för uppdraget som nämnden för Individ & Familjeomsorg har idag vad avser
stöd- och försörjning, myndighet för ensamkommande barn och
ensamkommande barns boende.

Expedierat/bestyrkt
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Reglementena för nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad respektive Individ
& Familjeomsorg ändras därmed på motsvarande sätt.
Under arbetets gång har framkommit ett förslag på ändring av namnet för
nämnden för Gymnasium & Vuxenutbildning till nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad.
I en gemensam process mellan förvaltningarna har identifierats att 60 miljoner
kronor i helårsbudget ska flyttas till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad,
varav 59 miljoner kronor från nämnden för Individ & Familjeomsorg och en
miljon kronor från nämnden för Funktionsstöd.
Det ekonomiska resultatet för de verksamheter som flyttas över ska följas och
redovisas separat 2018, 2019 och 2020 eller fram tills att effekt av
Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det ekonomiska underskott som följer
med de verksamheter som flyttar över till Gymnasium & Arbetsmarknad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-03-27, § 82: Förslag enligt nedan med tillägg att
kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att återkomma till
kommunstyrelsen under våren 2020 med en utvärdering av ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-03-20, § 130, Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att nämnden respektive förvaltningen för
Gymnasium & Vuxenutbildning byter namn till nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad och förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad.
Kommunfullmäktige beslutar att följande ansvar flyttas från nämnden för Individ
& Familjeomsorg till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad: a) Ansvar för
att utveckla och driva arbetet med etablering av ensamkommande barn,
ensamstående vuxna och familjer b) ansvar enligt socialtjänstlagen för all
myndighetsutövning avseende försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd
med undantag av bistånd vid våld i nära relationer och bistånd i form av boende
för grupper som har svårt för att få och behålla boenden på den ordinarie
bostadsmarknaden. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ansvarar för
bistånd i form av akut boende c) ansvar enligt lagen med särskilda bestämmelser
för vård av unga (LVU) för dels ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt
18 men inte 21 år (unga asylsökande). Nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad har ansvaret för dessa grupper även om de under pågående vård
inte längre är att betrakta som ensamkommande eller unga asylsökande.
Kommunfullmäktige antar "Reglemente för nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad 2018-03-13 och "Reglemente för nämnden för Individ &
Familjeomsorg”, 2018-01-19. Kommunfullmäktige beslutar att 60 miljoner
kronor i helårsbudget ska flyttas till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad,
varav 59 miljoner kronor från nämnden för Individ & Familjeomsorg och en
Expedierat/bestyrkt
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2018-04-10

Il

Kungsbacka

miljon kronor från nämnden för Funktionsstöd. Det ekonomiska resultatet för de
verksamheter som flyttas över ska följas och redovisas separat 2018, 2019 och
2020 eller fram tills att effekt av Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det
ekonomiska underskott som följer med de verksamheter som flyttar över till
Gymnasium & Arbetsmarknad. Kommunfullmäktige beslutar att till nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad överföra de allmänna handlingar som tillhör
Individ & Familjeomsorgens Ensamkommandeenhet och Stöd- och
försörjningsenhet. Detta beslut gäller från och med 2018-05-01.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-03-08
Förslag till nytt reglemente för nämnden för Gymnasieutbildning &
Arbetsmarknad 2018-01-19
Förslag till nytt reglemente för nämnden för Individ & Familjeomsorg
2018-01-19
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2018-02-21 § 4, Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att följande ansvar flyttas från nämnden för Individ
& Familjeomsorg till nämnden för Gymnasie & Arbetsmarknad: a) Ansvaret att
utveckla och driva integrationsfrågorna, bland annat verksamheten för
asylsökande under 18 år som vid ankomst till Sverige är utan ställföreträdare
(ensamkommande) b) Ansvaret enligt socialtjänstlagen för all
myndighetsutövning avseende försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd
med undantag av bistånd vid våld i nära relationer och bistånd i form av boende
för grupper som har svårt för att få och behålla boenden på den ordinarie
bostadsmarknaden. Nämnden ansvarar för bistånd i form av akut boende c)
Ansvar enligt lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU) för dels
ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 18 men inte 21 år (unga
asylsökande). Nämnden behåller ansvaret för dessa grupper även om de under
pågående vård inte längre är att betrakta som ensamkommande eller unga
asylsökande. Kommunfullmäktige antar "Reglemente för nämnden för Individ &
Familjeomsorg”, 2018-01-19. Kommunfullmäktige beslutar att 60 mnkr i
helårsbudget ska flyttas till nämnden för Gymnasie & Arbetsmarknad, varav 59
miljoner från nämnden för Individ & Familjeomsorg och en miljon från nämnden
för Funktionsstöd. Det ekonomiska resultatet för de verksamheter som flyttas
över ska följas och redovisas separat 2018, 2019 och 2020 eller fram tills att
effekt av Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det ekonomiska underskott som
följer med de verksamheter som flyttar över till Gymnasie & Arbetsmarknad.
Tjänsteskrivelse förvaltningen för Individ & Familjeomsorg 2018-02-06
Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning, 2018-02-07 § 8, Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att följande ansvar flyttas från nämnden för Individ
& Familjeomsorg till nämnden för Gymnasie & Arbetsmarknad:a) Ansvaret att
utveckla och driva integrationsfrågorna, bland annat verksamheten för
asylsökande under 18 år som vid ankomst till Sverige är utan ställföreträdare
(ensamkommande) b) Ansvaret enligt socialtjänstlagen för all
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myndighetsutövning avseende försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd
med undantag av bistånd vid våld i nära relationer och bistånd i form av boende
för grupper som har svårt för att få och behålla boenden på den ordinarie
bostadsmarknaden. Nämnden ansvarar för bistånd i form av akut boende c)
Ansvar enligt lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU) för dels
ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 18 men inte 21 år (unga
asylsökande). Nämnden behåller ansvaret för dessa grupper även om de under
pågående vård inte längre är att betrakta som ensamkommande eller unga
asylsökande d) Kommunfullmäktige antar "Reglemente för nämnden för Individ
& Familjeomsorg”, 2018-01-19 e) Kommunfullmäktige beslutar att 60 mnkr i
helårsbudget ska flyttas till nämnden för Gymnasie & Arbetsmarknad, varav 59
miljoner från nämnden för Individ & Familjeomsorg och en miljon från nämnden
för Funktionsstöd f) Det ekonomiska resultatet för de verksamheter som flyttas
över ska följas och redovisas separat 2018, 2019 och 2020 eller fram tills att
effekt av Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det ekonomiska underskott som
följer med de verksamheter som flyttar över till Gymnasie & Arbetsmarknad.
Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildnings tjänsteskrivelse, 2018-01-19
Nämnden för Funktionsstöd, 2018-02-22 § 4, Förslag: Kommunfullmäktige
beslutar att 60 mnkr i helårsbudget ska flyttas till nämnden för Gymnasie &
Arbetsmarknad, varav 59 miljoner från nämnden för Individ & Familjeomsorg
och en miljon från nämnden för Funktionsstöd. Det ekonomiska resultatet för de
verksamheter som flyttas över ska följas och redovisas separat 2018, 2019 och
2020 eller fram tills att effekt av Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det
ekonomiska underskott som följer med de verksamheter som flyttar över till
Gymnasie & Arbetsmarknad.
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2018-02-06
Skrivelse 2017-10-31
Förslag till beslut under sammanträdet
Carita Boulwén (SD) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att
ensamkommande lyfts ut från Trelleborgsmodellen eller att det tas fram ett
arbetssätt som utgår ifrån likabehandling.
Ulrika Landergren (L), Kalle Sundvall (M), Niklas Matsson (KD) och Kristina
Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Emma Vildstrand (MP) yrkar avslag på punkt tre om att kommunfullmäktige
flyttar ansvar enligt lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU)
för dels ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 18 men inte 21 år (unga
asylsökande) från nämnden för Individ & Familjeomsorg till nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har
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ansvaret för dessa grupper även om de under pågående vård inte längre är att
betrakta som ensamkommande eller unga asylsökande.”
Beslutsgång
Ordförande Per Ödman (M) ställer inledningsvis proposition på om ärendet ska
avgöras idag eller återremitteras. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag avseende punkt tre, det vill
säga kommunstyrelsens förslag respektive Emma Vildstrands (MP) yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.
Slutligen finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens förslag som helhet. Ordföranden ställer proposition på
förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, nämnden för Individ &
Familjeomsorg, nämnden för Funktionsstöd
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Reglemente för nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i Gemensamt reglemente för
kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun gäller bestämmelserna i detta
reglemente.
Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad ansvarar för gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Nämnden ansvarar för kommunens
etableringsarbete samt för att bistå Kungsbackabor till en egen försörjning genom
arbete, studier eller eget företagande.

VERKSAMHETSOMRÅDE GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING
Nämnden svarar för den del av kommunens utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn
och ungdomar som bildar gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Nämnden ansvarar för elevhälsa enligt 2 kap. 25-27 §§ skollagen. Nämnden ansvarar för att den
medicinska och psykologiska delen i elevhälsan bedrivs i enlighet med den lagstiftning som styr
hälso- och sjukvård.
Nämnden har det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16 och 20 år.
Nämnden svarar för kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna. Nämndens
uppgifter omfattar kommunal vuxenutbildning bestående av grundläggande vuxenutbildning,
gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och svenskundervisning för invandrare
(Sfi).
Nämnden ansvarar för av kommunen anordnade yrkeshögskoleutbildningar (YH).
Nämnden fullgör kommunens uppgifter för utförandet enligt beslut om korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år, inom de frivilliga skolformerna, enligt lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade.

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se

VERKSAMHETSOMRÅDE ARBETSMARKNAD
Nämnden ansvarar för uppdragsutbildningar samt övriga utbildningar kopplade till arbetslivet.
Nämnden ansvarar för kommunens studie- och yrkesvägledning.
Nämnden är tillika arbetslöshetsnämnd och ansvarar för arbetsmarknadsåtgärder.
Nämnden ansvarar för att utveckla och driva arbetet med etablering av ensamkommande barn,
ensamstående vuxna och familjer.
Nämnden ansvarar enligt socialtjänstlagen för all myndighetsutövning avseende försörjningsstöd
och övrigt ekonomiskt bistånd med undantag av bistånd vid våld i nära relationer och bistånd i form
av boende för grupper som har svårt för att få och behålla boenden på den ordinarie
bostadsmarknaden. Nämnden ansvarar för bistånd i form av akut boende.
Nämnden ansvarar enligt lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU) för dels
ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 18 men inte 21 år (unga asylsökande). Nämnden
har ansvaret för dessa grupper även om de under pågående vård inte längre är att betrakta som
ensamkommande eller unga asylsökande.
Nämnden ansvarar för de ärenden beträffande ensamkommande barn och unga som innebär
handläggning och myndighetsutövning och som ankommer på kommunens socialnämnd i enlighet
med bland annat socialtjänstlagen, föräldrabalken och lagen med särskilda bestämmelser om vård
av unga. För insatser enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) för ensamkommande barn och
unga ansvarar nämnden för Individ och Familjeomsorg.

Beslutad av: Kommunfullmäktige 14 juni 2018 § 110, KS/2018:293
Gäller från: 1 augusti 2018
Ansvarig förvaltning: Gymnasium & Arbetsmarknad
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungs backa.se
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