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Sammanfattning av planförslaget
Planens syfte är att möjliggöra för bostäder, lokaler för kommersiell verksamhet, kontor,
parkeringshus samt ett antal offentliga platser. Detaljplanen syftar även till att skapa en ny
sträckning av Lantmannagatans norra del samt en breddning av Varbergsvägen. Detaljplanens syfte är att skapa en tillgänglig stadsdel för alla trafikslag där fotgängare, cyklister och
kollektivtrafik är prioriterade.

Detaljplanen innebär att det blir möjligt att omvandla befintligt verksamhetsområde till en
stadsdel med blandad stadsbebyggelse i 4 till 8 våningar. Området innehåller ca 950 bostäder. Den befintliga parken i norr utökas något samt att området kompletteras med ytterligaren en park.
Planen medför en förtätning av centrala Kungsbacka. En förtätning av staden medför flera
positiva effekter för en hållbar stadsutveckling, så som närhet till god kollektivtrafik och
underlag för ett rikt näringsliv.
Planförslaget går i linje med gällande fördjupning av översiktsplan för Kungsbacka stad,
2009.

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att planförslaget inte bedöms ge upphov
till betydande miljöpåverkan.
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Planprocessen
Vad är en detaljplan?
En detaljplan är juridiskt bindande och regleras i Plan- och bygglagen, PBL kap 4. Detaljplanen reglerar markanvändningen för ett avgränsat område och kan omfatta ett större
kvarter, några eller enstaka fastigheter. Detaljplanen reglerar till exempel om marken ska användas till bostäder, industri eller kontor. Den kan också reglera var gator ska anläggas, hur
höga byggnaderna får vara och hur stor del av fastigheten som får bebyggas. När kommunen
tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process med syfte att säkra insyn för
berörda, få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.
Hur tas en detaljplan fram?

Processen med att ta fram en detaljplan inleds oftast med att en markägare eller någon annan ansöker om planbesked hos kommunen, även kommunen kan skicka in en planbeskedsansökan. Om kommunen lämnar ett positivt planbesked inleds därefter ett planarbete. En
planprocess kan bedrivas på ett antal olika sätt som i plan- och bygglagen kallas för förfaranden som reglerar vilka steg som ska ingå i detaljplaneprocessen. Det vanligaste är standardförfarande; vid planer som är särskilt omfattande eller av stort intresse för allmänheten
används ett utökat förfarande. Om en plan tvärtom är av begränsad omfattning och inte
berör särskilt många kan ett begränsat förfarande användas.

Standardförfarande innebär att detaljplanen ska genomgå samtliga steg inom planprocessen:
samråd, granskning, antagande och laga kraft. Ett utökat förfarande innebär att fler steg
läggs in i planprocessen, exempelvis kungörelse och underrättelse. Vid ett begränsat förfarande kortas planprocessen ned och kommunen kan hoppa över granskningen förutsatt att
samtliga sakägare, inklusive länsstyrelsen, godkänner planförslaget vid samrådet.
På Kungsbacka kommuns hemsida finns mer information om hur en detaljplan tas fram.

UPPDRAG
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GRANSKNING

Synpunkter

Synpunkter

ANTAGANDE

LAGA KRAFT
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Bakgrund
Kungsbacka kommun har en planering som starkt fokuserar på att utveckla och bygga ut
tätorterna. Framför allt är det Kungsbacka stad som ska växa och bli ett mer framträdande
nav i kommunen.

Sydöstra centrum är i kommunens strategiska dokument utpekat som lämpligt att omvandla
från verksamhetsområde till blandstad. I den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka
stad, 2009, ligger området inom det som kommunen benämner centrum.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-24 § 94 att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utarbeta förslag till planprogram för sydöstra centrum. Planprogrammet godkändes
i januari 2020 och omfattar ett område som delats in i fyra deletapper varav denna detaljplan
omfattar etapp 1.

Uppdrag
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-07-02 §221 att uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret att upprätta detaljplan för sydöstra centrum etapp 1.

Som underlag till byggnadsnämndens uppdragsbeslut finns en projektbeställning beslutad av
kommunstyrelsen 2020-06-23 §144. Projektbeställningen innehåller projektets huvudsakliga inriktning.

Planens syfte
Planens syfte är att möjliggöra för bostäder, lokaler för kommersiell verksamhet, kontor,
parkeringshus samt ett antal offentliga platser. Detaljplanen syftar även till att skapa en ny
sträckning av Lantmannagatans norra del samt en breddning av Varbergsvägen. Detaljplanens syfte är att skapa en tillgänglig stadsdel för alla trafikslag där fotgängare, cyklister och
kollektivtrafik är prioriterade.

Planens huvuddrag
Detaljplanens huvuddrag är att skapa förutsättningar för utveckling och omvandling av det
befintliga verksamhetsområdet genom att möjliggöra för blandad stadsbebyggelse genom
bostäder, lokaler för kommersiell verksamhet, kontor, parkeringshus, offentliga platser samt
breddning av Varbergsvägen. Bebyggelsen ska variera mellan 4 och 8 våningar där endast ett
fåtal byggnader blir så höga som 8 våningar. Gaturummen ska gestaltas med grönska i fokus
med både träd och växtbäddar. Området innehåller även två parker som med olika funktioner, såsom plats för avkoppling, växter för biologisk mångfald och ytor för lek.

Läge, areal och markägoförhållanden
Planområdet är cirka 7 hektar stort och är beläget söder om Söderå och öster om Västkustbanan, 400 meter söder om resecentrum, 200 meter från Kungsbacka innerstad. Planområdet omfattar bl.a fastigheterna Lantmästaren 1 och 2 samt Verkmästaren 3, 6, 7, 10 och 11.
Fastighetsägare inom området är Kungsbacka kommun och Fastighets AB Balder.
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Tidigare ställningstaganden
Nationella ställningstaganden
Riksintressen

Västkustbanan ligger i direkt anslutning till planområdet och den innefattas av riksintresse
för järnväg.

Kommunala planer och program
Översiktliga planer

Kungsbacka stad är i översiktsplanen från 2006 utpekad som utvecklingsområde i sin helhet. För mer detaljerade riktlinjer kring planerad utbyggnad hänvisas till den fördjupade
översiktsplanen från 2009 för Kungsbacka stad. Kommunen arbetar med att ta fram en ny
översiktsplan som i dagsläget är antagen och överklagad.
I den fördjupade översiktsplanen från 2009 beskrivs området så här:

Kvarteret Verkmästaren räknas till ett område som om det omvandlas blir en del av centrum. Polishuset är ett steg i den riktninen. Området rymmer cirka 200 bostäder samt kontorsföretag och äldreboende. Parkeringsplatsen norr om polishuset avses samutnyttjas.
Om det blir aktuellt för företagen söder om att flytta önska kommunen fortsätta omvandlingen till centrum inom hela kvarteret.
Planprogram

Ett planprogram för sydöstra centrum godkändes av kommunstyrelsen 2020-01-21 §10.
Planprogrammet beskriver inriktningen för omvandling av området, från verksamhetsPlanbeskrivning 7

område till blandstad i 5-7 våningar med uppstickare i väl valda lägen. Planprogrammet
beskriver ett område med blandad stadsbebyggelse som innefattar cirka 1300 bostäder med
en bostadsnära park och ett tvärstråk. programmet beskriver även en målsättning på att en
tredjedel av området ska utgöras av handel och kontor.
Detaljplaner

Inom området finns fem gällande detaljplaner där den äldsta är från 1964 och den nyaste är
från 2003. Detaljplanerna medger främst garageändamål och industriområde, mindre ytor
är även planlagda för gatumark, parkering och park. Samtliga genomförandetider har löpt
ut.
Bostadsförsörjningsprogrammet 2019-2025

I april 2019 beslutade kommunfullmäktige att ändra sin målsättning för bostadsbyggandettill 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.

Kommunala mål och strategier
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 livsstila

			

• 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.		
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• I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om 		
sitt liv.

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 med		
skapade medarbetare och ledare
Klimatstrategi

I december 2016 skrev Kungsbacka kommun på Borgmästaravtalet (Convenant of Mayors)
och förbinder sig därmed att aktivt arbeta med att begränsa klimatpåverkan. Det innebär att
arbeta enligt nationella och internationella miljö och klimatmål och sätta egna lokala mål
inom området.
Kungsbacka kommuns klimatstrategi består av politiskt antagna mål för att minska utsläppen och anpassa samhället till ett förändrat klimat. Målen och klimatstrategin är antagna av
kommunfullmäktige den 13 december 2018.
Avseende transporter finns delmålet:

Utsläppen från transporter i Kungsbacka kommun ska minska med minst 70 % per person
till år 2030, jämfört med inventeringen år 2016.
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.
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Förutsättningar
Mark och natur
Mark och vegetation

Planområdet utgörs huvudsakligen av hårdgjorda ytor för gatumark samt för verksamheterna inom området där stora delar utgörs av parkering. Området innefattar även en mindre
park i områdets norra del. Gatumarken kantas av planterade träd, gräsytor och buskar. De
planterade träden utgör trädrader både längs Varbergsvägen, Lantmannagatan och Hantverksgatan. De träd som finns inom området är Avenbok, Skogslönn, Oxel och inslag av
Sötkörsbär, Valnöt, Prydnasapel och Björk. Flertalet av dessa trädrader faller inom biotopskydd för alléer. Den allé som går längs med Varbergsvägen utgör en viktig spridningskorridor för fåglar och insekter som sträcker sig längs hela Varbergsvägen. Dispens från
länsstyrelsen krävs för nedtagning av dessa och kompensering av plantering av nya träd. I
samband med detaljplanearbetet har en trädinventering (Kungsbacka kommun 2021-10-20)
genomförts för att studera trädens art, storlek, ålder och vitalitet. Inventeringen visar vilka
träd som är möjliga att flytta och använda på annan plats ifall nuvarande placering kommer i
konflikt med områdets nya utformning. Inventeringen visar även på trädens storlek och ålder
för att om möjligt ersätta träd som behöver flyttas med likvärdiga.
Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster definieras som ”ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors
välbefinnande”. Det innebär allt det positiva som vi människor får från naturen och som
bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Ekosystemtjänsterna brukar delas in i fyra grupper:
Försörjande ekosystemtjänster är de materiella nyttor som naturen levererar och som är helt
nödvändiga för vår möjlighet att överleva. Exempel på försörjande ekosystemtjänster är matproduktion, dricksvatten och produktion av material.
Reglerande ekosystemtjänster tryggar och förbättrar vår livsmiljö genom att reglera och
minska oönskade effekter. Exempel på reglerande ekosystemtjänster är rening av luft och
vatten samt pollinering.

Kulturella ekosystemtjänster är sådant som direkt påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande.
Naturen har en stor förmåga att få oss att må bättre, både fysiskt och mentalt. Exempel på
kulturella ekosystemtjänster är kulturarv, hälsa och pedagogik och kognitiv utveckling.

Stödjande ekosystemtjänster som möjliggör samhällets och ekosystemens funktion. Exempel
på stödjande ekosystemtjänster är biologisk mångfald, fotosyntes och jordbildning.
Ett grönt inslag i samhället kan bidra med flera olika ekosystemtjänster samtidigt. Ett äppelträd till exempel bidrar bland annat med luftrening, skugga och pollinering (reglerande),
äpplen (försörjande), hälsa och inspiration (kulturella) och fotosyntes (stödjande).
Inom planområdet finns idag stödjande, kulturella och reglerande ekosystemtjänster. Trots
att det finns flera olika typer av ekosystemtjänster är det i relativt liten skala då området till
största delen utgörs av hårdgjora ytor. De stödjande ekosystemtjänster som finns är bland
annat trädraderna längs med framförallt Varbergsvägen. Kulturella ekosystemtjänster finns
inom parkytan i norra delen av planområdet där det även finns en lekplats. Reglerande är
träden i området som bidrar med skugga, och rening av luft och vatten med mera.
Stadsbild och rekreation

Planområdet består till stor del av hårdgjorda ytor och bedöms inte innehålla några rekrea10 Planbeskrivning

tionsvärden i de delarna. I planområdets norra del finns en parkyta med en lekplats. Parkytan är en del av ett parkstråk som sträcker sig längs Söderå. Parken är uppbruten av vägar
och av järnvägen. Denna yta ligger därav i ett bullerutsatt läge och har nedsatt rekreativ
funktion på grund av det.
Förorenad mark

I samband med detaljplanen har en miljöteknisk undersökning tagits fram (Geosigma 202104-09). Undersökningen visar att området i mindre omfattning är påverkat av föroreningar.
Ingen större spridning förefaller ske inom eller ut från det undersökta området. Osäkerhet
råder avseende volymen förorenade massor på fastigheterna Lantmästaren 1 och Verkmästaren 3 där det idag finns drivmedelsanläggningar.
Grundvattnet som provtagits i norra delen av området (provpunkt 21GS07 och 21GS09)
skiljer sig från övrigt grundvatten. Innan den delen av det undersökta området helt avskrivs
kan det vara aktuellt med en fördjupad utredning avseende vad som orsakar detta.

Enligt Miljöbalken kapitel 10 § 11 ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om
området tidigare ansetts vara förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön.
Massor med föroreningshalter som överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för känslig
markanvändning (KM) ska hanteras med restriktioner. Innan eventuell efterbehandlingsåtgärd sätts in ska kontakt med tillsynsmyndigheten upprättas enligt 28§ förordningen
(1998:899) miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Radon

Enligt kommunens kartdatabas ligger planområdet inom lågriskområde för radon.
Geotekniska förhållanden

I samband med planprogramsarbetet har en geoteknisk utredning tagits fram (Norconsult
2018-10-03). Detaljplanens intentioner bedöms ur geoteknisk säkerhetssynpunkt kunna fullföljas inom planområdet.
Markytan inom området är tämligen plan med en nivåskillnad om cirka 3 till 4 meter med
lågpunkter vid Söderå i norr samt underfart vid vägport under befintlig järnväg i södra delen
av planområdet.

Jordlagren består huvudsakligen av lera till stort djup. I flera undersökningspunkter har
sonderingarna drivits ned till 40 m djup utan att stopp påträffats. Sannolikt uppgår jorddjupet till minst 40 m inom större delen av området. En del av området är uppfyllt av en upp
till 2 meter mäktig markfyllnad. Under denna och överst i de naturliga jordlagren återfinns
torrskorpelera med ca 1 till1,5 m mäktighet. Den lösa leran är relativt homogen med inslag
av gyttja, framför allt i områdets västra delar. Lokalt i västra delen av planområdet finns
ett skikt närmast under torrskorpan med mycket gyttjig lera som innehåller växtrester och
enstaka skal. I öster är leran lös med sulfidkaraktär. Generellt är leran karakteristisk för
Kungsbackaområdet.
Den fördjupade stabilitetsutredningen (Norconsult 2021-11-15) mot Söderå som tagits fram
under detaljplanearbetet visar att stabiliteten inom och i anslutning till planområdet uppfyller de rekommendationer som anges i IEG 4:2010. Utförda stabilitetsanalyser baseras på
rådande förutsättningar samt med tillkommande last som kan bli aktuell vid planläggning
av området som ”Park” intill Söderå.
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Vid vägporten i söder har stabiliteten kontrollerats med utredning som uppfyller detaljerad
utredningsnivå enligt IEG 4:2010. Utförda stabilitetsanalyser baserade på rådande förutsättningar samt med tillkommande last som kan bli aktuell vid planläggning visar att stabiliteten inom och i anslutning till planområdet uppfyller de rekommendationer som anges i IEG
4:2010. Byggnader i anslutning till Skolgatan förutsätts pålgrundläggas.
I samband med all förändring av fyll och schakt mer än 0,5 meter skall dock stabilitetssituationen beaktas och detaljprojekteras.

Grundförstärkning alternativt lastkompensation av planerade byggnader och eventuellt även
omgivande mark kommer krävas för att undvika oönskade sättningar inom planområdet. I
samband med projektering bör sättningsförhållandena utredas mer detaljerat för att undvika
marksättningar och minimera påverkan på konstruktionerna.

Social hållbarhet - nulägesanalys

Mångfald

Planområdet består idag av verksamheter i en till två våningar. Fastigheterna är glest bebyggda. Det generella intrycket av området är brokigt men trots det homogent i sitt uttryck.
Bebyggelsen är uppförd i en likartad stil och för fotgängare är avstånden långa.

Bland annat finns här två drivmedelsstationer, en bilhandlare, några butiker samt en pizzeria. I kanten av området ligger polishuset samt fler verksamheter. Området har idag inga
bostäder. Äldre verksamhetsområden kan tack vare sitt läge och prisbild möjliggöra för en
blandning av verksamheter att etablera sig och det finns en viss mångfald i typer av verksamheter. Exempelvis finns här en secondhandbutik som drivs av daglig verksamhet och söder
om Hantverkargatan ligger en länga som kallas ”Hantverkets hus”. Här finns flera mindre
verksamheter och byggnadens utformning och småskalighet står i kontrast till de modernare
mer storskaliga verksamheterna i planområdet. Byggnader som denna skapar utrymme för
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en mångfald av verksamheter att etablera sig eftersom lokalerna ofta går att hyra till ett lägre
pris. En blandning av arkitekturstil och tidsepoker ger också en mångfald till stadsbilden.

Avsaknaden av bostäder innebär att området endast har dagbefolkning. Den södra drivmedelsstationens butik har öppet sent vilket kan tänkas dra besökare även kvällstid, annars sker
de mesta besöken dagtid. Verksamheterna riktar sig främst till bilburna kunder men många
har sannolikt anledning att ha ärenden i området någon gång, till exempel till polisen eller
någon av verksamheterna. Varbergsvägen är en av Kungsbackas större infartsvägar och därmed passerar många området.
Vardagsliv

Verksamheterna i planområdet riktar sig främst mot sällanköp. I norra delen ligger en pizzeria, och drivmedelsstationens butik har ett visst utbud av dagligvaror. I längan söder om
Hantverksgatan finns bland annat en lunchrestaurang. I princip alla verksamheter är riktade
mot bilburna kunder. Om man inte har tillgång till bil kan området kännas otillgängligt
trots sitt centrala läge. Likafullt kan sällanköpsverksamheterna locka människor utan bil just
tack vare sitt centrala läge. Ligger de längre utanför centrum blir det mer komplicerat att ta
sig dit.
För majoriteten av förbipasserande är området en transportsträcka. I sitt vardagsliv finns det
många som måste passera området på väg mot centrum.

Strax öster om planområdet och vid Lindens torg finns livsmedelsbutiker. Polishuset genererar enstaka besökare. Parken i norr kan locka besökare från andra stadsdelar. Annars saknas
gröna ytor i planområdet och det är ont om närrekreation. Inom 500 meter finns rekreation
längs Kungsbackaån och bakom Hålabäcksskolan.

I planområdets närhet finns ett stort utbud av målpunkter. I centrum finns butiker, restauranger, kaféer och frisörer i en attraktiv stadsmiljö. I Aranäs stadsdel finns teater och Kungsbacka sportcenter med simhall och ishall. Tack vare planområdets centrala läge är det lätt att
nå ett stort utbud inom kort räckvidd. Det goda kollektivtrafikutbudet ökar möjligheten att
leva ett vardagsliv utan bil.
Trygghet

Verksamhetsområden likt detta upplevs ofta otryggt kvälls- och nattetid. Bristen på bostäder
och besökare gör området relativt öde kvällstid, trots enstaka verksamheter som har öppet.
Området är däremot väl belyst och har långa siktlinjer.
Byggnaderna ligger långt in på tomterna med parkering framför. De är dessutom ofta slutna
utan fönster mot gatan. Flera byggnader står tomma, bland annat ett stort växthus till ett
tidigare trädgårdscenter. Vägkanter är fyllda av ogräs och de inhägnade tomterna ger en
känsla av ett glömt och ovälkomnande område. SKA-gruppen menar att området är en typ
av ”blind spot” för de flesta i Kungsbacka. Det är en infart till centrum och inte en plats
att besöka. Under de trygghetsvandringar som genomförts har det inte framkommit något
särskilt om planområdet. Däremot finns det flera som upplevt områden strax utanför planområdet som otryggt, till exempel längs Syréngatan och området runt Hemköp.

För att komma till Kungsbacka centrum måste man passera tunnlar under järnvägen. Båda
tunnlarna i direkt anslutning till planområdet är relativt breda med både gång- och cykelbana. Dock är båda omgärdade av grönytor vilket kvällstid kan upplevas otryggt. Framförallt
kvinnor upplever generellt gaturummet som otryggt kvällstid. Här blir mörka passager med
skrymmande växtlighet något som många undviker att passera.
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Mobilitet

Området präglas av mycket trafik och stora infrastrukturbarriärer. Varbergsvägen är kraftigt
trafikerad och fungerar som infartsväg till Kungsbacka centrum. Vägen är en tydlig barriär
med få övergångsställen. Väster om planområdet går järnvägen som utgör barriär mot bland
annat Aranäs stadsdel. Hela området är bilorienterat med drivmedelstationerna och flera
andra verksamheter som alstrar mycket trafik.

Längs Varbergsvägen går flera busslinjer varav två stadsbussar. Hållplatsen ligger mitt emellan Varbergsvägens korsningar i södra och norra planområdet, och det saknas övergångsställe i nära anslutning till hållplatsen. Kungsbacka station ligger inom gångavstånd från
planområdet, cirka 400 meter bort. Här går tåg mot bland annat Göteborg och Varberg. Det
är dock svårt att ta sig till stationen om du inte på förhand vet hur du ska gå. Stråket mot
stationen är svårorienterat och utan tydlig gångväg.
Alla gator inom planområdet har gång- och cykelvägar, dock ensidiga. På två ställen finns
undergångar under järnvägen, varav den ena enbart är för gång- och cykel och den andra för
alla trafikslag. Varbergsvägen fortsätter in under en viadukt norr om planområdet, dock utan
gång- eller cykelbana.

Trots många gång- och cykelvägar är det relativt svårt att ta sig fram till fots och med cykel
på grund av den stora mängden biltrafik och tung trafik. Upplevelsen är att gaturummet inte
är tänkt att användas av fotgängare. Trottoarkanterna är ofta höga och det är långa avstånd
mellan övergångsställen och få av verksamheterna riktar sig till fotgängare. Det kan vara
svårt för funktionshindrade att röra sig inom området på ett säkert och tryggt sätt.
I norr går ett parkstråk i västöstlig riktning längs Söderå. Parkstråket skärs av av barriärer
i form av järnvägen och Varbergsvägen vilket medför att parken inte upplevs som ett sammanhängande stråk.
Samvaro

Parkområdet i norra delen av planområdet skapar möjlighet för närrekreation och vattenkontakt. I parken finns en kommunal lekplats samt bänkar att umgås vid. Den är bullerutsatt och trots närliggande bostäder gör barriärerna att den upplevs som avsides. Parken är en
del av ett längre parkstråk längs Söderå. Stråket är dock uppbrutet av vägar och järnvägen.

Utöver parken finns få platser avsedda för samvaro. Inga platser inbjuder omedelbart till att
uppehålla sig en längre stund. De offentliga ytorna utgörs främst av hårdgjorda parkeringsytor och gator. Däremot finns fint uppvuxna trädalléer längs gatorna som bidrar med grönska. Området är mycket bullerutsatt vilket skapar en otrevlig ljudmiljö att vistas i.

Flera kvarter, bland annat bilhandlaren, är inhägnat med staket och taggtråd. Det ökar upplevelsen av att detta område inte är tänkt att stanna till och umgås på. Verksamheterna och
arbetsplatserna utgör dock en form av samvaro.
Barnperspektivet

Den mest uppenbara målpunkten för barn och unga är lekplatsen som ligger mitt i den norra parken nära Söderå. Vid platsbesöket var det ingen som använde lekplatsen, vilket dock
kan förklaras av att det var kallt och duggregnade. Hur välanvänd lekplatsen är är inte utrett
under planarbetet. Dess placering nära infrastruktur kan ha negativ effekt på besöksfrekvensen. Det finns även en större lekplats på nära avstånd som inte har samma bulleutsatta läge
och antas därför vara förstahandsvalet.

Utöver lekplatsen och parken finns det inga verksamheter eller målpunkter som riktar sig till
barn och unga. Den omfattande trafikstörning och bullerstörningen medför sannolikt att
platsen inte lockar ungdomar för samvaro här. På andra sidan järnvägen ligger Lindens torg
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som är en målpunkt för många. Här finns bland annat gym och restauranger.

I närområdet finns tre gymnasieskolor, tre förskolor och en högstadieskola. Därmed rör sig
många barn och unga genom området, och många ungdomar åker buss från Varbergsvägen.
Gemensamma skolvägar är en typ av samvaro.
Busshållplatsen har många brister, den ligger nära körbanan utan övergångsställe i direkt
anslutning. Trots bristen på övergångsställe går många ungdomar rakt över vägen. Det är
inte trafiksäkert och medför stor risk för olyckor. Busshållplatsens läge nära körbanan ökar
dessutom känslan av otrygghet och utsatthet. Trots att många passerar på Varbergsvägen
finns det få vuxna som vistas nära busshållplatsen och kan ingripa vid eventuella konflikter.

Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse

Planområdet är glest bebyggt med en- till tvåvånings handel- och verksamhetsbyggnader
kantade med markparkering. Bilförsäljningsfirmor, drivmedelstationer och sällanköpshandel
dominerar utbudet.

Lantmannagatan
Fornlämningar

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar.
Kommersiell och kommunal service

I närheten av planområdet finns Blomstergatans förskola, Kokosnötens förskola samt Sommarlusts förskola. Öster om planområdet finns Hålabäcksskolan som omfattar årskurs 4-9
och Gullregnsskolan som omfattar årskurs F-3.
På västra sidan om järnvägen finns två gymnasieskolor i närområdet, Drottning Blankas
gymnasieskola och Aranäsgymnasiet.

Kommersiell service finns inom området idag i form av drivmedelsstationer varav den ena
innehar en kiosk, det finns en sportbutik, en elbutik samt bilförsäljning inom planområdet.

Närheten till Kungsbacka centrum samt Kungsmässan gör att det finns närhet till ett blandat utbud av butiker och service.
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Trygghet och tillgänglighet

Området ligger centralt i Kungsbacka med en av stadens infartsvägar, Varbergsvägen genom
planområdet. Varbergsvägen kantas av gång- och cykelväg på den östra sidan. Målpunkterna
idag inom området är busshållplatsen längs Varbergsvägen samt de butiker och verksamheter
som finns inom området. Tillgängligheten till och genom området är förhållandevis god i
nuläget. Området innehåller flera inhägnade ytor som används främst för parkering. Dessa
kan mot Lantmannagatan upplevas som otrygga platser då det är få människor som rör sig
till fots eller med cykel inom området på kvällstid.

Gator och trafik
Planområdet präglas idag av barriärer i form av stora verksamhetslokaler, trafikled, gator,
Västkustbanan och Söderå. Varbergsvägen är i nuläget i huvudsak ett transportrum med få
möjligheter att korsa vägen. Området har idag en stor del genomfartstrafik, då det finns få
målpunkter inom området och det utgör en av de södra portarna in till Kungsbacka centrum.
Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykelnätet är väl utbyggt i och kring planområdet. Befintliga gång- och cykelbanor visas i figur 1.

Figur 1 Mörkrön kommundelstråk, grön huvudcykelnät, lila lokalt gång- och cykelnät
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I dag finns ett gång- och cykelstråk längs med Varbergsvägen som kopplar samman Kungsbackas centrala delar med de sydöstra delarna av staden. Cykelvägen är utpekad som ett
kommundelstråk, som fyller en extra viktig funktion för pendelcyklister, i Kungsbackas
gång- och cykelstrategi. Enligt strategin bör dessa stråk ha hög framkomlighet, trygghet
och säkerhet. Stråket är också en del av den nationella cykelleden Kattegattleden. På västra
sidan om Varbergsvägen finns en trottoar för gående.

I parkområdet i norra delen av planområdet finns ett gång- och cykelstråk som sträcker sig
från Kungsbacka innerstad och längs med parkstråket som löper längs med Söderå. Längs
Lantmannagatans västra sida löper en gemensam gång- och cykelväg. Samtliga gator har
som minst en gångbana på ena sidan. Längs Hantverksgatans norra sida finns en gemensam
gång- och cykelbana som ingår i huvudcykelvägnätet.
Parkering

Verksamheternas parkeringsbehov löses i dag inom de egna fastigheterna bortsett från en
parkeringsyta norr om polishuset som ligger på kommunal mark. Parkeringen försörjer
behovet av allmän parkering i närområdet.
Kollektivtrafik

Planområdet ligger i nära anslutning till Kungsbacka resecentrum med bussterminal och
tågstation där pendeltåg, fjärrtåg och samtliga busslinjer i Kungsbacka stannar.

Hållplatsen Inlag ligger på Varbergsvägen mitt emellan trafiksignalen i norr och cirkulationsplatsen i söder. Här stannar stadsbusslinje 1 och delvis 3 samt regionbusslinjer som
kopplar samman andra delar av kommunen med Kungsbacka stad.

Varbergsvägen är en del av kollektivtrafikstråket mellan Kungsbacka och Fjärås som Region
Halland har klassat som ett starkt stråk. Möjligheterna att resa med kollektivtrafik bedöms
som mycket god men kollektivtrafiken på Varbergsvägen har framkomlighetsproblem, då
kollektivtrafiken hamnar i samma köer som övrig motortrafik på Varbergsvägen. Något som
gör det mindre attraktivt att resa kollektivt.

Region Hallands trafikförsörjningsprogram 2021-2025
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Motorfordonstrafik

Genom planområdet går Varbergsvägen i nord-sydlig riktning och binder samman vägnätet
mellan Kungsbacka centrum och de norra delarna av staden med de sydöstra delarna. I figur
2 visas dagens gator med dygnsflöden och andel genomfartstrafik.

Figur 1 Motortrafikflöden och andel genomfartstrafik förbi området
Varbergsvägen utgör också en huvudled för infart till Kungsbacka stad från sydost, till
exempel från Fjärås. Gatan trafikeras av ca 17 650 fordon per dygn, varav ca 40 % av den
norrgående trafiken är trafik som passerar centrum utan att stanna på vägen.

Norr om planområdet ansluter Söderåleden som är en huvudled mellan Varbergsvägen och
Kungsbackas nordöstra delar. Vägen trafikeras av ca 6 900 fordon per dygn, varav cirka 26
% av den västergående trafiken är genomfartstrafik
Söder om planområdet ansluter Hantverksgatan som binder samman Varbergsvägen med
de västra delarna av Kungsbacka. Gatan trafikeras av ca 10 650 fordon per dygn.

Framkomligheten bedöms som god största delen av dygnet med undantag för eftermiddagens maxtimme i södergående riktning då restiden periodvis är längre och viss köbildning
uppstår. Trafikanalys genomförd i samband med planprogrammet visar att närliggande
korsningar inte påverkas i maxtimmen.
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Teknisk försörjning
Dagvatten

Idag avvattnas norra och östra delarna av planområdet norrut till Söderå och västra och
södra delarna västerut till Kungsbackaån genom Aranäsområdet. Situationen för ledningsnätet i Aranäsområdet är idag ohållbar och behöver avlastas.

I samband med detaljplanen har en dagvattenutredning tagits fram (Sweco 2021-10-08).
Utredningen föreslår att dagvattnet från vägar renas i biofilteranläggningar och att avledningen för planområdet sker norrut till Söderå i två huvudstråk som anläggs längs Varbergsvägen och Lantmannagatan.
En utredning av översvämningsriskerna vid höga flöden i Söderå (DHI 2015-09-21) visar
att det vid mycket intensiva regn och hög havsnivå kan uppstå kritiska situationer i Söderå.
För att minska den summerade flödestoppen bör man titta på magasineringslösningar uppströms Söderå då det bedöms ha större effekt än att fördröja inom planområdet.

Analysen av höga flöden visar att beräknade maxnivåer vid 100-årsregnet vid bron vid Varbergsvägen är +3.01 vid havsnivå på +1.82. Stora delar av planområdet ligger under +3.01 m.
Vidare utredning av rekommenderad lägsta golvhöjd bör göras.
Området ingår i verksamhetsområde för dagvatten.
Vatten och avlopp

Området ingår i verksamhetsområde för dricks- och spillvatten och all bebyggelse i området
är anslutna till kommunalt vatten och spillvatten.
De ledningar som idag går i Lantmannagatan och Varbergsvägen bör förnyas inför exploatering i området. Förläggning av nya ledningar föreslås i gatumark. Förnyelsen behöver
detaljprojekteras och samordnas med dagvatten och andra ledningar.

I parken i norra delen av området finns en bräddstation för spillvatten som bör förnyas vid
exploatering av området. Möjligheterna till att bygga en överbyggnad vid förnyelse av stationen bör undersökas.
I en VA-utredning för Klovsten och Sydöstra Centrum utreddes befintliga kapaciteter med
hänsyn till föreslagen exploatering. Utredningen kom fram till att området bör anslutas till
spillvattennätet mot Söderå vid exploatering (Tyréns 2018-09-07). Vid detaljprojektering
bör kapaciteten kontrolleras.
Beträffande vatten kan Sydöstra Centrum anslutas mot Hantverksgatan (Tyréns 2018-0907).
Brandvattenförsörjning

Inom planområdet finns fyra brandvattenposter. För att krav för konventionellt system att
det ska vara ett maximalt avstånd om 150 meter mellan brandposterna ska uppfyllas bör
området kompletteras med en brandpost längs Varbergsvägen. Vid detaljprojektering av de
vattenledningar som ska förnyas bör brandposternas läge bestämmas i samråd med Räddningstjänsten. Körbarhet och tillgänglighet för Räddningstjänstens fordon har beaktats
under planarbetet. Detta kontrolleras i bygglovskedet.
Brandvattenförsörjning kan ske med 20 l/s (Tyréns 2018-09-07).
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Värme

Inom området finns det möjlighet att ansluta sig till fjärrvärme via Statkrafts ledningsnät.
Befintliga ledningar finns i Lantmannagatans sträckning samt i Hantverksgatan.
El och Tele

Inom området finns ledningar under mark som ägs av E-on och Skanova. E-on:s ledningar
finns i Lantmannagatan, Hantverksgatan samt under gång- och cykelvägen genom parken i
norr. Skanova har ledningar i Lantmannagatan samt Varbergsvägen. Det finns även ledningar som går diagonalt över kvartersmarken i planområdets södra delar.
Bredband

Kungsbacka bredbandsnät finns inom området, dessa ledningar ligger på östra sidan om
Varbergsvägen samt i Lantmannagatan.

Telenor har ledningar inom området, dessa finns i Lantmannagatans södra del, i Hantverksgatan samt korsar sedan Varbergsvägen.
Avfall

Närmsta återvinningsstation finns inom Aranäs stadsdel på västra sidan av järnvägen.

Hälsa och säkerhet
Buller

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.
Riktvärdena inomhus kan klaras med fasader inklusive fönster utformade med hänsyn till
ljudnivåkraven i Boverkets Byggregler (BBR).

I arbetet med detaljplan för ny bebyggelse inom sydöstra centrum i Kungsbacka har buller från vägtrafik och Västkustbanan beräknats (Ramboll 2021-12-19). Beräkningarna har
gjorts för ett framtida prognosår 2040 och den antagna trafiken. Planerade byggrätter inom
detaljplanen beräknas få ljudnivåer vid fasad som överskrider riktvärdena för trafikbuller
enligt förordningen (2015:216). Riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad överskrids
utmed Varbergsvägen, Hantverkargatan och Lantmannagatan. Som högst beräknas 65 dBA
vid fasad mot Varbergsvägen. De ljudskyddade gårdsmiljöerna får lägre ljudnivåer, dock kan
ekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA förekomma.

Det är främst kvarter 1 och 2 som beräknas få höga ljudnivåer på gårdsmiljön. Ekvivalenta
ljudnivåer över 55 dBA, och över 60 dBA på bullrig sida, innebär begränsningar i utformning av lägenheterna. Där 60 dBA överskrids behöver lägenheterna göras genomgående med
minst hälften av boenderumme vända mot den ljuddämpade fasaden med högst 55 dBA.
Om inte det går att klara ljuddämpad sida kan små lägenheter med boendeyta högst 35
kvadratmeter anordnas.
Möjligheten bör finnas att anpassa utformningen av planerade byggrätter där en ljuddämpad
sida kan åstadkommas.
I bullerutsatta lägen i hörn, framför allt mot Varbergsvägen, kan tillgången till en ljuddämpad fasad mot innergården vara begränsad. Detta kan begränsa utformningen av planerade
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lägenheter.

Ljudskyddade uteplatser, egna eller gemensamma, bör kunna ordnas för merparten av kvarteren. Dock bedöms bla kvarter 1 behöva studeras ytterligare för att säkerställa att det går
att åstadkomma uteplatser där riktvärdena klaras.
Möjligheten att klara riktvärdena för planerade bostäder finns, dock behöver utformningen
av bullerutsatta kvarter och byggrätter studeras ytterligare i det fortsatta planarbetet. Att
enbart kunna åtgärda med lokala åtgärder bedöms inte vara möjligt. Bullerskärm längs
järnvägen ska studeras innan nästa skede i detaljplaneprocessen, det förväntas kunna sänka
ljudnivåerna med ca 5 dBA.

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark.
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Vibrationer

Någon vibrationsutredning har inte tagits fram i samband med framtagande av samrådshandlingarna av aktuell plan. I den geotekniska utredning som togs fram i samband med
planprogrammet (Norconsult 2018-10-03) visas vilket område som löper risk att påverkas
av vibrationer från järnvägen. Då endast parkeringshus föreslås inom den zonen har ingen
vibrationsutredning tagits fram i detta skedet. Närmaste bostadbebyggelse i aktuell plan är
placerad ca 90 meter från spårmitt. Kommunen avser utföra en vibrationsutredning i det
fortsatta planarbetet.
Farligt gods

Planområdet angränsar till transportled för farligt gods. Länsstyrelsen i Hallands län har
tagit fram riktlinjer för planering av områden i närheten av farligt godsleder ( Länstyrelsen
2011). I riklinjerna rekommenderas ett avstånd mellan västkustbanan och industri/kontor
till 50 meter.
Inom 60 meter från Västkustbanan ska man förhindra att vätska rinner in på området genom barriär eller dike.

Inom 60 meter från västkustbanan ska sidoområdet längs med järnvägen utformas på ett sätt
som begränsar konsekvenserna av ett urspårat tåg.
Inom 50 meter från västkustbanan ska luftintag placeras så långt ifrån järnvägen som möjligt.
Entréer/ lastintag etc. placeras på lämpligt sätt så de inte vetter mot riskkällan.
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) genomför översvämningskarteringar och en uppdaterad kartering för Kungsbackaån
publicerades i februari 2019.
Planområdet klarar översvämningsnivåer som beräknas kunna inträffa med återkomsttiden
200 år i slutet av seklet. Planområdets nordvästra hörn med gångtunnel in mot Kungsbacka
innerstad påverkas om vattennivån skulle bli så hög som för beräknat högsta flöde.

På lång sikt kan stigande havsnivå orsaka översvämningar med vattennivåer högre än de
200-årshändelser för slutet av seklet som finns med i MSB:s karteringar. Utifrån planområdets marknivåer bedöms dock planerad bebyggelse klara den översvämningsrisken under
överskådlig tid framöver. Innan den här detaljplanen antas kan det finnas ett inriktningsbeslut om att anlägga ett yttre översvämningsskydd för att skydda Kungsbacka stad mot höga
havsnivåer vilket i så fall skulle säkerställa ett långsiktigt skydd för planområdet.
I samband med mycket nederbörd kan även vattennivåerna i Söderå bli så höga att det påverkar planområdet. Då avrinningsområdet för Söderå är relativt litet är det främst en fråga
i samband med skyfall. Åtgärder för att hantera skyfall ses över i samband med den genomförandestudie som ska göras för dagvattenhantering.
Räddningstjänsten

Det finns två typer av system för släckning i förhållande till brandposter. Det konventionella
systemet samt det alternativa systemet. Konventionellt system används i tätbebyggda områden eller där det finns större byggnader såsom skolor eller industrier. Ett alternativt system
lämpar sig bäst glesbebyggda områden med mestadels småhusbebyggelse. Det konventionel22 Planbeskrivning

la systemet består av brandposter med avstånd på maximalt 150 meter. Det betyder att från
räddningstjänstens uppställningsplats till närmsta brandpost bör avståndet inte överstiga 75
meter. Det andra systemet, det så kallade alternativsystemet, bygger på att räddningstjänstens tankbilar ska åka mellan branden och närmsta brandpost. I detta fall bör avståndet från
bebyggelsens ytterkant till en brandpost inte överstiga 1000 meter.
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Detaljplanens innebörd
Inledning
I denna del av planbeskrivningen redogörs för vilka förändringar som möjliggörs för när detaljplanen har vunnit laga kraft. Planbeskrivningen har ingen självständig rättsverkan utan
fungerar som vägledning vid planens genomförande. Detaljplanens bindande föreskrifter
framgår av plankartan och planbestämmelserna.

Bebyggelse
Nya bebyggelsens placering och utformning

Området planeras med utgångspunkten att kvartersstrukturen som återfinns både i befintlig och planerad miljö inom Aranäs stadsdel fortsätter även inom sydöstra centrum. Aranäs
stadsdel ligger på västra sidan om järnvägen i höjd med planområdet. Planförslaget innebär
att bostäder, kontor, parkeringshus och lokaler för centrumändamål möjliggörs inom nio
kvarter.

Bebyggelsen föreslås uppföras i kringbyggda kvarter med varierande våningsantal mellan 4
och 8 våningar och gestaltas med fokus på variation i höjd, fasadmaterial samt takutformning. Inom ramen för planarbetet har ett gestaltningsprogram för kvartersmark tagits fram
(Arkitektbyrån Design 2021-11-29) där exempel på hur fasader, byggnadsutformning, balkonger med mera är tänkta att gestaltas och varieras inom området.
Kvarteren är som högst mot Varbergsvägen och varje kvarter trappas upp
mot norr med högpunkter i kvartershörnen. Kvarterens olika byggnadshöjder skapar fina ljusförhållanden i
både lägenheter, lokaler och öppna
ytor. Stadssdelens olika takhöjder
samt takutformning skapar en varierad stadssilhuett.
Hörnbyggnader föreslås markeras i sin
utformning för att skapa målpunkter
och orienterbarhet inom området.
Byggnadernas hörn i gatunivå föreslås
vara indragna för att skapa plats fram- Varbergsvägen
för byggnaden och fungera inbjudande Skissen visar inte fasadmaterial eller kulörer
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in i kvarteren. I bottenvåningarna kan butiker, restauranger och andra verksamheter inrymmas och bidra till en attraktiv och livfull stadsdel. Bottenvåningarna föreslås i stor utsträckning vara glasade för att skapa kontakt mellan ute och inne. Även förråd och tvättstugor
som placeras i bottenvåningar kan med fördel vara glasade för att bidra till liv och rörelse i
området.
Bostadsgårdarna utformas med
minst två öppningar in mot
gård per kvarter. Gårdarna ska
upplevas inbjudande men ändå
privata. Öppningarna in mot
gårdarna har en viktig funktion för att möjliggöra siktlinjer in på gårdarna för förbipasserande.
Gårdarna får en förlängning
genom de bilfria kvartersgatorna i nord- sydlig riktning.
För att skapa fler möjligheter
till utevistelse samt grönska i
Kvartersgatornas vy mot parken.
området föreslås takterasser att Skissen visar inte fasadmaterial eller kulörer
anläggas på utvalda byggnader.

Andra inslag som kommer skapa variation i byggnadernas utformning är olika typer av balkonger, burspråk med mera. Detta finns beskrivet mer detaljerat i gestaltningsprogrammet
för kvartersmark som finns som en bilaga till detaljplanen.
Närmast järnvägen föreslås två parkeringshus i sex våningar vardera. Parkeringshusen kan
med fördel innehålla någon form av kommersiell verksamhet i bottenvåningen för att bidra
till att skapa liv och rörelse runt byggnaderna. Det norra parkeringshuset blir en del av entrén till sydöstra centrum från innerstaden.

I planområdets sydöstra hörn, i kvarteret i korsningen Varbergsvägen och Hantverksgatan
finns idag en drivmedelsstation. Den ska ligga kvar inom kvarteret men inrymmas i nya lokaler i bottenvåningen på det kvarteret. Nuvarande verksamhet ska förändras till att endast
bli en elladdningssstation.
Radon

Där så behövs ska byggnader utföras radonskyddat.
Grundläggning

Rekommendationerna i de geotekniska utredningarna ska följas.
Kommersiell och kommunal service

Planförslaget innebär att området kan inrymma stor andel kommersiell service då planförslaget medger centrumändamål inom samtliga kvarter. Den idag befintliga drivmedelsstationen i planområdets sydöstra del kommer att finnas kvar i form av en laddstation med
tillhörande servicebutik.

Den kommunala servicen inom området kommer att bestå av bostäder med särskild service i
tre enheter á tolv bostäder per enhet. Ingen övrig kommunal service möjliggörs för i planförslaget vilket innebär att behovet av förskole- och skolplatser inte tillgodoses inom planområdet. I nuläget finns ingen plats inom staden utpekad för att inrymma behovet som skapas
genom denna detaljplan.
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Trafik och parkering
I detaljplanen har gatorna i planprogrammet studerats vidare och en utformning har tagits fram baserat på tidigare intentioner om att möjliggöra för körbana med fyra körfält på
Varbergsvägen, bygga bort barriärer, koppla samman områden och att skapa en gång- och
cykelvänlig stadsdel.

En inriktning som planförslaget har gällande trafikföringen i området är att minska genomfartstrafiken förbi Kungsbacka Resecentrum och flytta över den till stråket Varbergsvägen – Söderåleden. Denna inriktning grundar sig i trafikutredningen som tagits fram
under planarbetet. En annan inriktning är att minimera genomfartstrafiken på Syréngatan
och Lantmannagatan. Lantmannagatan ska ha funktion att tillgängliggöra polishuset och
parkeringshusen samt bidra till att kvartertsgatorna får goda boende- och levnadsmiljöer.
Föreslagen utformning ska även bidra till ökad framkomlighet för kollektivtrafik.
Gator och vägar

Planområdets två huvudgator, Varbergsvägen och Lantmannagatan, föreslås ligga kvar i
befintliga lägen med undantaget att Lantmannagatans anslutning mot Varbergsvägen flyttas
norrut till en signalreglerad fyrvägskorsning mellan Lantmannagatan, Varbergsvägen och
Söderåleden, samt att Lantmannagatans södra del utformas för att kunna ansluta till en ny
cirkulation mellan Lantmannagatan, Hantverksgatan och Skolgatan.Relationen Varbergsvägen-Söderåleden ges ökad prioritet i korsningspunkten för att göra det mer attraktivt att
köra runt centrum och därmed minska genomfartstrafiken där.
Hållplatsläget är centralt placerat på Varbergsvägen och knyter ihop väst-östliga tvärstråket
enligt planprogrammet. Syréngatans utformning och korsning med Söderåleden detaljeras i
kommande detaljplan, benämnd etapp 2 i planprogrammet.
Ett gestaltningsprogram (Kungsbacka kommun 2021-12-07) har tagits fram som beskriver
koncept för de olika gatorna i området, och en trafikutredning (Afry 2021-11-29) beskriver
utformning av gatorna i detalj.

Trafikförslag
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Varbergsvägen breddas för att möjliggöra för fler funktioner jämfört med idag, fyra körfält,
ökad bredd för gående och cyklister, trädtrader, fördröjning och rening av dagvatten samt
angöring längs gatan. Ambitionen med trafikförslaget är att kombinera Varbergsvägen som
genomfartsgata med en stadsmässig centrumutveckling där kollektiv-, gång- och cykeltrafik stärks. Två av körfälten på Varbergsvägen föreslås bli kollektivtrafikkörfält som går rakt
igenom cirkulationsplatsen i södra delen av planområdet och korsningen med Söderåleden.

Sektion Varbergsvägen
Lantmannagatan föreslås ges en mer stadslik karaktär med ökad bredd för gående och
cyklister, plats för längsgående lastfickor/parkering samt träd (där så är möjligt) och belysning. Vid korsningar med lokalgator föreslås gång- och cykelbanan göras genomgående, så
att oskyddade trafikanter ges prioritet. Lantmannagatans södra del ändras för att ansluta till
Hantverksgatan genom en cirkulation längre väster ut än dagens korsning.
Hantverksgatan föreslås kompletteras med en gång- och cykelbana samt plats för lastficka/
träd och belysning längs norra sidan av gatan. Träden kan eventuellt utgå på grund av möjligheten att flytta en befintlig fjärrvärmeledning.
Gatorna inom kvarteren kommer utformas enligt tre olika hierarkier.

Gatan söder om den bostadsnära parken utformas med en bredare sektion och är en del av
planprogrammets utpekade tvärstråk för gående och cyklister. Gatan föreslås ha omfattande
inslag av grönska i gaturummet och målsättningen är att uppnå känslan av att den bostadsnära parken delvis fortsätter ut i gatan. Denna gata utformas delvis som gågata.
Lokalgatorna utformas främst med hänsyn till gående och cyklister. De ska också vara
tillgängliga med bil för att tillgodose behov av transporter som färdtjänst, flyttbilar och
liknande. Genom ett stort fokus på grönska och möblering i gaturummet skapas gator som
är attraktiva för oskyddade trafikanter.

Mellan kvarteren, i nord-sydlig riktning skapas smalare gator på kvartersmark, dessa ska
utformas som en förlängning av bostadsgårdarna och inte trafikeras av annan motortrafik än
räddningsfordon och de fordon som behöver nå parkeringsplatser för rörelsehindrade.
Alla lokalgatorna i öst-västlig riktning kommer att avslutas med ett vändtorg och därmed
skapas inga korsningspunkter med Varbergsvägen och dess gång- och cykelstråk.
Förväntade motortrafikflöden för dygnet inom planprogrammet (även Syréngatan) med
föreslagen utformning visas i figur 3.

I samband med framtagande av en ny fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad kommer
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Figur 3 Förväntade motortrafikflöden inom planområdet. (Trafikanalysen ska uppdateras till
granskning då effekterna av revideringen av korsningen i söder inte är med i analysen som bilden
visar)
hela Kungsbacka stads trafiksystem analyseras.

Trafikanalysen visar att kapaciteten för motorfordon ökar söderut och norrut från Lantmannagatan respektive Hantverksgatan (södra).
Gång- och cykeltrafik

Den planerade exploateringen av området kommer att förbättra möjligheten att gå och
cykla. Längs Varbergsvägen föreslås kommundelstråket för gång- och cykeltrafik flyttas till
den västra sidan. Det bidrar till en tydligare koppling till Kungsbacka centrum och stråkets fortsättning söder ut. Gångbana och cykelbana separeras för att öka framkomligheten.
Stråket utformas så att konflikter med korsande biltrafik minimeras vilket ytterligare ökar
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framkomligheten för oskyddade trafikanter och skapar ett attraktivt stråk för pendlingscyklister. På östra sidan om Varbergsvägen byggs en gemensam gång- och cykelväg för att
underlätta resor till lokala målpunkter. Mitt på sträckan, vid busshållplatsen, planeras för
två passager där oskyddade trafikanter kan passera. Antalet passager på Varbergsvägen är
avvägt mellan oskyddade och övriga trafikanters framkomlighet längs och tvärs området.
Varbergsvägens barriäreffekt på oskyddade trafikanter bedöms minska.
Gång- och cykelbanan på Lantmannagatan föreslås flyttas till den östra sidan för att öka
tillgängligheten till den nya bebyggelsen och separeras för att öka framkomligheten. En
trottoar för gående planeras på västra sidan. Lokalgatorna mellan Lantmannagatan och
Varbergsvägen planeras i ett plan med ytor för gående på båda sidor om körbanan. Lokalgatorna utformas som lågfartsgator där cyklister kan färdas i blandtrafik.

Tvärstråket som leder från Lindens torg under järnvägen diagonalt genom området, korsar
den bostadsnära parken och når fram till en av de planerade passagerna på Varbergsvägen.
Detta stråk ska i kommande etapper av sydöstra centrum fortsätta med Hålabäcksskolan
som målpunkt.
Parkering

Parkeringslösningarna i Sydöstra centrum ska främja hållbara transportlösningar och
redogörs för mer ingående i en mobilitets- och parkeringsutredning för Sydöstra centrum
(Koucky & Partners 2021-11-25). Totala behovet av cykelparkeringar är cirka 2 800
platser, varav cirka 40 för kontor, cirka 70 för verksamhetslokalerna och resterande för
bostäderna. Av cykelparkeringarna för de boende utformas 87 med extra utrymme för
lastcyklar eller cykelkärror.
I bostadshusen ska det finnas minst en cykelplats per boende i förråd. Dessutom ska det
finnas minst en cykelplats per lägenhet i närhet till entré. Cykelparkeringarna bör vara
väderskyddade och ska möjliggöra fastlåsning av ramen.

Bedömningen av behovet av bilparkeringsplatser har utgått från Kungsbackas parkeringsstrategi. Under förutsättning att de mobilitetsåtgärder som föreslås i mobilitets- och
parkeringsutredningen genomförs ska parkeringstalen för bilar vara:
Lägenheter i flerbostadshus
1 rok

Bilparkeringsplats/bostad
0,5

2 rok

0,6

3 rok
4 rok

0,7
1

5 rok

1

Det totala behovet av bilparkeringsplatser för området uppgår till 767 platser. Genom
samutnyttjande bedöms behov minska till 641 platser, under förutsättning att inga av
platserna reserveras.

Behovet för bilparkering ska primärt täckas genom gemensamma parkeringshus och
markparkeringar som planeras i områdets sydöstra respektive nordöstra del. Samlad
parkering minimerar biltrafiken inom området, främjar cykel och gång samt underlättar samutnyttjande av parkeringsplatser. I den mån det krävs kommer parkeringshusen
kompletteras med bilparkering under bostadshusen i kvarter fem och sex. Samtlig parkering ska anordnas på kvartersmark. Anslutning till parkeringshus i söder behöver studeras
vidare inför granskning.

Planbeskrivning 29

Kollektivtrafik

Kollektivtrafikkörfält i två av de mittersta körfälten främjar framkomligheten för kollektivtrafiken, vilket gör det mer attraktivt att resa med buss i stråket. Hållplatsen Inlag görs om
till ett samlat hållplatsläge med passager i båda ändar vilket ger en god tillgänglighet till
hållplatsläget från alla riktningar. Det ger goda förutsättningar för säkra passager över hela
gatusektionen eftersom perrongerna även skapar väntytor för gående och cyklister mellan
busskörfältet och körfältet för biltrafik. Något som även minskar barriäreffekten.
Kollektivtrafikkörfält är även viktigt för att bussarna kör enligt stjärntrafikeringsprincipen,
vilket innebär att alla angör Kungsbacka resecentrum samtidigt. Längs med Varbergsvägen
innebär det i nuläget 7 bussar behöver komma fram samtidigt

Friytor och rekreation
Park

Inom området planläggs tre parker. En bostadsnära park och den befintliga parken i områdets norra del utvecklas till två parker med olika gestaltningsinriktning.

Rosa = Bostadsnära park, Orange = Urban park, Gul = Leken

Centralt i området ligger det Gröna hjärtat, den bostadsnära parken som kommer vara den
gröna oasen för de boende i området. Parken ska vara en rofylld mötesplats med ytor för
långvarig vistelse och rekreation året runt. Parken ska ha en karaktär av grön oas med plats
för återhämtning och vila, möjlighet till picknick eller bollspel i liten skala samt också ge
plats för ett varierat växt- och djurliv i parkens kantzoner. Parken föreslås ha en nedsänkt
gräsyta som kan översvämmas vid skyfall. Det är viktigt att parken etableras i ett tidigt
skede i byggprocessen och att den blir en del av det tvärstråk som ska gå genom Sydöstra
centrum och lyfter boendekvaliteten i områdets mitt.
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Bostadsnära park, Gröna hjärtat
Entrén till området från innerstaden är den Urbana parken med gradänger i sluttningen upp
från gångtunneln under järnvägen. För att upplevas som en trygg entré ska platsen kännas
levande och välkomnande en större del av dygnet. Även ytan mellan det nya parkeringshuset och järnvägen tas om hand och ges en omsorgsfull gestaltning med fokus på biologisk
mångfald och fördröjning av dagvatten.

Leken ligger i det smala, gröna parkstråket längs Söderå mellan järnvägen i väster och Varbergsvägen i öster och utgör planområdets norra gräns. Denna parkyta är tänkt att utvecklas
för att skapa fler lekkvalitéter och även öka den biologiska mångfalden.

Möjlig utformning av gradänger i Urbana parken
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Sociala aspekter och åtgärder
De rekommendationer som är beskrivna i nulägesanalysen av den social konsekvensanalysen är delvis beaktade i framtagandet av planförslaget. Några av de rekommendationer
som beskrivs ligger utanför arbetet med utveckingen av sydöstra centrum och är därför inte
beaktade i detta skedet.

Varbergsvägens barriäreffekt är svår att helt komma ifrån med dess fyra körfält och höga
trafikflöden men de lösningar som studerats inom planarbetet handlar om antalet passager
och dess lägen i förhållande till stråk och målpunkter. Förslaget innefattar fem passager över
Varbergsvägen vilket bedöms minska barriäreffekten genom att det inte ska finnas ett behov
av att korsa vägen i något annat läge än där det finns en passage. Två passager kopplade till
busshållplatsen varav den ena ligger i det tvärstråk som på sikt ska koppla samman Hålabäcksskolan och Innerstaden. Passager finns även i anslutning till cirkulationen samt signalkorsningen i norr. Vid signalkorsningen i norr finns passager för att nå de båda målpunkterna stadshuset Vägmästaren och Kungsbacka resecentrum.

Förutsättningar för ökad samvaro och trygghet för alla åldrar i den norra parken har studerats inom ramen för det gestaltningsprogram för allmän plats som är framtaget. Parken
föreslås där omarbetas utifrån dagens utformning och kompletteras med yta för lek, planteringar som framhäver åkanten och andra delar i parken. Parken föreslås även innehålla en
urban plats där möjlighet till samvaro främjas för alla åldersgrupper samt för människor med
funktionsvariationer.

Ljudmiljön i området är en utmaning och har i planarbetet studerats och anpassningar gjorts
i kvartersutformningar för att skapa både tystare gårdar och gaturum. Den norra parken
är mycket utsatt och detta föreslås i nuläget hanteras genom plantering av växtlighet som
visuell ljudbarriär mot både väg och järnväg. Den bostadsnära parken är den lugna ostörda
parken.
Då ingen befintlig bebyggelse ska finnas kvar inom planområdet är det svårt att bibehålla
något karraktärsdrag som bidrar till platsidentiteten. Detta har istället arbetats med inom
ramen för gestaltningsprogrammet för kvartersmark där intentionen är att skapa någon återkommande symbol som kan skapa viss platsidentitet. En sådan symbol kan sedan återfinnas
inom området till exempel i markbeläggning, på någon husfasad eller genom ett konstverk i
en av parkerna och så vidare.
Trygghet och samvaro för barn och unga inom området skapas genom dels de bilfria kvartersgatorna och lokalgatorna som avslutas i de så kallade vändtorgen. Då inte genomfartstrafik är möjlig förväntas det minska flödena på lokalgatorna mellan kvarteren och avsluten
med vändtorgen är tänkta att kunna fylla fler funktioner än bara för fordon att kunna vända.
Här ska markbeläggningen skapa en enhetlighet och en känsla av platsbildning.
Träden inom området är inventerade för att få en helhetsbild över vitalitet, arter och möjligheten att flytta träd som måste bort på grund av exploateringen. Många träd kommer
behöva tas bort och ersättas i andra lägen. Träd och annan gatugrönska har varit en stor del
av utformningsintentionerna i planarbetet. Om gatugrönska genom träd på Hantverksgatan
och stor del av Lantmannagatan ej går att genomföra pågrund av att ledningsflytt inte är
möjlig riskerar gatorna att upplevas som monotona baksidor.

I området har även ett antal platser identifierats utifrån risk att skapa otrygga miljöer om
inte omsorg vid gestaltningen sker. Dessa platser är de båda passagerna under järnvägen
samt västra sidan om de båda parkeringshusen. Passagen mot Lindens torg och baksidan av
det norra parkeringshuset har studerats inom ramen för gestaltningsprogrammet för allmän
plats för att minimera otryggheten på platserna. Korsningsvalet för södra delen av Lantmannagatan skapar stora trafikala ytor vilket gör att det blir svårare att motverka risken med
otrygga miljöer.
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Teknisk försörjning
Dagvatten

Planförslaget innebär att dagvattnet från trafikerade ytor renas i biofilteranläggningar om
totalt ca 1400m2 och att avledningen för planområdet sker norrut till Söderå i två huvudstråk som anläggs längs Varbergsvägen och Lantmannagatan (Sweco 2021-10-08). Biofilter
kan fördröja kortvariga regn med små regnintensiteter men har inte kapacitet för större
regn, varför höjdsättning och avledning är en viktig fråga framöver. Dagvattenlösningen ska
detaljprojekteras i ett senare skede och samordnas med befintliga och kommande VA och
övriga ledningar.
Planförslaget ska följa föreslagna åtgärder i dagvattenutredningen.

Detaljplanen innebär ny fastighetsindelning och förbindelsepunkter kommer tilldelas vid
fastighetsgräns. Förbindelsepunkternas placering tas fram i en detaljprojektering.

Vid plantering av träd i närhet till VA-ledningar ska ett säkerhetsavstånd om fem meter
mellan rothals och ledningens ytterkant hållas om inte särskilt avtal sluts med VA-huvudmannen.

Hänsyn har tagits i planarbetet för att möjliggöra anläggning av ledningar och ytliga dagvattenlösningar. Detta ska studeras vidare i kommande arbete med en genomförandestudie.
Vatten och avlopp

Området kan anslutas till kommunalt dricks- och spillvatten.

Detaljplanen innebär ny fastighetsindelning och förbindelsepunkter kommer tilldelas vid
fastighetsgräns. Förbindelsepunkternas placering tas fram i den detaljprojektering som sker
inför exploatering.
I en rapport från Tyréns 2018-09-17 utreddes kapacitet i dricks- och spillvattennäten med
hänsyn till exploatering. Spillvatten kan anslutas mot Söderå och dricksvatten mot Hantverksgatan.

Vid plantering av träd i närhet till VA-ledningar ska ett säkerhetsavstånd om 5 meter mellan rothals och ledningens ytterkant hållas om inte särskilt avtal sluts med VA-huvudman.
Platsspecifika lösningar har arbetats fram i arbetet med gestaltningsprogrammet för allmän
platsmark, därav frångås ibland ovanstående avstånd.

Hänsyn har tagits i planarbetet för att möjliggöra anläggning av ledningar. Detta ska studeras vidare i kommande arbete med en genomförandestudie.
Brandvattenförsörjning

Brandvattenförsörjning sker via de fyra befintliga brandposter som finns inom planområdet.
Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och avgörs i samråd med
Räddningstjänsten Storgöteborg. Körbarhet och tillgänglighet för Räddningstjänstens fordon ska beaktas under planarbetet. Detta kontrolleras i bygglovsskedet.
I en utredning gjord av Tyréns 2018-09-07 framkom att brandvattenförsörjningen kan ske
med 20 l/s i området efter exploatering.
Värme

Hur byggnaderna ska värmas upp är inte klarlagt. Krav på byggnadernas energianvändning
ska följa bestämmelserna enligt BBR (Boverkets byggregler). Energieffektivt byggande förespråkas. Det kan finnas fördelar med samordnad uppvärmning.
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El och Tele

Planförslaget innebär ledningsomläggning i vissa delar av planområdet.
Bredband

Planförslaget innebär ledningsomläggning i vissa delar av planområdet.
Avfall

Planförslaget innebär att avfallshanteringsfordon kan angöra området via Varbergsvägen och
Lantmannagatan. Inom varje kvarter finns det plats för miljörum och en angöringszon inom
ett avstånd på 25 meter. Erforderliga utrymmen för källsortering av sopor ska finnas inomhus. Sophanteringen ska ske med största hänsyn till miljön samt återvinning av energi och
material. Utformningen ska se enligt Handbok för avfallsutrymmen (Avfall Sverige, 2009).

Hälsa och säkerhet
Buller

Reglering av bullernivåerna sker i bygglovsskedet. Framtagen bullerutredning redovisar bullernivåerna för tänkt exploatering (Ramboll 2021-12-19).
Vibrationer

Enligt tidigare framtagen geoteknisk utredning är endast området närmast spåret i riskzonen för markvibrationer. Planförslaget innebär att parkeringshus med inslag av centrumverksamhet möjliggörs för inom denna zon och därav har inte någon vibrationsutredning
tagits fram. Kommunen avser utföra en vibrationsutredning i det fortsatta planarbetet.
Markmiljö

Föroreningar förekommer inom området vilket gör markarbeten anmälningspliktiga. Föroreningar inom Lantmästaren 1 och Verkmästaren 3 hanteras vid avvecklingen av de drivmedelsanläggningar som finns på fastigheterna.
Farligt gods

Avstånden som Länsstyrelsen i Halland rekommenderar i sina riktlinjer uppfylls gällande
bostadsbebyggelsen då avstånden från spårmitt till det bostadskvarter som ligger på kortast
avstånd är drygt 90 meter. På ett avstånd av ca 33 meter ligger byggrätterna för de båda parkeringshusen vilket genom konstruktion av byggnaderna är genomförbart. Någon riskutredning är inte framtagen i samband med framtagande av aktuellt planförslag, stöd har tagits
i tidigare riskanalyser som genomförts i anslutning till Västkustbanan genom Kungsbacka
stad t.ex. Riskanalys för järnvägsnära byggnation i Voxlöv (Norconsult 2017-04-28).
Även ett scenarie med breddat spårområde genom Kungsbacka har tagits hänsyn till då bostadsbebyggelse kan tillåtas utan byggnadstekniska åtgärder på ett avstånd av 70 meter om
skyddande byggnad såsom parkeringshus ligger mellan spår och bostäder.

Ingen reglering genom planbestämmelser är gjord i nuläget gällande byggnadstekniska åtgärder. Kommunens avsikt är att komplettera planhandlingarna med det i kommande skede
av planarbetet efter att riskanalys tagits fram.

34 Planbeskrivning

Elladdningsstation

Under planarbetes gång har diskussion pågått med den drivmedelsstation som finns i södra
delen av plaområdet. Då det varit ovisst inledningsvis om vilka intentioner som funnits för
verksamheten gjordes bedömningen att avvakta med riskanalys till inför granskning när
detta klargjorts. I nuläget är det en elladdningsstation som planeras för och det är det som
kommer ligga till grund för kommande riskanalys.
Räddningstjänsten

Körbarhet och tillgänglighet för Räddningstjänstens fordon har beaktats under planarbetet.
Detta kontrolleras i bygglovskedet.
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Beskrivning av planbestämmelser
I detta kapitel listas de planbestämmelser som ingår i plankartan. Syftet med respektive
bestämmelse beskrivs för att öka förståelsen för vad och hur detaljplanen reglerar. Samtliga
planbestämmelser är formulerade enligt plan och bygglagen (2010:900).

Användning allmän plats
Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov
och kan till exempel vara en gata, ett torg eller en park.
VÄG

Väg

VÄG₁

Väg

GATA

Lokalgata

GATA₁

PARK

Lokalgata

Anlagd park

Väg inom allmän plats avsedd för både motorfordonstrafik och gång- och cykel. Syftet med användningen
är att möjliggöra för trafik till och från tätorten samt
genom den.
Väg med fri höjd om 4,7 meter inom allmän plats
avsedd för både motorfordonstrafik och gång- och
cykel. Syftet med användningen är att möjliggöra för
trafik till och från tätorten samt genom den. Syftar
till att skapa fri höjd för fordonstrafik.
Gata inom allmän plats avsedd för både motorfordonstrafik och för gång- och cykeltrafik.

Gata med fri höjd om 4,7 meter inom allmän plats
avsedd för både motorfordonstrafik och för gång- och
cykeltrafik.

Syftar till att skapa fri höjd för fordonstrafik.
Parkområde som inrymmer gång- och cykelvägar,
planteringar, lekplatser, bollplaner, scener och kiosker
med mera. Syftet är att skapa rekreationsytor både för
de boende, invånare och besökare.

Användning av kvartersmark

Med kvartersmark avses all mark inom ett planområde som inte ska utgöra allmän plats eller
vattenområde. Användning av kvartersmark kan till exempel vara bostäder, detaljhandel eller industri. Användningen av ett markområde kan också anges som en kombination av flera
användningar.
Bostäder

Mark för bostadsändamål. Syftar till att skapa möjlighet för bostäder.

B₁

Bostäder

Mark för bostadsändamål. Syftar till att skapa möjlighet för bostäder i byggnadsdel som kragar ut över
allmän platsmark.

C

Centrum

C₁

Centrum

C₂

Centrum

B
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Mark avsedd för centrum. Syftar till att skapa möjlighet för centrumverksamhet.
Mark avsedd för centrum. Syftar till att skapa möjlighet för centrumverksamhet i byggnadsdel som kragar
ut över allmän platsmark.
Mark avsedd för centrum. Syftar till att säkerställa
centrumverksamhet i kvarteret för att skapa ett tryggare gaturum.

E

Teknisk anläggning

G₁

Laddstation

K

Kontor

K₁

Kontor

P₁

Parkering

P₂

Parkering

Mark för teknisk anläggning. Syftet med användningen är att säkerställa placering för transformatorstationer.

Mark avsedd för laddstation. Syftar till att möjliggöra
för laddstation i bottenvåning.
Mark avsedd för kontorsbyggnad. Syftar till att möjliggöra för uppförande av kontorsbyggnad.

Mark avsedd för kontorsbyggnad. Syftar till att skapa
möjlighet för kontor i byggnadsdel som kragar ut över
allmän platsmark.
Mark avsedd för parkering. Syftet med bestämmelsen
är att möjliggöra för parkeringshus.
Mark avsedd för parkering. Syftet med bestämmelsen
är att möjliggöra för underjordiskt parkeringsgarage.

Egenskapsbestämmelser
Kvartersmark

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark reglerar bland annat bebyggelsens omfattning,
utformning och skydd av marken.
Prickmark

Plusmark

Höjd på byggnader

f₁

utformning

f₂

utformning

f₃

utformning

Byggnad får inte uppföras. Syftar till att reglera och
begränsa byggrätten.
Endast komplementbyggnader får uppföras till en
högsta byggnadsarea om 20 kvm. Utöver detta får
infart till garage ordnas. Syftar till att hålla gårdarna
öppna med inte allt för stora komplementbyggnader.
Högsta nockhöjd i meter. Syftar till att begränsa
byggnaders omfattning i höjdled. Nockhöjden kombineras i bestämmelserna med ett våningsantal som
går att få in på avsevärt lägre nockhöjd, detta för att
möjliggöra för sadeltak och inredd vindsvåning.
Bottenvåning ska ha en lägsta våningshöjd på 3,6
meter. Syftar till att säkerställa att verksamheter kan
finnas i samtliga bottenvåningar.
Endast lägenheter i bottenvåning medges ej inom
kvarteret som helhet. Syftar till att skapa variation
och ögon på gatan då bottenvåningarna istället för
endast lägenheter också ska inrymma förråd, tvättstuga eller verksamheter. Förråd utformas med fördel
öppet och luftigt för att få ett levande gaturum.
Byggnaders djup får vara maximalt 14 meter. Utöver
detta får burspråk och balkonger finnas. Syftet med
bestämmelsen är att möjliggöra för förskjutning av
byggnaden inom byggrätten då djupet på byggrätten
är djupare. Inskjuten byggnad skapar liv i gaturummet.
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f₄

utformning

f₅

utformning

f₆

utformning

f₇

utformning

f₈

utformning

f₉

utformning

f₁₀

utformning

f₁₁

utformning

f₁₂

utformning

f₁₃

utformning

f₁₄

utformning

n₁

markens anordnande
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Garagefasad får sticka upp maximalt 0,5 meter ovanför marknivå i de fall garaget går ut i fasadliv mot
gata, garageport får sticka upp maximalt 3,5 meter
ovanför marknivån. Syftet är att hålla nere sockelhöjden mot gatan då en högre sockel kan skapa slutna
miljöer mot gaturummet.
Marken får inte förses med byggnad upp till en höjd
av 3,5 meter ovan mark. Syftet med bestämmelsen är
att skapa en något luftigare gård men ändå möjliggöra
för att byggnaden kan kraga ut vid en höjd av 3,5
meter ovan mark.
Byggnader inom egenskapsområdet ska uppföras i
minst två olika våningshöjder. Syftet är att skapa
variation i byggnadsvolymerna.
Byggnader inom egenskapsområdet ska uppföras
i minst tre olika våningshöjder. Syftet är att skapa
variation i byggnadsvolymerna.
Entréer ska finnas mot Varbergsvägen. Syftet är att
skapa liv och rörelse i gaturummet med entréer ut
mot gatan.
Byggnader ska vara sammanbyggda mot Varbergsvägen. Syftet är att byggnaderna ska fungera som
bullerbarriärer för att skapa tysta gårdar.
Inom egenskapsområdet ska minst två öppna passager
in till gården finnas. Syftet med bestämmelsen är att
skapa både ljus- och siktinsläpp mot gårdarna.
Bostäderna ska utformas på ett sådant sätt att gällande riktlinjer för buller uppfylls. Detta kan exempelvis vara att bostädernas yta anpassas eller möjlighet
till tyst sida skapas. Syftet med bestämmelsen är att
riktlinjer för buller uppfylls oavsett om riktlinjerna
förändras över tid.
Fasad ska utformas i obrännbart material mot järnvägen. Syftet är att förhindra brand vid olycka på
järnvägen.
Fasad mot söder ska utformas för att förhindra utblick. Syftet är att förhindra insyn från parkeringshuset mot polisens byggnader.
Takvåning ska utformas för att förhindra utblick mot
söder. Syftet är att förhindra insyn från parkeringshusets tak mot polisens byggnader.
Marken får inte förses med byggnad eller annan
anläggning ovan mark, undantaget parkering för
rörelsehindrad samt cykelparkering. Balkonger och
burspråk får kraga ut över 4,0 ovan mark. Syftet är att
kvartersgatorna ska ha en karaktär av gårdsyta men
ändå vara framkomliga för exempelvis räddningsfordon.

Administrativa bestämmelser
Administrativa bestämmelser används för att reglera administrativa frågor som rör planområdet. Det kan handla om bestämmelser för exempelvis huvudmannaskap, genomförandetid
och markreservat.
Allmänna platser

a₂

Strandskydd

Strandskyddet som återinträder vid planläggningen
upphävs inom del av planområdet.

Kvartersmark

a₁

Strandskydd

Strandskyddet som återinträder vid planläggningen
upphävs inom del av planområdet.

Hela planområdet

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från det datum planen
vinner laga kraft.
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Överväganden och konsekvenser
Nollalternativ
Om detaljplanen inte antas kommer omvandlingen av området i enlighet med både den
fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad och planprogrammet för sydöstra centrum
inte kunna genomföras. En central del av Kungsbacka förblir då ett verksamhetsområde och
den tänkta befolkningsutvecklingen enligt kommunens överiktsplan kommer att påverkas
negativt då ett stort antal kollektivtrafiknära bostäder inte kommer uppföras i detta läge.
Om detalplanen inte antas blir en breddning av Varbergsvägen inte möjlig och de biotopskyddade alléerna kan då bevaras. Lantmannagatans föreslagna omläggning i planområdets
norra delar kan inte genomföras vilket innebär att flertalet träd i parken kan bevaras och
parkytan bibehålls.

Miljökonsekvenser
Undersökning

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte bedöms
ge upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i Miljöbedömningsförordningen SFS
2017:966 och Miljöbalkens 6 kap). Motivet till ställningstagandet grundas på ovanstående
beskrivning, den analys som redovisas i undersökning av miljöpåverkan samt aktuellt underlagsmaterial. Någon miljökonsekvensbeskrivning, enligt 4 kap 34§ PBL behöver därför inte
upprättas. Däremot avses rekommendationerna i dagvattenutredningen samt markmiljöutredningen i huvudsak följas.
Markanvändning och markförhållanden

Planen medför en förtätning av centrala Kungsbacka, vilket innebär att marken nyttjas på
ett bättre sätt än idag. En förtätning av staden medför flera positiva effekter för en hållbar
stadsutveckling, så som närhet till god kollektivtrafik och underlag för ett rikt näringsliv.

Förslaget bidrar även till att nå hållbarhetsmål såsom ökad folkhälsa, minskat buller och
ökad luftkvalitet genom ökad andel hållbara resor i stråket. Alternativet med fyra körfält
för motorfordonstrafik genom planområdet, som även detaljplanen möjliggör, innebär ökad
kapacitet för biltrafik vilket försvårar att nå målen, så även cirkulationsen i södra delen av
Lantmannagatan.

Förorenade massor ska forslas bort vid schaktning inom områden med förorenad mark vilket
medför en positiv effekt på närmiljön.
Vatten och miljökvalitetsnorm för vatten

På grund av klimatförändringar beräknas mängden dagvatten öka från området, trots
detta bedöms föroreningsbelastningen på Söderå, Kungsbackaån och slutrecipienten
Kungsbackafjorden minska från nuläget. Detta är en följd av förslag till rening genom biofilter.
Under själva byggtiden kan arbeten medföra risk för grumling av Söderå, varför försiktighetsåtgärder krävs för att minimera påverkan. Med sitt nära läge till ån riskerar planområdet
översvämningar vilket måste beaktas i fortsatt planering.
Den föreslagna exploateringen i planområdet med tillhörande dagvattenhantering bedöms
inte äventyra vattenförekomstens möjligheter att uppnå beslutade MKN för vatten.
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Luft och miljökvalitetsnorm för luft

Erfarenhetsmässigt är dygnsmedelvärdet för kvävedioxidhalt dimensionerande för luftföroreningar. Kungsbacka kommun är medlem i Göteborgsregionens kommunalförbunds luftvårdsförbund. Genom förbundets omsorg så sker det mätningar och beräkningar i Kungsbacka stad. Den senaste beräkningen visar att miljökvalitetsmålen för kvävedioxid endast
överskrids på och i direkt anslutning till väg E6. Vilket innebär att bakgrundsbelastningen
är mycket låg.

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.
Med hänvisning till den låga bakgrundsbelastningen så bedömer kommunen att det inte
finns någon risk att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids i en överskådlig framtid, även
om gaturummet sluts något genom föreslagna bebyggelsestrukturer.
Riksintressen

Riksintresset för järnvägen påverkas inte av planförslaget.
Påverkan på Natura 2000

Slutrecipient för dagvattnet från planområdet är Natura 2000-området Kungsbackafjorden.
Kungsbackafjorden har höga biologiska värden. Kungsbackafjorden är påverkat av bland annat kväve och fosfor.
Till följd av exploateringen minskar föroreningsbelastningen från området. Föreslagen
exploatering med dagvattenrening i växtbäddar minskar föroreningsbelastningen ytterligare jämfört med befintlig situation. Exploateringen bedöms därför inte påverka Natura
2000-området och den ekologiska och kemiska ytvattenstatusen negativt och bedöms inte
heller försvåra möjligheten att uppnå god status i vattenförekomsten i sin helhet.
Strandskydd

Strandskyddet syftar till att långsiktigt bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet samt
att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden. Inom strandskyddat område
får man inte uppföra nya byggnader eller vidta åtgärder som väsentligen påverkar växt- ochdjurlivet negativt, 7 kap 15 § miljöbalken. Söderå omfattas av generellt strandskydd om 100
meter enligt 7 kap 13-14 §§ miljöbalken. Strandskyddet är idag upphävt med anledning av
gällande detaljplan. Strandskyddet återinträder i och med att den tidigare detaljplanen upphävs och ersätts med en ny detaljplan enligt 7 kap 18g § miljöbalken.
Området som berörs av strandskyddet utgörs idag av park samt hårdgjorda ytor i form av
parkeringsplatser och byggnader. Markanvändningen som föreslås i aktuell plan är i stor
utsträckning densamma som befintlig.

Som särskilda skäl för upphävandet av strandskyddet anser kommunen att 7 kap 18c §
punkt 1 ”redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften” samt punkt 5 ”behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt
intresse som inte kan tillgodoses utanför området” är gångbart. Kommunen bedömer att
en utveckling av de centrala delarna av Kungsbacka är att anse som ett angeläget allmänt
intresse och att centrumutveckling inte kan ske utanför strandskyddat område i Kungsbacka
stad. Upphävandet av strandskyddet bedöms inte påverkar strandskyddets syften samt att del
av området säkerställer allmän tillgång till Söderå genom fortsatt markanvändning PARK.
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Naturvärden och biologisk mångfald

Inom planen finns idag flera trädrader som omfattas av biotopskydd. För att genomföra
planförslaget krävs dispens för åtgärderna.

Planområdet har idag begränsat med ekosystemtjänster då stora delar är hårdgjorda och det
är ont om grönstruktur. Ekosystemtjänster kan till viss del stärkas i området efter exploateringen med utökad parkyta samt inslag av gröna tak.
Klimat och klimatanpassning

Planförslaget som helhet underlättar för gång, cykel och kollektivtrafik vilket bidrar till
målet om minskade utsläpp från fossila bränslen i linje med klimatstrategin.
Kulturvärden och arkeologi

Området saknar kulturvärden och fornminnen.
Buller

Planområdet är utsatt för höga ljudnivåer från väg och järnväg. Med avsikt att minska bullerproblematiken föreslås huskropparna längs Varbergsvägen vara sammanbyggda så att de
skapar en skärmande effekt. Det nordligaste kvarteret är särskilt utsatt, där krävs att parkeringshuset byggs som en bullerbarriär från Västkustbanan samt andra åtgärder i utformningen av bostäderna såsom att de behöver vara maximalt 35 kvm eller vara genomgående så
att hälften av bostadsrummen kan vara vända mot en tyst sida.
Planområdets läge mellan Varbergsvägen och Västkustbanan medför ofrånkomligen höga
ljudnivåer vilket har vägts mot planeringsintressen som att möjliggöra en centrumutveckling
och bostäder i kollektivtrafiknära läge.

Sociala konsekvenser
Den föreslagna utvecklingen av sydöstra centrum skapar nya bostäder med hög täthet i ett
mycket centralt läge i Kungsbacka med gångavstånd till både tågstation, handel, skolor och
sporthallar. Detaljplanen möjliggör för service i bottenvåningar i både bostadshus och i
parkeringshus. Omvandlingen från verksamhetsområde till bostadsområde kommer göra det
tryggare och trevligare att röra sig i området. Planens genomförande kommer också bidra
till en miljö som är mer anpassad till den mänskliga skalan inne i kvarteren.
I det fortsatta arbetet är det viktigt att arbeta vidare med bullerfrågor och solljusfrågor samt
att överbrygga barriärer både över Varbergsvägen och under järnvägen.
Mångfald

Områdets karaktär kommer att gå från ett verksamhetsområde till bostadsområde med inslag av handel, parkeringshus och två mindre parkområden varav en med lekplats. I området
kommer det att finnas både bostadsrätter och hyresrätter, detaljplanen reglerar dock inte
upplåtelseform. Då det finns en brist på små lägenheter i Kungsbacka skulle det vara positivt
för mångfalden om det byggs mindre lägenheter inom området.
Detaljplanen möjliggör för service i bottenvåningar på både bostadshus och i parkeringshus.
Planen säkerställer dock inte lokaler i några specifika lägen i detta skedet. För att uppfylla
planens ambition om en blandning av lokaler och bostäder kommer lokaler säkerställas med
att antingen peka ut vissa särskilda lägen för lokaler där det anses som mest angeläget, eller
genom en egenskapsbestämmelse som reglerar att en viss andel av bottenvåning ska utgöras
av lokaler. Detta kommer studeras vidare i kommande skede i processen. Några strategiska
lägen för lokaler är nära hållplatserna på Varbergsvägen, i parkeringshusens bottenvåningar
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samt i anslutning till parken i norr.

Träden och allén längs Varbergsvägen är ett viktigt karaktärsdrag för platsen som skapar en
historisk anknytning samtidigt som träden bidrar till en ökad trivsel. Många av träden kommer att tas bort i och med planens genomförande. Enligt gestaltningsprogrammet ska det
även fortsättningsvis vara allé längs Varbergsvägen vilket är positivt.
Vardagsliv

En omvandling av området kommer bli en stor förbättring för vardagslivet. De boende i
området kommer att ha nära till mycket service och många olika målpunkter. Planen medger centrumändamål i bottenvåningarna i de flesta kvarter vilket möjliggör för en bostadsnära service för de som bosätter sig i planområdet.

I och med planens genomförande kommer planområdet bli ett av de hittills, tätaste områdena i Kungsbacka. Tätheten är rimlig med tanke på områdets centrala läge. Det ger underlag
till lokaler i bottenvåningar och bidrar till mycket rörelse i området. Men det innebär samtidigt att behovet av samhällsservice såsom förskola, skola och äldreboende inte täcks. Även
allmänna platser såsom parkmark är små i förhållande till den blivande befolkningstätheten.
Det är därför extra viktigt att utforma bostadsgårdar och allmänna platser så att de blir bra
platser för samvaro för de boende vad gäller ljudmiljö, sol- och vindförhållanden med mera.
Det är viktigt att i kommande detaljplaneetapper tillgodose behovet av samhällsservice både
för det här planområdet och för kommande etapper.

Parken i norr är viktig för vardagslivet. En nyckel för att få parken trivsam kan vara, som tidigare nämnts, att arbeta med bullerreducerande åtgärder, kopplingen till ån, utsmyckningar
och gestaltningen av parken. Den bostadsnära parken med dess centrala samt skyddade läge
i området är viktigt för det vardagliga livet då parken är den enda öppna sammanhängande
ytan i solläge utan direkta bullerkällor.
Bostadsgårdarna kommer att bli en viktig plats för umgänge då de allmänna platserna för
samvaro i planområdet är relativt små i kombination med att området ligger mellan två bullerkällor. Mängden solljus på gårdarna är mycket viktiga för att öka trivseln. Då gårdarna är
relativt små i förhållande till höga våningsantal blir detta extra viktig att ta hänsyn till vid
genomförandet av planen. För att främja sol bör öppningar i kvarteren och lägre hushöjder
vändas åt söder.
Viktigt att gårdarna utformas med mycket grönska, utan, eller med endast lite vegetation
och grönska, blir gårdarna inte lika tilltalande och trivsamma för de boende.

Inom planen ryms ingen förskola vilket är negativt för både de barnfamiljer som vill bosätta
sig i området. Förskola i närområdet skapar bättre förutsättningar för ett gott vardagsliv.
Trygghet

Nya bostäder med lokaler i bottenvåningarna kommer att bidra till ökad trygghet genom
att området blir mer befolkat. Området har i dagsläget endast en dagsbefolkning vilket
tillsammans med långa kvarter, stängsel och taggtråd bidrar till en känsla av otrygghet och
att fotgängare inte hör hemma på platsen. Planens genomförande gör området mer befolkat
under flera av dygnets timmar då planen innebär både bostäder samt kommersiella lokaler.
En konsekvens av att planförslaget består mestadels av bostäder är att många pendlar bort
från platsen dagtid för att arbeta. Området riskerar därför att bli tomt och ödsligt dagtid.
Detta motverkas till viss del genom lokaler i bottenvåningar samt kontor i området som kan
bidra till ögon mot gatan dagtid.
Både parkeringshusen och bebyggelsen längs med parken i norr är platser som gående och
cyklister behöver passera för att röra sig mellan planområdet och Kungsbackas mer centrala
delar. För att öka tryggheten är det därför viktigt att arbeta med gestaltningen av och funk-
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tionerna i bottenvåningarna i dessa lägen. Gångtunneln under järnvägen från parken i norr
framhålls särskilt av SKA-gruppen som en utmanande plats ur ett trygghetsperspektiv. Den
är också en väldigt viktig plats då många behöver passera den i sin vardag. Både gångtunneln vid parken i norr och gångtunneln i söder kan upplevas som otrygga och ödsliga, framför allt kvälls- och nattetid. Planen säkerställer lokaler i bottenvåningen på dessa platser för
att skapa ögon mot gatan. I kommande planeringsskeden är det också viktigt med gestaltningen och belysningen på dessa platser.

Det är positivt för funktionshindrade med lättillgänglig service på nära avstånd från bostaden samtidigt som det ökar tryggheten genom mänsklig närvaro under stora delar av dygnet.
Lokaler i parkeringshusens bottenvåningar kan vara en lämplig plats för verksamheter som
är störande för omgivningen, vilket inte är lämpligt i bottenvåningen av bostadshus. Utrymmet mellan parkeringshuset i norr och järnvägen riskerar att bli en baksida som kan upplevas
som en otrygg plats.
Mobilitet

Närheten till centrala Kungsbacka, tågstationen och busshållplatsen samt nya gång- och
cykelstråk skapar goda förutsättningar för en bra mobilitet i planområdet för fotgängare och
cyklister. Planområdet ligger nära centrum, skolor, handel, rekreation och idrottsanläggningar. Detta skapar förutsättningar för en bilfri livsstil för de som bosätter sig i området.
Ett minskat beroende av resor med bil är positivt ur ett jämlikhets-och jämställdhetsperspektiv och för miljön. Då planförslaget saknar förskola betyder det att föräldrar i större utsträckning riskerar att skjutsa barnen med bil till förskolan på grund av långa avstånd istället
för att promenera eller cykla.

Det föreslås ett diagonalt stråk som går från det tidigare framtagna planprogramområdets
sydöstra hörn, genom planområdet för etapp 1, över den bostadsnära parken via den norra
parken och vidare in mot centrum. Det diagonala stråket kommer också att ansluta till kommande etapper i planens närområde.Stråket kommer skapa en gen väg mellan planområdet
och centrum. Cykel- och gångstråk längs med det diagonala stråket regleras inte i detaljplanen men är inritat i gestaltningsprogrammet för allmän plats. Stråket anses också viktigt
för att knyta an Hålabäcksområdet till centrum. Det finns önskan hos SKA-gruppen om
att lägga än mer arbete på stråket för att få det välfungerande och för att knyta ihop stadens
olika delar.
Parken i det nordvästra hörnet kommer att få en viktig funktion som entrépunkt mellan planområdet och centrala Kungsbacka. Om gestaltningen av parken genomförs väl kommer det
skapa en tydlighet i stadsstrukturen, vilket ökar förståelsen för platsen och gör det lättare att
röra sig mellan olika områden.

I dagsläget upplevs vägen mellan planområdet och Kungsbacka station som svårorienterad
trots att det faktiska avståndet är kort. Flera i SKA-gruppen framhåller att stråket till stationen behöver förbättras. Det pågår även ett arbete på kommunens teknikavdelning att stärka
kopplingen mellan planområdet och stationen vilket är positivt. Dock finns det inget som
säkerställer att det genomförs i detaljplanen vilket gör det viktigt att följa upp i kommande
planeringsskeden. I diskussioner med SKA-gruppen lyftes förslaget att använda skyltar med
avstånd till olika målpunkter för att visa hur centralt planområdet faktiskt är. Detta skulle
kunna hjälpa till att minska den barriär som järnvägen utgör och även minska det upplevda
avståndet mellan planområdet och stationen.
En omvandling av Varbergsvägen kommer delvis att skapa bättre förutsättningar för fotgängare och cyklister i och med förbättrade gång- och cykelvägar och nya övergångar. Om
ett kollektivtrafikkörfält anläggs i vardera riktningen är detta också mycket positivt för en
bättre och mer tillgänglig kollektivtrafik i södra Kungsbacka. Enligt gestaltningsprogrammet kommer det att finnas refug på mitten av vägen vilket är positivt för framför allt barn,
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äldre, funktionshindrade och andra som har svårt att röra sig snabbt eller behöva vila under
tiden de tar sig över vägen. Samtidigt kommer vägen att bli ännu bredare än idag och antagligen ha större trafikmängder. I och med den nya exploateringen kommer också fler barn att
behöva röra sig i trafikmiljön. Varbergsvägen kommer alltså fortsatt att vara en tydlig fysisk
barriär.
För att stärka mobiliteten för gående hade det varit positivt om övergångar över Varbergsvägen blir övervakade med trafikljus. Detta gäller framför allt övergången vid busshållplatsen
och vid rondellen i söder som är de som kommer att användas mest frekvent av barn och
unga när de rör sig till och från skolan.
Samvaro

Planen kommer att tillskapa en ny bostadsnära park i anslutning till bostadskvarteren. Parken i norr kommer att utvecklas och lekplatsen som finns i parken idag kommer att byggas
om. Detta kommer att bidra till bättre ytor för vistelse på offentliga ytor än vad som finns i
området idag.

Som tidigare nämnts i nulägesanalysen används parken i norr inte särskilt mycket idag på
grund av sitt bullerutsatta läge. Även efter planens genomförande kommer parken att ligga i
ett utsatt läge mellan två bullrande barriärer (Varbergsvägen och järnvägen). Att arbeta med
bullerreducerande åtgärder för parken är därför mycket viktigt för att den ska bli trivsam att
vistas i. Vid sidan av bullerreducerande åtgärder är en välgjord gestaltning med hög kvalitet av bebyggelsen med mycket grönska något som i någon mån även kompenserar för det
bullerutsatta läget. En planbestämmelse om bullerskydd i närheten av parken kan eventuellt
säkerställa bättre ljudmiljö i parken. Detta behöver utredas ytterligare.

Den bostadsnära parken i mitten av området kommer att vara omgiven av bebyggelse vilket
kan bidra till en lugn och vilsam miljö i ett i övrigt bullerutsatt område. Att parken dessutom ligger längs det nya diagonala stråk som planeras gör att den har bra möjligheter att
bli lättillgänglig mötesplats för spontana möten. I gestaltningsprogrammet lyfts denna park
fram som en viktig plats för umgänge samt viktig del av det diagonala stråket, vilket är positivt. För att inte skapa osäkerhet om den bostadsnära parken är privat och hör till gårdarna
är det viktigt att denna utformas på ett sätt som bjuder in till umgänge av andra än de som
bor närmast. Till exempel genom att parken vänder sig mot det diagonala stråket snarare
än till bostäderna. Kvartersstrukturen har anpassats för att verka bullerreducerande vilket är
positivtför den bostadsnära parken.
Områdets identitet och gestaltning kan bidra till upplevelsen av gemenskap i området.
Platsens historia kan lyftas fram genom materialval konstutsmyckning i någon form. Detta
skulle till exempel kunna vara något som återknyter till det nuvarande verksamhetsområdet.
Barnkonsekvenser

Planen skapar en bostadsnära park och bibehåller den lekplats som finns i norra delen av
planområdet. Detta skapar en ny målpunkt för barn och behåller befintlig. Dock kommer
antagligen den norra lekparken att fortsatt vara väldigt bullerutsatt. Lekplatsen i norr kan bli
en målpunkt som används av barn som bor även utanför planområdet om den blir tillräckligt
trivsam och får till en bra ljudmiljö.
Att kunna och vilja vara fysiskt aktiv utomhus ger en högre livskvalitet. Om barn har möjlighet till detta i sitt närområde skapas en tillhörighet och relationen till området påverkas
positivt.
I planens närområde finns goda förutsättningar för kollektivtrafik, vilket är viktigt för att
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äldre barn ska kunna ta sig till och från området på ett självständigt sätt. Kollektivtrafik
är också viktigt för äldre barns möjlighet till att själva röra sig mellan skola, hemmet och
aktiviteter. De blir inte beroende av föräldrars tillgång till bil eller möjlighet att skjutsa. Det
är därför positivt för barns mobilitet att det byggs bostäder i ett läge med god kollektivtrafik
och med gångavstånd till många målpunkter som lockar barn. Samtidigt blir det viktigt att
fortsatt utveckla tillgången med kollektivtrafik till olika kommundelar.

Tvärgatorna mellan kvarteren har potential att vara trafiksäkra gator, vilket skapar förutsättningar för barn att röra sig friare i området. Det är viktigt att skapa intressanta stråk även i
barns ögonhöjd vid utformningen av det diagonala stråket som går genom planområdet och
kopplar till centrum. Eftersom barn upplever avstånd som längre än vuxna är det viktigt att
skapa förutsättningar för barn att använda det gena tvärstråket.
För små barn handlar tryggheten i det offentliga rummet främst om trafiksäkerhet och
skydd mot andra eventuella olyckor, därför är utformningen av Varbergsvägen viktig för
dem. Detta beskrivs mer under rubriken mobilitet.

I närområdet finns tre gymnasieskolor, tre förskolor och en högstadieskola. Därmed rör sig
många barn och unga genom området, och många ungdomar åker buss från Varbergsvägen.
Gemensamma skolvägar är en typ av samvaro. I och med planens genomförande kommer
elever som bor i planområdet kunna gå på egen hand till och från skolan. Många elever på
dessa skolor kommer också att påverkas positivt av bättre kollektivtrafik vid Varbergsvägen.

Ekonomiska konsekvenser
Det tillskott av bostäder som planförslaget möjliggör bidrar till att upprätthålla och förbättra kundunderlaget till den kommersiella servicen i stadskärnan samt skapar förutsättningar
för kommersiell service inom det egna området.

Behovet av färdtjänst kan minska eftersom möjligheten finns för de boende att på egen hand
ta sig till exempelvis vårdcentral, apotek och livsmedelsbutik.
En ombyggnad av korsningen Lantmannagatan-Hantverksgatan påverkar den kommunala
ekonomin då kommunen tappar en potentiell byggrätt för bostäder samt att det ökar de
kommunala investeringskostnaderna för den nya vägstrukturen. Intäkterna från försäljning
av mark med bostadsändamål samt kostnaderna för utbyggnaden av väganläggningen hade
kunnat nyttjas för annan kommunal angelägenhet.
I detaljplanen föreslås kommunalt huvudmannaskap för allmän plats, vilket gäller VÄG,
GATA och PARK. Dessa förvaltas med kommunala skattemedel.
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Genomförandebeskrivning
Inledning
Den här delen av planbeskrivningen redogör för hur detaljplanen är tänkt att genomföras.
Här redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som
behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan utan fungerar som vägledning vid planens genomförande. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället
av plankartan och planbestämmelserna. Beskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur
genomförandesynpunkt.

Organisatoriska frågor
Detaljplanens tidsplan

Samråd:				2 kv. 2022
Granskning:				1 kv. 2023
Antagande kommunfullmäktige:

Laga kraft:				

3 kv. 2023

3 kv. 2023 (förutsatt att planen inte överklagas)

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga enligt detaljplanen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram en ny plan eller ändrar
gällande plan. Fastighetsägaren har efter genomförandetidens slut ingen rätt till ersättning
för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen.
Markägoförhållanden

Kungsbacka kommun äger fastigheterna Kungsbacka 4:6, Kungsbacka 4:16, Kungsbacka
4:26, Kungsbacka 4:27 och Lantmästaren 2. Balder i Göteborg AB äger Verkmästaren 6 och
Verkmästaren 7, Balder VM 10 i Kungsbacka AB äger Verkmästaren 10, Balder Verkmästaren 11 AB äger Verkmästaren 1, Balder 2015 AB äger Lantmästaren 1 och Cirkle K Sverige
AB äger Verkmästaren 3. Kungsbacka 4:24 ägs av privat fastighetsägare.
Balder Projektutveckling AB är exploatör och ska genomföra utbyggnaden av detaljplanen
enligt nedan beskrivning.
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av detaljplanens fastighetsförteckning.
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Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Anläggningar inom allmän plats

Detaljplanen anger att kommunen är huvudman för allmän plats, vilket innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll. Allmän plats inom planområdet omfattar VÄG, GATA och PARK.
Anläggningar inom kvartersmark

Exploatören ansvarar för utbyggnad av kvartersmark för bostadsändamål, parkeringsändamål, kontorsändamål samt centrumverksamheter vad avser utförande, kostnader samt
framtida drift och underhåll. Ansvaret omfattar samtliga anläggningar inom kvartersmark
såsom bostadshus, miljöhus/förråd, gemensamma gårdar, dagvattenanläggningar, parkeringsanläggningar för bil och cykel samt lek- och grönytor. Exploatören ansvarar även för
rivning av befintliga byggnader och anläggningar inom de fastigheter som de äger inom
planområdet och kommunen ansvarar för rivning av befintliga byggnader och anläggningar
inom de fastigheter som de äger inom planområdet.

Ansvaret för drift och underhåll av anläggningar som tillgodoser flera fastigheters behov bör
överlämnas till en nybildad gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening. Se avsnittet om fastighetsrättsliga frågor nedan.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Mark ingående i allmän plats

Detaljplanen medför en rättighet och skyldighet för kommunen att lösa in den mark som
utgör allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. De fastigheter som planläggs med
allmän platsmark redovisas i tabell nedan under fastighetsrättsliga konsekvenser.

Inlösen av mark som ägs av exploatören förutsätts ske utan krav på ersättning. Mark som ägs
av privat fastighetägare behöver kommunen lösa in.
Fastighetsbildning

Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder ska ske med stöd av detaljplanen.
Fastighetsindelningsbestämmelser och bestämmelser om rättighetsområden bedöms inte
vara nödvändiga för planens genomförande.

Genomförandet av detaljplanen kommer att innebära lantmäteriåtgärder såsom fastighetsreglering, avstyckning, anläggningsåtgärd och ledningsrättsåtgärd.

Avstyckning ska genomföras för att bilda nya fastigheter inom kvartersmark. De markområden som utgör allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap ska överföras genom
fastighetsreglering till en angränsande kommunal fastighet. Kvartersmark som har byggrätt i
höjdled över allmän platsmark ska fastighetsbildas genom 3D-fastighetsbildning.
Underjordiska garage som ska nyttjas gemensamt av flera fastigheter kan inrättas som gemensamhetsanläggning, genom anläggningsförrättning. Område för Teknisk anläggning E
kan upplåtas med ledningsrätt, hyresavtal eller äganderätt.

Ledningsrätt bör bildas för befintliga och nya allmänna ledningar inom området samt eventuellt ompröva befintlig ledningsrätt, 1384-83/80.1.
Avstyckning och fastighetsreglering i enlighet med detaljplanen ska vara genomförd innan
bygglov kan beviljas.
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Fastighet

Erhåller mark

Kungsbacka 4:6

Ca 10 475

Avstår mark

Kungsbacka 4:6

Ca 1310 kvm

Kungsbacka 4:26

Ca 600 kvm

Kungsbacka 4:26

Ca 300 kvm

Kungsbacka 4:27

Ca 80 kvm

Verkmästaren 3

Ca 840 kvm

Verkmästaren 3

Ca 80 kvm

Verkmästaren 6

Verkmästaren 6

Ca 5400 kvm

Ca 20 kvm

Verkmästaren 7

Ca 980 kvm

Verkmästaren 10

Ca 1485 kvm

Verkmästaren 11

Ca 935 kvm

Lantmästaren 1
Lantmästaren 1

Ca 110 kvm
Ca 1100 kvm

Lantmästaren 2

Ca 720 kvm

Vägmästaren 4
Kungsbacka 4:24

Ca 1600 kvm
Ca 30 kvm

Markanvändning
Allmän plats,
gata, väg och
park
Kvartersmark
bostäder, kontor
Allmän plats,
park
Kvartersmark
parkering
Allmän plats,
gata
Allmän plats,
gata och väg
Kvartersmark
bostäder
Allmän plats,
väg, gata och
park
Kvartersmark
bostäder
Allmän plats,
gata och väg
Allmän plats,
gata
Allmän plats,
gata
Allmän plats, väg
Kvartersmark
bostäder och
kontor
Allmän plats,
gata
Allmän plats, väg
Allmän plats,
gata
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Gemensamhetsanläggningar

En gemensamhetsanläggning kan inrättas för funktioner/anläggningar som flera fastigheter har behov av. Detta sker genom en anläggningsförrättning som utförs av lantmäteriet.
Vid förrättningen beslutar lantmäteriet 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.

Under några av bostadskvarteren planeras det att anläggas underjordiska garage för det
gemensamma parkeringsbehovet för kvarteren. För de fall kvarteren indelas i två eller
flera fastigheter kan garageanläggningen ingå i en gemensamhetsanläggning som förvaltas gemensamt av delägarna. Beroende på hur kvarteren uppdelas i olika fastigheter kan
gemensamhetsanläggningar bildas för gemensamma gårdar, miljöhus, dagvattenanläggningar inom kvartersmark med mera.
Servitut

Servitut är en rätt för en fastighet att få använda en annan fastighet. Det kan till exempel
vara rätt att använda en väg eller rätt att anlägga en ledning över en annan fastighet. Det
finns två typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut bildas genom
avtal mellan fastigheternas ägare, officialservitut bildas genom beslut från en myndighet,
vanligtvis lantmäteriet.

Detaljplanen bedöms i övrigt 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 kommer att anläggas i allmän platsmark
som kommunen kommer att äga varpå en rättighet inte behöver upprättas.

Inom planområdet finns en ledningsrätt för fjärrvärme, 1384-83/80.1. Ledningsrätten kan
komma att behöva omprövas för att anpassas till den nya byggnationen. Vid tillkommande
ledningsdragningar av fjärrvärmen utanför befintligt ledningsrättsområde ska ledningsrätt
sökas hos lantmäteriet. Ledningsägaren ansvarar för och bekostar ny ledningsrätt för tillkommande ledningar utanför befintligt rättighetsområde. För de fall ledningsrätten behöver
omprövas inom blivande kvartersmark för bostäder ska fastighetsägaren och ledningsrättshavaren avtala om vem som bekostar den omprövningen och flytt av ledningar. Ledningshavaren ansvarar för ansökan om omprövning av ledningsrätten.
Ansökan om lantmäteriförrättning

Exploatören ansöker om och bekostar avstyckning och fastighetsreglering för bildande av
fastigheter med bostads-, parkering- och kontorsändamål i enlighet med detaljplanen samt
bildande av ny gemensamhetsanläggning för underjordiskt garage.
Kommunen ansöker om och exploatören bekostar fastighetsreglering för överföring av blivande allmän platsmark till angränsande kommunal fastighet.
Respektive ledningsägare för allmänna ledningar ansvarar för att ansöka om och bekosta
lantmäteriförrättning avseende ledningsrätt.
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Avtal
Avtal mellan kommunen och exploatör

Enligt Kungsbacka kommuns riktlinjer för exploateringsavtal/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 godkänt genomförandeavtalet.
I det här projektet kommer genomförandeavtalet att omfatta:
Definition av exploateringsområdet.

Tidsplan för utbyggnad, inklusive eventuell etappvis utbyggnad.

Fördelning av ansvar och kostnader för utbyggnad av anläggningar inom
planområdet.

Vid kommunalt huvudmannaskap utför kommunen utbyggnad av allmän plats på
exploatörens bekostnad (exploateringsbidrag). Utbyggnaden sker till självkostnadspris enligt reglerna om gatukostnader i PBL. Betalning sker löpande i takt med att
området byggs ut.
Åtgärder inom kvartersmark för bostad-, parkering och kontorsändamål ansvarar
exploatören för.

Principer för marköverlåtelser mellan kommunen och exploatören. Vid kommunalt
huvudmannaskap är utgångspunkten att exploatören överlåter allmän platsmark till
kommunen utan ersättning.
Reglering av exploatörens ansvar att erlägga avgift enligt kommunens VA-taxa.

Reglering av exploatörens ansvar för att bekosta undersökningar som inte omfattas
av plankostnadsavtalet.
Fördelning av ansvar för ansökan om och bekostande av lantmäteriåtgärder.

Exploatörens skyldighet att, där det är rimligt och lämpligt, upplåta viss del av
bostäderna med hyresrätt samt att del av dessa ska förmedlas via kommunens
bostadsförmedling.

Principer för uthyrning av bostäder med särskild service (BmSS) mellan kommunen
och exploatören.
Reglering av exploatörens skyldighet att sälla säkerhet till kommunen för att säker
ställa exploatörens åtaganden.

Övriga frågor som behöver regleras för exploateringsområdets rationella och ändamålsenliga utbyggnad.

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.
Avtal om marköverlåtelse av allämän platsmark, kvartersmark för bostäder och parkering
samt hyresavtal för BmSS kommer även att upprättas mellan kommunen och exploatören.
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Avtal mellan kommunen och övriga fastighetsägare

För att få tillgång till mark som planläggs som allmän platsmark GATA intill Hantverksgatan avser kommunen att försöka nå överenskommelser med den privata fastighetsägaren
som berörs av planläggningen. En sådan överenskommelse reglerar intrång, ersättningar och
eventuella övriga frågor.
Avtal mellan exploatören och övriga fastighetsägare (eller samfällighetsförening)

Avtal om marköverlåtelse och hyresavtal ska upprättas mellan exploatören och ägaren till
fastigheten Verkmästaren 3.
Avtal mellan ledningsägare och exploatör

Avtal om omprövning och överenskommelse om ledningsrätt bör upprättas mellan exploatör
och ledningsägare till ledningsrätt 1384-83/80.1, fjärrvärme.
Innan detaljplanen antas bör avtal avseende omläggningar av ledningar tecknas mellan respektive ledningsägare och exploatören för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader och
utförande samt ansökan om ledningsrätt.

Dispenser och tillstånd
Dispenser

Inom planområdet finns trädalléer vilka behöver tas bort eller flyttas på för att kunna genomföra detaljplanen. Kommunen ansöker om dispens med förslag på kompensationsåtgärder under den pågående planprocessen.

Tekniska frågor
Trafik

Väg utgör allmän plats och ska byggas ut av kommunen i enlighet med planförslaget. Utbyggnaden finansieras till delvis genom exploateringsbidrag från exploatören.
Gator

Gator utgör allmän plats och ska byggas ut av kommunen i enlighet med planförslaget.
Utbyggnaden finansieras genom exploateringsbidrag från exploatören.
Gång- och cykelvägar

Gång- och cykelvägar utgör allmän plats och ska byggas ut av kommunen i enlighet med
planförslaget. Utbyggnaden avses finansieras genom exploateringsbidrag från exploatören.
Parkering

All parkering för den nya bebyggelsens behov ska anordnas av exploatören inom kvartersmark i form av parkeringshus samt kompletterande underjordiskt garage. Exploatören bygger ut och bekostar parkeringsanläggningarna.
Kollektivtrafik

På Varbergsvägen kommer nya kollektivtrafiksanläggningar att byggas ut för kollektivtrafik
i båda riktningar. Kommunen ansvarar för och bygger ut anläggningen, vilken delvis finan52 Planbeskrivning

sieras genom statliga bidrag.
Park och natur

Parkområden utgör allmän plats och ska iordningställas av kommunen i enlighet med planförslaget. Utbyggnaden finansieras genom exploateringsbidrag från exploatören.
Vatten och avlopp

Planområdet kan anslutas till kommunalt dricks-, spillvatten- och dagvattennät, vilket är utbyggt inom planområdet. Val av anslutningspunkt till de nya fastigheterna görs vid beställning av inkoppling under utbyggnadsskedet. Utbyggnad av VA-nät och öppna dagvattenanläggningar inom planområdet fram till fastighetsgräns för de nya fastigheterna utförs och
bekostas av kommunen, VA-kollektivet och finansieras genom uttag av anslutningsavgifter.
Brandvattenförsörjning föreslås ske genom utbyggnad av konventionellt brandvattensystem
med maximalt 150 meter mellan brandposterna. Samråd ska ske med Räddningstjänsten.

Inför byggnation ska exploatören kontakta kommunens tekniska förvaltning för information
om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutning.
Dagvatten

All fördröjning av dagvatten från bostadshus, kontor och parkeringsanläggningar ska ordnas
inom kvartersmark innan det leds vidare till det allmänna dagvattennätet. Exploatören är
skyldig att ordna och bekosta erforderlig fördröjning och rening av dagvatten inom respektive kvarter.
Kommunen kommer bygga ut fördröjning- och reningsanläggningar inom planområdet för
omhändetagande av dagvatten från gatorna.
Övriga ledningar

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören angående projektets påverkan på ledningarna. Avtal angående 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

Inom planområdet behöver det kompletteras med flera nya nätstationer för el. Detaljplanen
medger att stationerna får byggas in i bostadshusen och parkeringsanläggningarna, vilket
möjliggörs med användningen E i de kvarteren. Exploatören ansvarar för att samordna med
Eon vid byggnation av bostäder och parkeringsanläggningar.
Fjärrvärme

Planområdet kan anslutas till fjärrvärmenät, vilket finns utbyggt i delar av planområdet och
kan byggas ut till resterande delar. Nya fjärrvärmeledningar kan anläggas i allmän plats
inom planområdet.
Tele och fiber

Planområdet kan anslutas till bredbandsnät, vilket är utbyggt inom planområdet. Nya bredbandskablar kan anläggas i allmän plats inom planområdet.
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Markmiljö

Exploatören ansvarar för och bekostar omhändetagandet av markmiljöföroreningar inom
planområdet. För den mark som exploatören ska förvärva av kommunen hanteras eventuella
markmiljöföroreningar i köpeavtalet. Kommunen ansvarar för, men exploatören bekostar
genom exploateringsbidrag, för den eventuella marksanering som krävs inom mark som
utgör allmän platsmark.
Luft och buller

Exploatören ansvarar för att bostäderna utformas på så sätt att riktvärden för bostadsbuller
tillgodoses inom planområdet.

Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Kommunens investeringsekonomi

Kommunen genom Kommunstyrelsens förvaltning får kostnader för utbyggnad av anläggningar inom allmän plats med kommunalt huvudmannaskap, väg, gator inklusive dagvattenanläggning, parkmark samt gång- och cykelväg. Kommunen ska bekosta en andel av
ombyggnaden av Varbergsvägen och hela kostnaden för ny cirkulationsplats Lantmannagatan/Hantverksgatan. Övriga anläggningar inom allmän platsmark finansieras helt genom
exploateringsbidrag från exploatören. Kommunen, genom Förvaltningen för Service, får en
kostnad för rivning av byggnader av den mark som ska överlåtas till exploatören.

Kommunen genom Förvaltningen för Teknik via VA-kollektivet får kostnader för utbyggnad av öppna dagvattenanläggningar, nya VA-ledningar och pumpstationer samt nya anslutningspunkter, vilket finansieras genom uttag av anslutningsavgifter.
Kommunen får en intäkt för försäljning av kvartersmark för parkeringsändamål.
Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi

Kommunen genom Förvaltningen för Teknik får kostnader för drift och underhåll av gator,
parkmark samt gång- och cykelväg, öppna dagvattenanläggningar och VA-ledningar.
Kommunen genom Serviceförvaltningen får kostnader för hyra av boende med särskild
service (BmSS).
Ekonomiska konsekvenser för exploatören

Exploatören bekostar samtliga åtgärder inom den egna kvartersmarken. Exploatören får
vidare utgifter för markförvärv, eventuell flytt av ledningar, bygglov, lantmäteriförrättning,
anslutningsavgifter till el-, tele/bredband-, fjärrvärme och VA-ledningar med mera.
Exploatören ska bekosta utbyggnad av samtliga anläggningar inom allmän plats exklusive
utbyggnads av Varbergsvägen för vilken de enbart bekostar en del av samt samtliga åtgärder
som krävs för att ansluta planområdet till angränsande allmänna vägar.

Exploatören betalar exploateringsbidrag till kommunen motsvarande faktisk kostnad för
anläggningar som utförs inom allmän plats samt för anläggningar utanför planområdet som
är nödvändiga för detaljplanens genomförande.
Exploatören får en inkomst i samband med försäljning och uthyrning av bostäder och kontorsplatser.
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Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare

Privat fastighetsägare vars fastighet planläggs som GATA har rätt till ersättning för intrång och skada som anläggningarna gör på deras fastigheter. Intrångsersättningen som kommunen ska betala för mark som tas i anspåk
ska beräknas utifrån den marknadvärdeminskning som uppkommer på fastigheten, med ett påslag på 25%. Fastighetsägaren har även rätt till ersättning
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