
SKA/BKA-WORKSHOP TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR KVARTERET 
GJUTAREN OCH LILJAN I KUNGSBACKA 
 
Datum: 18 oktober 2021 
Plats: stadshuset (mötesrum Björkris) och via teams 
 
MEDVERKANDE 
Kommunen: 

• Magnus Björned, planarkitekt (Samhällsbyggnadskontoret) - moderator 
• Maria Brink, planarkitekt (Samhällsbyggnadskontoret) - moderator 
• Lisa Carlsson, exploateringsingenjör (Samhällsbyggnadskontoret) 
• Sara Johansson, trafikingenjör (Tekniska förvaltningen) 
• Karolina Alvarson, landskapsarkitekt (Tekniska förvaltningen) 
• Peter Reneby, samhällsplanerare (Samhällsbyggnadskontoret) 
• Sofia Larsson, kommunantikvarie (Kultur- och fritidsförvaltningen) (distansmedverkan) 
• Patric Migas, hållbarhetsspecialist (Samhällsbyggnadskontoret) 
• Lis Hellström, trygghetssamordnare (Tekniska förvaltningen) 
• Cecilia Ljungvist-Holm, folkhälsoplanerare (Kultur- och fritidsförvaltningen) 
• Amanda Kaså, utvecklare (Kultur- och fritidsförvaltningen) 
• Karin Lövgren, utvecklare (Kultur- och fritidsförvaltningen) 
• Christian B Andersson, utvecklingsledare (Individ och Familjeomsorg) (distansmedverkan) 

  
Riksbyggen:  

• Emil Sundqvist, projektledare 
• Krister Svensson, projektchef 
• Emilia Stridsberg, hållbarhetsspecialist (distansmedverkan) 

  
Kanozi: 

• Alex Pollock, arkitekt 
  
Deltar ej (delges) 

• Erika Nilsson, VA-ingenjör (Tekniska förvaltningen) 
• Yvonne Ohlsson, lokalplanerare/arkitekt (Serviceförvaltningen) 
• Hanna Vilhelmsson, arkitekt (Bygg och miljö) 
• Anders Sandberg, Riksbyggen 
 

 

Workshopens upplägg 

• Introduktion   (10 min) 

• Nulägesanalys   (15 min) 

• Workshop del 1 (smågrupper)  (20 min) 

• Fika     

• Workshop del 2 (smågrupper)  (30 min)  

• Slutgenomgång (storgrupp)  (25 min) 

• Avslutning   (5 min) 



Sammanställning rekommendationer 

Workshopen genomfördes i fyra smågrupper om 3-4 personer/grupp. Diskussionerna utgick från 
utskrivet material med hjälpfrågor, framtagen situationsplan samt post-it lappar. Nedan följer en 
sammanställning av de tankar som grupperna redovisade för de fem hållbarhetsbitarna.  

 

Mångfald 

• Fördelaktigt om det tillskapas andra boendeformer som saknas i området idag. 
Bostadsrätter, steg 1-boende och 55+ boenden ökar mångfalden av bostäder då närområdet 
idag består av hyres- och äganderätter. 

• Viktigt att det skapas bostäder med varierande storlekar för att möjliggöra för en bredare 
boendegrupp. 

• Tillskapa bostäder med låga hyror. 
• Fördelaktigt att skapa utbildningslokaler med ett brett åldersspann. 
• Inkludera barnen i planeringsprocessen och presentera planförslaget på ett pedagogiskt sätt 

så att barn med kan komma med inspel i utvecklingen av området.  
• Möjliggöra för en blandning av aktiviteter inom området som exempelvis lekplats, parkour, 

klättervägg, utegym med mera. 
• Skapa en varierande gestaltning på bebyggelsen. 

 

Vardagsliv 

• Skapa tydliga och säkra kopplingar mellan bostäderna och Kungsmässan  
• Torgytan ska vara lättillgänglig, attraktiv och inbjudande så att man vill stanna på platsen. 
• Fördelaktigt om skolbyggnaden är befolkad genom olika verksamheter även efter skoltid. 
• Använd idrottshallen även efter skoltid till föreningsliv och andra aktiviteter. 
• Möjliggöra för kulturella verksamheter då Fyren kanske inte räcker till för ändamålet? 
• Tillskapa verksamhetslokaler (café, frisör, ateljé etc.) i området 
• Optimera bostadsgårdarna som kan bidra med liv och ökad tillgänglighet i området. Kanske 

rent av uteserveringar eller liknande? 
• Tillskapa en lekplats eller öppen yta som är tillgänglig för alla. 

 

Trygghet 

• Viktigt med bra belysning på skolgården samt längs cykelbanan i den nya parken. 
• Noggrant utformad cykelparkering som erbjuder lås så cykeln inte blir stulen. 
• Trygga och väl utformade övergångar för åtkomst till skolan. 
• Skapa övergångar som är trygga och tillgängliga över Varlavägen och Borgmästaregatan. 
• Utformningen av p-garagen är jätteviktiga – får inte upplevas otrygga! 
• Synlighet (”ögon på platsen”) i gröna ytor och längs gator med god belysning och välavvägda 

utformningar. 
• Belysningen vid fasader och entrépunkter ska bidra till upplevd trygghet. 
• Risk för onödig biltrafik in i området pga områdets utformning, kan påverka barnens 

upplevda trygghet.  



• Lång raksträcka (Industrigatan) som kan bli attraktiv för snabba hastigheter, kollisionsrisker 
och höga ljudvolymer. 

• Skapa öppna siktlinjer och öppna kvarter. 
• Samlingsplatser måste utformas så de är tillgängliga och upplevs trygga att vara på.  
• Utformningen av entrétorget utanför skolan blir jätteviktig även ur ett trygghetsperspektiv.  
• Skolan riskerar att få en tydlig baksida mot parken och skolgården som kan skapa ”hängytor” 

under kvällstid som kan uppfattas som otrygga. Dela upp byggnaden för att skapa mer 
genomsikt? 

• Undvika stora buskage eller dylikt där det går att gömma sig. 

 

Mobilitet 

• Förstärka cykelbanorna längs Industrigatan och Borgmästaregatan. 
• Parkeringsplatser för poolbil och cykelpool bör ta plats. 
• Noga utformade cykelparkeringar som kan bidra till ökad användning av cykel. 
• Skolan behöver vara lättillgänglig med bra cykelbanor. 
• Det behöver vara enkelt och lätt att hämta/lämna på skolorna i området. 
• Viktigt att stärka kopplingarna till angränsande områden som Kungsmässan och kv Valand. 
• Gen och säker koppling mellan skolan och gc-tunneln norr om området (under Varlavägen). 
• Tydliga och enkla skyltar som även kan förstås av barnen som kommer röra sig i området. 
• Viktigt att tillgängligheten säkerställs för alla typer av människor.  
• Bra om området framöver bidrar till att minska befintliga fysiska barriärer som finns inom 

och runt området idag. 

 

Samvaro 

• Skapa mötesplatser som kan användas under hela året, sommar som vinter. 
• Skapa en variation av mötesplatser som tilltalar en bredare mångfald av brukare/användare. 
• Olika typer av sittmöjligheter 
• Möjlighet till att ladda sina telefoner vid mötesplatser. 
• Låt konsten ta plats i området. 
• Skapa mötesplatser på bostadsgårdarna för alla generationer, barn som äldre och unga 

vuxna som inbjuder till gemenskap och möten. 
• Komplettera med de funktioner på skolgården och i parken som saknas i närområdet.  
• Göra parken och skolgården tillgänglig för alla – även på kvällstid och helger. 
• Skapa väderskyddade platser med skärmtak med mera. 
• Utforma skolgården så den inbjuder till olika aktiviteter.  
• Ha öppna/gemensamma bostadsgårdar mellan hyres- och bostadsrätter. 

 

 

 

  



Rekommendationer i planbeskrivningen 

I planbeskrivningen redovisas de konsekvenserna som planförslaget bidrar till. Det gäller de 
ekonomiska, ekologiska och sociala konsekvenserna. De sociala konsekvenserna av planförslaget 
utgår från de fem bitarna som workshopen handlade om; mångfald, vardagsliv, trygghet, mobilitet 
och samvaro. Texten nedan är en sammanställning av det som togs upp på workshopen den 18 
oktober som kommer läggas in i planbeskrivningen. 

Mångfald 

Projektet kommer möjliggöra för lägenheter i form av bostadsrätter som kompletteras med småhus. 
Bostadsrätter för +55 och bostadsrätter med steg-1 kan bli aktuellt om de ekonomiska 
förutsättningarna tillåter detta. Detta innebär att en större variation av bostäder såväl storleks- som 
upplåtelsemässigt skapas i området som kan bidra till en ökad mångfald och bredare boendegrupp. 
Ett alternativ är även att bygga bostäder med lägre hyror. 

Området bör få en stadslik karaktär med varierat innehåll och gestaltning av bebyggelsen där flera 
olika funktioner som kommunal- och kommersiell service och kulturella aktiviteter behöver ta plats 
för att komplettera bostäderna.  

Plats bör ges till olika aktiviteter som lekplats, utegym, mötesplatser med mera och det är av stor vikt 
att det skapas aktiva fasader ut mot gatorna då mycket människor kommer röra sig i och längs med 
området.  

Under planeringsprocessen bör det även vara en möjlighet att inkludera barnens perspektiv i 
planeringen för att få in flera aspekter och synsätt på vad området kan tänkas innehålla och hur det 
utformas. 

 

Vardagsliv 

Utvecklingen av området bidrar till en blandning av funktioner som kommer förenkla det vardagliga 
livet med direkt närhet till service, utbildning, kollektivtrafik, nöjen, rekreation med mera från sin 
bostad. Det är viktigt att skapa lättillgängliga och attraktiva mötesplatser som är inbjudande, 
attraktiva och varierande och som inbjuder till umgänge, lek och välbefinnande. Parken i väster kan 
med fördel få en varierande utformning och komplettera med funktioner som saknas i närområdet 
idag och som ska vara tillgängligt för alla.  

Det bör även vara möjligt att använda skolgård, idrottshall och utbildningslokaler på kvällstid och 
helger för exempelvis småbarnslek, föreningsliv och kulturella ändamål. Att tillskapa 
verksamhetslokaler i bostadskvarteren kan även erbjuda möjligheter för mindre verksamhetsutövare 
som exempelvis ett café, en frisör, en ateljé.  Bostadsgårdarna skulle kunna optimeras för att bidra 
med liv, rörelse och ökad tillgänglighet i området. 

 

Trygghet 

Stor vikt behöver läggas på belysningen i området längs gång- och cykelstråk, torgbildningar, park 
och skolgård. Belysningen vid fasader och entrépunkter bidrar även det till upplevd trygghet. Om 
möjligt bör större buskage och mörka områden undvikas då det tenderar att skapa otrygga miljöer.  



Tydliga baksidor som riskerar att bli ”hängytor” under dygnets mörka timmar måste undvikas. 
Exempel på åtgärder är att skapa siktlinjer, öppna kvarter, välplanerad belysning och ögon på 
platsen. Det är även av stor vikt att utforma större ytor som cykelparkeringar, torg och 
parkeringsgarage noggrant som lätt tenderar att upplevas som otrygga platser. Att erbjuda möjlighet 
till att låsa sin cykel nära sin målpunkt bör möjliggöras för att minska risk för cykelstölder. 

Den blandning av funktioner som projektet föreslår kommer innebära fler människor i rörelse även 
under kvällstid och på helger vilket kommer öka den upplevda tryggheten med fler ögon på platsen 
dygnet runt, året runt. Gena och väl upplysta stråk för fotgängare och cyklister är en förutsättning för 
att människor ska röra sig till fots på platsen. Det är även viktigt att stärka kopplingen mellan parken, 
Industrigatan och Varlavägen. 

Att skapa en trygg och säker trafikmiljö är en förutsättning där välutformade gång- och cykelstråk och 
säkra passager behöver skapas inom området med fokus på de oskyddade trafikanterna, i synnerhet 
intill skolan och dess entréer där yngre människor kommer röra sig i större utsträckning.  

Utformningen av Industrigatan är viktig ur ett trygghets- och säkerhetsperspektiv. Om möjligt bör det 
undvikas att Industrigatan blir för rak då det kan inbjuda till höga hastigheter som kan skapa 
konfliktsituationer med oskyddade trafikanter, i synnerhet barn som kommer röra sig frekvent i 
området till och från skolan. 

 

Mobilitet 

Det är av stor vikt att gång- och cykelvägar byggs ut och förbättras i takt med att området utvecklas. 
Kopplingar mot samtliga väderstreck kan förbättras för oskyddade trafikanter med nya gång- och 
cykelvägar genom parken i väster, längs Industrigatan samt längs Borgmästaregatan i söder. Att 
stärka kopplingarna till angränsande målpunkter utanför planområdet som exempelvis Kungsmässan, 
Varlaskolan och kvarteret Valand är av stor vikt – barriärer som vägarna kan upplevas som idag 
behöver minska och trygga över- och undergångar säkras.  

Skolan som kommer bli en målpunkt för många behöver nås på ett enkelt och tryggt sätt med alla 
typer av färdmedel. Cykelbanan bör placeras så nära skolans fasad som möjligt för att undvika 
onödiga korsningspunkter vid Industrigatan. Det är även viktigt att utforma cykelparkeringar nära 
målpunkterna som kan bidra till en ökad användning av cykel inom området.  Att skapa ytor för 
hämta/lämna med bil i direkt anslutning till skolan är med en viktig aspekt att ha med sig. 

Etablering av bil- och cykelpooler bör få ta plats och placeras på strategiska platser i området. För att 
skapa god orienterbarhet genom området är det viktigt att skapa tydliga och lättförstådda skyltar 
som även kan förstås av barnen som kommer röra sig i området. För orienterbarhetens skull är det 
även fördelaktigt att skapa flera alternativa vägar att röra sig på genom området, exempelvis genom 
att bryta upp bebyggelsen i mindre enheter som möjliggör för gena stråk mellan olika målpunkter. 

 

Samvaro 

Att skapa varierande mötesplatser som tilltalar en bredare mångfald av brukare/användare och som 
kan användas under hela året bör skapas i området. Det kan exempelvis vara att erbjuda 
väderskyddade platser med skärmtak, olika typer av sittmöjligheter och mötesplatser med varierat 
innehåll som tilltalar unga som äldre, män som kvinnor.  



Möjligheter finns i området att skapa flertalet attraktiva och varierande mötesplatser i parken, på 
skolgården (de tider skolan är stängd) samt vid de torgbildningar som projektet föreslår. Även 
bostadsgårdarnas utformning och innehåll är viktig att tänka igenom så det blir en intressant plats 
som kan inbjuda till gemenskap och möten över generationsgränserna.  

Mötesplatserna kan med fördel komplettera de funktioner som saknas i närområdet idag samt 
inbjuda till olika aktiviteter för att öka attraktiviteten att röra sig inom området för boende i området 
men även för besökare. Konstutsmyckning behöver få ta plats i området när det utvecklas då det 
bidrar till något extra till området. Möjligheten att ladda sin mobiltelefon vid mötesplatserna i 
området bör utredas. 


