KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2022-04-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde tisdagen den 19 april 2022 kl. 08:30
Kungsbackarummet, Storgatan 37

Ärende

Beteckning

Val av justerare

Förslag

Thure Sandén

1.

Redovisning av icke
färdigberedda motioner
(1, 2022)

2022-00048

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

2.

Svar på Socialdepartementets
remiss över Från delar till
helhet - En reform för
samordnade, behovsanpassade
och personcentrerade insatser
till personer med samsjuklighet
(SOU 2021:93 )

2021-01222

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

3.

Svar på Justitiedepartementets
remiss - Förbättrade åtgärder
när barn misstänks för brott
(SOU 2022:1)

2022-00126

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

4.

Svar på motion från Roger
Larsson (KB) om forum för
samtal och samverkan i frågor
som berör funktionsnedsatta

2021-00657

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Andrea Egerlundh
Kommunledningskontoret
Direkt 0300-834272
andrea.egerlundh@kungsbacka.se

Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke
färdigberedda motioner till och med 2022-03-17 till
protokollet.
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-0328, och översänder det som sitt svar till
Socialdepartementet.

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-0324, och översänder det som sitt svar till
Justitiedepartementet.

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad
med hänvisning till att forum för samtal och
samverkan i frågor som rör funktionsnedsatta redan
finns och är under utveckling.

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

Beteckning

Förslag

5.

Svar på motion från Carita
Boulwén (SD) och Stefan
Jägnert (SD) om riktlinjer för
dagarvode

2021-00864

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

6.

Godkännande av
projektbeställning samt
överlämnande för att upprätta
detaljplan för skola inom Åsa
5:246

2022-00087

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

7.

Godkännande av
projektbeställning för
upprättande av detaljplan för
Kungsbackas sjukhus inom
Tölöberg 2 och Tölö 1:17

2021-00513

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

8.

Erinran beträffande innehåll i
2020-00386
samrådshandling gällande
detaljplan för Sydöstra centrum,
etapp 1

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

9.

Information om hållbarhet (från 2022-00080
årshjul) (45 min)

-

Klockan 08:45-09:30
Sven-Erik Bergström,
Julia Emqvist,
Viktoria Fagerlund,
Agneta Nordström

Kommunfullmäktige avslår motionen med
hänvisning till att ersättningarna enligt gällande
regelverk uppgår till ett skäligt belopp för en hel
dags sammanträden.
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för
detaljplan för skola inom Åsa 5:246 i Åsa, daterad
2022-03-17.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden
att upprätta förslag till detaljplan för skola inom Åsa
5:246 i Åsa.
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för
detaljplan för Kungsbackas sjukhus inom Tölöberg 2
och Tölö 1:17 i Kungsbacka, daterad 2022-03-17,
som ett tillägg till kommunstyrelsens beslut om att
upprätta detaljplan 2018-10-23, § 243.
Kommunstyrelsen förordar att byggnadsnämnden
genomför samråd för detaljplan sydöstra centrum,
etapp 1 enligt samrådshandling daterad 2022-01-03.
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Ärende

Beteckning

Förslag

2020-00049

-

11. Information om planering av
2022-00323
intern kontroll 2023 för
kommunstyrelsen (från årshjul)

-

10. Information om status för
återvinningscentral i Frillesås
Klockan 09:35- 09:55
Johan Gerremo,
Emma Kjernald

Klockan 10:10-10:40
Lotta Gradén
12. Information om arbetet med
prioinitiativ (från årshjul)

2022-00146

-

2022-00014

-

Klockan 10:45-11:45
Anneli Skoglund,
Haris Kadic,
Lisa Håkansson,
Sofia Rådström,
Henrietta Arnesson,
Anna Hjelm-Voll,
Simon Wallengren
13. Information från ledamöter och
förvaltning

Lisa Andersson
ordförande

Andrea Egerlundh
kommunsekreterare

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-03-17
Diarienummer

KS 2022-00048

Redovisning av icke färdigberedda motioner (1, 2022)
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke färdigberedda motioner till och med 2022-03-17
till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut
inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta
och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tidpunkt.
I Kungsbacka kommun ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa till fullmäktige vilka motioner
som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska även innehålla planerat datum för behandling i fullmäktige för de motioner som är
äldre än ett år. Redovisningen innehåller tre motioner äldre än ett år. Svar på dessa motioner beräknas
under andra och tredje kvartalet 2022. Utöver det innehåller redovisningen ett antal motioner som
väcktes i kommunfullmäktige i slutet av 2020 eller början av 2021. Dessa motioner är inplanerade för
politisk behandling under det andra kvartalet 2022 och beräknas med andra ord kunna besvaras inom
ett år eller strax över ett år från att de väcktes.
Även övriga motioner kommer enligt bedömningen att kunna behandlas politiskt inom den angivna
ettårsgränsen. Sammanställningen omfattar motioner som väckts, men inte besvarats till och med den
17 mars 2022.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-17
Sammanställning, redovisning av motioner, 2022-03-17

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

Kommunledningskontoret
Kristina Gudmundson
0300-83 44 99
Kommunsekreterare
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Datum

2022-03-17
Diarienummer

KS 2022-00048

Redovisning av icke färdigberedda motioner (1, 2022)

Motioner äldre än ett år
KS/2019-00804

KS/2020-00923

KS/2020-01159

Motion – Skolan ska vara en trygg och säker plats för våra elever,
lärare och övrig skolpersonal
Väcktes:
2019-11-05
Motionär:
Carita Boulwén (SD), Roger Krantz (SD) och Susanne
Andersson (SD)
Remissinstans:
K&F, SE, FG, GA
Remitterad:
2019-12-16
Notering:
Svar beräknas till Q3, 2022.
Motion – Ökad grundbemanning inom äldreomsorgen
Väcktes:
2020-10-06
Motionär:
Maj-Britt Rane Andersson (S)
Remissinstans:
Nämnden för Vård och omsorg
Remitterad:
2020-12-01
Notering:
Svar beräknas till Q2, 2022
Motion – Bygg för framtiden
Väcktes:
2021-02-02
Motionär:
Kent Stenhammar (S)
Remissinstans:
Byggnadsnämnden, Eksta Bostads AB
Remitterad:
2021-03-02
Notering:
Svar beräknas Q2, 2022

Motioner – ej äldre än ett år
KS/2021-00407

Motion – Kompetenslyft – för att främja kvalitét och trygghet
Väcktes:
2021-04-13
Motionär:
Eva Borg, Rickard Wäst, Johan Tolinsson (S)
Remissinstans:
Kommunstyrelsens förvaltning
Remitterad:
2021-05-11
Notering:
Svar beräknas Q2, 2022

Kommunledningskontoret
Kristina Gudmundson
Kommunsekreterare

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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KS/2021-00457

KS/2021-00501

KS/2021-00657

KS/2021-00864

KS/2021-00996

KS/2021-00997

KS/2021-01028
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Motion – Villkor för gravida kvinnor med Kungsbacka kommun som
arbetsgivare
Väcktes:
2021-04-13
Motionär:
Roger Larsson (KB)
Remissinstans:
Kommunstyrelsens förvaltning
Remitterad:
2021-05-11
Notering:
Svar beräknas Q2, 2022
Motion – Digital "Fixare" för 65+ samt de med funktionsnedsättning
Väcktes:
2021-05-04
Motionär:
Agnetha Ernegård (-)
Remissinstans:
VO, IF, KTF
Remitterad:
2021-06-09
Notering:
Svar beräknas Q2, 2022
Motion – Forum för samtal och samverkan i frågor som berör
funktionsnedsatta
Väcktes:
2021-06-08
Motionär:
Roger Larsson, Stefan Sundberg (KB)
Remissinstans:
IF
Remitterad:
2021-08-17
Notering:
Svar beräknas Q2, 2022
Riktlinjer för dagarvode
Väcktes:
2021-09-07
Motionär:
Carita Boulwén, Stefan Jägnert (SD)
Remissinstans:
Kommunstyrelsens förvaltning
Remitterad:
2021-09-28
Notering:
Svar beräknas Q3, 2022
Motion – Marknad och torghandel på Kungsbacka Torg
Väcktes:
2021-11-09
Motionär:
Roger Larsson (KB)
Remissinstans:
TE
Remitterad:
2021-11-30
Notering:
Svar beräknas till Q2, 2022.
Motion – Marknadsföring via storbildsskärm utmed E6:an
Väcktes:
2021-11-09
Motionär:
Roger Larsson (KB)
Remissinstans:
KLK, enheten kommunikation för förändring
Remitterad:
2021-11-30
Notering:
Svar beräknas till Q2, 2022
Motion – Låt Kungsbackas skolelever få ”Spring i benen”
Väcktes:
2021-11-09

KUNGSBACKA KOMMUN

Motionär:
Remissinstans:
Remitterad:
Notering:
KS/2021-01086

KS/2021-01098

KS/2021-01101

KS/2021-01154

KS/2021-01155

KS/2021-01156
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Johan Tholinsson, Magdalena Sundqvist och
Rickard Wäst (S)
FG
2021-11-30
Svar beräknas till Q2, 2022

Motion – Gratis broddar till invånare som fyllt 70 år
Väcktes:
2021-11-09
Motionär:
Agnetha Ernegård (-)
Remissinstans:
VO, K&F
Remitterad:
2022-02-08
Notering:
Svar beräknas Q4, 2022
Motion – Krav på utdrag ur polisens belastningsregister för anställning
inom vård och omsorg
Väcktes:
2021-11-09
Motionär:
Agnetha Ernegård (-)
Remissinstans:
VO
Remitterad:
2021-11-30
Notering:
Svar beräknas till Q4, 2022.
Motion – Utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom
Kungsbacka kommun
Väcktes:
2021-11-09
Motionär:
Carita Boulwén (SD)
Remissinstans:
VO
Remitterad:
2021-11-30
Notering:
Svar beräknas till Q4
Öppna restaurangerna på våra äldreboenden
Väcktes:
2021-12-07
Motionär:
Johan Tolinson (S)
Remissinstans:
VO och SE
Remitterad:
2020-12-21
Notering:
Svar beräknas till Q3, 2022
Motion – Närvarorätt / Ersättning för personalföreträdare i politiska
nämnder
Väcktes:
2021-12-07
Motionär:
Johan Tolinson (S)
Remissinstans:
KLK HR
Remitterad:
2021-12-21
Notering:
Svar beräknas Q4, 2022
Motion – Utveckla ledarskapet i Kungsbacka
Väcktes:
2021-12-07

KUNGSBACKA KOMMUN

KS/2021-01157

KS/2021-01193

KS/2021-01200

KS/2022-00065

KS/2022-00083

KS/2022-00096
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Motionär:
Remissinstans:
Remitterad:
Notering:

Johan Tolinson (S)
KLK HR
2021-12-21
Svar beräknas till Q4, 2022

Motion – Bygg i trä
Väcktes:
Motionär:
Remissinstans:
Remitterad:
Notering:

2021-12-07
Eva Borg (S)
BN, SE
2022-12-21
Svar beräknas till Q4, 2022

Motion – Inför kommunala ordningsvakter som patrullerar på särskilt
otrygga platser i Kungsbacka
Väcktes:
2021-12-07
Motionär:
Carita Boulwén och Hampus Jägnert (SD)
Remissinstans:
K&F
Remitterad:
2020-12-21
Notering:
Svar beräknas till Q3, 2022
Motion – Klassisk arkitektur i centrala Kungsbacka
Väcktes:
2022-02-08
Motionär:
Torbjörn Andersson (SD)
Remissinstans:
BN & KTF
Remitterad:
2022-03-09
Notering:
Svar beräknas till Q4, 2022
Motion – Havet, skolmat och näringslivsutveckling i Kungsbacka
Väcktes:
2022-02-08
Motionär:
Maria Losman (MP)
Remissinstans:
SE, GA & FG
Remitterad:
2022-03-09
Notering:
Svar beräknas till Q4, 2022
Motion – Fullvaccinering inom Kungsbacka kommuns verksamheter
Väcktes:
2022-02-08
Motionär:
Roger Larsson (KB)
Remissinstans:
Kommunstyrelsens förvaltning
Remitterad:
2022-03-01
Notering:
Svar beräknas till Q1, 2023

Motion – Lägenheter till studenter och anställda i Vård &
omsorgsboenden
Väcktes:
2022-02-08

KUNGSBACKA KOMMUN

Motionär:
Remissinstans:
Remitterad:
Notering:
KS/2022-00140

KS/2022-00141

KS/2022-00177

KS/2022-00206

KS/2022-00222
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Agnetha Ernegård (-)
SE, VO & Eksta
2022-03-09
Svar beräknas till Q4, 2022

Motion – Minska avgaser och buller med avgiftsfri och fossilfri
busslinje
Väcktes:
2022-02-08
Motionär:
Magdalena Sundqvist och Johan Tolinsson (S)
Remissinstans:
Samhällsbyggnadskontoret
Remitterad:
2022-03-02
Notering:
Svar beräknas till Q2, 2022
Motion – Flytt av Kungsbacka sjukhus
Väcktes:
2022-02-08
Motionär:
Roger Larsson (KB)
Remissinstans:
Samhällsbyggnadskontoret
Remitterad:
2022-03-02
Notering:
Svar beräknas till Q1, 2023
Motion – Policy gällande arbetsordning på möten i kommunfullmäktige
Väcktes:
2022-03-08
Motionär:
Agnetha Ernegård (-)
Remissinstans:
För fördelning
Remitterad:
Notering:
Motion – Lygnerns vatten värt att värna
Väcktes:
2022-03-08
Motionär:
Maria Losman MP
Remissinstans:
För fördelning
Remitterad:
Notering:
Motion – Byggnation av bandyhall i Frillesås
Väcktes:
2022-03-08
Motionär:
Agnetha Ernegård (-)
Remissinstans:
För fördelning
Remitterad:
2022-03Notering:

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-03-28

Diarienummer

KS 2021-01222

Svar på remiss från Socialdepartementet: Från delar till helhet – En reform för
samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med
samsjuklighet (SOU 2021:93)
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-03-28, och översänder det som sitt svar till
Socialdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets delbetänkande av
utredningen Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade
insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93). Utredningens uppdrag är att analysera och
lämna förslag på hur samverkan kan förbättras och hur ansvarsfördelningen för personer med
samsjuklighet kan förändras mellan huvudmännen och inom verksamheter med samma huvudman. I
huvudsak rör det organisering och finansiering mellan och inom kommun och region.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-28
Yttrande, 2022-03-28
Nämnden för Individ & Familjeomsorg2022-03-24 § 39
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs yttrande, 2022-03-24
Remiss från Socialdepartementet: Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade
och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93)
Beslutet skickas till
Socialdepartementet

Beskrivning av ärendet
Kungsbacka kommun har givits möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets delbetänkande av
utredningen Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade
Kungsbacka kommun
Lotta Gradén
0300-834230
Specialist internkontroll
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insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93). Utredningens uppdrag är att analysera och
lämna förslag på hur samverkan kan förbättras och hur ansvarsfördelningen för personer med
samsjuklighet kan förändras mellan huvudmännen och inom verksamheter med samma huvudman. I
huvudsak rör det organisering och finansiering mellan och inom kommun och region.
Kungsbacka kommun instämmer i utredningens förslag som helhet. Precis som utredningen
konstaterar är det ett område med större brister i ett nationellt perspektiv där det handlar om att inte
bara förändra gränssnitt mellan huvudmän utan också öka såväl volymer som tillgänglighet till insatser
för målgruppen. Utredningen föreslår en längre period för införande med nationellt stöd och
stimulansmedel samtidigt som man föreslår en skatteväxling från kommun till region. Kungsbacka
kommun framhåller i sitt yttrande att finansieringsprincipen måste följas fullt ut även med avseende på
ambitions- och volymökningar och att metoden för finansiering behöver utredas ytterligare.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

YTTRANDE
Kommunstyrelsen
Datum

Till

2022-03-28

Socialdepartementet

Diarienummer

Ert diarienummer

KS 2021-01222

S2021/07629

Yttrande över Socialdepartementets remiss: Från delar till helhet – En reform för
samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med
samsjuklighet (SOU 2021:93)
Sammanfattande inställning
Kungsbacka kommun anser att de författningsförslag som utredningen lämnar är bra och relevanta.
Kungsbacka kommun instämmer i utredningens förslag som helhet men vill särskilt betona några
avgörande förutsättningar och förslag liksom vikten av att finansieringsprincipen följs och att reformen
ges en varaktig finansiering bortom införandeperioden.
Kommunens inställning i detalj
Kungsbacka kommun instämmer i utredningens förslag som helhet med utgångspunkten att det behövs
en genomgripande reform av samhällets insatser till personer med samsjuklighet som också förutsätter
ett förändrat huvudmannaskap för vård och stöd till alla personer med skadligt bruk eller beroende.
Förslaget som helhet bedöms kunna skapa förutsättningar för att uppnå syftet att bidra till ökad
samordning, behovsanpassning och personcentrering för målgruppen.
Kap. 9 Förändrad styrning av insatser för personer med samsjuklighet
Kungsbacka kommun instämmer med utredningen om att det krävs reformering av samhällets insatser
till personer med samsjuklighet.
I dag ges insatser till personer inom denna målgrupp på ett mer fragmenterat sätt som ofta innebär att
det uppstår mellanrum mellan olika verksamheter och dessa, redan utsatta personer, får inte det stöd
och den hjälp de behöver. För en mer hållbar välfärd behövs en kulturförändring i ledning och styrning
av verksamheterna på olika nivåer. Betydelsefullt är också att detta är i linje med de slutsatser som
dragits av Tillitsdelegationen (SOU 2018:47, SOU 2019:43).
Kap. 9.2.1 Hälso- och sjukvården ska ansvara för all behandling av skadligt bruk och
beroende
Kungsbacka kommun välkomnar och instämmer i förslaget då det innebär en avgörande och tydlig
ansvarsfördelning mellan kommun och region.

Kommunstyrelsen
kommun@kungsbacka.se
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Kap. 9.3 Perspektivförskjutning för socialtjänstens arbete med skadligt bruk och beroende
Kungsbacka kommun instämmer i förslaget och vikten av en perspektivförskjutning från behandling
av skadligt bruk och beroende till socialtjänstens kärnuppdrag och särskilda kompetens.
Till skillnad från att bedriva behandling för skadligt bruk och beroende ska socialtjänsten öka fokus på
att främja ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i
samhällslivet samt att frigöra och utveckla resurser. Tillgången på evidensbaserade sociala stödinsatser
behöver förbättras. Det förebyggande arbetet behöver fortsätta utvecklas, följas upp och utvärderas.
Detta är också i enlighet med slutbetänkandet En hållbar socialtjänst (SOU 2020:47) vars framtida
införande bedöms vara en avgörande förutsättning för att skapa långsiktigt hållbara förändringar i
enlighet med förslagen i denna remiss.
Kap. 9.3.4 Socialtjänstens ansvar för uppväxtförhållanden omfattar fortfarande skadligt bruk
och beroende
Kungsbacka kommun instämmer i förslaget och vill betona vikten av att socialtjänsten fortsatt ska ha
en viktig roll i att verka för trygga och goda uppväxtförhållanden, vilket inkluderar förhållanden
relaterade till skadligt bruk och beroende både hos barn och föräldrar.
Enligt bedömning finns det behov av att det i lag ställs uttryckliga krav på att kommunerna
tillsammans med regionerna tar fram gemensamma strukturer för omhändertagande av skadligt bruk
och beroende hos barn och unga och samarbetar i integrerade verksamheter för barn och unga. Detta
på motsvarande sätt som utredningens förslag i kapitel 11.1 om vård- och stödsamordning.
Kap. 9.4.3 Om regionen inte fullgör sina åtaganden inträder betalningsansvar
Kungsbacka kommun instämmer i förslaget om att införa betalningsansvar enligt schablon för hälsooch sjukvårdsinsatser i samband med insats i form av vistelse på HVB.
Detta bedöms ge förutsättningar för ökat gemensamt ansvarstagande och förbättrad samverkan för
målgruppen jämfört med nuläget.
Kap. 11.1 En skyldighet att bedriva samordnad verksamhet införs
Kungsbacka kommun instämmer i förslaget om att regionen och kommunerna i länet gemensamt ska
bedriva vård- och stödverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning med behov av
särskild samordning för att insatser från både hälso- och sjukvård samt socialtjänst ska kunna
genomföras.
I enlighet med utredningens utgångspunkt betonas att en avgörande förutsättning för en sådan
verksamhet är att den har en gemensam ledning och styrning och att personalen arbetar mot
gemensamt uppsatta mål. Detta poängteras utifrån erfarenheterna att grundorsaken till bristande
samverkan oftast är att ledning och styrning drivs utifrån olika verksamheter, organisatoriska gränser,
lagar och huvudmän.
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Kap. 15.2.3 Förslag som innebär nya åtaganden
Utredningen andas genomgående en ambitionsökning och pekar på bristande tillgång till insatser för
målgruppen vad gäller i princip alla områden. Kungsbacka kommun anser att utredningen genom att
endast peka ut sprututbyte som nytt åtagande ger ett smalt och förenklat underlag för att flytta resurser
mellan kommuner och regioner i konsekvens med förflyttat gränssnitt/ansvar. Till exempel nämns i
sammanfattningen att den samordnade vård- och stödverksamheten kan komma att kräva särskilda
insatser för att utveckla ett gemensamt arbetssätt som inte tidigare praktiserats i hälso- och sjukvård
och socialtjänst (sid 31). Se också 15.8.
Kap 15.8 Ekonomiska konsekvenser
Kungsbacka kommun instämmer i utredningens förslag om att staten bör överväga att avsätta
ytterligare medel till inrättande och genomförande av vård- och stödverksamheten med hänsyn till de
stora brister som finns på området. För att åstadkomma de ambitionsökningar som framgår av
reformens tio bärande delar räcker det sannolikt inte att överföra resurser från kommuner till regioner
utan finansieringsprincipen måste följas i alla delar. Vidare anser Kungsbacka kommun att det är
viktigt att reformen får en varaktig finansiering över tid och att även perioden efter införandet bör
adresseras.
Kungsbacka kommun anser också att utredningens förslag om skatteväxling som förhandlas och
beslutas på lokal nivå inte kommer att bidra till att utjämna regionala olikheter. Formen för
finansiering behöver utredas ytterligare.
Kap. 16 Förberedelse och stöd till införandet
Kungsbacka kommun instämmer i förslaget att staten ska ingå en överenskommelse med
Socialstyrelsen och SKR om implementeringsstöd till regioner och kommuner.
Det är en omfattande och komplex omställning på flera olika nivåer som behöver göras i samband med
införandet av förslaget. Dels gemensamt mellan region och kommuner, dels inom respektive
huvudman. Här är det avgörande att det under perioden 2023–2027 med god framförhållning verkligen
avsätts tillräckliga stimulansmedel i kombination med nationellt stöd för implementeringen av hela
reformen.
Kungsbacka kommun
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Datum

2022-03-24

§ 39
Dnr 2021-00343
Remiss - Från delar till helhet - En reform för samordnade,
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med
samsjuklighet
Beslut
Nämnden för Individ & Familjeomsorg avger yttrande på remissen, Från delar till
helhet, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med
samsjuklighet (SOU 2021:93) till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Yttrande över Socialdepartementets remiss: Från delar till helhet (SOU 2021:93)
Nämnden för Individ & Familjeomsorg anser att de författningsförslag som
utredningen lämnar är bra och relevanta. Nämnden för Individ & Familjeomsorg
instämmer i utredningens förslag som helhet och vill särskilt betona några avgörande
förutsättningar och förslag.
Beslutsunderlag
Se, jämte yttrande på remiss och bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-07,
där det föreslås att nämnden avger yttrande på remissen, Från delar till helhet,
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet
(SOU 2021:93), till kommunstyrelsen.
Yttrande över remiss, 2022-03-07
Begäran om yttrande till kommunstyrelsen 2021-12-14
Från delar till helhet, SOU 2021:93
Beslutsgång
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att avge yttrande på
remissen, Från delar till helhet, behovsanpassade och personcentrerade insatser till
personer med samsjuklighet (SOU 2021:93) till kommunstyrelsen.
Förslaget antas.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

YTTRANDE
Nämnd

Till

Datum

Kommunstyrelsen
KS 2021-01222

2021-12-22
Diarienummer

IF 2021-00343

Yttrande över Socialdepartementets remiss: Från delar till helhet (SOU 2021:93)
Sammanfattande inställning
Nämnden för Individ & Familjeomsorg anser att de författningsförslag som utredningen lämnar är bra
och relevanta. Nämnden för Individ & Familjeomsorg instämmer i utredningens förslag som helhet
och vill särskilt betona några avgörande förutsättningar och förslag.
Nämndens ställningstagande i detalj
Yttrande över delbetänkande av Samsjuklighetsutredningen, Från delar tillhelhet (SOU 2021:93). En
reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med
samsjuklighet.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg instämmer i utredningens förslag som helhet samt i
utgångspunkten att det behövs en genomgripande reform av samhällets insatser till personer med
samsjuklighet som också förutsätter ett förändrat huvudmannaskap för vård och stöd till alla personer
med skadligt bruk eller beroende. Förslaget som helhet bedöms kunna skapa förutsättningar för att
uppnå syftet att bidra till ökad samordning, behovsanpassning och personcentrering för målgruppen.
Kap. 9 Förändrad styrning av insatser för personer med samsjuklighet
Nämnden för Individ & Familjeomsorg instämmer med utredningen om att det krävs reformering av
samhällets insatser till personer med samsjuklighet.
Idag ges insatser till personer inom denna målgrupp på ett mer fragmenterat sätt som ofta innebär att
det uppstår mellanrum mellan olika verksamheter och dessa, redan utsatta personer får inte den stöd
och hjälp de behöver. För en mer hållbar välfärd behövs en kulturförändring i ledning och styrning av
verksamheterna på olika nivåer. Betydelsefullt är också att detta är i linje med de slutsatser som dragits
av Tillitsdelegationen (SOU 2018:47, SOU 2019:43).
Kap. 9.2.1 Hälso- och sjukvården ska ansvara för all behandling av skadligt bruk och
beroende
Nämnden för Individ & Familjeomsorg välkomnar och instämmer i förslaget genom att det innebär en
avgörande och tydlig ansvarsfördelning mellan kommun och region.
Nämnden för Individ & Familjeomosrg
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Kap. 9.3 Perspektivförskjutning för socialtjänstens arbete med skadligt bruk och beroende
Nämnden för Individ & Familjeomsorg instämmer i förslaget och vikten av en perspektivförskjutning
från behandling av skadligt bruk och beroende till socialtjänstens kärnuppdrag och särskilda
kompetens.
Till skillnad från att bedriva behandling för skadligt bruk och beroende ska socialtjänsten öka fokus på
att främja ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i
samhällslivet samt att frigöra och utveckla resurser. Tillgången på evidensbaserade sociala stödinsatser
behöver förbättras. Det förebyggande arbetet behöver fortsätta utvecklas, följas upp och utvärderas.
Detta är också i enlighet med slutbetänkandet En hållbar socialtjänst (SOU 2020:47) vars framtida
införande bedöms vara en avgörande förutsättning för att skapa långsiktigt hållbara förändringar i
enlighet med förslagen i denna remiss.
Kap. 9.3.4 Socialtjänstens ansvar för uppväxtförhållanden omfattar fortfarande skadligt bruk
och beroende
Nämnde för Individ & Familjeomsorg instämmer i förslaget och vill betona vikten av att socialtjänsten
fortsatt har en viktig roll i att verka för trygga och goda uppväxtförhållanden, vilket inkluderar
förhållanden relaterade till skadligt bruk och beroende både hos barn och föräldrar.
Enligt bedömning finns det behov av att det i lag ställs uttryckliga krav på att kommunerna
tillsammans med regionerna, tar fram gemensamma strukturer för omhändertagande av skadligt bruk
och beroende hos barn och unga, och samarbetar i integrerade verksamheter för barn och unga. Detta
på motsvarande sätt som utredningens förslag i kapitel 11.1 om vård- och stödsamordning.
Kap. 9.4.3 Om regionen inte fullgör sina åtaganden inträder betalningsansvar
Nämnden för Individ & Familjeomsorg instämmer i förslaget om att införa betalningsansvar enligt
schablon för hälso- och sjukvårdsinsatser i samband med insats i form av vistelse på HVB.
Detta bedöms ge förutsättningar för ökat gemensamt ansvarstagande och förbättrad samverkan för
målgruppen jämfört med nuläget.
Kap. 11.1 En skyldighet att bedriva samordnad verksamhet införs
Nämnden för Individ & Familjeomsorg instämmer i förslaget om att regionen och kommunerna i länet
gemensamt ska bedriva vård- och stödverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning med
behov av särskild samordning för att insatser från både hälso- och sjukvård samt socialtjänst ska kunna
genomföras.
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I enlighet med utredningens utgångspunkt betonas att en avgörande förutsättning för en sådan
verksamhet är att den har en gemensam ledning och styrning och att personalen arbetar mot
gemensamt uppsatta mål. Detta poängteras utifrån erfarenheterna att grundorsaken till bristande
samverkan oftast är att ledning och styrning drivs utifrån olika verksamheter, organisatoriska gränser,
lagar och huvudmän.
Kap. 16 Förberedelse och stöd till införandet
Nämnden för Individ & Familjeomsorg instämmer i förslaget att staten ska ingå en överenskommelse
med Socialstyrelsen och SKR om implementeringsstöd till regioner och kommuner.
Det är en omfattande och komplex omställning på flera olika nivåer som behöver göras i samband med
införandet av förslaget. Dels gemensamt mellan region och kommuner, dels inom respektive
huvudman. Här är det avgörande att det under perioden 2023-2027 med god framförhållning verkligen
avsätts tillräckliga stimulansmedel i kombination med nationellt stöd för implementeringen av hela
reformen.

Kungsbacka kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-03-24
Diarienummer

KS 2022-00126

Svar på Justitiedepartementets remiss av betänkandet av utredningen Förbättrade
åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1)
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-03-24, och översänder det som sitt svar till
Justitiedepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Justitiedepartementets betänkande av
utredningen Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1). Utredningen syftar till att
förbättra regelverket och säkerställa en hög grad av rättssäkerhet och effektivitet upprätthålls i
utredningar där barn misstänks för brott. För kommunens del handlar förslagen främst om ett utökat
och förbättrat samarbete mellan socialtjänst och rättsvårdande myndigheter och krav på socialtjänstens
närvaro vid förhör av barn.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-24
Yttrande, 2022-03-24
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2022-03-24, § 40
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-03-07
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs yttrande, 2022-03-07
Justitiedepartementets remiss av betänkandet av utredningen Förbättrade åtgärder när barn misstänks
för brott (SOU 2022:1)
Beslutet skickas till
Justitiedepartementet
Beskrivning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Justitiedepartementets betänkande av
utredningen Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1).

Kungsbacka kommun
Lotta Gradén
0300-834230
Specialist kvalitet & internkontroll
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Utredningen och dess förslag syftar till att förbättra regelverket och säkerställa en hög grad av
rättssäkerhet och att effektivitet upprätthålls i utredningar där barn misstänks för brott. För kommunens
del handlar förslagen främst om ett utökat och förbättrat samarbete mellan socialtjänst och
rättsvårdande myndigheter och krav på socialtjänstens närvaro vid förhör av barn. Kommunen
instämmer i utredningens under förutsättning att finansieringsprincipen följs fullt ut särskilt vad gäller
ökade arbetsuppgifter för socialtjänsten.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

YTTRANDE
Kommunstyrelsen
Datum

Till

2022-03-24

Justitiedepartementet

Diarienummer

Ert diarienummer

KS 2022-00126

Ju2022/00245

Yttrande över Justitiedepartementets remiss av betänkandet av utredningen
Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1)
Sammanfattande inställning
Kungsbacka kommun anser att de författningsförslag som utredningen lämnar är bra och relevanta.
Kommunen instämmer därför i utredningens förslag under förutsättning att finansieringsprincipen följs
fullt ut, särskilt vad gäller ökade arbetsuppgifter för socialtjänsten.
Kommunens inställning i detalj
6.3.6 Bestämmelserna om socialtjänstens närvaro vid förhör med barn som misstänks för
brott bör skärpas.
Kungsbacka kommun instämmer i hela förslaget om ökade krav på att socialnämnden ska närvara vid
förhör med den som inte fyllt 18 år.
Det är oftast en fördel om socialtjänsten deltar vid förhör och på så sätt kommer in i ett ärende på ett så
tidigt stadium som möjligt. Vid de tillfällen socialtjänsten idag inte deltar i förhör med alla under 18 år
är det oftast beroende på ett ansträngt arbetsläge och att förhöret kommer med kort varsel vilket gör
det svårt att prioritera. Det är därför viktigt att en lagändring kombineras med en beräkning av hur
mycket ökade resurser som behöver ges för att ha socialsekreterare med beredskap att delta i förhör
med kort varsel.
10.2.3 Förslagen om åtgärder för att säkerställa effektiva och rättssäkra utredningar när barn
misstänks för brott
Utredningen anger att förslaget som innebär ett skärpt krav på att en företrädare för socialtjänsten ska
närvara vid förhör med barn som misstänks för brott får antas innebära en ökad belastning på
socialtjänsten, men att det inte är möjligt att göra någon närmare uppskattning av i vilken omfattning
detta kommer att ske.
Kungsbacka kommun anser att en bedömning av omfattningen måste göras och medel måste tillföras
socialtjänsterna i enlighet med finansieringsprincipen. I denna bedömning måste också tid för
beredskap att medverka i förhör med kort varsel beaktas.

Kommunstyrelsen
kommun@kungsbacka.se
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Datum

2022-03-24

§ 40
Dnr 2022-00041
Remiss - Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott
(SOU 2022:1)

Beslut
Nämnden för Individ & Familjeomsorg avger yttrande på remissen, - Förbättrade
åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1), till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Yttrande över Justitiedepartementets remiss: Förbättrade åtgärder när barn misstänks
för brott (SOU 2022:1)
Nämnden för Individ & Familjeomsorg anser att de författningsförslag som
utredningen lämnar är bra och relevanta. Nämnden för Individ & Familjeomsorg
instämmer därför i utredningens förslag som helhet.
Beslutsunderlag
Se, jämte yttrande på remiss och bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-07,
där det föreslås att nämnden avger yttrande på remissen, - Förbättrade åtgärder när
barn misstänks för brott (SOU 2022:1), till kommunstyrelsen
Yttrande över remiss, 2022-03-07
Begäran om yttrande till kommunstyrelsen, 2022-02-08
Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott, SOU 2022:1
Beslutsgång
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att avge yttrande på
remissen, - Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1), till
kommunstyrelsen.
Förslaget antas.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-03-07

Diarienummer

IF 2022-00041

Remiss - Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1)
Förslag till beslut i Nämnden för Individ & Familjeomsorg
Nämnden för Individ & Familjeomsorg avger yttrande på remissen, Förbättrade åtgärder när barn
misstänks för brott (SOU 2022:1) till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-03-07
Yttrande över remiss, 2022-03-07
Begäran om yttrande till kommunstyrelsen, 2022-02-08
Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott, SOU 2022:1
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beskrivning av ärendet
Justitiedepartementet har begärt att Kungsbacka kommun yttrar sig över remissen - Förbättrade
åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1).
Kommunstyrelsen har begärt att Nämnden för Individ & Familjeomsorg avger yttrande över remissen.

Lotta Nord

Torun Ljungman

Tf Förvaltningschef

Utvecklingsledare
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Utvecklingsledare
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YTTRANDE
Nämnd

Till

Datum

Kommunstyrelsen

2022-04-01

KS 2022-00126

Diarienummer

IF 2022-00041

Yttrande över Justitiedepartementets remiss: Förbättrade åtgärder när barn misstänks
för brott (SOU 2022:1)
Sammanfattande inställning
Nämnden för Individ & Familjeomsorg anser att de författningsförslag som utredningen lämnar är bra
och relevanta. Nämnden för Individ & Familjeomsorg instämmer därför i utredningens förslag som
helhet.
Nämndens ställningstagande i detalj
6.3.6 Bestämmelserna om socialtjänstens närvaro vid förhör med barn som misstänks för
brott bör skärpas.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg instämmer i hela förslaget om ökade krav på att socialnämnden
ska närvara vid förhör med den som inte fyllt 18 år.
Det är oftast en fördel om socialtjänsten deltar vid förhör och på så sätt kommer in i ett ärende på ett så
tidigt stadium som möjligt. Vid de tillfällen socialtjänsten idag inte till deltar i förhör med alla under
18 år så är det oftast beroende på ett ansträngt arbetsläge och att förhöret kommer med kort varsel
vilket gör det svårt att prioritera. Det är därför viktigt att en lagändring kombineras med en beräkning
av hur mycket ökade resurser som behöver ges för att ha socialsekreterare med beredskap att delta i
förhör med kort varsel.
Kungsbacka kommun

Nämnd
Individ & Familjeomsorg
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Datum

2022-03-23
Diarienummer

KS 2021-00657

Svar på motion från Roger Larsson (KB) om forum för samtal och samverkan i frågor
som berör funktionsnedsatta
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att forum för samtal och
samverkan i frågor som rör funktionsnedsatta redan finns och är under utveckling.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB) har lämnat in en motion om att Kungsbacka kommun ska inrätta ett forum för
samverkan och diskussion i frågor som berör funktionsnedsatta. Motionen anmäldes i
kommunfullmäktige den 8 juni 2021.
Motionärerna anser att det ska vara en självklarhet att det finns dialog och samverkan med den eller de
som berörs, såväl före som efter ett beslut.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-23
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2021-11-18, § 171
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-11-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-17, § 268
Kommunfullmäktige 2021-06-08, § 105
Motion från Roger Larsson (KB), 2021-06-01
Bilaga till motion - Forum för samtal och samverkan i frågor som berör funktionsnedsatta, maj 2021
Beskrivning av ärendet
Roger Larsson (KB) har lämnat in en motion om att Kungsbacka kommun ska inrätta ett forum för
samverkan och diskussion i frågor som berör funktionsnedsatta.
I sin motion argumenterar Roger Larsson (KB) att ett av kommunens allra främsta och mest
grundläggande uppdrag är att se till att alla medborgare har ett bra och fungerande liv. Motionären
understryker vidare vikten av ambitionen i kommunfullmäktiges mål, ”I ett välmående samhälle måste
Kommunstyrelsens förvaltning
Andrea Egerlundh
0300-834272
Kommunsekreterare
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kraften hos invånare, företagare, föreningar och organisationer tas tillvara. Vi skall öka samarbetet
mellan kommunen och dessa aktörer. Dialogen med våra invånare ska stärkas.”
Den 8 juni 2021 anmäldes motionen i kommunfullmäktige som remitterade den till kommunstyrelsen
för behandling. Nämnden för Individ & Familjeomsorg har yttrat sig över motionen och i sitt yttrande
konstaterar nämnden att det redan genomförs dialoger med de målgrupper som motionären syftar på.
Även i många nationella och internationella styrdokument lyfts vikten av delaktighet, tillgänglighet,
dialog och medskapande fram. Många av dessa dokument trycker, helt i linje med motionens ambition,
på att det blir särskilt viktigt med särskilda forum för dialog för målgrupper som löper större risk att
inte kunna delta i samhället på lika villkor som andra.
Bland annat berör de globala målen genom Agenda 2030, Barnkonventionen, Konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt det nationella målet för
funktionshinderspolitiken denna fråga.
Dialog, delaktighet och tillgänglighet behöver säkerställas på flera olika nivåer för att kunna nå full
effekt. I Kungsbacka sker därför dessa dialog i många olika forum och på olika nivåer.
Arbetet i Kungsbacka kommun
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har i Kungsbacka kommun ett särskilt ansvar för att erbjuda
individer med funktionsnedsättning insatser, stöd och hjälp i deras livsföring när det inte tillgodoses på
annat sätt. Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor och stärka förmågan att
leva ett självständigt liv. Insatserna ska utformas i delaktighet och samverkan med den enskilde och
anpassas till den enskildes individuella behov. Här sker dialogen alltså med varje enskild brukare i
varje enskilt fall.
På verksamhetsnivå inom socialtjänstens ansvarsområden finns ett antal olika former för delaktighet
och samverkan. I dessa forum möts brukare, medarbetare och chefer för att tillsammans gå igenom
olika frågor. Här följer några exempel:
Gällande bostad med särskild service (BMSS) finns månadsvisa bomöten som rör frågor på varje
enskilt boende.
Inom verksamhetsområdet för BMSS och för daglig verksamhet finns brukarråd som omfattar flera
verksamheter. Syftet med dessa forum är att öka brukarmedverkan och inflytande. Frågor till och från
brukarråden lyfts på verksamhetsmöten och ledningsmöten. Antalet kluster för brukarråd håller för
närvarande på att utökas till att omfatta all verksamhet för BMSS och daglig verksamhet.
På verksamhetsövergripande nivå bjuder förvaltningschefen för förvaltningen för Individ &
Familjeomsorg in till dialogmöten en till två gånger per halvår. På dessa möten har representanter för
ett antal olika lokala brukarorganisationer möjlighet att delta. Syftet med dialogmötena är att
förvaltningen har möjlighet att lämna information till brukarorganisationerna i frågor som berör dem
samt att ha dialog om aktuella frågor.
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Även inom äldreomsorgen och i särskolan finns strukturer för dialog mellan brukare, medarbetare och
chefer på såväl enhets- som verksamhetsnivå.
På kommunövergripande strategisk nivå bjuder kommunen in till Samordningsgruppen för
tillgänglighet. Vanligtvis träffas denna grupp minst två gånger per år. Under 2021 har möten enbart
genomförts via Teams på grund av pandemin. Det är för tillfället tjänstepersoner på Bygg- och
miljöförvaltningen som är sammankallande.
I detta forum diskuteras dels tillgänglighet i den fysiska miljön, dels strategiska tillgänglighets- och
delaktighetsfrågor som rör kommunens verksamhet. Vid Samordningsgruppens senaste möte deltog
brukarrepresentanter från Synskadades Riksförbund (SRF), Neuroförbundet (NHR) och Riksförbundet
för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB) samt tjänstepersoner från Byggnads- och
miljöförvaltningen, förvaltningen för Teknik och förvaltningen för Vård & Omsorg. Vid tidigare
möten har även Riksförbundet Attention, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH),
Kommunledningskontoret, Samhällsbyggnadskontoret samt förvaltningen för Kultur & Fritid varit
representerade.
Samhällsbyggnadskontoret kan avslutningsvis konstatera att arbetet med delaktighet, dialog och
inflytande ständigt behöver utvecklas. Förväntningar från invånare och behov av medskapande ökar
hela tiden. Nämnden för Individ & Familjeomsorg har även initierat en översyn av sitt arbete med
former för brukardelaktighet på verksamhets- och systemnivå.
Sammanfattningsvis bedömer Samhällsbyggnadskontoret att det finns ändamålsenliga forum för dialog
och samverkan inom området. Vidareutveckling och spridning av dessa sker inom ramen för berörda
förvaltningars löpande kvalitetsarbete.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef
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Datum

2021-11-18

§ 171
Dnr 2021-00237
Yttrande över motion (KB) om forum för samtal och samverkan i frågor
som berör funktionsnedsatta
Beslut – Nämnden för Individ & Familjeomsorgs förslag till beslut
Kommunstyrelsen anser motionen besvarad med hänvisning till att Nämnden för
Individ & Familjeomsorg ansvarar för att erbjuda stöd och hjälp till personer med
funktionsnedsättning och det uppdraget fullföljs. Funktionsnedsatta personers
individuella behov är utgångspunkten för de insatser som ges av Nämnden för
Individ & Familjeomsorg med inriktningen att tillförsäkra goda levnadsvillkor och
ett självständigt liv.
Sammanfattning av ärendet
I motionen föreslås att Kungsbacka kommun snarast möjligt inrättar ett forum som
kan samtala och samverka i frågor som berör funktionsnedsatta.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har enligt reglementet ett särskilt ansvar för
att erbjuda individer med funktionsnedsättning insatser, stöd och hjälp i deras
livsföring när det inte tillgodoses på annat sätt. Den enskilde ska genom insatserna
tillförsäkras goda levnadsvillkor och stärka förmågan att leva ett självständigt liv.
Insatserna ska utformas i delaktighet och samverkan med den enskilde och anpassas
till den enskildes individuella behov.
Enligt motionen ska det i föreslagna forum för samtal och samverkan avhandlas
frågor som berör funktionsnedsatta. Det framgår av motionen att avsikten är samtal
och samverkan på en generell och övergripande nivå och inte på individnivå.
Forum för delaktighet och samverkan på verksamhetsnivå
Inom Individ & Familjeomsorg finns ett antal olika former för delaktighet och
samverkan på verksamhetsnivå. Det görs i forum där brukare, medarbetare och
chefer möts för att tillsammans, på varierande sätt gå igenom olika frågor.
Inom övriga delar av verksamheten som berör funktionsnedsatta bjuds det in till
dialog vid särskilda tillfällen när man bedömer det lämpligt med brukarmedverkan.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har ett ansvar för att planera och utveckla
verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Detta görs i enlighet med
nämndens mål för verksamheten genom olika aktiviteter som beskrivs i respektive
verksamhets och enhets genomförandeplan.
Utifrån förslaget i motionen om samtal och samverkan och med hänvisning till
ovanstående beskrivning gör Nämnden för Individ & Familjeomsorg bedömningen
att nämnden fullföljer sitt uppdrag för funktionsnedsatta personer i enlighet med
reglementet och krav på delaktighet och samverkan.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Datum

2021-11-18

forts. § 171
Beslutsunderlag
Se, jämte motion (KB) och bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-01, där
det föreslås att Nämnden för Individ & Familjeomsorg förslår kommunstyrelsen att
anse motionen besvarad med hänvisning till att Nämnden för Individ &
Familjeomsorg ansvarar för att erbjuda stöd och hjälp till personer med
funktionsnedsättning och det uppdraget fullföljs. Funktionsnedsatta personers
individuella behov är utgångspunkten för de insatser som ges av Nämnden för
Individ & Familjeomsorg med inriktningen att tillförsäkra goda levnadsvillkor och
ett självständigt liv.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-08-17, § 268
Kommunfullmäktige, 2021-06-08, § 105
Motion från Roger Larsson (KB) om forum för samtal och samverkan i frågor som
berör funktionsnedsatta, 2021-06-01
Bilaga till motionen – FUB, maj 2021
Beslutsgång
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att föreslå kommunstyrelsen
att anse motionen besvarad med hänvisning till att Nämnden för Individ &
Familjeomsorg ansvarar för att erbjuda stöd och hjälp till personer med
funktionsnedsättning och det uppdraget fullföljs. Funktionsnedsatta personers
individuella behov är utgångspunkten för de insatser som ges av Nämnden för
Individ & Familjeomsorg med inriktningen att tillförsäkra goda levnadsvillkor och
ett självständigt liv.
Förslaget antas.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-11-01

Diarienummer

IF 2021-00237

Begäran om yttrande - Motion om forum för samtal och samverkan i frågor som berör
funktionsnedsatta (KS dnr 2021-00657)
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen anser motionen besvarad med hänvisning till att Nämnden för Individ &
Familjeomsorg ansvarar för att erbjuda stöd och hjälp till personer med funktionsnedsättning och det
uppdraget fullföljs. Funktionsnedsatta personers individuella behov är utgångspunkten för de insatser
som ges av Nämnden för Individ & Familjeomsorg med inriktningen att tillförsäkra goda
levnadsvillkor och ett självständigt liv.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (kb) och Stefan Sundberg (kb) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion
om att Kungsbacka kommun snarast möjligt inrättar ett forum som kan samtala och samverka i frågor
som berör funktionsnedsatta. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till nämnden för Individ &
Familjeomsorg.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har enligt reglementet ett särskilt ansvar för att erbjuda
individer med funktionsnedsättning insatser, stöd och hjälp i deras livsföring när det inte tillgodoses på
annat sätt. Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor och stärka förmågan att
leva ett självständigt liv. Insatserna ska anpassas till den enskildes individuella behov.
I kommunens uppgifter ingår enligt lagen om särskilt stöd till funktionshindrade (LSS) att samverka
med organisationer som företräder människor med funktionsnedsättning. I kommunallagen finns
bestämmelser om delaktighet och insyn genom brukarinflytande och genom att nämnderna ska verka
för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster.
Utifrån förslaget i motionen om samtal och samverkan gör nämnden för Individ § Familjeomsorg
bedömningen att nämnden fullföljer sitt uppdrag för funktionsnedsatta personer i enlighet med
reglementet och krav på delaktighet och samverkan.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-11-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-08-17, § 268
1 (3)
Torun Ljungman
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Utvecklingsledare
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Kommunfullmäktige, 2021-06-08, § 105
Motion från Roger Larsson (KB) om forum för samtal och samverkan i frågor som berör
funktionsnedsatta, 2021-06-01
Bilaga till motionen – FUB, maj 2021
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beskrivning av ärendet
I motionen föreslås att Kungsbacka kommun snarast möjligt inrättar ett forum som kan samtala och
samverka i frågor som berör funktionsnedsatta.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har enligt reglementet ett särskilt ansvar för att erbjuda
individer med funktionsnedsättning insatser, stöd och hjälp i deras livsföring när det inte tillgodoses på
annat sätt. Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor och stärka förmågan att
leva ett självständigt liv. Insatserna ska utformas i delaktighet och samverkan med den enskilde och
anpassas till den enskildes individuella behov.
I kommunens uppgifter ingår enligt lagen om särskilt stöd till funktionshindrade (LSS) 15§ p 7 att
samverka med organisationer som företräder människor med funktionsnedsättning. I kommunallagen
(KL) 8 kapitlet 3§ finns bestämmelser om delaktighet och insyn genom brukarinflytande och genom
att nämnderna ska verka för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster.
Enligt motionen ovan ska det i föreslagna forum för samtal och samverkan avhandlas frågor som berör
funktionsnedsatta. Det framgår av motionen att avsikten är samtal och samverkan på en generell och
övergripande nivå och inte på individnivå.
Forum för delaktighet och samverkan på verksamhetsnivå
Inom Individ & Familjeomsorg finns ett antal olika former för delaktighet och samverkan på
verksamhetsnivå. Det görs i forum där brukare, medarbetare och chefer möts för att tillsammans, på
varierande sätt gå igenom olika frågor.
När det gäller bostad med särskild service (BMSS) finns månadsvisa bomöten som rör frågor på varje
enskilt boende. Inom verksamhetsområdet för BMSS och daglig verksamhet (DV) finns, sedan 2019
brukarråd som omfattar flera verksamheter, enligt en geografisk indelning i kluster. Syftet med dessa
forum är att öka brukarmedverkan och inflytande. Frågor till och från brukarråden lyfts på
verksamhetsmöten och ledningsmöten. Antal kluster för brukarråd håller för närvarande på att utökas
för att omfatta all verksamhet för BMSS och DV.
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Inom övriga delar av verksamheten som berör funktionsnedsatta bjuds det in till dialog vid särskilda
tillfällen när man bedömer det lämpligt med brukarmedverkan. Det kan då vara redan på
planeringsstadiet och under en hel förändringsprocess. Exempel på detta är ett förändringsarbete som
genomfördes inom verksamheten för sysselsättning.
På verksamhetsövergripande nivå bjuder förvaltningschefen in till dialogmöten en till två gånger per
termin. Då bjuds representanter för ett antal olika, lokala brukarorganisationer in. Syftet med dessa
dialogmöten är information från förvaltningen och dialog om aktuella frågor.
Nämndens mål med anknytning till motionen
• Vi har nöjda och delaktiga brukare som får rätt insats på rätt nivå.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har ett ansvar för att planera och utveckla verksamheten för
personer med funktionsnedsättning. Detta görs i enlighet med nämndens mål för verksamheten genom
olika aktiviteter som beskrivs i respektive verksamhets och enhets genomförandeplan.
En för sammanhanget relevant aktivitet, som påbörjats 2021 är att se över lämpliga former för
brukardelaktighet på verksamhets- och systemnivå.
Utifrån förslaget i motionen om samtal och samverkan och med hänvisning till ovanstående
beskrivning gör nämnden för Individ & Familjeomsorg bedömningen att nämnden fullföljer sitt
uppdrag för funktionsnedsatta personer i enlighet med reglementet och krav på delaktighet och
samverkan.

Karin Martinsson

Torun Ljungman

Förvaltningschef

Utvecklingsledare
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Datum

2021-08-17

§ 268
Dnr 2021-00657
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om forum för samtal
och samverkan i frågor som berör funktionsnedsatta
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Individ &
Familjeomsorg för yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att inrätta ett forum för samtal
och samverkan i frågor som berör funktionsnedsatta.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige, 2021-06-08, § 105
Motion från Roger Larsson (KB) om forum för samtal och samverkan i frågor som
berör funktionsnedsatta, 2021-06-01 inklusive bilaga
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Datum

2021-06-08

§ 105
Dnr 2021-00657
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om forum för samtal och
samverkan i frågor som berör funktionsnedsatta
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att inrätta ett forum för samtal
och samverkan i frågor som berör funktionsnedsatta.
Beslutsunderlag
Motion från Roger Larsson (KB) om forum för samtal och samverkan i frågor som
berör funktionsnedsatta, 2021-06-01
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Kungsbackaborna

Kommunf uIIm ä ktige

2021-06-01

Motion som ett led i ett av kommunens grundläggande uppdrag
En av kommunens allra främsta och mest grundläggande uppdrag är att se till
att alla medborgare har ett bra fungerande liv och att alla medborgare
tillförsäkras ett så gott liv som möjligt!
Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, (FUB), är tillsammans med Individ och
Familjeomsorg, (IFO), dess styrelse och förvaltning en del av dem som vi
Kungsbacka kommun finns till för, nämligen kommuninnevånare med någon
form av funktionsnedsättning. De har olika roller men förhoppningen är ju att
man tar vara på varandras kunskaper och att de insatser som görs bygger på så
mycket kunskap och erfarenhet som möjligt. Läser man bifogad skrivelse så
framgår det tydligt att så är inte fallet. Vi anser att det skall vara en självklarhet
att det skall vara en dubbelsidig dialog med samverkan i frågor om den/dem
det berör, såväl före som efter beslut. Vi ställer oss bakom vad Alliansen skriver
inför budget 2022. Under rubriken Ett medskapande samhälle och öppen
attityd kan man läsa "1ett välmående samhälle måste kraften hos invånare,
företagare, föreningar och organisationer tas tillvara. Vi skall öka samarbetet
mellan kommunen och dessa aktörer. Dialogen med våra invånare ska stärkas."
För att stärka dialogen och få till en bättre samverkan mellan berörda, som
leder till att vi tillsammans fåren ökad kunskap och förståelse för vad som
behöver göras för dem vi finns till för, vill vi inrätta ett forum för detta.
Kungsbackaborna yrkar med stöd av ovanstående och bifogad skrivelse:
- att Kungsbacka kommun snarast möjligt inrättar ett forum som
kan samtala och samverka i frågor som berör funktionsnedsatta.

Roger ~ sson (Kb)

Stefan Sundberg (Kb)

Bifogat: Skrivelse från FUB Kungsbacka /Kerstin Tegner

En av kommunens allra främsta och mest grundläggande uppdrag är att se till
att alla medborgare har ett bra, fungerande liv och att alla medborgare
tillförsäkras ett gott liv!
Tillsammans med andra berörda organisationer vill FUB ha ’det goda samtalet’ med kommunens
förvaltningar och politik.
FUB vill vara en samarbetspartner, en remissinstans. Vi vill att nämnd och förvaltning ger FUB
möjlighet att ge synpunkter på de förslag som ni har, innan det tas beslut.
Vi hänvisar till LSS Särskilda bestämmelser 15 § pkt 7 i LSS (samverkan) samt till Kommunallagen 8
kap 3 § (samverkan).
FUB ingår i Dialogmöte med inbjudan från förvaltningen, tillsammans med andra föreningar, det är
bra, men frågorna och synpunkterna borde synliggöras för politiken före beslut.
Genom samverkan med handikapporganisationernas representanter, kan de erfarenheter, som
personer med funktionsnedsättningar besitter, tillföras verksamheterna och ge kännedom om
situationen i kommunen. Det efterfrågas sällan konsekvensanalyser från politiken, vilket förvånar
oss.
Tidigare fanns ett forum Kommunala Handikapprådet (KHR) där organisationerna kunde lyfta frågor
och frågorna blev behandlade och kommunens olika förvaltningar och politiken kunde ta del av
synpunkterna som kom fram. Dessutom var KHR en remissinstans.
Vi kan kalla det för Kommunens råd för personer med funktionshinder (KRF).
-

-

I artiklar i lokalpressen, skrivs ’Fortsatt underskott……. och besparingar inom IFO med
uttalande från förvaltningschefen och nämndens ordförande. Man ser inte till människan
utan skriver att det finns utgifter som vi inte råder över`. Men vad då? Äska mer pengar, var
aktiva i budgetförhandlingar mm Kungsbacka skulle ju kunna ligga i framkant.
I denna välmående kommun borde det vara självklart att alla medborgare har det bra oavsett
vilket behov av stöd man har. Man tar bort alla insatser, som inte är lagstadgade (LSS) och
ger därmed denna grupp ett tufft liv. Föräldrar får komma och hjälpa till (se artikel i NH från
orolig förälder), många föräldrar är till åren komna och hade önskat att ens barn har ett gott
liv och att man kunde slå sig till ro.
Vi vill uppmärksamma er på Utjämningsbidraget. Kommunen betalar ca 50 miljoner kr/år
(från 2005), till andra kommuner, beroende på att man i Kungsbacka, inte byggt ut
gruppbostäder, inte beviljat kontaktpersoner eller ledsagning och andra insatser som skulle
kommit personkretsen till godo. Hade Kungsbacka kommun utnyttjat LSSen fullt ut hade
utjämningsbidraget blivit lägre, stannat i kommunen och dessutom gett arbetstillfällen.

Maj 2021
För FUB Kungsbacka /Kerstin Tegnér

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-03-24
Diarienummer

KS 2022-00067

Svar på motion från Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) om riktlinjer för
dagarvode

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att ersättningarna enligt gällande regelverk
uppgår till ett skäligt belopp för en hel dags sammanträden.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den
7 september 2021 föreslagit att Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda ska revideras
genom att under rubriken Dagarvode stryka meningen ”Vid mer än ett sammanträde och/eller aktivitet
under samma dag får det totala arvodet enligt denna punkt för en och samma person inte överstiga ett
helt dagarvode”.
Bestämmelsen som motionärerna vill stryka innebär i praktiken att ersättningen för en förtroendevald,
begränsas till ett helt dagarvode under en dag, oberoende av antalet sammanträden och aktiviteter som
den förtroendevalde deltar i under dagen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-24
Arvodesberedningen 2022-03-21, § 2
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28, § 326
Kommunfullmäktige 2021-09-07, § 125
Kommunstyrelsen 2021-08-24, § 226
Motion från Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD), 2021-08-24
Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda antagna av kommunfullmäktige 2018-12-10
Beskrivning av ärendet
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har i motionen föreslagit att riktlinjer och regler för
förmåner till förtroendevalda ska revideras genom att under rubriken Dagarvode stryka meningen ”Vid
mer än ett sammanträde och/eller aktivitet under samma dag får det totala arvodet enligt denna punkt
för en och samma person inte överstiga ett helt dagarvode”.
Kommunledningskontoret
Katarina Eiderbrant
0300-83 40 16
Specialist administration
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Bestämmelsen som motionärerna vill stryka innebär i praktiken att ersättningen för en förtroendevalda
begränsas till ett helt dagarvode under en dag, oberoende av antalet sammanträden och aktiviteter som
den förtroendevalde deltar i under dagen.
Gällande regler
Ett helt dagarvode uppgår 2021 till 3 070 kronor (ett halvt dagarvode 1 535 kronor). Enligt riktlinjer
och regler för förmåner till förtroendevalda är ett helt dagarvode det högsta beloppet som kan betalas
ut som arvode för en dag oavsett antal sammanträden och aktiviteter. Ett halvdagsarvode gäller för
sammanträden upp till 4 timmar och heldagsarvode innebär möten från 4 timmar och uppåt. Det
innebär alltså att om den förtroendevalda har ytterligare aktiviteter samma dag som ger rätt till arvode,
utbetalas inget arvode för den delen som överstiger 8 timmar.
Detta är en bestämmelse som funnits med i tidigare regelverk och har gällt sedan 1995. Bestämmelsen
finns med i gällande och kommande (från 2023) Riktlinjer och regler för förmåner till
förtroendevalda. Däremot framgår av kommunens regler att ersättning, att fullmäktiges sammanträden
inte omfattas av dagarvodets beloppsbegränsning (punkt 2.4)
I kommunallagens 5 kap. § 1 framgår det att det är kommunfullmäktiges uppgift att besluta om
grunderna för de ekonomiska förmånerna till förtroendevalda. Vidare framgår det i 4 kap. 16 § att
”förtroendevalda i skälig omfattning ska få arvode för det arbete som är förenat med uppdraget”.
Det ankommer på kommunerna själva att, utifrån de lokala förutsättningarna, bestämma vad som är en
skälig ersättning eller ekonomisk förmån (prop. 1990/91:117 s. 169).
Andra kommuner
Vid en genomgång av några andra kommuner vad avser i vilken omfattning det förekommer
begränsningar av dagarvodet (timarvode, sammanträdesarvode med flera benämningar) framgår att det
varierar i hög grad eftersom varje kommun har sin egen konstruktion av beräkningar, regelverk och
ersättningsnivåer. En del kommuner har begräsningar av högsta arvodesbelopp under en och samma
dag. En del har inga angivna begränsningar av arvodesbelopp per dag och en del har andra varianter av
begränsningar till exempel grundarvode, inställelsearvode.
Med hänvisning till den stora variationen är det inte helt självklart att ta vägledning av hur andra
kommuner gör.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Ett helt dagarvode uppgår 2021 till 3 070 kronor. Det förutsätter att ett sammanträde eller två olika
sammanträden under samma dag pågår i sammanlagt mer än 4 timmar. Om det därtill är ytterligare ett
sammanträde samma dag utgår inget ytterligare dagarvode. Det maximala beloppet som då utbetalas är
alltså 3 070 kronor.
Om bestämmelsen om maximal utbetalning skulle upphävas innebär det att ytterligare belopp kan
utbetalas om det är ytterligare möten under samma dag.
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Exempel:
Möte

Tid

Ersättning enligt
gällande regelverk

Ersättningen utifrån
innebörden i motionen

Möte med
kommunstyrelsen

kl. 8.30–15.30
6 timmar

Helt dagarvode
3 070 kronor

Helt dagarvode
3 070 kronor

Ingen ytterligare
ersättning utöver
ovanstående

Halvt dagarvode
1 535 kronor

Totalt 3 070 kronor

Totalt 4 605 kronor

Möte med nämnden för kl. 17.00 – 20.00
Teknik
3 timmar

Att beräkna den ökade kostnaden, som förslaget i motionen innebär, kräver en del antaganden utifrån
ett troligt utfall. Rent tekniskt skulle situationen kunnat uppstå ett antal gånger varje månad eftersom
flera nämnder och utskott historiskt sett har haft sammanträden på samma dag. Däremot är det inte
troligt att det är särdeles många ledamöter som berörs av att två möten som just den ledamoten ska
delta på, är förlagda samma dag på olika tider och att ett av mötena överstiger 4 timmar. Låt oss anta
att det skulle kunna förekomma 10 gånger på ett år. Det innebär en ökad kostnad med 15 350 kronor/
år. Kostnaden för respektive nämnd kan då bedömas som försumbar och innefattas i den budget som är
anslagen för arvoden.
Övriga aspekter som är relevanta för ärendet.
Arvoden är en ersättning för utförandet av uppdraget. En ledamot har därtill rätt till förlorad
arbetsinkomst om ledamoten har varit ledig från förvärvsarbete under något av de aktuella mötena
oavsett i vilken omfattning kommunfullmäktige beslutar att arvode ska utbetalas.
Initiativ i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har den 24 augusti 2021 avslagit ett initiativ av Carita Boulwén (SD) med samma
innebörd som motionen.
Arvodesberedningen
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 september 2021 att remittera motionen till
arvodesberedningen för yttrande. Arvodesberedningen behandlade ärendet den 21 mars 2022 och
beslutade då att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att ersättningarna
enligt gällande regelverk uppgår till ett skäligt belopp för en hel dags sammanträden.
Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör
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Datum

2021-09-28

§ 326
Dnr 2021-00864
Remittering av motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om ändring av
riktlinjer för dagarvode
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till arvodesberedningen för
yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har inkommit med en motion om att
ändra riktlinjerna för dagarvode som anmäldes vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 7 september 2021. Kommunfullmäktiges remitterade motionen till
kommunstyrelsen för vidare beredning.
Motionärerna vill att riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda ändras
under rubriken 2.4 Arvoden, under stycket om Dagarvoden, så att meningen "Vid
mer än ett sammanträde och/eller aktivitet under samma dag får det totala arvodet
enligt denna punkt för en och samma person inte överstiga ett helt dagarvode" stryks.
Bestämmelsen innebär att ersättningen för en förtroendevalda inte kan överstiga ett
helt dagarvode under en dag, oberoende av antalet sammanträden och aktiviteter som
den förtroendevalde deltar i under dagen
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2021-09-07, §
Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om ändring av riktlinjer för dagarvode,
2021-08-31
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.
Beslutet skickas till
Arvodesberedningen, kommunledningskontoret specialist administration

Justerare
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Datum

2021-09-07

§ 125
Dnr 2021-00864
Anmälan av motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om ändring av
riktlinjer för dagarvode
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har inkommit med en motion om att
ändra riktlinjerna för dagarvode. Motionärerna vill att riktlinjer och regler för
förmåner till förtroendevalda ändras under rubriken 2.4 Arvoden, under stycket om
Dagarvoden, så att meningen "Vid mer än ett sammanträde och/eller aktivitet under
samma dag får det totala arvodet enligt denna punkt för en och samma person inte
överstiga ett helt dagarvode" stryks.
Bestämmelsen innebär att ersättningen för en förtroendevalda inte kan överstiga ett
helt dagarvode under en dag, oberoende av antalet sammanträden och aktiviteter som
den förtroendevalde deltar i under dagen.
Beslutsunderlag
Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om ändring av riktlinjer för dagarvode,
2021-08-31
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare
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210824
Motion
Riktlinjer för dagarvode
I antagna riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda står följande,
”Arvode
Arvoden avser ersättning för det arbete som är förenat med uppdragen.
Dagarvode
Utbetalas med 0,17 % av årsarvodet för övriga kommunalråd för sammanträde och vissa
aktiviteter som varar upp till 4 timmar (halvt dagarvode) samt att för sammanträde som varar mer
än 4 timmar utgår arvode med två halva dagarvoden (helt dagarvode).
Vid mer än ett sammanträde och/eller aktivitet under samma dag får det totala arvodet enligt
denna punkt för en och samma person inte överstiga ett helt dagarvode”
Arvode utgår alltså med halvt alternativt helt dagarvode för förtroendevald som deltar på
sammanträde eller viss aktivitet. Ett helt dagarvode ( 2 halva dagarvoden) är max vad som utbetalas
till en och samma person under en och samma dag.
För de förtroendevalda som har uppdrag i fler nämnder kan det därmed innebära att den
förtroendevalde deltar i möten eller annan aktivitet utan ersättning.
Exempelvis om förtroendevald har heldag med nämnd och senare har ytterligare möte med annan
nämnd på kvällen, då ersätts inte det senare.
Vi i Sverigedemokraterna anser inte det är rimligt, utan ersättning ska utgå för det som
förtroendevald deltar i.
Med anledning av ovanstående yrkar vi i Sverigedemokraterna därmed kommunfullmäktige
besluta:
-Att revidera Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda genom att under dagarvode stryka
följande text.
”Vid mer än ett sammanträde och/eller aktivitet under samma dag får det totala arvodet enligt
denna punkt för en och samma person inte överstiga ett helt dagarvode”
Sverigedemokraterna Kungsbacka genom

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Datum

2021-08-24

§ 226
Dnr 2021-00838
Initiativ från Carita Boulwén (SD) om ändring av riktlinjer för dagarvode
Beslut
Kommunstyrelsen avslår initiativet.
Reservation
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) väcker vid sammanträdet ett initiativ om att ändra riktlinjerna
för dagarvode. Förslagsställaren vill att riktlinjer och regler för förmåner till
förtroendevalda ändras under rubriken 2.4 Arvoden, under stycket om Dagarvoden,
så att meningen "Vid mer än ett sammanträde och/eller aktivitet under samma dag får
det totala arvodet enligt denna punkt för en och samma person inte överstiga ett helt
dagarvode" stryks.
Bestämmelsen innebär att ersättningen för en förtroendevalda inte kan överstiga ett
helt dagarvode under en dag, oberoende av antalet sammanträden och aktiviteter som
den förtroendevalde deltar i under dagen.
Beslutsunderlag
Initiativ från Carita Boulwén (SD) om ändring av riktlinjer för dagarvode,
2021-08-23
Förslag till beslut på sammanträdet
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) yrkar bifall till initiativet.
Lisa Andersson (M), Thure Sandén (M) och Peter Söderberg (M) yrkar avslag på
initiativet.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande om bifall till initiativet och Lisa
Anderssons (M) m.fl. yrkande om avslag på initiativet.
Ordföranden ställer Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande om bifall till initiativet och
Lisa Anderssons (M) m.fl. yrkande om avslag på initiativet mot varandra, och finner
att kommunstyrelsen avslår initiativet.
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunstyrelsen
godkänner:
Justerare
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Datum

2021-08-24

Ja-röst innebär att avslå initiativet.
Nej-röst innebär att bifalla initiativet.
Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 12 ja-röster mot 2 nej-röster och
1 som avstår, beslutar att avslå initiativet.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Thure Sandén (M)

X

Kalle Påsse Sundvall (M)

X

Marianne Pleijel (M)

X

Peter Söderberg (M)

X

Maria Gathendahl (M)

X

Fredrik Hansson (C)

X

Kristina Karlsson (C)

X

Monica Neptun (L)

X

Niklas Mattsson (KD)

X

Eva Borg (S)

X

Johan Tolinsson (S)

X

Nej-röst

Carita Boulwén (SD)

X

Susanne Andersson (SD)

X

Maria Losman (MP)
Lisa Andersson (M)

Avstår från att rösta

X
X

Protokollsanteckning
Stephan Philipson (M) stödjer Lisa Anderssons (M) m.fl. yrkande.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-03-30
Diarienummer

KS 2022-00087

Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta detaljplan för
skola inom Åsa 5:246

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för skola inom Åsa 5:246 i Åsa, daterad
2022-03-17.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan för skola inom
Åsa 5:246 i Åsa.
Sammanfattning av ärendet
Det finns behov av en ny skola för 500-600 elever i Åsa och enligt beslutad lokalplan för 2022–2026
ska den nya skolan vara färdig för inflyttning 2026.
En lokaliseringsutredning har gjorts där ett antal olika platser jämförts utifrån deras tillgänglighet,
risker, yta, samhällsutveckling, markägande, befintlig markanvändning samt möjligheten att hålla
tidplanen. Slutsatsen i utredningen är att den mest lämpliga placeringen av en ny skola är inom
fastigheterna Åsa 5:246 och Åsa 5:219.
Kommunstyrelsen gav den 24 augusti 2021 kommundirektören i uppdrag att pröva lokalisering av ny
skola i Åsa inom fastigheterna 5:246 och Åsa 5:219 samt att inleda förhandlingar avseende förvärv av
fastigheten Åsa 5:219. Förvärv av fastigheten Åsa 5:219 har visat sig inte vara möjligt, varför förslaget
nu i stället är att pröva detaljplaneläggning för skolan inom Åsa 5:246.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-30
Projektbeställning, 2022-03-17
Kommunstyrelsen 2021-08-24, § 206
Lokaliseringsutredning 2021-06-29
Översiktskarta

Samhällsbyggnadskontoret
Emma Johansson
0300-834019
Planarkitekt
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN

2 (2)

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Beskrivning av ärendet
Bakgrunden till planuppdraget är att det finns ett behov av fler skolplatser i Åsa för att tillgodose både
dagens och framtida behov.
En lokaliseringsutredning gjordes för att hitta den mest lämpade platsen för en ny skola. Slutsatsen i
utredningen är att skolan bör ligga inom fastigheterna Åsa 5:246 och Åsa 5:219. Kommunen äger
fastigheten Åsa 5:246. När lokaliseringsutredningen genomfördes var bedömningen att bostäder i form
av Boviera skulle kunna planläggas inom fastigheten Åsa 5:246 tillsammans med skolan under
förutsättning att Åsa 5:219 förvärvades.
Förvärv av fastigheten Åsa 5:219 har visat sig inte vara möjligt. Då skolan är högt prioriterad är det
samhällsbyggnadskontorets bedömning att kommunens fastighet Åsa 5:246 bör användas för skolans
behov och Bovieran får lokaliseras på någon annan plats.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att skolan bör lokaliseras helt inom fastigheten Åsa 5:246 och att
detaljplanen endast ska syfta till att möjliggöra för en ny skola.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

PROJEKTBESTÄLLNING
SAMHÄLLSBYGGNAD
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Projektnamn
Detaljplan för skola inom Åsa 5:246 i Åsa
Beställare
Namn och roll

E-postadress

Emma Kjernald

emma.kjernald@kungsbacka.se

Status

Beställningen är

Telefon

Datum

2022-03-17

Färdigställd
Version
Datum

Författare

Version

2022-03-17

Emma Johansson

1

Ändringsbeskrivning

OMFATTNING OCH RESULTAT

INLEDNING OCH BAKGRUND
Det finns ett behov av en ny skola med tillhörande fullmåttsidrottshall i Åsa. Placeringen har föregåtts
av en lokaliseringsutredning.
Behovet av ny skola grundar sig dels i att det redan idag saknas ca 200 skolplatser på befintliga skolor i
Åsa och dels i den prognostiserade befolkningsökningen .
Skolan behöver ha plats för 500-600 elever för att ta höjd för framtida behov. Skolan behöver en yta på
totalt ca 20 000 kvm för att inrymma skolbyggnad, fullmåttsidrottshall, friyta för elever,
parkeringsplatser och angöring. Skolan ska enligt beslutad lokalplan 2022-2026 vara utbyggd och tas i
bruk 2026.

FÖRVÄNTAD NYTTA
Detaljplanen tillgodoser behovet av en ny skola i Åsa. Behovet grundar sig dels i den prognostiserade
befolkningsökningen och dels i att det redan saknas skolplatser på befintliga skolor i Åsa.
En skola på platsen skapar möjlighet för en fortsatt expansion av Åsa, vilket bidrar till att binda samman
Åsas centrala delar med stationen.

Kungsbacka kommun
Postadress
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Besöksadress

Stadshuset, Storgatan 37

Telefon

0300-83 40 00

Webbplats
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Projektet är kopplat till kommunens mål. Målet ”I Kungsbacka utvecklas vi hela livet” med
fokusområdet ”Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla” påverkas
då planområdet omfattar skola och idrottshall.
HÅLLBARHETSASPEKTER
Utbyggnaden blir en del i att utveckla Åsa på ett hållbart sätt genom att knyta ihop Åsas centrala delar
med stationen i enlighet med den fördjupade översiktsplanen.
En närmare förbindelse till Åsa Gårdsskolan behöver studeras för att uppnå synergieffekter. Dessa kan
handla om exempelvis tillagning av skolmat, samordning av kollektivtrafik men också tillgång till de
publika delarna av skolorna exempelvis idrottshall. Ett tryggt stråk bör eftersträvas främst till Åsa
Gårdsskolan och förbinda med befintlig GC väg då de flesta barnen kommer att ta sig ifrån riktningen
söder-norr i till den nya skolan.
Detaljplanen kommer att behöva hantera frågan om dagvattenhantering. Detta kan göras på ett sätt som
samtidigt gynnar ekosystemtjänsterna.
Då skolan är en kommunal byggnad finns stora möjligheter att satsa på hållbart byggande. I nybyggda
lokaler eftersträvar kommunen att kunna bygga en miljöbyggnad enligt Swedish Green Building Council
(SGBC) i nivå silver.
Hållbarhet innebär också en eftersträvan att skolans lokaler ska kunna samnyttjas för att få ett
användande även utanför skoltid för föreningsliv och kulturskola, då detta skulle öka både byggnadens
nyttjandegrad samt bidra med trygghet till området. Detaljplanen bör noggrant studera hur de publika
delarna av skolan blir tillgängliga och trygghetsskapande.
Detaljplanen innebär att jordbruksmark tas i anspråk varför en lokaliseringsutredning gällande detta
behöver göras.

UPPDRAG
Uppdraget innebär att upprätta en detaljplan för skola, inklusive idrottshall, inom del av fastigheten Åsa
5:246. Detaljplanen bör utformas för att möjliggöra fortsatt utveckling av området vilket skulle bidra till
att befolka platsen även utanför skoltid.
Detaljplanen ska ta sin utgångspunkt i den förstudie som gjorts för området norr om Kläppavägen år
2015 samt den planutredning som gjordes år 2011. Båda dessa dokument lyfter gestaltningen och
landskapsbilden som viktiga aspekter då området utgör entrén till Åsa.
I uppdraget ingår att upprättas nödvändiga utredningar.
Inom ramen för uppdraget kommer möjligheten till delat huvudmannaskap undersökas, där kommunen
då blir huvudman för allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap. Detta baserat på om
kommunen ska vara huvudman för dagvatten inom området.
Prioritering

Då tidplanen till att skolan ska tas i bruk är knapp är tidsaspekten högst prioriterad. Då det rör sig om en
miljö där barn och unga tillbringar stor del av sin dag är det dock viktigt att kvalitet finns med.
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PROJEKTETS LEVERANSER
Nr

Beskrivning

Mottagare

1

Projektbeställning

SBK/KS

2

Projektplan

SBK/Samhällsbyggnadsledning

3

Samrådshandlingar

BN

4

Granskningshandlingar

BN

5

Antagandehandlingar

BN

BERÖRINGSPUNKTER
Dagvatten är en stor fråga i Åsa. Planområdet ligger i avrinningsstråk som leder genom samhället. Det är
därför viktigt att detaljplanen samordnas med Teknik och det projekt som pågår gällande
dagvattenhantering i Åsa.
För att skolan ska kunna stå färdig enligt tidplan krävs ett nära samarbete med Service för att möjliggöra
parallella processer med projektering och bygglovhantering.

AVGRÄNSNINGAR
Uppdraget omfattar framtagande av detaljplan för en ny skola samt tillhörande utredningar inom
fastigheten Åsa 5:246.
Uppdraget innebär inte att möjliggöra för bostäder.
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Ungefärlig planavgränsning markerad med heldragen linje.

TIDPLAN
Q2 2022 Uppdragsbeslut BNAU
Q1 2023 Samråd
Q4 2023 Granskning
Q1 2024 Antagande
För att möjliggöra byggstart 2024 krävs ett nära samarbete med Service för att möjliggöra parallella
processer med projektering och bygglovhantering.

EKONOMI
FINANSIERING AV DETALJPLANEN
Framtagandet av detaljplanen samt tillhörande utredningar bekostas av Förvaltningen för Service.

KOMMUNALA KOSTNADER
Förvaltningen för Service får i egenskap av exploatör kostnader för byggnation av ny skola och
idrottshall med tillhörande parkering och gård samt kostnad för anslutningsväg, eventuell
ombyggnad/tillstånd för anslutning till Trafikverkets väg samt utbyggnad av grönområden.
Förvaltningen för Teknik (VA-kollektivet) kommer att få kostnader för att bygga ut VA-systemet
inklusive dagvattenanläggningar.
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KOMMUNALA INTÄKTER
Projektet kommer inte generera några kommunala intäkter.
DRIFTSKOSTNADER
Kommunen, genom VA-kollektivet, får ökade driftskostnader för Va-anläggningar. Om
huvudmannaskapet i detaljplanen blir delat får kommunen, genom förvaltningen för Teknik, ökade
driftkostnader för förvaltningen av allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap.
Gatorna inom området kommer att förvaltas av Service tills en fortsatt exploatering sker intill detta
område och infartsgatan blir gemensam och förvaltas tillsammans med den ytterligare exploateringen.
Förvaltningen för Service får kostnader för förvaltning av ny skolbyggnad samt idrottshall.

BESLUT OCH RAPPORTERING
RAPPORTERINGSRUTINER
Projektet rapporterar enligt gällande rutiner.
BESLUTSINSTANSER
Byggnadsnämnden fattar beslut om uppdrag, samråd, granskning och antagande för detaljplanen.

AVSLUT
ÖVERLÄMNING VID PROJEKTSLUT
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft sker ett överlämnande till Förvaltningen för Service för
projektering och utbyggnad samt till Förvaltningen för Bygg och Miljö för bygglovsprövning.

UTVÄRDERING AV PROCESS OCH FÖRVÄNTAD NYTTA
Projektet bör utvärderas i flera steg. Detaljplanen kan utvärderas under arbetets gång samt när den vunnit
laga kraft. Utvärdering kan även ske utifrån hur detaljplanen fungerar i genomförandeskedet och när
området är utbyggt i sin helhet kan en utvärdering göras huruvida detaljplanens intentioner är uppfyllda.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Datum

2021-08-24

§ 206
Dnr 2021-00715
Lokaliseringsutredning för ny skola i Åsa
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att pröva lokalisering av ny
skola i Åsa inom fastigheterna Åsa 5:246 och Åsa 5:219.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att inleda förhandlingar
avseende förvärv av fastigheten Åsa 5:219.
Sammanfattning av ärendet
Det finns behov av en ny skola för 500-600 elever i Åsa. Enligt beslutad lokalplan
2022-2026 ska den nya skolan vara färdig för inflyttning 2026.
En lokaliseringsutredning har gjorts där ett antal olika platser jämförts utifrån deras
tillgänglighet, risker, yta, samhällsutveckling, markägande, befintlig
markanvändning samt möjligheten att hålla tidplanen. Slutsatsen i utredningen är att
den mest lämpliga placeringen av en ny skola är inom fastigheterna Åsa 5:246 och
Åsa 5:219.
Fastigheten Åsa 5:219 är i privat ägo och lokaliseringen förutsätter därför
markförvärv.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-17, § 278
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-29
Lokaliseringsutredning för ny skola i Åsa, 2021-06-29
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Lokaliseringsutredning ny skola i Åsa

Upprättad 2021-06-29
Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se
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Bakgrund

Åsa
station

Det finns ett behov av en ny skola med tillhörande fullmåttidrottshall
i Åsa. Placeringen av en skola är central i en orts utveckling och
platsen måste därför studeras noga ur ett helhetsperspektiv.
Skolans placering ska utgå från var samhällets tyngdpunkt kommer att ligga i
framtiden, där kommunen ser att orten ska växa. Med rätt placering underlättas
vardagslivet för föräldrar, barn och unga. Kommunens vilja för Åsas utveckling
redovisas i Fördjupning av översiktsplanen för Åsa antagen 2013.
Åsa Gårdsskolan

Behovet av ny skola grundar sig dels i den prognostiserade befolkningsökningen och
dels i att det redan idag saknas ca 200 platser skolplatser på befintliga skolor i Åsa.
Åsaskolan

Skolan behöver ha plats för 500-600 elever för att ta höjd för framtida behov. Skolan
behöver en yta på totalt ca 20 000 kvm för att inrymma skolbyggnad,
fullmåttsidrottshall, friyta för elever, parkeringar och angöring. Skolan ska enligt
beslutad lokalplan 2022-2026 vara färdig 2026 och behöver därför börja byggas senast
2024.

Befintliga grundskolor i Åsa

Lokaliseringsutredning ny skola i Åsa
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Fördjupning av översiktsplanen för Åsa
Den fördjupande översiktsplanen, FÖP, för Åsa beskriver en vision om att orten fortsatt ska
vara en levande och livlig del av kommunen. För att uppnå detta lyfts fyra huvudstrategier
fram:





Ett attraktivt stråk mellan stationen, centrum och stranden
Mångfald av bostäder och företag
Åsa ska locka året runt
Från bilberoende till hållbara resor

Valet av placering av en ny skola har direkt påverkan på möjligheten att skapa ett attraktivt
stråk mellan stationen och centrum samt möjligheten att minska bilberoendet till förmån för
hållbara resor. Även de övriga två målen påverkas indirekt av en ny skola i orten.

Koppling mellan stationen, centrum och stranden visad i gult på ytor utpekade för
byggnation och utredning i FÖP Åsa (röda ytor samt vita med röd ram)

Lokaliseringsutredning ny skola i Åsa
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Förstudie
En förstudie för området norr om Kläppavägen upprättades
2016.
En tät bebyggelse i form av radhus, parhus och villor
föreslås tillsammans med områden för företag. Målet är att
bebyggelsen ska skapa en tydlig gräns mot
jordbrukslandskapet utan att det blir en barriär. Vid
stationen föreslås flerbostadshus, företag och kontor.
I förstudien föreslås bostäder. Eftersom varken FÖP eller
förstudie pekar ut områden för kommunal service som
skola, ska delar av områden utpekade för bostäder användas
för kommunal service.

Planerings- och
byggprocessen

Förstudie för området norr om Kläppavägen

Efter att en plats beslutats behöver en detaljplan upprättas innan skolan kan uppföras. Processen med detaljplaneläggning, projektering och byggnation förväntas
ta 4-5 år från beslut om planuppdrag. Enligt lokalplanen ska den nya skolan vara färdig 2026. För att effektivisera processen kan vissa moment göras parallellt.

Exempel på möjlig tidplan med samordning mellan detaljplane‐, markköps‐ och byggprocess.
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Alternativ
Flera platser har studerats men följande två ses som relevanta alternativ utifrån
platsens tillgänglighet för gående, cyklister, kollektivtrafik och bil, risker
kopplade till järnvägen samt djurhållning, yta, samhällsutveckling,
markägande, befintlig markanvändning samt möjligheten att hålla tidplanen. Ett
närmare resonemang förs på följande sidor gällande placeringarnas
förutsättningar, utmaningar samt hur en ny skola i detta läge bidrar till
samhällsutvecklingen.

1

2

Övriga platser som studerats och avskrivits redovisas i dokumentets bilagor.

Område

Trafik/tillgänglighet Risker*

20 000 kvm

FÖP och
samhällsutveckling

Kommunal
mark

Befintlig
användning

Tidplan

1. Kläppa 2:2
2. Åsa 5:246
och Åsa 5:219

*Risker kopplade till järnvägen samt risker för störningar kopplade till djurhållning
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1. Kläppa 2:2







Ny detaljplan krävs
Utbyggnadsområde i FÖP, stöder intentionen att
bygga ihop Åsa centrum och stationen
Avstånd till grishållning är acceptabelt
Det finns ingen känd markförorening i området
Avstånd till centrum: 1,5 km
Avstånd till stationen: 200 m

Ca 200 m

Trafik/tillgänglighet

Risker

Yta

Markägare Tidplan

Cykelväg finns längs
Kläppavägen.

Cirka 400 meter från
grishållning. Mycket
låg risk för konflikt.

Mer än
20 000 kvm

Kommunal
mark

Busshållplats finns vid stationen
Bilangöring från Kläppavägen
alternativt från stationsområdet

Mer än 150 meter från
järnvägen – utanför
riskbedömningsavståndet

Ca 400 m

Befintliga
byggnader
behöver rivas
och
verksamheten
flyttas

Resonemang
Platsen har en intressant placering nära stationen och en ny skola i detta läge skulle bidra till att skapa en stark
kärna i Åsas vidare utveckling. Läget är gynnsamt ut pendlingssynpunkt och kommunen äger marken. Delar av
fastigheten används till boende för nyanlända, och delar används till förråd och verkstad. Fastigheten är stor och
boendet bör kunna finnas kvar på platsen även om skolan lokaliseras här. Övrig användning bör kunna
omlokaliseras. Ur samhällsbyggnadsperspektiv skulle lokaliseringen av en skola i detta läge ge ett starkt
signalvärde om att det är här vi vill att utvecklingen ska ske. I ett inledande skede kan platsen upplevas som lite
avsides från Åsas centrala delar men i framtiden kan skolan utgöra kärnan i den framtida utvecklingen. Mest
fördelaktigt skulle det vara att ta ett helhetsgrepp om hela området runt stationen för att inte låsa mark på ett sätt
som kan försvåra vidare utveckling av området och för att ge skolan ett sammanhang. Närheten till Hamragård
medför en stor osäkerhet om när stationsområdet kan fortsätta byggas ut med bostäder och annan service.
Lokaliseringsutredning ny skola i Åsa

Utbyggnadsområden i FÖP (Röda ytor samt ytor med röd ram)
tillsammans med riskområden kopplade till järnväg (80 meter
samt 150 meter) och grishållning (300 meter)
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2. Åsa 5:246 och Åsa 5:219








Ny detaljplan skulle kunna samordnas med detaljplan för bostäder
Utbyggnadsområde i FÖP, stöder intentionen att bygga ihop Åsa centrum och stationen
Då delar av Åsa 5:246 är föremål för markanvisning för bostäder förutsätter skola i detta
läge markköp av Åsa 5:219
Det finns ingen känd markförorening i området
Bullerutredning behövs sannolikt. Byggnader kan behöva placeras så att de skärmar buller
från Varbergsvägen.
Avstånd till centrum: ca 1 km
Avstånd till stationen: ca 1 km

Trafik/tillgänglighet

Risker Yta

Markägare

Tidplan

Cykelväg finns längs Kläppavägen.
Den gamla banvallen erbjuder
möjlighet till cykelväg till Åsa
centrum.

-

Delvis
kommunal
mark delvis
privat mark

Förutsätter
markköp

20 000
kvm

Busshållplats finns ca 200 meter bort
Bilangöring från Varbergsvägen
5:246

Resonemang

5:219

Åsa 5:246 och Åsa 5:219 är ett intressant läge och detaljplan skulle kunna samordnas med
detaljplan för bostäder. Läget stämmer helt med FÖP Åsa som förespråkar byggnation mellan Åsa
centrum och stationen. Tillsammans med bostäder tas ett sammanhållet grepp om ortens utbyggnad.
Läget förutsätter förvärv av fastigheten Åsa 5:219. Med denna placering kommer skolorna i Åsa
även fortsättningsvis ligga samlade i samma del av orten.

Lokaliseringsutredning ny skola i Åsa

Sida 8 av 17

Rekommendation
Förvaltningens rekommendation är utifrån ovan resonemang är att i första hand arbeta för en placering enligt
alternativ 2, Åsa 5:246 och Åsa 5:219. Läget är optimalt utifrån sin närhet till både Åsa centrum och Åsa
station och ger en möjlighet att direkt få ett naturligt sammanhang med bostäder. Placeringen förutsätter att en
överenskommelse om markköp kan nås med ägaren av fastigheten Åsa 5:219. Om en sådan överenskommelse
inte kan nås är alternativ 1, Kläppa 2:2 ett fullgott alternativ även om det skulle vara mer fördelaktigt att ta ett
samlat grepp om hela stationsområdet.

Konsekvenser
Konsekvensbedömningen är gjord utifrån alternativ 2, en ny skola på fastigheterna Åsa 5:246 och Åsa 5:219.

Samhällsutveckling
En placering enligt alternativ 2 inom Åsa 5:246 och Åsa 5:219 stödjer en samhällsutveckling i enlighet med
visionen i FÖP Åsa och visar tydligt kommunens ambition gällande utveckling mellan Åsa centrum och
stationen. Platsen stämmer också med grundtanken i översiktsplanen där kommersiell service bör ligga
centrum och stationsnära.
En placering av skolan i detta läge möjliggör en samordning med tänkta bostäder inom Åsa 5:246 och
möjliggör en sammanhållen utbyggnad av orten.
Alla skolor i Åsa samlas till en liten del av orten och skolområdet blir stort med närheten till Åsa Gårdsskolan.
Enligt befolkningsprognosen behöver orten Åsa två större skolor. Hur Åsa Gårdsskolan ska nyttjas och vilka
samverkanseffekter som kan skapas mellan skolor och förskolor i området får studeras vidare. Potential finns
att skapa byggnader som kan vara en resurs för samhället även kvällar och helger.

Studerade placeringar i relation till FÖP:s ambition att koppla ihop
stationen, centrum och havet

Åsa 5:246
och 5:219

Åsa station

Åsa centrum

Barnperspektivet
Säker skolväg för barn är en viktig del i omställningen från bilberoende till alternativa färdmedel och handlar
både om gång- och cykelväg och om kollektivtrafik. En säker skolväg ökar också barnens möjlighet till
självständighet i takt med att de blir äldre. Föreslagen placering har förutsättningar för säkra gång- och
cykelvägar. En hastighetssäkrad passage över den statliga Kläppavägen bör anläggas för att skapa en säker
skolväg. Om en gång- och cykelväg ordnas på den gamla banvallen ökar tillgängligheten. En komplettering
med en busshållplats vid skolan är lämpligt.
Lokaliseringsutredning ny skola i Åsa

Kartbilden visar rekommenderad placering i förhållande till centrum
och stationen. Orange cirkel markerar ca 1 km från centrum, röd
cirkel visar ca 1 km från stationen.
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En placering av en ny skola enligt alternativ 2 innebär att det längsta avståndet mellan skola och bostad inom Åsas tätort blir cirka 3,5 km baserat på dagens
upptagningsområden. Det innebär heller inga större förändringar gällande skolskjuts jämfört med dagsläget. Majoriteten av barnen kan fortsatt ta sig till skolan
med cykel eller till fots.

Övriga sociala konsekvenser
En fullmåttshall tillsammans med skolan gör att platsen kan befolkas även under kvällar och helger. Detta ökar tryggheten i området.

Tidplan
Tidplanen kan påverkas av markförhandlingarna.

Ekonomi
Alternativet förutsätter markköp.
Behovet av skolskjuts bedöms bli oförändrat.

Samhällsekonomi
Placeringen erbjuder en långsiktighet då skoltomten har utrymme för framtida utökning från 500 till 600 elever.

Delaktiga
Följande personer har varit delaktiga i framtagandet av förslaget:
Emma Johansson, planarkitekt
Yvonne Ohlsson, lokalplanerare
Andrea Ericsson, planarkitekt
Avstämningar har även gjorts med representanter inom förvaltningarna för Miljö- och hälsoskydd samt Trafik.
Följande grupper har varit referensgrupper under upprättandet av förslaget:
Planbeskedsgruppen
Operativ planering
Lokalgruppen
Lokaliseringsutredning ny skola i Åsa
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Bilaga 1: Studerade platser
Relevanta alternativ
1. Kläppa 2:2
2. Åsa 5:246 och Åsa 5:219
5
1
4
3

2

6

Avskrivna platser
3. Åsa 2:4
4. Åsa 2:6 och Åsa 3:11
5. Kläppa 1:4 - väster om järnvägen
6. Kläppa 1:4 - öster om järnvägen
7. Ölmanäs 2:7
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Lokaliseringsutredning ny skola i Åsa
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Bilaga 2: Avskrivna lokaliseringar
Dessa platser har studerats men valts bort av olika anledningar som gör att de inte är relevanta då de inte uppfyller kraven, främst sett till samhällsutvecklingen,
risker och tidplan. Se nedan för mer detaljerad genomgång.
Område

Trafik/tillgänglighet Risker

20 000 kvm

FÖP

Kommunal mark

Tidplan

3. Åsa 2:4
4. Åsa 2:6 och Åsa
3:11
5. Kläppa 1:4 väster om
järnvägen
6. Kläppa 1:4 öster om järnvägen
7. Ölmanäs 2:7

5

6

4
3

v

7

Lokaliseringsutredning ny skola i Åsa
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2. Åsa 2:4








Ny detaljplan behövs
Utbyggnadsområde i FÖP men stödjer inte ambitionen att bygga ut mellan Åsa centrum och
stationen. Stämmer inte med visionen i FÖP
Det finns en registrerad markförorening på fastigheten
Platsen används för evenemang
Bullerutredning behövs sannolikt. Byggnader kan behöva placeras så att de skärmar buller från
främst Varbergsvägen men även från Ölmanäs ringväg.
Avstånd till centrum: 1 km
Avstånd till stationen: 1,3 km

Trafik/tillgänglighet

Risker

Cykelväg finns längs
Ölmanäs ringväg

Mer än
Om
marksanering 20 000 kvm
behövs kan
det påverka
tidplanen

Busshållplats finns i
anslutning

Yta 20 000
kvm

Markägare

Tidplan

Kommunal
mark

Markförorening
kan behöva
hanteras

Bilangöring från
Varbergsvägen alternativt
Ölmanäs ringväg

Resonemang
Alternativet har inte stöd i FÖP Åsas vision att bygga ihop centrum och stationen. En ny skola här skulle flytta ortens tyngdpunkt västerut och motverkar att
visionen uppfylls. Platsens enda fördel är att kommunen äger marken.

Lokaliseringsutredning ny skola i Åsa
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3. Åsa 2:6 och Åsa 3:11









Ny detaljplan krävs
Planuppdrag för bostäder finns. Planarbetet har dock avstannat
Utbyggnadsområde i FÖP, stöder intentionen att bygga ihop Åsa centrum och stationen
Närhet till grishållning kan medföra problem på grund av skyddsavstånd och luktstörning
Det finns ingen känd markförorening i området
Bullerutredning kan behövas
Avstånd till centrum: 1,1 km
Avstånd till stationen: 650 m

Trafik/tillgänglighet Risker
Cykelväg finns längs
Kläppavägen. Den
gamla banvallen
erbjuder möjlighet
till cykelväg till Åsa
centrum.
Busshållplats finns i
anslutning

Ca 250 meter
från
grishållning

Yta 20 000
kvm

Markägare

Tidplan

17 000 kvm

Privat mark,
Förutsätter
två olika
markköp
fastighetsägare
Osäkerheter kring
grishållningen
kräver
utredningar och
medför risk för
överklagande

Ca 250 m

Bilangöring från
Kläppavägen

Slutsats:
Området är inte aktuellt då närheten till pågående grishållning medför risk för bland annat luktstörningar. Detta kan försvåra och fördröja planprocessen och
medför en osäkerhet kring utfallet av detaljplanen.

Lokaliseringsutredning ny skola i Åsa
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4. Kläppa 1:4 - väster om järnvägen








Ny detaljplan
Delvis utbyggnadsområdet i FÖP
Delar av ytan kan inte användas då den ligger inom 80 meter från järnvägen (basavstånd).
Övrig kan nyttjas under förutsättning att vissa baskrav uppfylls.
Det finns ingen känd markförorening i området
Buller från tågtrafiken kan behöva hanteras
Avstånd till centrum: 1,8 km
Avstånd till stationen: 150 m

Trafik/tillgänglighet Risker
Cykelväg finns längs
Kläppavägen ca 200
meter bort.

Delar av ytan
ligger inom
80 meter från
järnvägen

Yta 20 000
kvm

Markägare

Tidplan

20 000 kvm

Markförvärv
pågår

Markköp måste
bli färdigt

Busshållplats finns
vid stationen intill

80 m

Bilangöring behöver
ske över
stationsområdet

Slutsats:

Området är inte aktuellt på grund av risker kopplade till närheten till järnvägen.

Lokaliseringsutredning ny skola i Åsa
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5. Kläppa 1:4 - öster om järnvägen









Ny detaljplan
Utredningsområde i FÖP. Stödjer inte ambitionen att bygga ut mellan Åsa centrum och
stationen
Ligger på fel sida av järnvägen sett från Åsa. Påverkar säker skolväg negativt
Mark på avstånd 80-150 meter från järnvägen kan nyttjas under förutsättning att vissa
baskrav uppfylls.
Det finns en registrerad markförorening på fastigheten
Buller från tågtrafiken kan behöva hanteras.
Avstånd till centrum: 1,8 km
Avstånd till stationen: 150 m

Trafik/tillgänglighet

Risker

Yta 20 000
kvm

Markägare

Tidplan

Cykelväg finns längs
Kläppavägen. Ligger
på fel sida av
järnvägen sett från
Åsa. Påverkar säker
skolväg negativt

Delar av
ytan ligger
inom 150
meter från
järnvägen

Mer än
20 000 kvm

Markförvärv
pågå

Markköp måste
bli färdigt
Markförorening
kan behöva
hanteras
80 m

Busshållplats finns vid
stationen på motsatt
sida av järnvägen

150 m

Bilangöring från
Kläppavägen

Slutsats:

Området är inte aktuellt på grund av risker kopplade till närheten till järnvägen.

Lokaliseringsutredning ny skola i Åsa
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6. Ölmanäs 2:7








Ny detaljplan
Utredningsområde i FÖP. Stödjer inte ambitionen att bygga ut mellan Åsa
Ölmanäs ringväg har dålig kapacitet
Det finns ingen känd markförorening i området
Bullerutredning kan behövas
Avstånd till centrum: 1,1 km
Avstånd till stationen: 2,4 km

Trafik/tillgänglighet Risker
Ingen cykelväg i
närheten
Busshållplats finns
ca 200 meter bort

Riks för
ökad
belastning på
Ölmanäs
ringväg

Yta 20 000
kvm

Markägare

Tidplan

Mer än
20 000 kvm

Kommunal
mark

Risk för
överklagande

Bilangöring från
Ölmanäs ringväg.
Vägen har dålig
kapacitet.

Slutsats:

Området är inte aktuellt på grund av att det inte följer ambitionen i FÖP samt att trafiksituationen och tillgängligheten till området är dålig.

Lokaliseringsutredning ny skola i Åsa
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-03-30
Diarienummer

KS 2021-00513

Godkännande av projektbeställning för upprättande av detaljplan för Kungsbackas
sjukhus inom Tölöberg 2 och Tölö 1:17

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för Kungsbackas sjukhus inom
Tölöberg 2 och Tölö 1:17 i Kungsbacka, daterad 2022-03-17, som ett tillägg till kommunstyrelsens
beslut om att upprätta detaljplan 2018-10-23, § 243.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 23 oktober 2018 att lämna positivt planbesked för området och
överlämnade samtidigt till byggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan för Tölöberg 2 och
Tölö 1:17.
Planområdet ligger centralt i Kungsbacka. I projektbeställningen förtydligas uppdraget till
byggnadsnämnden om att utöka byggrätten inom fastigheterna Tölöberg 2 och Tölö 1:17 för att skapa
utvecklingsmöjlighet av sjukvård i Kungsbacka. Sjukhuset behöver böjlighet både att bygga till, bygga
om och bygga nytt.
Planarbetet bidrar även med en utveckling av en central plats i staden vilket kan motverka otrygghet
och stärka förutsättningarna för rekreation i området. Viktiga aspekter i projektet är bland annat
gestaltning och kvalitet, dagvattenhantering, passage genom sjukhusområdet för rekreation och
väganslutningen till fastigheten Tölö 6:15. Dessa och flertalet andra aspekter som lyfts fram i
projektbeställningen behöver studeras ytterligare i planarbetet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-30
Projektbeställning, 2022-03-17
Kommunstyrelsen 2018-10-23, § 243
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden, fastighetsägare
Samhällsbyggnadskontoret
Emma Johansson
0300-834019
Planarkitekt
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN

2 (2)

Beskrivning av ärendet
I oktober 2018 fattades beslut av kommunstyrelsen om att upprätta detaljplan för Tölöberg 2 och Tölö
1:17 efter förfrågan från fastighetsägaren Region Halland. Arbetet med upprättande av förslag till
detaljplan har legat vilande i väntan på besked från regionen om att de är redo att påbörja planarbetet.
Sedan 2018 har Samhällsbyggnadskontorets rutiner utvecklats och kompletterats med att planarbetet
ska inledas med en projektbeställning för att tydliggöra uppdraget och dess ramar. Regionen har även
förtydligat sina behov för fastigheterna efter att beslutet om planuppdrag fattades. Därför ser
Samhällsbyggnadskontoret ett behov av att komplettera uppdraget med en projektbeställning för att
förklara uppdraget.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef
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Projektnamn
Detaljplan för Kungsbackas sjukhus inom Tölöberg 2 och Tölö 1:17
Beställare
Namn och roll

E-postadress

Emma Kjernald

emma.kjernald@kungsbacka.se

Status

Beställningen är

Telefon

Datum

Färdigställd

2022-03-17

Version
Datum

Författare

Version

2022-03-17

Emma Johansson

1

Ändringsbeskrivning

OMFATTNING OCH RESULTAT
INLEDNING OCH BAKGRUND
Ägaren till fastigheten Tölöberg 2 och Tölö 1:17 har 2018-06-15 ansökt om planbesked för att utöka
byggrätterna inom sjukhusområdet i Kungsbacka. Syftet med förfrågan är att utöka byggrätten inom
fastigheterna för att skapa utvecklingsmöjlighet av sjukvård i Kungsbacka.
Kommunstyrelsen beslutade 23 oktober 2018 att lämna positivt planbesked och gav då
byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Tölöberg 2 och Tölö 1:17. Syftet med
detaljplanen är att utöka byggrätten inom fastigheten Tölöberg 2 samt planlägga Tölö 1:17 för att skapa
utvecklingsmöjlighet av sjukvård i Kungsbacka.
FÖRVÄNTAD NYTTA
Uppdraget innebär att skapa goda förutsättningar för att utveckla sjukvård i Kungsbacka. Dessutom
bidrar arbetet med en utveckling av en central plats i staden vilket kan motverka otrygghet och stärka
förutsättningarna för rekreation i området.
En utveckling av sjukvården i Kungsbacka stärker stadens position i regionen och ökar stadens
attraktivitet.

Kungsbacka kommun
Postadress

434 81 Kungsbacka

Besöksadress

Stadshuset, Storgatan 37

Telefon

0300-83 40 00

Webbplats

www.kungsbacka.se
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HÅLLBARHETSASPEKTER
En stärkt sjukvård bidrar till den sociala hållbarheten genom att närhet till god sjukvård ger en ökad
trygghet för kommunens invånare.
En utveckling av platsen bidrar även till den hållbara stadsutvecklingen som helhet genom att det är en
viktig plats längs stråket mellan Tölö och centrum.
UPPDRAG
Uppdraget innebär att upprätta en detaljplan för utveckling av befintligt sjukhus i enlighet med beslut
om planbesked.
Gestaltning och kvalitet är viktigt i området då det ligger längs ett stråk med stark utveckling mellan
centrum och Tölö. Hur sjukhusområdet möter framtida områden på andra sidan Söderåleden är viktigt.
Utvecklingen av platsen ska bidra med ökad trygghet och trivsel.
Väganslutning till fastigheten Tölö 6:15 går genom planområdet ett eventuellt nytt läge behöver studeras
i planarbetet.
Dagvattenfrågan behöver studeras för att säkra kritiska delar av nybyggnation och befintliga byggnader
mot dimensionerade regn och skyfall.
En passage genom sjukhusområdet för rekreationsstråket runt Tölöberg behöver studeras samt hur
sjukhusbyggnaden kan utformas för att minska barriäreffekten.
Prioritering

Då platsen ligger centralt och längs ett stråk som kommer att utvecklas mellan centrum och Tölö ligger
uppdragets prioritering mot kvalitet.

PROJEKTETS LEVERANSER
Nr

Beskrivning

Mottagare

1

Projektbeställning

SBK/KS

2

Principavtal

KS

3

Projektplan

SBK/Samhällsbyggnadsledning

4

Samrådshandlingar

BN

5

Granskningshandlingar

BN

6

Exploateringsavtal

KS
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7

Antagandehandlingar

BN

Då detaljplanen upprättas med standardförfarande antas detaljplanen av byggnadsnämnden.
BERÖRINGSPUNKTER
Projektet berörs av det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan för staden. En samordning behöver
därför ske för att detaljplanen ska bidra till mål och ambitioner i den fördjupade översiktsplanen och
passa in i helheten.
AVGRÄNSNINGAR
Uppdraget omfattar framtagande av detaljplan inom fastigheterna Tölöberg 2 och Tölö 1:17. I arbetet
ingår även att ta fram de utredningar som behövs för upprättandet av detaljplanen, däribland dagvattenoch skyfallsutredning samt geoteknisk- och bergteknisk utredning.

Ungefärligt planområde

TIDPLAN
Q 2 2022 Uppdragsbeslut
Q3 2023 Samråd
Q1 2024 Granskning
Q3 2024 Antagande
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EKONOMI
PLANKOSTNADSAVTAL
Kostnaderna för att upprätta detaljplanen ligger på fastighetsägaren Region Halland. Plankostnadsavtal
har tecknats med Region Halland.
KOMMUNALA KOSTNADER
Eventuella öppna dagvattenlösningar innebär en kommunal kostnad som belastar VA-kollektivet.
Kostnader kan även uppstå i samband med anläggande av en eventuell allmän gångpassage genom
området.
KOMMUNALA INTÄKTER
Planarbetet innebär ingen markförsäljning. Intäkter genom exploateringsbidrag vid utbyggnad av allmän
plats inom eller i anslutning till planområdet.
DRIFTSKOSTNADER
Eventuella öppna dagvattenlösningar och allmän plats innebär driftskostnader för kommunen.
BESLUT OCH RAPPORTERING
RAPPORTERINGSRUTINER
Projektet rapporterar enligt gällande rutiner.
BESLUTSINSTANSER
Byggnadsnämnden fattar beslut om uppdrag, samråd, granskning och antagande för detaljplanen.
Kommunstyrelsen fattar beslut om principavtal och exploateringsavtal.
AVSLUT
ÖVERLÄMNING VID PROJEKTSLUT
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft sker ett överlämnande till Förvaltningen för Bygg och Miljö för
bygglovsprövning.
UTVÄRDERING AV PROCESS OCH FÖRVÄNTAD NYTTA
Projektet bör utvärderas i flera steg. Detaljplanen kan utvärderas under arbetets gång samt när den vunnit
laga kraft. Utvärdering kan även ske utifrån hur detaljplanen fungerar i genomförandeskedet och när
området är utbyggt i sin helhet kan en utvärdering göras huruvida detaljplanens intentioner är uppfyllda.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-03-30
Diarienummer

KS 2020-00386

Erinran beträffande innehåll i samrådshandling gällande detaljplan för Sydöstra
centrum, etapp 1
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen förordar att byggnadsnämnden genomför samråd för detaljplan sydöstra centrum,
etapp 1 enligt samrådshandling daterad 2022-01-03.
Sammanfattning av ärendet
Planprogram för sydöstra centrum i Kungsbacka stad upprättad i juni 2019, reviderad i december
2019 godkände kommunstyrelsen den 21 januari 2020. Planprogrammet syftar till att utreda
förutsättningarna för utbyggnad av samlad stadsbebyggelse i området Inlag. Planprogrammet kommer
att genomföras i olika etapper. Två alternativa sträckningar för Lantmannagatan är angivna i
planprogrammet. Den av byggnadsnämnden godkända samrådshandlingen med viss trafiklösning är
inte någon av dessa sträckningar.
Kommunstyrelsen har även den 23 juni 2021 godkänt projektbeställning för etapp 1 av
planprogrammet samt överlämnat till byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan för området. I
projektbeställningen beskrivs att Lantmannagatans sträckning ska utredas vidare under planarbetet.
Den samrådshandling som byggnadsnämnden godkände på sitt sammanträde den 17 mars upprättades
ursprungligen av Samhällsbyggnadskontoret i januari 2022. Den är framtagen utifrån grundstrukturen
från planprogrammet med bebyggelse i kvartersstruktur i 4–8 våningar innehållande bostäder,
verksamheter och kontor, parkeringshus i utkanterna av området, två parker, ett tvärstråk och möjlighet
att bredda Varbergsvägen. De i planprogrammet angivna sträckningarna för Lantmannagatan
analyserades vid framtagandet den ursprungliga samrådshandlingen. Valet av sträckning i
samrådshandlingen i januari 2022, alternativ 1a, grundar sig på denna analys.
Efter återremiss från Byggnadsnämndens arbetsutskott den 13 januari, kompletterades
samrådshandlingen med en analys av ytterligare alternativa sträckningar av Lantmannagatans södra
del.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-30
Presentation projektbeställning
Utlåtande om val av korsningstyp Hantverksgatan-Lantmannagatan, AFRY, 2022-03-29
Kungsbacka kommun
Sofia Wiman
0300-834924
Planarkitekt
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2022-03-17 §90.
PM Värdebedömning av kv.9.1 i projekt sydöstra centrum, Fastighetskoll Väst AB, 2022-03-03
Analys av alternativa sträckningar av Lantmannagatan, 2022-03-03
Plankarta Sydöstra centrum, etapp 1, 2022-01-03
Planbeskrivning Sydöstra centrum, etapp 1, 2022-01-03
Trafikutredning Sydöstra centrum Kungsbacka, 2021-11-29
Kommunstyrelsen, 2020-06-23, § 144
Projektbeställning för detaljplan, etapp 1 sydöstra centrum, 2020-05-13 med revidering 2020-06-23
Planprogram Sydöstra centrum, december 2019
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen godkände den 21 januari 2020 Planprogram för sydöstra centrum i Kungsbacka
stad upprättad i juni 2019, reviderad i december 2019. Två alternativa sträckningar är angivna i
planprogrammet.
Kommunstyrelsen godkände projektbeställningen för detaljplan för Sydöstra centrum, etapp 1 den 23
juni 2020 och överlämnade till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan. I
projektbeställningen beskrivs att Lantmannagatans sträckning ska utredas vidare under planarbetet.
Samhällsbyggnadskontoret har i utredningen för upprättande av samrådshandling gått igenom de två
alternativa sträckningar för Lantmannagatan som finns angivna i Planprogram för sydöstra centrum i
Kungsbacka stad upprättad i juni 2019, reviderad i december 2019. Samhällsbyggnadskontoret
föreslog i samrådshandlingen i januari 2022 att sträckningen av Lantmannagatan skulle ske enligt
alternativ 1a.
Efter återremiss från Byggnadsnämndens arbetsutskott kompletterades samrådshandlingen med en
analys av ytterligare alternativa sträckningar av Lantmannagatans södra del. Denna analys visar att
föreslagen sträckning är den mest fördelaktiga ur flera aspekter såsom kommunal
exploateringsekonomi, måluppfyllnad av att skapa en stadsdel enligt planprogrammets karaktär och
struktur, trafiksäkerhet och strategisk placering av korsningspunkter samt rådighet över marken.
Helheten i planförslaget är godkänd av byggnadsnämnden men innan samråd ska enligt
byggnadsnämndens beslut 2022-03-17 §90 Lantmannagatans anslutning till Hantverksgatan förändras
enligt alternativ 3B i framtagen analys. Byggnadsnämndens beslöt dessutom att överlämna beslutet till
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kommunstyrelsen för eventuell erinran med anledning av att beslutet innebär annan sträckning än som
förutsattes i planprogrammet.
Samhällsbyggnadskontoret har analyserat konsekvenserna av trafiklösning 3b i samråd med
förvaltningen för Teknik och med konsultstöd. Samhällsbyggnadskontorets uppfattning är att
konsekvenserna av trafiklösning 3b innebär att denna inte kan förordas och föreslår därför att
kommunstyrelsen i sitt svar till byggnadsnämnden förordar trafiklösning 1a.
Sammanfattning av konsekvenser av trafiklösning 3b jämfört med trafiklösning 1 a
Kommunal ekonomi

Trafiklösning 3b innebär att en byggrätt för bostäder inom kommunal mark som möjliggörs av
trafiklösning 1 a, inte kommer att kunna genomföras. Enligt värdebedömning från auktoriserad
värderare beräknas denna byggrätt innebära en intäkt för kommunen med cirka 50 miljoner kronor.
Utredningar som tagits fram visar inte på behov av förändrade korsningsutformningar, se rubriken
Kapacitets- eller trafiksäkerhetsproblem nedan. Kostnader för ändring enligt trafiklösning 3b kan
därför inte läggas på exploatörerna inom området, utan det blir i stället i sin helhet en kostnad för
kommunen. Kostnad för cirkulationsplats med anslutningar beräknas till cirka 12 miljoner kronor.
Kostnad för rivning av byggnad är inte medräknad i detta belopp.
Utveckling av Västkustbanan

Trafikverket har som inriktning i arbetet med nationell plan angett åtgärder för utveckling av
Västkustbanan som inte är förenliga med trafiklösning 3b. En utökning av Västkustbanan till fyra spår
innebär att järnvägsbron som går över Skolgatan behöver breddas vilket innebär att backen på
Skolgatan öster om bron förskjuts österut alternativt att lutningen blir brantare. Standarden för en
cirkulationsplats i läget för trafiklösning 3b kommer därmed försämras jämfört med dagens läge.
Kapacitets- eller trafiksäkerhetsproblem

Det finns idag inte något behov av åtgärder för att ändra korsningarna på det sätt som trafiklösning 3b
innebär. För 2040 är trafikmängderna studerade enligt nu befintliga, tillkommande områden samt med
en ökning uppräknad med 1 procent per år. Olycksstatistik visar att allvarliga olyckor inte har skett i
dessa korsningar. Varken i nuläget eller för prognosåret 2040 finns kapacitets- eller
trafiksäkerhetsproblem med befintlig utformning enligt 1a. Se även ovan under rubriken Kommunal
ekonomi.
Utformning och framkomlighet

Samhällsbyggnadskontoret och förvaltningen för Teknik förespråkar att trafiken ska kunna styras i
större utsträckning när staden växer. Den önskvärda trafikmiljön uppnås med en minimerad smittrafik
genom att styra flödena till huvudvägnätet, i detta fall Varbergsvägen. Utformningen av korsningen
enligt trafiklösning 3b genom en cirkulationsplats innebär att styrning av trafiken inte blir
möjlig. Risken ökar för köbildning längs både Skolgatan och Hantverksgatans öst-västliga del vilket
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kan orsaka kö och stopp på Varbergsvägen. På sikt när staden även utvecklas söder om
Skolgatan/Hantverksgatan förespråkas därför en signalreglerad fyrvägskorsning.
Utformning av Lantmannagatan enligt trafiklösning 3b genom en S-kurva innebär att endast
personbilar och normallastbilar kan mötas, på grund av linjeföringen i kurvorna.
Tillfart till parkeringshuset som är planerat väster om S-kurvan kräver en trafikal yta som inte är
studerad. Samhällsbyggnadskontoret och förvaltningen för Teknik förespråkar inte sådana lösningar i
detta centrala läge, eftersom det skapar stora obebyggda ytor som enbart är till för trafiklösningar. En
sådan lösning möjliggör inte målbilden att skapa en levande och tät stadsdel med inbjudande gaturum.
Tillkommande grönyta

Trafiklösning 3b innebär att en mindre grönyta tillkommer mellan S-kurvan och bostadskvarteren öster
om den. Grönytan kommer att bli begränsad av gång- och cykelbanor samt av ledningsdragningar och
kan inte nyttjas för exempelvis trädplantering eller annan vegetation med djupgående rötter. Sikten
måste säkerställas så det kan endast placeras begränsat med växter på denna yta. Grönytans storlek och
bullerutsatta placering vid Hantverksgatan medför att det inte kommer att tillföras några större
rekreativa värden till platsen.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för upprättande av detaljplan för Sydöstra centrum etapp 1, daterad 2020-05-13.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan för Sydöstra centrum etapp 1.

Ett planprogram togs fram för sydöstra
centrum under 2018 och 2019 och
godkändes av kommunstyrelsen 21 januari
2020.
Planprogrammet beskriver kommunens
vision över området som ska utvecklas till en
ny central stadsdel med blandad
stadsbebyggelse i 5-7 våningar.
Målsättningen för hela programområdet är att
en tredjedel ska innefattas av kommersiella
lokaler såsom kontor, verksamheter och
butiker. Antalet nya bostäder inom hela
programområdet beräknas bli mellan 1000
och 1300.
Projektets nytta och syfte är att ta fram en
detaljplan för att möjliggöra utveckling och
omvandling av det idag befintliga
verksamhetsområdet.
Den centralt belägna delen av Kungsbacka
ska utvecklas och kopplas samman tydligare
med Innerstaden, Aranäs stadsdel och
stationen för att bli en naturlig del av
Kungsbacka centrum.
Projektet kommer möjliggöra för bostäder,
lokaler för kommersiell verksamhet, kontor,
parkeringshus, offentliga platser samt
breddning av Varbergsvägen.

Kommunstyrelsen godkänner
projektbeställning för upprättande av
detaljplan för Sydöstra centrum etapp 1,
daterad 2020-05-11.
Kommunstyrelsen överlämnar till
byggnadsnämnden att ta fram förslag till
detaljplan för Sydöstra centrum etapp 1.
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Utlåtande om val av korsningstyp HantverksgatanLantmannagatan
1

Bakgrund

Kungsbacka kommun har bett AFRY utlåta sig om konsekvenserna av att byta
korsningstyp i korsningen Hantverksgatan-Lantmannagatan från den lösning med
förskjuten trevägskorsning som finns i det framtagna planförslaget till en
cirkulationsplats i ett läge längre västerut.

2

Utlåtande

Utifrån en analys av de två förslagen till korsningsutformning så är AFRYs
rekommendation att behålla det liggande förslaget med förskjuten trevägskorsning.
Alternativet med cirkulationsplats i ett mer västligt läge innebär ett flertal tydliga
nackdelar med hänsyn till framkomlighet och linjeföring. Det har en stor negativ
påverkan på exploateringsekonomi och möjlighet till rationellt nyttjande av tillgänglig
mark men ger inga uppenbara fördelar jämfört med det liggande förslaget.
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Beskrivning av för- och nackdelar

Figur 1 Liggande trafikförslag med förskjuten trevägskorsning.

Det liggande förslaget innebär en förskjuten trevägskorsning som klarar stora fordon
(Lps och Lmod) i nord-östliga och syd-östliga relationer (se Figur 3 och 4 nedan) samt
normallastbilar i nord-västliga och syd-västliga relationer. Förslaget innebär att
mötande fordon aldrig behöver inkräkta på motriktade körfält, bortsett från
vänstersvängfältet på Hantverksgatan, vilket är positivt för polisens
utryckningsmöjligheter. Förslaget innebär att det är möjligt att ansluta en in/utfart till
planerat parkeringsgarage mot Lantmannagatan (det dock påverka den längsgående
angöringsfickan närmast korsningen).
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Figur 2 Körspår för lastbil med påhägnsvagn 16 m (Lps) i liggande förslag.

Utlåtande av om val av korsningstyp Hanterverksgatan-Lantmannagatan
2022-03-29
Sida 4/8

Figur 3 Körspår för modulfordon 25,25 m (Lmod) i liggande förslag.
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Figur 4 Skiss på cirkulationsplats i västligt läge.

Skissen i Figur 4 visar att en cirkulationsplats i ett västligt läge innebär en extrem
linjeföring på Lantmannagatan samt att stora körbara ytor krävs för att större fordon
ska kunna svänga in och ut från Lantmannagatan. Eftersom gatan är utryckningsväg
för polisen behöver den också utformas så att inte utryckande fordon hindras av
mötande fordon. Skissen är utformad så att två normallastbilar kan mötas utan att
hindra varandra i delen med kurvorna. Linjeföringen innebär också att de byggbara
ytorna kring korsningspunkten blir mindre och det kommer inte vara lämpligt att
ansluta en in/utfart till ett parkeringshus mot Lantmannagatan.
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Figur 5 Körspår för lastbil 12 m (Lbn) i skiss med cirkulationsplats i västligt läge.
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Figur 6 Körspår för lastbil med påhägnsvagn 16 m (Lps) i skiss med cirkulationsplats i västligt
läge.
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Figur 7 Körspår för modulfordon 25,25 m (Lmod) i skiss med cirkulationsplats i västligt läge.
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§ 90

Samråd av detaljplan för blandad
stadsbebyggelse inom sydöstra centrum, etapp
1 i Kungsbacka
Dnr BN 2021-00012

Beslut
Byggnadsnämnden godkänner samrådshandlingen enligt trafiklösning 3b.
Byggnadsnämnden beslutar att enligt byggnadsnämndens reglemente överlämna ovan beslut till
kommunstyrelsen för eventuell erinran.
Med beaktande av den undersökning som vidtagits i ärendet godkänner byggnadsnämnden
samhällsbyggnadskontorets bedömning om att nu föreslagen detaljplan inte medför någon
miljöpåverkan som kan anses vara betydande.
Byggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret att genomföra samråd för detaljplan för
blandad stadsbebyggelse inom sydöstra centrum, etapp 1 i Kungsbacka.

Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 2 juli 2020 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att
upprätta detaljplan för blandad stadsbebyggelse inom sydöstra centrum etapp 1. Planprogram har
godkänts den 21 januari 2020. Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnade återremiss den 13 januari
2022, för vidare utredning av Lantmannagatans sträckning och korsningsutformningen vid
Hantverksgatan.
Planområdet ligger centralt i Kungsbacka ca 400 meter söder om resecentrum, öster om
Västkustbanan, söder om Söderå och väster om Varbergsvägen. Planförslaget innebär att skapa
förutsättningar för utveckling och omvandling av det befintliga verksamhetsområdet genom att
möjliggöra för blandad stadsbebyggelse genom bostäder, lokaler för verksamheter, kontor,
parkeringshus, offentliga platser samt breddning av Varbergsvägen. Bebyggelsen föreslås variera
mellan 4-7 våningar där vindsvåning utöver den 7:de våningen tillåts på enstaka platser. Förslaget
innefattar ca 950 lägenheter.
Gällande detaljplaner anger främst garageändamål och industriområde, mindre ytor är planlagda för
gatumark, parkering och park. Genomförandetiderna har löpt ut för samtliga gällande detaljplaner
inom området.
Kontoret har för aktuell detaljplan gjort en undersökning av miljöpåverkan enligt Plan- och
bygglagen 4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid undersökningen konstaterades att ett
genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med
särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Kungsbacka kommun
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2022-03-17

24 (68)

Beslutsunderlag
Kompletterande PM - Värdebedömning av kv 9.1, 2022-03-03
Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2022-03-02, § 97
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-03
Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad 3 januari 2022.
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-05-13
Analys av Lantmannagatan, 2022-02-25

Bilagor
Gestaltningsprogram KM-SAM211129
Gestaltningsprogram APM-SAM211207

Förslag till beslut på sammanträdet
Heinrich Kaufmann (C) yrkar på trafiklösning 3b, samt att enligt byggnadsnämndens reglemente
överlämna ovan beslut till kommunstyrelsen för eventuell erinran.
Peter Stenberg (M), Thure Sandén (M) och Eirik Langjord (L) yrkar bifall till Heinrich Kaufmanns
(C) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets förslag och Heinrich Kaufmann (C) med fleras yrkande.
Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt Heinrich
Kaufmann (C) med fleras yrkande.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret

Planavdelningen

Byggnadsnämnden

Justerare

Expedierat/bestyrkt

PM. Värdebedömning av kv 9.1 i projekt
sydöstra centrum, Kungsbacka
kommun.
Värderingsobjekt:
Del av Kungsbacka 4:27 som ägs av Kungsbacka kommun.
Uppdragsgivare:
Lisa Carlsson, Kungsbacka kommun.
Syfte:
I samband med intern diskussion kring dragning av gator belysa
värdet av områden som kan bli berörda.
Värdetidpunkt:
Mars 2022.
Förutsättningar:
Detta värderings PM förutsätter att erhållna volymer kring byggrätter
och dess fördelning är korrekta, samt att området ka exploateras
med bostäder i kommande detaljplan. Enligt skisserna uppskattas
att byggrätten inom kv 9.1 uppgår till ca 6000 kvm BTA, samt att
fördelningen mellan bostadsrätt och hyresrätt uppgår till ca 70 %
bostadsrätt och 30 % hyresrätt. Värdet av området har bedömts mot
bakgrund av ovanstående volymer samt nedanstående information
och med beaktande av gällande värderingsregler.
Ansvarsfrågor:
Fastighetskoll Väst AB tar inte ansvar för oriktiga värdebedömningar,
orsakade av att uppdragsgivaren lämnat oriktiga eller ofullständiga
sakuppgifter. Vid en överlåtelse fritar PM.et inte en köpare i något
avseende dennes undersökningsplikt eller säljaren från dennes
upplysningsplikt enligt Jordabalken 4 kap 19 §.
Fastighetsspecifika uppgifter:
Registerbeteckningar:
Kungsbacka 4:27
Upplåtelseform:
Äganderätt
Område:
Centrala Kungsbacka
Beskrivning:
Mark för bebyggelseändamål
Värderingsobjektet består av ett område kv 9.1, se skiss nedan, som
bedöms kunna bebyggas med bostäder i form av flerbostadshus.
Byggrätten kan enligt uppgift från uppdragsgivaren uppgå till 6437
kvm BTA. Värderingsobjektet är centralt beläget och kommer ligga
inom en ny stadsdel med närhet till sport- och kultur,
kommunikationer och får ett mycket gynnsamt läge för sitt ändamål.

_____________________________________________________________________________________________________________________
Fastighetskoll Väst AB
Tfn 0709-985 589
Org nr 556 960-0926
Hålgårdsvägen 6
E-post lars@fastkoll.se
F-skatt
434 96 Kungsbacka

Analys av alternativa sträckningar av
Lantmannagatan 2022-03-03

Återremiss
BNAU beslutade att återremittera ärendet till SBK för att:
• utreda och återkomma med förslag på fyrvägskorsning eller
cirkulationsplats där Lantmannagatans södra del ansluter till
Skolgatan/Hantverksgatan, samt redovisa illustration med omfattning
och utformning av möjlig tillkommande byggrätt i kvarteret i hörnet
Lantmannagatan/Hantverksgatan.

Bakgrund och målbild SÖC
Gatuhierarkin i trafikledsplanen
1. Leder inom staden
2. Genomfartsgator
3. Lokalgator

Bakgrund och målbild SÖC
• Flöden fram till 2040

Bakgrund och målbild SÖC
Varbergsvägens karaktär och funktion
• Huvudgata för genomfart
• Kopplingen till andra delar av
staden
• Huvudgata för kollektivtrafik

• Korttidsparkering för angöring
• Cykelstråk

Bakgrund och målbild SÖC
Lantmannagatans karaktär och funktion

• Gata med låg hastighet för hög
trygghetskänsla.
• Det sociala livet får högre
anspråk på tillgängligheten.
• Utformning som inte inbjuder till
genomfart/smitväg.

• Tillgängliggöra p-husen
och lokalgatorna i området.

Studerade alternativ
• 1a&b
• 2a&b
• 3a&b
• 4a&b
a = signalreglerad fyrvägskorsning
b = cirkulation

Alternativ 1

+
• Kostnader för upprustning
bekostas av exploatör
• Kommunens byggrätt kan
nyttjas i sin helhet.
• Vi har rådighet över marken
inom planområdet.
• Förslaget skapar inget
hinder för något av
korsningsalternativen inom
planområdet.
• Korsningsläget
• Genomförande av fyrvägsko
rsning eller cirkulation i det
ta läget kräver omvandling
av inlag.

Total intäkt: 50 mnkr
(Korsning byggs om i senare skede
ca 10 mnkr)

Alternativ 2
+
• Befintlig vägmark kan säljas

• Alternativet endast möjligt med
frivillig överenskommelse om
marköverlåtelse med
Granngården

• Negativa effekter av lång rak
gata
• Korsningsläget
• Lilla Hantverksgatans läge
• Kommunens byggrätt minskar

Total intäkt: 11 mnkr

( - ev. avkastningsbortfall)

Alternativ 3
+
• Ledningar kan ligga kvar
• Ökad grönyta

• Korsningsläge
• Kommunens byggrätt minskar
avsevärt
• Linjeföring inte optimal norr
ut
• Lilla Hantverksgatans läge
• Tillfart till p-hus

Total intäkt: 1 mnkr (fyrväg)
0 mnkr (cirkulation)

Alternativ 4
+
• Ledningar kan ligga kvar
• Ökad grönyta (mycket liten)

-/+
• Korsningsläge

• Alternativet endast möjligt med
frivillig överenskommelse om
marköverlåtelse med 4:24
• Kommunens byggrätt minskar

Total intäkt: 13 mnkr - inlösen

Korsningsläge
• Väst
• Mitt
• Öst

V

M

Ö

Ekonomi
1a&b

2a

2b

3a

3b

4a

4b

18 mnkr

18 mnkr

17 mnkr

17 mnkr

17 mnkr

17 mnkr

VA-ledningar 0

2 mnkr

2 mnkr

0

0

0

0

Fjärrvärmele 0
dning

3 mnkr

3 mnkr

0

0

0

0

Byggrätt
inom 4:27

25 mnkr

25 mnkr

18 mnkr

18 mnkr

30 mnkr

30 mnkr

15 mnkr

15 mnkr

0

0

0

0

Köp av mark 0

5 mnkr

6 mnkr

0

1 mnkr

? Inlösen
av hel
fastighet

? Inlösen av
hel fastighet

Avkastnings bortfall för
Granngården

-?

-?

-

-

-

-

Totala
intäkter

11 mnkr -? 11 mnkr -? 1 mnkr

0 mnkr

13 mnkr 13 mnkr - inlösen inlösen

Gatukostnad 0

(10 mnkr)

Försäljning
av mark

50 mnkr
0

50 mnkr
(40mnkr)

Korsningstyp
Fyrvägskorsning

Cirkulation

+ Signalreglering skapar möjlighet att styra flöden

+ Oskyddade trafikanter har företräde

+ Gent för oskyddade trafikanter

+ Naturligt hastighetsdämpande

+ Stadsmässig
- Oskyddade trafikanter får invänta ljussignal
- Möjliggör för högre hastighet

- Trafikflödet går ej att styra
- Sämre framkomlighet för oskyddade trafikanter
- Ej stadsmässig

Korsningsläge Måluppfyllnad Ekonomi Rådighet över marken
1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b

SBK:s förslag
• SBK och Teknik föreslår alternativ 1 A.
• Befintligt läge på Lantmannagatan med
möjlighet till ombyggnad av korsning i
samband med omvandling av Inlag.

SAMRÅDSHANDLING

Planbeskrivning
Detaljplan för blandad stadsbebyggelse inom
sydöstra centrum, etapp 1
i Kungsbacka

Kullavik
Anneberg
Särö

Kungsbacka

Hjälm

Vallda

Fjärås

Onsala

Åsa

Frillesås

Planbeskrivning för detaljplan för blandad stadsbebyggelse inom sydöstra
centrum etapp 1 i Kungsbacka.

Upprättad 2022-01-03

Diarienummer 2020-00012

Detaljplanen upprättas med utökat förfarande i enlighet med plan- och
bygglagen 2010:900.
Handläggare

Sofia Wiman, Planarkitekt 0300-83 49 24, sofia.wiman@kungsbacka.se

Lisa Carlsson, Exploateringsingenjör 0300-83 54 32, lisa.carlsson2@kungsbacka.se
Handlingar:

• Planbeskrivning, denna handling

• Plankarta med planbestämmelser
• Illustrationskarta

• Grundkarta (preliminär)

• Fastighetsförteckning (preliminär, publiceras ej digitalt)
Bilagor:

• Bullerutredning (Ramboll 2021-12-19)

• Dagvattenutredning (Sweco 2021-10-08)

• Geoteknisk utredning för planprogram (Norconsult 2018-10-03)

• Gestaltningsprogram för allmän plats (Kungsbacka kommun 2021-12-07)
• Gestaltningsprogram kvartersmark (Arkitektbyrån design 2021-11-29)
• Markmiljöundersökning (Geosigma 2021-04-09)

• Mobilitets- och parkeringsutredning (Koucky & Partners 2021-11-25)
• Social konsekvensanalys (Norconsult 2021-12-03)
• Stabilitetsutredning (Norconsult 2021-11-15)
• Stråkanalys (Sweco 2021-09-06)

• Trafikutredning (Afry 2021-11-29)

• Trädinventering (Kungsbacka kommun 2021-10-20)
Tidplan för detaljplanens framtagande

• Samråd 3 februari 2022 - 17 mars 2022.
• Granskning september 2022 		
• Antagande februari 2023
UPPDRAG
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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

SAMRÅD

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.

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. 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.
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
hela Kungsbacka stads trafiksystem analyseras.
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Figur 3 Förväntade motortrafikflöden inom planområdet
Trafikanalysen visar att kapaciteten för motorfordonstrafik i maxtimmen blir oförändrad i
och med förslaget och framkomligheten för kollektivtrafik ökar.
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.
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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.
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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.
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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.

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.
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:				1 kv. 2022
Granskning:				3 kv. 2022

Godkännande byggnadsnämnden:

4 kv. 2022

Laga kraft:				

1 kv. 2023 (förutsatt att planen inte överklagas)

Antagande kommunfullmäktige:

1 kv. 2023

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.
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.

Kommunen ska ersätta exploatören för inlösen av intrånget. Ersättning för inlösen av marken ska täckas av exploateringsbidraget.
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

Ca 1600 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
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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 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 finansieras 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.
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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.
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.
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Kungsbacka

1

Kungsbacka kommun

Inledning

AFRY har på uppdrag av Kungsbacka kommun tagit fram en trafikutredning som
underlag för Detaljplan för bostäder, centrum och kontor inom sydöstra centrum
etapp 1, i Kungsbacka stad. Eftersom det planeras en rad förändringar i
trafiksystemet i området behöver ett flertal frågor utredas och gatuutformning
studeras.
Den aktuella utredningen tar vid där trafikutredningen från planprogrammet slutade
och fördjupar utredningen i huvudsak avseende trafikutformning, mer detaljerade
ytanspråk för samtliga gaturum och en mer detaljerad anpassning till aktuellt förslag
på bebyggelse. Visst kompletterande analysarbete utförs också utifrån ny föreslagen
utformning.

1.1

Bakgrund och syfte

Sydöstra centrum i Kungsbacka är tänkt att bli en attraktiv stadsdel som kopplas ihop
med de nuvarande mest centrala delarna av staden, Kungsbacka innerstad och Aranäs
stadsdel. När området utvecklas ska det bli en naturlig del av framtidens centrum i
Kungsbacka. Det som tidigare varit en liten stadskärna står inför en expansion både
åt nordväst och sydöst. Området som de planerade detaljplanerna täcker består i dag
främst av verksamheter.

Figur 1 Översiktskarta med aktuellt utredningsområde markerat
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Området har delats in i etapper och deletapper för att förenkla hanteringen i
planprocessen och längre fram byggprocessen, se Figur 2.Inom etapp 1 planeras det
för kvartersstad med en blandning av verksamheter och bostäder.

Figur 2 Föreslagen etappindelning för Sydöstra centrum. Blå markering: trafikförslagets
utbredning.

Utbyggnadsplanerna medför att trafiksystemet i området behöver ses över, ett flertal
trafikala frågor utredas och gatuutformningen studeras. Intentionen för
trafikutredningen är att Varbergsvägen, Lantmannagatan och Syréngatan ska
utvecklas till stadsmässiga gator och ett mål är att genomfartstrafik genom
planområdet och förbi Kungsbacka Rececentrum ska flyttas över till stråket
Varbergsvägen – Söderåleden. Syftet med detta är att öka framkomligheten för
kollektivtrafiken kring Resecentrum och minska trafiken genom Kungsbacka
innerstad.
I den här utredningens framtagna trafikförslag ingår del av etapp 1 samt del av
Varbergsvägen och Lantmannagatan. Trafikförslaget ska bidra till ovan beskrivna
mål om ökad framkomlighet för kollektivtrafiken och minskad genomfartstrafik i
Kungbacka Innerstad.
Följande platser och frågor specificerades från start som viktiga, de har studerades
närmare och ingår i trafikförslaget:
•

Utredning av utformningen i korsningen Lantmannagatan-Hantverksgatan
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•

Utredning av utformning i korsningen Lantmannagatan-VarbergsvägenSöderåleden

•

Utredning av åtgärder för minskad genomfartstrafik på Syréngatan inklusive
utformning i korsningen Söderåleden-Syréngatan-Östra Långgatan

•

Utredning av utfarter eller alternativ till utfarter från planområdet till
Varbergsvägen

•

Utformning och placering av passager för oskyddade trafikanter tvärs
Varbergsvägen i syfte att stärka öst-västliga stråk
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Nulägesbeskrivning

Planområdet är beläget i sydöstra delen av Kungsbacka, direkt sydöst om
Kungsbacka centrum, vilket är ett väldigt bra läge för ny kvartersstad med närhet till
bland annat Resecentrum med bussförbindelser och järnvägsstation samt centrum.
Området avgränsas av järnvägen i väster, Söderån i norr, Hantverksgatan i söder och
befintliga flerbostadshus i öster, se Figur 1.

2.1

Målpunkter

Inom och nära området ligger idag förutom verksamheter och ett fåtal bostadshus
bland annat ett polishus, en brandstation, två drivmedelsstationer, ett fåtal
restauranger/gatukök, en mindre dagligvaruhandel, en skola samt fyra förskolor, se
Figur 3. Brandstationen ska på sikt flytta, men det är oklart när i tid detta kan komma
att ske.

Figur 3 Målpunkter inom och nära utredningsområdet

Närservice- och rekreation
• Polisstation – inom planområdet, utryckning via Lantmannagatan
• Brandstation – inom planområdet, utryckning via Varbergsvägen
• Natur/rekreation – Söderån, direkt norr om planområdet
• Natur/rekreation – Hålabäck, mindre naturområde
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Lekplats – direkt nordväst om planområdet
Skola och förskola – direkt öster om planområdet (Hålabäcksskolan, flera
förskolor)

Kollektivtrafik
• Tåg och buss – ca 0,5 km till Kungsbacka Resecentrum
• Buss –Hållplats Inlag på Varbergsvägen
• Buss – Hållplats Syréngatan på Söderåleden
Centrum
• Kungsbacka centrum – ca 0,5 km (shopping och viss kultur, nöjesliv)
• Göteborg centrum – ca 25 km (storstad)

2.2

Förutsättningar för gångtrafikanter och cyklister

Gång- och cykelnätet är väl utbyggt i och kring utredningsområdet. Samtliga gator
har som minst en gångbana på ena sidan.
Längs Varbergsvägen finns en gemensam gång- och cykelbana utmed östra sidan.
Stråket ingår i det nationella stråket Kattegattleden och i det kommunala
kommundelstråket, vilket finns utpekat i Kungsbackas Gång- och cykelstrategi.
Kommundelstråken är del av huvudstråken och har en viktig funktion som
pendlingsstråk, både för de som bor i Kungsbacka stad och för de som pendlar från
kommunens övriga delar. Dessa stråk bör ha hög framkomlighet, trygghet och
säkerhet.
Utmed Söderån, norr om Söderåleden, finns en gemensam gång- och cykelbana som
ingår i huvudcykelnätet Cykelspåret. Längs södra sidan av Söderåleden finns en
gemensam gång- och cykelbana som ingår i det lokala cykelvägnätet.
Längs Hantverksgatans västra sida finns en gemensam gång- och cykelbana som
ingår i huvudcykelvägnätet.
Längs Lantmannagatans norra/västra sida finns en gemensam gång- och cykelbana
som ingår i det lokala cykelvägnätet idag, men som i framtiden bör ingå i
huvudcykelvägnätet.
Längs Syréngatan saknas cykelbana vilket är en brist i finmaskigheten när planerna
byggs ut.
De befintliga gång- och cykelbanorna i anslutning till planområdet visas i Figur 4.
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Figur 4 Befintliga gång- och cykelvägar

Inom planområdet finns ett övergångsställe med cykelpassage tvärs Varbergsvägen
norr om Söderåleden samt i samtliga ben av cirkulationsplatsen i korsningen med
Hantverksgatan. I övrigt saknas gång- och cykelpassager tvärs Varbergsvägen. På
Hantverksgatan finns ett övergångsställe med cykelpassage väster om korsningen
med Lantmannagatan. På Lantmannagatan finns övergångsställen med cykelpassager
i anslutning till korsningarna med Varbergsvägen och Hantverksgatan. I övrigt
saknas gång- och cykelpassager tvärs Lantmannagatan. Fåtalet gång- och
cykelbanekopplingar tvärs Lantmannagatan och Varbergsvägen bidrar till att gatorna
bildar barriärer för oskyddade trafikanter i väst-östlig riktning.
Västkustbanan och Söderån innebär barriärer för samtliga trafikslag och påverkar
tillgängligheten mellan olika områden i Kungsbacka. I Fördjupad Centrumanalys1
föreslås en ny koppling för gång- och cykeltrafik över Västkustbanan för att öka
tillgängligheten för gående och cyklister i väst-östlig riktning. Stråkanalysen som
gjorts inom planarbetet stärker den slutsatsen. I samma analys föreslås att gång- och
cykelstråken längs Varbergsvägen och Syréngatan förstärks2.
I dagsläget finns ingen allmän cykelparkering inom utredningsområdet.

2.3

Förutsättningar för kollektivtrafikresande

Kungsbacka Resecentrum med buss- och tågförbindelser ligger ca 0,5 km norr om
utredningsområdet. Härifrån avgår både pendeltåg mot Göteborg samt fjärrtåg
mellan Göteborg och Köpenhamn. Tågtrafiken som passerar (och stannar i)
1
2

PM Fördjupad Centrumanalys, Ramböll 2018, sid 21-22
PM Fördjupad Centrumanalys, Ramböll, sid 24
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Kungsbacka ingår i Västkuststråket som är ett mycket viktigt stråk för ett attraktivt
regionalt kollektivtrafikresande. Härifrån avgår också flera regionala busstrafiklinjer
som bedöms som mycket starka eller starka3. Det finns också några lokala
busstrafikstråk i Kungsbacka kommun som bedöms som starka och viktiga för
kollektivtrafikens attraktivitet.
Linjebusstrafik trafikerar både Varbergsvägen och Söderåleden. Närmaste hållplats
är Inlag på Varbergsvägen, som tillhör en av de tio populäraste hållplatserna i
staden4, samt hållplats Syréngatan på Söderåleden.
Hållplats Inlag trafikeras av Hallandstrafiken linje 732, 742, 744, 746 och 747 samt
stadsbusstrafik linje 1 och 3. Några av dessa linjer tillhör de starka regionala stråken
Kungsbacka-Fjärås och Kungsbacka-Åsa och det lokala stråket Fors-Hede station
som trafikeras av busslinje 1. Längs ett starkt stråk ställs krav på bland annat
turtäthet. Längs Vabergsvägen löper bussar som tillhör stråken. I högtrafik kör
busstrafiken idag med halvtimmes turtäthet.
Hållplats Syréngatan trafikeras av Hallandstrafiken linje 735 och 745 samt
stadsbusstrafik linje 2. I högtrafik kör busstrafiken idag med halvtimmes turtäthet.
Närheten till hållplats Inlag på Varbergsvägen samt närheten till Resecentrum med
buss- och tågförbindelser gör att möjligheterna att resa med kollektivtrafik bedöms
som god. Dock har kollektivtrafiken på Varbergsvägen framkomlighetsproblem idag,
framförallt på eftermiddagen då kollektivtrafiken hamnar i samma köer som övrig
motortrafik på Varbergsvägen, vilket gör det mindre attraktivt att resa kollektivt.

2.4

Förutsättningar för biltrafik

Varbergsvägen går i nord-sydlig riktning genom planområdet och binder samman
Kungsbacka centrum och de norra delarna av staden med de sydöstra delarna. Den
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 stanna5, samt ett flertal
viktiga busslinjer. Varbergsvägen är utpekad som trafikled för trafik genom
Kungsbacka som inte har sin målpunkt inom planområdet.
Norr om planområdet ansluter Söderåleden som är en huvudled mellan
Varbergsvägen och Kungsbackas nordöstra delar. Gatan trafikeras av ca 6 900
fordon per dygn, varav cirka 26 % av den västergående trafiken6 är genomfartstrafik
samt flera busslinjer.
Söder om planområdet ansluter Hantverksgatan som binder samman Varbergsvägen
med de västra delarna av Kungsbacka. Gatan trafikeras av ca 10 650 fordon per
dygn.
Region Hallands trafikförsörjningsprogram 2021-2025, sid 36
PM Fördjupad Centrumanalys, Ramböll 2018, sid 69
5 PM Fördjupad Centrumanalys, Ramböll 2018, sid 37
6 PM Fördjupad Centrumanalys, Ramböll 2018, sid 36
3
4
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Figur 5 Dagens biltrafik (Sammanställt från PM Fördjupad centrumanalys, Ramböll, 2018)

Längre söder om planområdet ansluter Inlagsleden som är en huvudled i väst-östlig
riktning mellan Varbergsvägen och E20 samt de sydvästra delarna av Kungsbacka.
Bilparkering
Åtkomsten till bilparkering inom planområdet bedöms god och består av privat,
verksamhets-, samt boendeparkering. Det finns ingen gatuparkering i planområdet.
Olycksstatistik från Strada
I utredningen för planprogrammet har ett uttag ur STRADA analyserats.
Under de senaste 10 åren har det rapporterats in 32 stycken trafikolyckor inom
programområdet (STRADA, Uttag: 2019-01-02). Majoriteten av olyckorna har skett
i någon av korsningspunkterna i området vilket syns tydligt i Figur 6. Av de 32
olyckorna är nio en olycka där en fotgängare eller cyklist blivit påkörda av bilist vid
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ett övergångställe eller en cykelpassage. Samtliga av dessa har en lindrig skadegrad,
med undantaget från en (1) då en fotgängare fick måttliga skador. Den mest
olycksdrabbade platsen för samtliga trafikantkategorier är cirkulationsplatsen på
Varbergsvägen (10 stycken olyckor, varav tre stycken av skadegraden måttliga),
därefter kommer fyrvägskorningen Söderåleden-Syréngatan (fyra stycken olyckor).7

Figur 6. Trafikolyckor inrapporterade till trafikolycksstatistikdatabasen STRADA för de
senaste 10 åren (081201–181201), (STRADA, Uttag: 190102). Från trafikutredningen för
planprogrammet.

7

Trafikutredning för planprogram, sid 20
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Trafikförslag

3.1

Gatu- och parkstruktur

Kungsbacka kommun

Trafikförslaget har tagits fram som en del av planarbetet för etapp 1 och med
intentionen att skapa bättre förutsättningar för gående, cyklister och
kollektivtrafikresande och minska behovet av bil samt en förhoppning att styra en
större andel av biltrafiken till Söderåleden istället för rakt in till Kungsbacka
centrum.
Nedan presenteras trafikförslaget närmare. Förslaget i sin helhet visas i Figur 7 samt
Bilaga 1.

Figur 7 Trafikförslag, daterat 2021-11-29
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Varbergsvägen

Ambitionen med trafikförslaget är att kombinera Varbergsvägen som genomfartsled
med en stadsmässig centrumutveckling där kollektiv-, gång- och cykeltrafik stärks.
Varbergsvägen föreslås få en ny sektion enligt Figur 8.

Figur 8 Varbergsvägen, förslag ny principsektion (väst-öst).

I mitten av gatan föreslås en refug för träd och belysning. På vardera sida om denna
föreslås ett kollektivtrafikkörfält och ett körfält för övrig trafik. Längs sidorna
föreslås en remsa för längsgående lastfickor samt träd och belysning. På västra sidan
föreslås en separerad gång- och cykelbana med hög prioritet för framförallt cyklister
och på östra sidan en gemensam gång- och cykelbana.
På Varbergsvägen föreslås kollektivtrafiken ges ökad prioritet genom ett separat
kollektivtrafikkörfält i varje riktning mellan Hantverksgatan och Söderåleden.
Kollektivtrafikkörfältet föreslås ges signalprioritet genom korsningarna. På så vis
stärks möjligheterna för Varbergsvägen som ett starkt stråk för kollektivtrafiken.
Separata körfält för kollektivtrafiken innebär både kortare restid och högre
punktlighet då trafikens hastighet kan upprätthållas i högtrafik. Detta är inte minst
viktigt i ett framtidsperspektiv då trafikflödet på Varbergsvägen och därmed risken
för köbildning prognosticeras öka jämfört med nuläget. På längre sikt finns en
förhoppning att fortsätta kollektivtrafikkörfälten längre söderut och på så vi skapa
ytterligare förutsättningar för kollektivtrafik med hög framkomlighet och
tillgänglighet.
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Kollektivtrafikkörfälten är placerade i gatans mitt. Denna placering är fördelaktig då
den gör det möjligt att ha angöring längs gatans kanter utan att kollektivtrafikens
framkomlighet påverkas av trafik till och från dessa. Det gör också att det går att
skapa en tydlig och effektiv prioritet genom cirkulationsplatsen i korsningen med
Hantverksgatan och vidare på Varbergsvägen söderut.
Längs Varbergsvägen föreslås kommundelsstråket för gång- och cykeltrafik flyttas
till den västra sidan för att bland annat tydligare ansluta till stråket söderut samt
bättre kopplas till centrum via tunneln i höjd med Lindens torg. Gång- och
cykelbanan föreslås också separeras för att öka framkomligheten. De nya
lokalgatorna inom etapp 1 föreslås nås med bil endast från Lantmannagatan och
utformas med vändplatser mot Varbergsvägen. Det gör att gång- och cykeltrafiken
längs Varbergsvägen slipper konflikter med korsande biltrafik över stråken, vilket
ytterligare ökar framkomligheten för oskyddade trafikanter och skapar ett attraktivt
stråk för pendlingscyklister.
På den aktuella sträckan av Varbergsvägen föreslås totalt sex stycken
övergångsställen och fem stycken cykelpassager (jämfört med dagens två av
vardera), vilket bidrar till bättre tillgänglighet och framkomlighet för oskyddade
trafikanter och en minskad barriäreffekt av Varbergsvägen. Inga ytterligare gångoch cykelpassager föreslås längs sträckan, vilket varit en avvägning mot kollektivoch biltrafikens framkomlighet.
Idag är Räddningstjänsten lokaliserad mellan Varbergsvägen och Syréngatan.
Utryckning sker mot Varbergsvägen. Räddningstjänsten ska på sikt flytta (oklart
när). Innan detta sker kan en tillfällig lösning med släpp i alléerna på Varbergsvägen
behöva utredas som alternativ. Det är också viktigt att Räddningstjänsten fungerar
under byggtiden. Ett alternativ då kan vara att använda Syréngatan för utryckning,
men detta behöver utredas närmare.
Flera lastfickor föreslås längs Varbergsvägen. En avvägning har gjorts mellan
biltrafikens framkomlighet och inriktningen att skapa en mer stadsmässighet med
möjlighet till butiker och verksamheter. Att ha angöringsplatser i anslutning till
entréer och verksamheter är en förutsättning för att på ett enkelt sätt lösa leveranser
utan att riskera att gång- och cykelbanan används som uppställningsplats. Det
påverkar dock framkomligheten på vägen något jämfört med att ha körfält utan
angränsande parkering. I och med att det planeras för kollektivtrafikkörfält bedöms
denna något lägre framkomlighet vara acceptabel. Angöringsplatserna innebär också
en förbättrad tillgänglighet till verksamheter för den som kommer med bil.
Placeringen är framtagen för att stämma med var entréer och angöringspunkter på
byggnader planeras och behöver stämmas av mot dessa om förändringar sker.
Lastfickorna utmed Varbergsvägen föreslås vara 2,5 m djupa och 20 m långa för att
möjliggöra en lättare angöring för normallastbilar och inte hindra trafiken på gatan i
lika stor grad. Mellan lastfickan och gång- och cykelbanan föreslås en 1,0 m bred
skiljeremsa för att det ska finnas .
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Korsningen med Söderåleden föreslås vara signalreglerad och utformas enligt Figur
9.

Figur 9 Trafikförslag, korsningen Varbergsvägen - Söderåleden

Biltrafikkörfältet på Varbergsvägen i norrgående riktning föreslås övergå i ett
högersvängfält. Detta bidrar till att bilister aktivt måste välja att byta körfält för att
köra rakt fram mot centrum och förhoppningen är att de som inte har målpunkt i
centrum istället ska välja att köra österut på Söderåleden och på så vis minska
biltrafiken i centrum. För att möjliggöra vänstersväng från Varbergsvägen mot
Lantmannagatan samt rakt fram för bilister i norrgående riktning med målpunkt i
centrum föreslås kollektivtrafikfältet upphöra strax innan korsningen. Längden på
körfältet vänster/rakt fram föreslås vara så kort att väntande trafik hinner avvecklas
och en buss komma fram under en och samma fas8.
På Söderåleden i västergående riktning föreslås körfältet övergå i ett
vänstersvängfält, så att bilister aktivt måste byta körfält för att svänga norrut mot
centrum.
I samtliga ben föreslås signalreglerade gång- och cykelpassager för att skapa ett så
finmaskigt gång- och cykelnät som möjligt. Signalreglering anses vara tillräcklig
åtgärd för hastighetssäkring av passagerna.
Korsningen med Hantverksgatan föreslås utformas enligt Figur 10.

8

Längd på körfältet behöver anpassas till slutgiltigt signalschema i projekteringen för att säkerställa detta.
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Figur 10 Trafikförslag, korsningen Varbergsvägen – Hantverksgatan

Den befintliga cirkulationsplatsen föreslås byggas om så att ett dubbelriktat
kollektivtrafikkörfält kan passera rakt igenom cirkulationsplatsen. Kollektivtrafiken
föreslås ges prioritet genom cirkulationsplatsen genom signalreglering.
Kollektivtrafikkörfältet föreslås upphöra strax söder om korsningen genom vävning
med biltrafiken. I samtliga ben föreslås gång- och cykelpassager för att skapa ett så
finmaskigt gång- och cykelnät som möjligt. Passagerna för oskyddade trafikanter
föreslås signalregleras över kollektivtrafikkörfältet, medan de över biltrafikkörfälten
föreslås förhöjas som hastighetssäkrande åtgärd.
Mitt på sträckan mellan Söderåleden och Hantverksgatan föreslås ett samlat
hållplatsläge, se Figur 11. Ett samlat hållplatsläge med passager i båda ändar ger en
god tillgänglighet till hållplatsläget från alla riktningar som med ett saxat
hållplatsläge är svår att tillgodose med mindre än tre passager (en i varje ände och en
i mitten). Det ger goda förutsättningar för säkra passager över hela gatusektionen
eftersom perrongerna ger en generös väntyta för gående och cyklister mellan
busskörfältet och körfältet för biltrafik. Att skapa motsvarande refuger för passager
vid saxade hållplatser skulle innebära att gatusektionen behöver breddas på en längre
sträcka. Hållplatsläget knyter ihop det gröna stråket som binder samman etapp 1 och
2 i väst-östlig riktning.
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Figur 11 Trafikförslag, busshållplats Inlag på Varbergsvägen

På båda sidor om hållplatsläget föreslås gångpassager. I den norra föreslås även en
cykelpassage för att stärka stråket i öst-västlig riktning. Passagerna föreslås
förberedas för signaler, men i ett första skede byggas utan, då det är svårbedömt om
det kommer uppstå framkomlighetsproblem för biltrafiken i framtiden som inte är
acceptabla och som kan behöva regleras med signal. Passagerna kan med fördelas
göras upphöjda över biltrafikkörfälten i syfte att hastighetssäkra dem, men detta
behöver utredas närmare med hänsyn till bland annat geotekniska förutsättningar,
vibrationer etc.
Lantmannagatan

Lantmannagatan föreslås ges en mer stadsnära karaktär, se Figur 12.
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Figur 12 Lantmannagatan, förslag ny principsektion (väst-öst). Träden kan eventuellt utgå på
del av sträckan på grund av en befintlig fjärrvärmeledning.

Gång- och cykelbanan föreslås flyttas till den östra sidan för att öka tillgängligheten
och separeras för att öka framkomligheten. Vid korsningar med lokalgator föreslås
gång- och cykelbanan göras genomgående, så att oskyddade trafikanter ges prioritet
framför lokal biltrafik. En princip för att gång- och cykelbanan ska vara
genomgående illustreras i Figur 13 nedan.
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Figur 13 Principiell utformning genomgående gång- och cykelbana (Källa: Teknisk handbok
Göteborg)

Mellan körbanan och gång- och cykelbanan föreslås en remsa för längsgående
lastfickor/parkering samt träd (där så är möjligt) och belysning. Träden kan
eventuellt utgå mellan Hantverksgatan och lokalgata 3 på grund av möjligheten att
flytta en befintlig fjärrvärmeledning. På västra sidan föreslås en gångbana.
För att stärka gång- och cykelmöjligheterna i öst-västlig riktning föreslås ett stråk
från gång- och cykeltunneln under järnvägen vidare över Lantmannagatan, genom
den nya parken och lokalgata 2, över Varbergsvägen vid busshållplatsen och vidare
österut, se Figur 14. I anslutning till det anslutande gång- och cykelstråket från
tunneln föreslås gatan smalnas av till ett körfält för att skapa en trafiksäker gång- och
cykelpassage och samtidigt göra gatan mindre attraktiv för smittrafik. I avsmalningen
föreslås norrgående trafik få företräde framför södergående trafik då gatan även
fungerar som utryckningsväg för polisen. Gång- och cykelpassagen kan med fördel
göras förhöjd för att ytterligare stärka gång- och cykeltrafiken, men detta måste
förankras med polisen och utredas ytterligare avseende geotekniska förutsättningar,
vibrationer etc.
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Figur 14 Trafikförslag, del med cykelstråket i väst-östlig riktning

Även gångbanan på västra sidan föreslås göras genomgående vid in- och utfarter.
Vid polisens utfart för utryckning föreslås dock en avbruten gångbana så att gående
görs uppmärksamma på passagen, se Figur 15. Eventuellt kan ytterligare åtgärder
krävas för att säkerställa polisens framkomlighet vid utryckning, vilket behöver
utredas ytterligare.
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Figur 15 Trafikförslag, polisens utfart samt genomgående gång- och cykelbana vid lokalgata

Flera längsgående lastfickor/parkeringar föreslås längs Lantmannagatan. Placeringen
är framtagen för att stämma med var entréer och angöringspunkter på byggnader
planeras och behöver stämmas av mot dessa om förändringar sker. Lastfickorna är
utformade för normallastbilar och föreslås var 2,5 m djupa och 17 m långa för att
vara flexibla och även kunna användas som korttidsparkering för tre personbilar.
Mellan lastfickan och gång- och cykelbanan föreslås en 0,8 m bred skiljeremsa.
Hantverksgatan
Hantverksgatan föreslås kompletteras med en gång- och cykelbana samt en remsa
med plats för lastficka/träd och belysning längs norra sidan av gatan, se Figur 16.
Träden kan eventuellt utgå på grund av möjligheten att flytta en befintlig
fjärrvärmeledning.
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Figur 16 Hantverksgatan, förslag ny principsektion (norr-söder)

Korsningen med Lantmannagatan föreslås utformas enligt Figur 17. Förslaget
innebär att ett vänstersvängfält anläggs på Hantverksgatan för bilister som ska
söderut samt att högersvängfältet på Lantmannagatan i norrgående riktning tas bort.
Utformningen innebär samtidigt att standarden för gående och cyklister höjs något,
då mittrefugen blir mycket bredare samt att passagerna föreslås göras upphöjda
alternativt med avvikande ytskikt före och efter passagen, till exempel med 10-15
rader gatsten likt idag.
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Figur 17 Trafikförslag, korsningen Lantmannagatan – Hantverksgatan

En lastficka föreslås längs Hantverksgatan strax öster om Lantmannagatan, se Figur
17. Placeringen är framtagen för att stämma med var entréer och angöringspunkter på
byggnader planeras och behöver stämmas av mot dessa om förändringar sker.
Lastfickan föreslås vara 2,5 m djupa och 20 m långa för att möjliggöra en lättare
angöring för normallastbil och inte hindra trafiken på gatan i lika stor grad. Mellan
lastfickan och gång- och cykelbanan föreslås en 1,0 m bred skiljeremsa. När ett
fordon är parkerat i lastfickan medför det att sikten blir något begränsad för fordon
som ska köra ut från el-macken.
Två alternativa utformningar av korsningen Lantmannagatan – Hantverksgatan har
utretts initialt; två trevägskorsningar eller en fyrvägskorsning. På lång sikt finns en
osäkerhet i vad som kommer att hända med Hantverksgatans södra sträckning och
det är därför svårt att fatta beslut utifrån framtida planer.
Fördelar med att samla gatorna till en fyrvägskorsning är huvudsakligen att skapa ett
mer stadsmässigt intryck och att göra kvarteren längre från järnvägen större vilket
skulle vara fördelaktigt bullermässigt. Nackdelar är något lägre trafiksäkerhet än en
förskjuten trevägskorsning och att det blir mindre tillgänglig mark för exploatering
på Lantmannagatans västra sida vilket gör kvarteren där smala. Alternativet har en
högre kostnad eftersom Lantmannagatans dragning behöver ändras.
Fördelar med att ha två förskjutna trevägskorsningar är hög trafiksäkerhet, mer
tillgänglig mark för exploatering på gatans vänstra sida och en lägre kostnad
eftersom Lantmannagatan inte behöver flyttas. Det kan uppfattas som mindre
stadsmässigt, och körvägen i nord-sydlig riktning blir mindre smidig.
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Att exploatören bedömde att tillgänglig mark på östra- respektive västra sidan av
Lantmannagatan blir mer användbar för exploatering om gatan inte flyttades, den
lägre kostnaden och osäkerheten i den södra sträckningens läge gjorde att det slutliga
valet föll på att behålla en förskjuten trevägskorsning i dagens läge.
Lokalgator

Lokalgatorna inom etapp 1 föreslås utformas främst för gående och cyklister samt
viss angöring och regleras som lågfartsgator. Gatorna föreslås nås med biltrafik
endast från Lantmannagatan och utformas med vändplatser mot Varbergsvägen.
Vändplatserna möjliggör vändning med rundkörning för personbilar medan större
fordon måste backvända, se Figur 18.

Figur 18 Vändplats för personbil, VGU

Del av lokalgata 2, i gestaltningsprogrammet kallad Gröna gatan, föreslås utformas
som gågata och är en viktig länk för att knyta ihop tvärkopplingen för oskyddade
trafikanter i öst-västlig riktning. För närmare utformning av lokalgatorna hänvisas till
detaljplanens gestaltningsprogram.
Syréngatan

Detta trafikförslag har inte studerat ny utformning för Syréngatans i detalj.
Förslagsvis görs det i samband med att detaljplanearbetet för den delen fördjupas. Då
det finns en förhoppning att minska genomfartstrafiken och minska risken för
smittrafik på Syréngatan samt stärka cykeltrafiken föreslås gatan ges en utformning
där biltrafiken ges mindre plats till förmån för gång- och cykeltrafik. Detta kan göras
på olika vis, till exempel genom att smalna av gatan till ett körfält eller stänga
biltrafiken helt på del av sträckan och på så vis delvis eller helt stoppa
genomfartstrafik och smittrafik, samtidigt som mer plats av gaturummet ges till
gående och cyklister.
I samband med genomförandet av detaljplan 1 och ombyggnad av Varbergsvägen
rekommenderas att en enklare åtgärd genomförs. I första hand bör det övervägas att
stänga gatan helt för genomfartstrafik. För att det ska bli lättare att orientera sig och
till exempel slippa att leveranser kommer in i fel ände av gatan och behöva köra runt
rekommenderas att gatan stängs i ena änden snarare än mitt på, förslagsvis den norra
så att flödet på Söderåleden störs så lite som möjligt och vägtrafiken leds ut via den
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mer kapacitetsstarka cirkulationsplatsen vid Hantverksgatan. Då görs det också mer
naturligt att fortsätta söderut till Inlagsleden mot E6 snarare än att köra via centrum.
I andra hand kan avsmalningar i gatans båda ändar anläggs genom att refuger anläggs
på befintlig gata. Avsmalningarna rekommenderas utföras enligt samma princip som
på Lantmannagatan, det vill säga så att ena körfältet tas i anspråk, och placeras så att
trafik ut från Syréngatan har hindret på sin sida och behöver väja. På så vis ges trafik
in på Syréngatan god framkomlighet och risken för kö ut på Varbergsvägen eller
Söderåleden blir låg. Oavsett vilken åtgärd som väljs ges möjligheten att utvärdera
och ompröva valet av åtgärd i genomförandet av detaljplan 2.
I planprogrammet föreslås korsningen med Söderåleden signalregleras, vilket är en
möjlig åtgärd för att till viss del styra trafiken i önskad riktning. En sådan större
åtgärd bör dock anpassas till hur detaljplan två utformas så att den blir
ändamålsenligt i relation trafikflöden till och från parkeringar och in- och utfarter.
Stängs Syréngatan för genomfartstrafik och detta görs i den norra änden bedöms
åtgärden med signalreglering inte behöva genomföras.

3.2

Parkering

I samband med planarbetet har en mobilitets- och parkeringsutredning tagits fram9.
Cykelparkering ska finnas på allmän plats för allmänt behov som vid hållplats och
park. Övrig cykelparkering ska anordnas på kvartersmark.
Utöver redovisade angöringsplatser och korttidsparkering ska bilparkering anordnas
på kvartersmark. Parkeringsbehovet tillgodoses i huvudsak genom gemensamma
parkeringsanläggningar placerade i nordost och sydväst med garage under kvarter 5
och 6 som komplement.

9

Mobilitets- och parkeringsutredning Sydöstra Centrum Kungsbacka, Koucky & Partners, 2021-11-25
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Figur 19. Placering av parkeringsanläggningar. Från Mobilitets och parkeringsutredning,
Koucky & Partners, 2021-11-25.

Enligt utredningen är det totala parkeringsbehovet före samnyttjande beräknat till
767 parkeringsplatser och det kan totalt inrymmas som mest 734 parkeringsplatser i
den planerade bebyggelsen. Med samnyttjande bedöms det finnas möjlighet att
bygga färre än det högsta möjliga antalet platser.

3.3

Trafikanalys

En trafikanalys genomfördes med syftet att beräkna en trolig högsta möjliga
dygnstrafik som underlag för miljöutredningar avseende buller och luftkvalitet.
Analysen utgår från planerad fysisk utformning och dygnstrafiken beräknas utifrån
ett fullt belastat vägnät i förmiddagens och eftermiddagens maxtimmar.
Ingen analys för att testa trafiksystemet och bedöma konsekvenser vid en given
trafikvolym har genomförts. Inte heller har någon analys av ett större område för att
bedöma total framtida reseefterfrågan tagits fram, så andelen av tillkommande resor
som behöver ske med andra färdmedel än bil totalt sett i stråket längs Varbergsvägen
kan inte bedömas. En analys av detta behöver ske i en mer storskalig trafikmodell där
tätortens alla delar med omland ingår.
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En trafikmodell i VISSIM från planprogramskedet framtagen av Ramboll användes
som utgångspunkt. Modellen justerades för att överensstämma med trafikförslaget
som redovisats ovan.
Modellen kördes med olika trafikmängder, först med nulägets trafikmängd och sedan
med 10 %, 20 %, 30 %, 40 % och 50 % ökning från nulägets trafikmängd. I varje
scenario mättes trafiken på Söderåleden och Varbergsvägen, på sträckorna före
signalerna in mot korsningen.
Enligt resultaten har eftermiddagen mer begränsningar i kapaciteten än förmiddagen
och användes därför som utgångspunkt i analysen. I Figur 20 visas trafiken som
matades in i modellen (orange linje) mot hur mycket trafik som kan passera genom
korsningen (blå linje). Enligt dessa resultat uppstår en tydlig kapacitetsbrist i
systemet vid ca 30 % ökning från nuläget vilket kan ses i figuren då trafiken som
lyckas passera korsningen (blå linje) inte längre följer trafiken som vill passera
korsningen (orange linje).

Trafikflöde i korsningen Söderåleden/Varbergsvägen på
eftermiddagen
Fordon/timme

2600
2400
2200
2000
1800
1600
0%

10%

20%

Trafik ökning

Antal fordol som kan köra igenom korsningen

30%

40%

50%

Antal som vill köra igenom korsningen

Figur 20 Trafikflöde från simuleringsmodell i korsningen Söderåleden/Varbergsvägen på
eftermiddagen

Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på Varbergsvägen söder om korsningen beräknades
utifrån volymen vid ca 30 % ökning där kapacitetsbristen uppstår. Trafiken som
passerar på Varbergsvägen i modellen mättes i både scenariot för förmiddagen (1265
fordon per timme) och för eftermiddagen (1893 fordon per timme). Utifrån dessa två
timmar, där varje timme antas motsvara 8 % av ÅDT, beräknas en trolig högsta
möjliga dygnstrafik till ca ÅDT 19 700 på Varbergsvägen i aktuellt trafikförslag.
Förändras förutsättningarna på något sätt genom till exempel förändrad fördelning av
resande över dygnet påverkas det beräknade kapacitetstaket.
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I det arbete som genomfördes som underlag för planprogrammet togs andra
trafikprognoser fram med andra metoder, till exempel utifrån Kungsbacka kommuns
makrotrafikmodell. Den här framtagna siffran är beräknad utifrån aktuellt
utformningsförslag vilket tidigare prognossiffror inte varit. Siffrorna är därmed inte
direkt jämförbara, istället bör den nya siffran ses som en precisering av tidigare
prognoser med en starkare koppling till planförslagets fysiska utformning.
Beroende på verklig efterfrågan, och om kapacitetsbrist skulle uppstå på
Varbergsvägen, så kommer utformningen av Lantmannagatan och Syréngatan att bli
än viktigare, så att dessa inte uppfattas som attraktiva smitvägar.
En medelhastighetsbild för området har tagits fram från modellen med den belastning
som råder vid det beräknade högsta möjliga flödet, se Figur 21. Den röda färgen
visar medelhastighet under 10 km/h vilket kan antas motsvara köbildning. Det är
väldig låga medelhastigheter söderut på Varbergsgatan samt västerut på Söderåleden
mellan korsningspunkterna vid det beräknade kapacitetstaket.

Figur 21 Medelhastighet i området med maximum trafikmängd i maxtimmen (EM).

Utifrån trafikanalysen kan det, utöver att den tillhandahåller underlag för
miljöutredningar om buller och luftkvalitet, dras slutsatsen att det i det utredda
stråket går att nå målet om att upprätthålla busstrafikens framkomlighet även efter
den punkt där framkomligheten för biltrafik börjar försämras. Det kvarstår dock
känsliga punkter så som där Varbergsvägen passerar under järnvägen i norr och inget
utrymme finns att passera stillastående trafik.
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Trafikalstring

En trafikalstring har tagits fram med utgångspunkt i parkerings- och
mobilitetsutredningen och trafikanalysen. För alstringen används Trafikverkets
alstringsverktyg som utgångspunkt, med antalet planerade parkeringsplatser som
referens för att bedöma rimligheten.
Alstringsverktyget ger en alstrad trafikvolym på ÅDT 1092. Detta bedöms vara en
alstring som är rimlig utifrån hur många parkeringsplatser som planeras och hur ofta
de kan antas omsättas per dygn. Närheten och tillgängligheten till centrum och
kollektivtrafikutbudet där gör att det bedöms rimligt att utgå från en alstring som
förutsätter att inte alla som har en bil använder den dagligen. Alstringen har fördelats
i vägnätet enligt dagens trafikmönster och med utgångspunkt i
parkeringsanläggningarnas placering enligt Figur 19.
En prognos har tagits fram med underlag i dagens trafikvolymer och beräknad
kapacitet i vägnätet enligt kapitel 3.3. Efter att alstringen från Sydöstra Centrum har
lagts ut i vägnätet har befintlig trafik räknats upp till den nivå där Varbergsvägen
bedöms ha nått sitt kapacitetstak. På så vis fås en trafikprognos som tar avstamp i
planerade förutsättningar och begränsningar i den fysiska infrastrukturen snarare än
en generell uppräkning som förutsätter kapacitetshöjande åtgärder. Det antas att
trafikvolymerna på övriga gator i direkt anslutning till planområdet inte kan fortsätta
att öka när Varbergsvägen nått sitt kapacitetstak eftersom vägen är en viktig länk för
passerande trafik. Prognosticerade trafikflöden redovisas i Figur 22.
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Figur 22. Prognosticerade trafikvolymer.
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Sammanfattning av förslag och konsekvenser

Inom trafikutredningen har det varit ett fokus på att ta fram förslag till fysisk
utformning för att nå uppställda mål. Inom ramarna för det trafikförslag som tagits
fram har följande aspekter beaktats och säkerställts:
En ökad framkomlighet för kollektivtrafik och för oskyddade trafikanter längs
Varbergsvägen genom kollektivtrafikkörfält och längsgående gång- och cykelbanor
utan korsningar på sträcka.
Gett relationen Varbergsvägen-Söderåleden en ökad prioritet i korsningspunkten
gatorna emellan för att göra det mer attraktivt att köra runt centrum och därmed
minska genomfartstrafiken där.
Genom att kontrollera ytanspråk för lokalgator och vändplatser säkerställs
tillgänglighet till den planerade bebyggelsen för leveranser, boende och de med
särskilda tillgänglighetsbehov. Angöringsplatser och vändplatser har stämts av med
exploatörens arkitekt så att kravet på tillgänglig angöring till entréer ska uppfyllas.
Varbergsvägen har getts en mer stadsmässig funktion och utformning med
förutsättningar att skapa en stadsmässig gestaltning ihop med intilliggande
bebyggelse.
Utformat Lantmannagatan och lämnat förslag på åtgärd på Syréngatan i syfte att
minska genomfartstrafiken på gatorna.
Säkerställt att det finns passager för oskyddade trafikanter tvärs Varbergsvägen både
i gatans ändar och i anslutning till hållplatsen i gatans mitt för att stärka kopplingar i
öst-västlig riktning.
En trafikanalys har genomförts för att undersöka en tänkbar högsta möjliga
trafikvolym på Varbergsvägen med den utformning som föreslås. Det beräknas att
Varbergsvägen har en trolig högsta möjliga ÅDT på 19 700. Analysen visar också att
busskörfälten ger god framkomlighet för busstrafiken även när biltrafikens
framkomlighet börjar försämras på grund av köer.
En trafikalstring på dygnsnivå som underlag för miljöutredningar avseende buller
och luftkvalitet har tagits fram.
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Datum

2020-06-23

§ 144
Dnr 2020-00386
Upprättande av detaljplan för Sydöstra centrum etapp 1
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för upprättande av detaljplan för
Sydöstra centrum etapp 1, daterad 2020-05-13.
Kommunstyrelsen lägger till ett stycke i projektbeställningen på sidan 2 under
rubriken projektets beskrivning som lyder:
- En säker trafiklösning som tar höjd för framtida kapacitetsbehov där
Lantmannagatans södra del ansluter mot Hantverksgatan i korsningen
Skolgatan/Hantverksgatan, ska beaktas.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan
för Sydöstra centrum etapp 1.
Sammanfattning av ärendet
Ett planprogram togs fram för sydöstra centrum under 2018 och 2019 och godkändes
av kommunstyrelsen 21 januari 2020.
Bakgrunden till planprogrammet var en tänkt etablering av nytt stadshus i
kombination med intresseförfrågningar från fastighetsägare inom området gällande
att utveckla sina fastigheter med bostäder och verksamheter.
Planprogrammet beskriver kommunens vision över området som ska utvecklas till en
ny central stadsdel med blandad stadsbebyggelse i 5-7 våningar. Målsättningen för
hela programområdet är att en tredjedel ska innefattas av kommersiella lokaler såsom
kontor, verksamheter och butiker. Antalet nya bostäder inom hela programområdet
beräknas bli mellan 1 000 och 1 300.
Området innefattas av delområden som helt kommer omvandlas, men även av delar
där befintlig bebyggelse ska förtätas. Planprogrammet har fastslagit en
etappindelning med fyra etapper där det nu är aktuellt att starta den första av dessa
som är den del som ligger inom kvarteret Verkmästaren.
Projektets nytta och syfte är att ta fram en detaljplan för att möjliggöra utveckling
och omvandling av det i dag befintliga verksamhetsområdet. Den centralt belägna
delen av Kungsbacka ska utvecklas och kopplas samman tydligare med Innerstaden,
Aranäs stadsdel och stationen för att bli en naturlig del av Kungsbacka centrum.
Projektet kommer möjliggöra för bostäder, lokaler för kommersiell verksamhet,
kontor, parkeringshus, offentliga platser samt breddning av Varbergsvägen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-02, § 175
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-13
Projektbeställning, Detaljplan för Sydöstra centrum etapp 1, 2020-05-13
Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Datum

2020-06-23

Planprogram för blandad stadsbebyggelse inom sydöstra centrum, Kungsbacka,
godkänt av kommunstyrelsen 2020-01-21, § 10
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S) yrkar att det läggs till ett stycke i projektbeställningen om att det ska
vara 50 procent hyresrätter.
Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till Eva Borgs (S) yrkande.
Maria Losman (MP) yrkar bifall till Eva Borgs (S) yrkande, samt att det läggs till ett
stycke i projektbeställningen som lyder:
- Projektet ska särskilt beakta klimatstrategins delmål "Utsläppen från
transporter i Kungsbacka kommun ska minska med minst 70 % per person till
år 2030, jämfört med inventeringen år 2016" och "verka för ökade
möjligheter för resor med cykel, gång och kollektivtrafik".
Fredrik Hansson (C), Niklas Mattsson (KD), Thure Sandén (M), Ulrika Landergren
(L) och Lisa Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Eva Borgs (S) m.fl. tilläggsyrkande och
Maria Losmans (MP) tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag,
och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
Ordföranden ställer sedan proposition på Eva Borgs (S) m.fl. tilläggsyrkande mot
avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Ordföranden ställer sedan proposition på Maria Losmans (MP) tilläggsyrkande mot
avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden, Samhällsbyggnadskontoret
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Projektnamn
Detaljplan för sydöstra centrum etapp 1
Beställare
Namn och roll

E-postadress

Emma Kjernald

Emma.kjernald@kungsbacka.se

Status

Beställningen är

Telefon

0300 - 837870

Datum

Färdigställd, godkänd av ledningsgrupp

200513, Ändrad enligt KS beslut 200623 §144

INLEDNING OCH BAKGRUND
Ett planprogram togs fram för sydöstra centrum under 2018 och 2019 och godkändes av
kommunstyrelsen 21 januari 2020.
Bakgrunden till planprogrammet var en tänkt etablering av nytt stadshus i kombination med
intresseförfrågningar från fastighetsägare inom området gällande att utveckla sina fastigheter med
bostäder och verksamheter.
Planprogrammet beskriver kommunens vision över området som ska utvecklas till en ny central stadsdel
med blandad stadsbebyggelse i 5-7 våningar. Målsättningen för hela programområdet är att en tredjedel
ska innefattas av kommersiella lokaler såsom kontor, verksamheter och butiker. Planprogrammet
föreslog även att området skulle innehålla ett vård- och omsorgsboende gärna i kombination med
förskola. Antalet nya bostäder inom hela programområdet beräknas bli mellan 1000 och 1300.
Området innefattas av delområden som helt kommer omvandlas men även av delar där befintlig
bebyggelse ska förtätas.
Planprogrammet har fastslagit en etappindelning med fyra etapper där det nu är aktuellt att starta den
första av dessa som är den del som ligger inom kvarteret Verkmästaren.
Detaljplanen tas fram enligt utökat förfarande då den bedöms vara av stort allmänt intresse.
Huvudmannaskapet för allmän platsmark inom detaljplanen blir kommunalt.

FÖRVÄNTAD NYTTA OCH SYFTE
Projektets nytta och syfte är att ta fram en detaljplan för att möjliggöra utveckling och omvandling av
det idag befintliga verksamhetsområdet.
Den centralt belägna delen av Kungsbacka ska utvecklas och kopplas samman tydligare med
Innerstaden, Aranäs stadsdel och stationen för att bli en naturlig del av Kungsbacka centrum.
Projektet kommer möjliggöra för bostäder, lokaler för kommersiell verksamhet, kontor, parkeringshus,
offentliga platser samt breddning av Varbergsvägen.

Kungsbacka kommun
Postadress

434 81 Kungsbacka

Besöksadress

Stadshuset, Storgatan 37

Telefon

0300-83 40 00

Webbplats

www.kungsbacka.se
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PROJEKTETS UPPDRAG
Uppdraget innefattar att planlägga etapp 1 utifrån planprogrammet för sydöstra centrum. Inom området
ska planarbetet utreda möjligheten för att uppföra 500-700 bostäder, kommersiella lokaler främst kontor
ska inrymmas inom planområdet med målet att fylla en tredjedel av bruttoarean inom programområdet.
Andelen kommersiella lokaler och kontor kommer att baseras på den kontorsutredning för Kungsbacka
stad som just nu tas fram, tillsammans med redan framtagen handelsutredning. Bebyggelsen blir i 5-7
våningar med eventuella uppstickare i väl studerade lägen. Planen kommer även innefatta ny vägstruktur
inom området samt stråk och platsbildningar enligt programförslaget samt breddning av Varbergsvägen.
För att uppnå en helhet inom hela planprogramsområdet kommer ett gestaltningsprogram att tas fram
inom ramen för etapp 1, detta ska vara vägledande även för kommande etapper inom sydöstra centrum.
En säker trafiklösning som tar höjd för framtida kapacitetsbehov där Lantmannagatans södra del ansluter
mot Hantverksgatan i korsningen Skolgatan/Hantverksgatan, ska beaktas.
BERÖRINGSPUNKTER
Trafikverkets åtgärdsvalsstudie gällande utökning av antal spår längs Västkustbanan bevakas då det
kommer att få konsekvenser för detaljplanen.
Detaljplan för etapp 2 inom planprogrammet för sydöstra centrum kommer startas under hösten 2020.
Arbetet mellan detaljplanerna är viktigt att samordna för att få till en bra helhet i området.

PROJEKTETS LEVERANSER
Nr

Beskrivning

Mottagare

1

Projektbeställning

SBK/KS

2

Projektplan

SBK/Samhällsbyggnadsledning

3

Samrådshandlingar

BN

4

Granskningshandlingar

BN

5

Antagandehandlingar

BN/KS/KF

Prioritering

En detaljplan i detta centrala läge kräver att den prioriterade målsättningen för projektets leveranser är
av hög kvalitet. Områdets utformning påverkar Kungsbackas stadsbild i dess mest centrala delar och
sätter en prägel på dels den nya stadsdelen som ska växa fram inom området för sydöstra centrum men
även på befintlig stadskärna. Förslaget ska hålla god kvalitet samtidigt som projektets kostnader är
prioriterade så att avvägningar görs för att nå en genomförbarhet som är rimlig för både kommun och
exploatör.
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AVGRÄNSNINGAR
Avgränsningen av detaljplanen utgår ifrån den indelning av etapper som beslutades när planprogrammet
för sydöstra centrum godkändes i januari 2020. Avgränsningen kan komma att förändras utifrån nu
gällande förutsättningar.

TIDPLAN
Q3 2020 Uppdragsbeslut BNAU
Q2 2021 Samråd
Q4 2021 Granskning
Q2 2022 Antagande
RAPPORTERINGSRUTINER
Projektet kommer rapportera genom avstämningar/information till både KSAU och BNAU samt genom
beslutspunkter till BNAU för samrådsbeslut och granskningsbeslut.

PROJEKTBUDGET OCH FINANSIERING
Projektet fördelas mellan kommunen och involverad exploatör. Detaljplanen och dess utredningar
finansieras av exploatören genom att plankostnadsavtal tecknas med exploatören innan start för
detaljplanearbetet.
Kommunen fakturerar exploatören för den tid kommunens handläggare arbetar med projektet samt
utredningskostnaderna.
Uppskattad tidsåtgång är cirka 1300 timmar.

KOMMUNENS KOSTNADER
Kommunen får kostnader för att bygga ut allmän plats inom planområdet. Allmän plats kommer att
innefatta bland annat gång- och cykelstråk, vägar, parker och eventuella torgytor. Kommunen kommer
att finansiera utbyggnaden av allmän plats genom uttag av så kallat exploateringsbidrag från
exploatören. Exploateringsbidragets storlek ska stämma överens med den bedömda nyttan som projektet
medför till exploatören. Eventuellt överkapacitet vid utformning av vägar och andra anläggningar
behöver finansieras av kommunen.
När området omvandlas så kommer behovet av VA-försörjning att förändras och därmed kommer
förvaltningen för Teknik (VA-kollektivet) att ha kostnader för att bygga om och bygga ut VA-systemet i
området.
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En stor post som kommer att behöva finansiering från kommunens sida är ombyggnationen av
Varbergsvägen. Hur den ska byggas om ska utredas i detaljplanearbetet men då det är en led utpekat i
kommunens trafikledsprogram så är den mer en kommunal angelägenhet än en nytta för planområdet,
vilket därför till viss del behöver finansieras av kommunen. Viss del av Varbergsvägen kan finansieras
av exploatören via uttag av exploateringsbidrag. Andra kommunala kostnader kan bli att bygga ut
kommunal service inom området. Exempel på kommunal service som kan tänkas behövas inom området
kan vara gruppbostäder, vård och omsorgsboende, förskolor, ett nytt stadshus med mera.

DRIFTSKOSTNADER
Då detaljplanen föreskriver kommunalt huvudmannaskap så kommer kommunen att ansvara för drift och
underhåll utav anläggningarna på allmän plats. Anläggningar kommer att skötas av kommunen, genom
förvaltningen för teknik. Anläggningarna bör utformas på ett sådant sätt att de är förhållandevis enkla att
förvalta framöver. Även anläggningens standard och omfattning bör begrundas i valet av anläggningar.
Investeringen i anläggningen blir genom att den skrivs av i anläggningsregistret, till en kapitalkostnad
om 2%, en driftskostnad för förvaltningen för Teknik.
Driftkostnaderna för vägar/gator och parker beräknas bli 4% av investeringskostnaden/år.

ÖVERLÄMNING VID PROJEKTSLUT
Efter att detaljplanen som är en del av ett större exploateringsprojekt vunnit laga kraft sker ett
överlämnande till Förvaltningen för Bygg och Miljö samt till Förvaltningen för Teknik för
bygglovsprövning och genomförande.

UTVÄRDERING AV FÖRVÄNTAD NYTTA
Projektet bör utvärderas i flera steg. Detaljplanen som är en del av ett exploateringsprojekt, kan
utvärderas under arbetets gång samt när den vunnit laga kraft. Utvärdering kan även ske utifrån hur
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Sammanfattning

Planprogrammet för sydöstra centrum i Kungsbacka
syftar till att skapa en attraktiv stadsdel som kopplas
ihop med de nuvarande mest centrala delarna av staden, Kungsbacka innerstad och Aranäs stadsdel. När
området utvecklas blir det en naturlig del av framtidens centrum i Kungsbacka. Det som tidigare varit en
mycket liten stadskärna står inför en expansion både åt
nordväst och sydöst.
Området som innefattas av detta planprogram heter
idag norra Inlag och är främst ett verksamhetsområde.

Blandad stadsbebyggelse

När Kungsbacka centrum växer är det en förutsättning att det sker genom en blandad stadsbebyggelse
med bostäder, arbetsplatser, restauranger och annan
service. För området som helhet är målet att uppnå en
tredjedel kommersiella lokaler i form av arbetsplatser
och service. Det blir störst fokus på detta i etapperna
1,2 och 4 då etapp 3 inte kommer utvecklas genom
omvandling som övriga etapper, utan istället förtätas.
Etapp 3 består idag av ett stort antal bostäder som
kommer att kompletteras med ny bebyggelse där kommersiella lokaler ska vara en del men troligen inte kan
utgöra en tredjedel.
Den blandade stadsbebyggelsen får också gärna bestå
av en variation i husens stil och höjd samt varierande
upplåtelseformer. En blandad stadsbebyggelse har
offentliga rum där det är lätt för alla att mötas och det
finns liv och rörelse både på dagen och kvällen.

Innehåll i Sydöstra centrum

Bruttoarea: 150 000 kvm
Höjd: 5-7 våningar med uppstickare
Täthet: 150 inv/ha
Invånare: 2600
Bostäder: 1000-1300
Boende med särskild service
Blandade upplåtelseformer
Blandade bostadsstorlekar
Varierande gestaltning
Offentliga platser och stråk
Arbetsplatser
Offentlig och komersiell service
Mål: 1/3 kommersiella lokaler

Trafik och framtida kopplingar

Planprogrammet syftar till att skapa ett närmare centrum
med stadsmässiga trygga miljöer. Med god tillgänglighet
för gång- och cykeltrafikanter och kollektivtrafiken. Där
Varbersvägen utvecklas och fyra körfält möjliggörs.
Programområdet är i nära anslutning till Kungsbacka
resecentrum, vilket möjliggör för ett resande både lokalt
och regionalt.
På längre sikt är det troligt att även verksamhetsområdet
söder om programområdet kommer att utvecklas till
blandad stadsbebyggelse. Det är därmed viktigt att de
val som görs inom området fungerar med en utbyggnad
söderut och kan byggas vidare på i stråk och struktur.

Fyra offentliga platser och ett
tvärstråk

Genom programområdet har ett gent huvudstråk
identifierats som viktigt att utveckla. Detta ska utgöra
huvudlänken mellan innerstaden och Hålabäck för
fotgängare och cyklister.
Fyra platser är utpekade där extra fokus i utformning
krävs och platserna behöver vara väl avvägda i storlek
och innehåll och ramas in av bebyggelse med aktiva och
öppna bottenvåningar.
• Plats 1 är en urban park. Den utgör entrépunkt från
innerstaden.
• Plats 2 utgörs av en bostadsnära park. Den ligger
strategiskt placerad längs med de utpekade stråken
genom området. Parken bör ha en funktion som
mötesplats med rekreation.

1

2
1

3

3

2

4

4

Etappindelning och fyra offentliga platser

• Plats 3 utgörs av ett stadsmässigt livfullt rum. Platsens
funktion är att skapa rum för mötesplats vid ett
hållplatsläge.
• Plats 4 är en del av stråket mellan idrott och
evenemang väster om järnvägen och skola i öst. Ståket
kan präglas av aktivitet och vara en grön koppling.
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Inledning
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. Här är handel och
service grundstenarna för att uppnå en attraktiv centrummiljö. Bostäder i och nära centrum
bidrar till att öka genomströmningen av människor, vilket gynnar förutsättningarna för
handel, kulturupplevelser, restaurangbesök och möjligheter till övernattning. Utvecklade
gång- och cykelstråk är mycket viktiga eftersom de ökar känslan av tillgänglighet till
centrum. En mer gångvänlig miljö gör Kungsbacka centrum mer stadslikt.
Programområdet kan genom omvandling från verksamhetsområde till blandad
stadsbebyggelse utgöra en ny årsring åt sydöst inom Kungsbacka centrum.

Bakgrund
Förfrågningar att få utveckla området med bostäder, gällande kvarteret Verkmästaren, har
inkommit till kommunen.

Kommunen har i uppdrag att planera för ett nytt stadshus inom programområdets gränser.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-24 § 94 att ge kommunstyrelsens förvaltning i
uppdrag att utarbeta förslag till planprogram för området.

Planeringsprocessen
Planeringsprocessen regleras i Plan- och Bygglagen och innehåller flera skeden. Samråd sker
om programförslaget där allmänheten, myndigheter, fastighetsägare med flera kan komma
med synpunkter. Programförslaget bearbetas sedan innan det godkäns av Kommunstyrelsen
och Kommunfullmäktige. Med planprogrammet som grund kan sedan en eller fler
detaljplaner upprättas, som i sin tur ger ramarna för bygglov och byggande.

Planprogrammets inriktningar
Inriktningarna i kommunens arbete med programmet har varit följande:

• Skapa en attraktiv stadsdel som är en integrerad del av Kungsbacka centrum.

• Skapa en tät och blandad stadsdel med bostäder, verksamheter, arbetsplatser och service
som är attraktiv för alla målgrupper.
• Komplettera området med utbildning och äldreboende.
• Bygga bort barriärer och koppla samman områden.
• Förbättra och tydliggöra stråk och mötesplatser.

• Förstärka den gröna närvaron inom programområdet.
• Skapa en gång- och cykelvänlig stadsdel.
• Samordna och samla parkering.

• Utveckla stråket längs Varbergsvägen. Möjliggöra för körbana med fyra filer.
• Studera lämplig placering av ett nytt stadshus.
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Förutsättningar
Läge, areal och markägoförhållanden
Programområdet är cirka 20 hektar stort och beläget söder om Söderå och öster om
Västkustbanan, 400 meter söder om resecentrum, 200 meter från Kungsbacka innerstad.
Programområdet omfattar bland annat fastigheterna Vägmästaren 4, Vägmästaren 5,
Verkmästaren 6, Verkmästaren 7, Verkmästaren 10 och Lantmästaren 1.

Fastighetsägare inom området är: Kungsbacka kommun, Fastighets AB Balder, Castellum
Väst AB, Kungsbacka stenfastigheter AB, Aranäs KB, Newsec Asset management AB,
Hansson & Wahlberg Fastighets AB, Svenska Statoil AB, Kalvringen Dadeln 3 AB samt
två privata fastighetsägare till fastigheterna Dadeln 1 och Dadeln 2.

Blåfärgade ytor på kartan visar på kommunägda fastigheter
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Bebyggelseområden
Programområdet ligger mellan innerstadens
småskaliga kvartersbebyggelse och områden
med friliggande villor och flerbostadshus.
I innerstaden finns ett blandat utbud med
kultur, service och bostäder medan det öster
om programområdet är fokus på främst
bostäder.
Ytorna inom programområdet är glest
bebyggda med en- till tvåvånings handeloch verksamhetsbyggnader kantade med
markparkering. Bilförsäljningsfirmor,
bränslestationer och sällanköpshandel
dominerar utbudet. Kvarteren är stora och
sammankopplas av bilvägar.
I östra delen av programområdet, vid
Syréngatan, finns flerbostadshus med
hyresrätter. Dessa är uppförda i fyra
våningar med stora grönytor mellan
huskropparna. Bostadsområdet har
tillhörande markparkering i ytterkant av
området och är bilfritt inne på gårdarna.

Stadshuset Vägmästaren finns placerat i
den norra delen av kvarteret Vägmästaren
i en två våningar hög byggnad. Söder om
denna ligger Räddningstjänstens lokaler.
Dessa utgörs av lägre bebyggelse frånsett
en högre byggnad/torn. Området kantas

1. Verksamheter längs med Varbergsvägen

2. Bostäder vid Syréngatan

3. Stadshuset Vägmästaren
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4. Mindre byggnader längs Syrengatan

5. Snabbmatskiosk vid stadshuset

6. Bränslestation

7. Nedlagd trädgårdshandel

av förrådsbyggnader mot Syréngatan som
används av tekniska förvaltningen och
Räddningstjänsten till förvaring. Söder
om Räddningstjänsten finns idag en
återvinningsstation.

Vid stadshuset Vägmästaren ligger även en
friliggande mindre snabbmatskiosk med
tillhörande uteservering.

8. Livsmedelshandel/kommersiell service
Polishuset finns placerad i en byggnad
längs med järnvägen. Enligt den fördjupade
översiktsplanen för Kungsbacka stad är
polishusets placering ett steg i riktningen mot
omvandling till centrum.

Två drivmedelsstationer finns placerade
längs Varbergsvägen. Den norra är en
självbetjäningsstation. Den södra stationen
huserar även kiosk och intill stationen finns
en biltvätt med självservice.
Inom området ligger en nedlagd
trädgårdshandel med tillhörande växthus.

9. Räddningstjänstens lokaler

Handelsbyggnader utgörs av Granngården,
sportbutik och elbutik, placerade i
envåningsbyggnader i områdets sydvästra del.
En livsmedelsbutik samt två pizzerior finns
placerade väster om Hålabäcksskolan. Här
finns även markparkering till skola/förskola
och butiken.
Söder om programområdet finns
verksamheter, småindustri och storskalig
handel.
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Hålabäcksskolan

Programområde

Grönområden och parker i Kungsbacka centrum

Grönstruktur och å-rummet
Inom programområdet finns idag få inslag av grönska. Längs med Söderån finns ett
parkstråk som inom programområdet är uppbruten av vägar och järnvägen. Närmast
järnvägen finns en kommunal lekplats placerad i parkstråket.
Vid bostadskvarteren längs med Syréngatan finns gröna bostadsgårdar.
Trädrader/alléer
Flertalet gator kantas av trädrader och alléer som är biotopskyddade. Dispens från
Länsstyrelsen krävs för nedtagning av dessa och kompensering genom plantering av nya
träd. Den allé som går längs med Varbergsvägen utgör en viktig spridningskorridor för
fåglar och insekter som sträcker sig längs hela Varbergsvägen.
Grönt i närområdet
I programområdets närområde finns större grönområden som Forsskogen och Kollaskogen
cirka 1 kilometer bort fågelvägen. Kungsbackaskogen nås inom 1,5 kilometer fågelvägen.
Närliggande parker är Skansen och Badhusparken.
Strandskydd
Strandskyddet från Söderå är idag upphävt i befintliga detaljplaner. När detaljplanerna
upphävs så återinträder ett strandskydd om 100 meter från Söderå. Strandskyddet behöver
upphävas i de nya detaljplanerna.
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Program
området

Kartan visar ett utsnitt av sociotopkartan med frekvent använda stråk (linjer i orange) som har
identifierats inom och i programområdets närhet.

Sociotopvärden
De sociotopvärden som finns på kommunägd mark inom Kungsbacka stad har
identifierats. I en del av grönområdena i nära anslutning till programområdet förekommer
sociotopvärdena lek, motion, promenad, vila, vattenupplevelse, picknick, utblick,
sällskapslek, naturupplevelse och bollsport. Ett av dessa grönområden är den mindre
park med lekplats inom programområdets norra del, som ligger som en entrépunkt till
Kungsbackas mest centrala delar och även i början/slutet av gång- och cykelstråket längs
med Söderå.

I och i anslutning till programområdet går också viktiga gång- och cykelstråk som förbinder
Kungsbackas centrum med bland annat värdefulla grönområden.

Inom programområdet finns det i dagsläget relativt gott om utblickar och siktlinjer mot
grönska såsom bostadsgårdarna vid Syréngatan, parkstråket längs med Söderå och de
omgivande skogsklädda bergen. Bostadskvarteren längs med Syréngatan har god tillgång till
friyta med gröna utemiljöer, de flesta med inslag av lek, mötesplats och möjlighet till vila.

Markförhållanden
Fornlämningar
Inga fornlämningar finns registrerade inom programområdet.
Förorenad mark
Programområdet har gått från ett område med åkermark och några få gårdar till ett
industriområde med inriktning främst mot fordonsverkstäder och försäljning. Området
började utvecklas på 60-talet och är idag främst ett industriområde i väster och
bostadsområde med flerfamiljshus i öster.

I samband med planprogrammet har en översiktlig markmiljöutredning tagits fram,
Geosigma 2018-08-23. Inom i stort sett hela planområdet bedöms marken innehålla
vissa föroreningar. För att ge en tydlig överblick över de fastigheter som har undersökts
har de delats in efter tre klasser, ”grön”, ”gul” och ”röd”, som visar på vilken nivå som
kommande undersökningar bedöms behöva ligga på. Undersökningen tittar endast på kända
förorenande verksamheter inom planprogramsområdet. Det kan ha funnits fler verksamheter
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på planprogramsområdet som inte har identifierats.

På fastigheter som har bedömts som ”gröna” föreligger minst risk för markföroreningar. Här
rekommenderas endast övergripande undersökningar på eventuellt fyllnadsmaterial.
På fastigheter som bedöms som gula har det historiskt funnits någon verksamhet som har
kunnat bidra till markföroreningar. Även fastigheter med mycket upplagsplatser enligt
historiska flygfoton klassificeras som gula. Här rekommenderas att något fördjupade
undersökningar görs.

Fastigheter som bedömts som röda har antingen kända problem med markföroreningar eller
har haft verksamheter historiskt där markföroreningar är ett känt faktum. Dessa fastigheter
bedöms behöva efterbehandlas vid förändring av markanvändning på fastigheten. Här
behövs precis som för de gula fastigheterna också fördjupad och riktad undersökning.

Översiktlig beskrivning av föroreningssituationen inom programområdet.

Radon
Programområdet är placerat inom lågriskområde för radon.
Geoteknik
En geoteknisk utredning har tagits fram som syftar till att övergripande beskriva de
geotekniska och grundläggningstekniska förutsättningarna inom området, Norconsult
2018-06-14.

Utredningen beskriver markytan inom området som tämligen plan med en nivåskillnad i
östlig riktning av cirka 3 meter. Jordlagren består huvudsakligen av lera vars mäktighet är
minst i öst (5 - 20 meter) och störst i väst (60 - 80 meter). I flera undersökningspunkter har
sonderingarna drivits ned till 40 meters djup utan att stopp påträffats. Sannolikt uppgår
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jorddjupet till minst 40 meter inom större delen av området.

Området är uppfyllt av en 2 meter mäktig markfyllnad. Under denna återfinns en lerig
torrskorpa. Lerlagrets torrskorpa har en tjocklek som är ca 1 - 1,5 meter. Den lösa leran
är relativt homogen med inslag av gyttja i områdets västra delar. Lokalt i väst finns ett
skikt närmast under torrskorpan med mycket gyttjig lera och innehåller växtrester och
enstaka skal. I öster är leran lös med sulfidkaraktär. Generellt är leran relativt normal för
Kungsbackaområdet. Leran anses normalkonsoliderad i öst och underkonsoliderad i väst.
Detta är troligtvis orsakat av påfyllningen som gjordes i området, vilken gör att sättningar
i väster pågår. Sättningarna utbildas dock mycket långsamt. Ytterligare pålastningar i öst
kommer generera stora sättningar inom 100 år.

Befintliga byggnader inom området är mestadels grundlagda med pålar. Dock ej känt
huruvida dessa är spets- eller mantelburna samt vilken last de bär upp. Dock mest sannolikt
att grundläggning skett med mantelburna pålar då jorddjupet är stort.
Vibration
Västkustbanan löper längs med västra delen av området. Denna järnväg kan, utöver
buller genom luften, också sprida vibration i marken. Baserat på utredningar kring
vibration som utförts i aktuellt programområdes närområde kan konstateras att risk för
vibrationsstörningar föreligger både för tåg- och fordonstrafik. Vanligtvis kan en byggnad
motstå vibrationer om grundkonstruktionen görs tung, det vill säga betongplatta med
undervåning i betong. Lättare konstruktioner av trä kan vara känsligare för markvibrationer.

Trafik
Programområdet präglas idag av barriärer i form av stora verksamhetslokaler, trafikleder,
gator, Västkustbanan och Söderån. Området har idag av stor del genomfartstrafik, då det
finns få målpunkter inom området och det utgör en av de södra portarna in till Kungsbacka
centrum. Framförallt Varbergsvägen och Hantverksgatan har idag stora trafikflöden.
Syréngatan präglas av genomfartstrafik med relativt höga hastigheter. Köbildning är vanligt
på Varbergsvägen under högtrafik på morgon respektive eftermiddag.
Gatustruktur i området
Kungsbacka kommun är huvudman för samtliga gator inom programområdet. Gatorna som
sträcker sig genom området är Varbergsvägen, Lantmannagatan och Syréngatan i nordsydlig
riktning, Söderåleden, Blomstergatan, Skolgatan och Hantverksgatan i västöstlig riktning.
Varbergsvägen, på sträckan genom området, har idag en årsdygnstrafik (ÅDT) på cirka 17
600 och det sker idag en stor del genomfartstrafik på den parallella gatan Syréngatan, som
har ÅDT 6 200. Strax norr om korsningen Varbergsvägen-Söderåleden har en trafikmängd
på 19 300 ÅDT uppmätts och på Varbergsvägen söder om Hantverksgatan 15 000 ÅDT.
Söderåleden och Hantverksgatan är även de högt trafikerade med 6 800 respektive 10 600 i
ÅDT. Det saknas aktuella trafikmätningar på Lantmannagatan, men den antas ha en ÅDT
på cirka 1 000. Idag finns det inga andra lämpliga gator eller trafikleder som kan avlasta
området ifrån genomfartstrafik.
Hastigheten i planområdet idag är skyltad till 40 km/h efter metodiken ”Rätt fart i
staden” (SKL & Vägverket, 2009). På Varbergsvägen, strax söder om korsningen med
Hantverksgatan är skyltad hastighet 60 km/h.
Varbergsvägen
Varbergsvägen sträcker sig genom hela programområdet i nord-sydlig riktning och har
en körbanebredd av cirka 10 meter uppdelade på två körfält. Gatan har mittmarkeringar
och refuger vid korsningar. Det finns en separerad gång- och cykelväg på den östra sidan
av vägen som kantas av en dubbelsidig trädallé. På den västra sidan finns en gångbana. I
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Bilden visar trafikmängderna för nuläget på de större gatorna i programområdet. Trafikmängderna
för gatorna är mätta under 2015, förutom för Lantmannagatan som är en uppskattning och uppräknade till 2018 års nivåer.

norra delen av vägen ansluter Söderåleden i trafiksignalreglerad korsning. Mitt på sträckan
finns ett hållplatsläge, Inlag, som trafikeras av bussar i stadstrafiken och regionala bussar
till kommunens södra och östra tätorter. Lantmannagatan ansluter till Varbergsvägen ca
50 m söder om trafiksignalkorsningen i norr. I norrgående riktig på Varbergsvägen finns
ett vänstersvängfält in till Lantmannagatan. I södra delen av programområdet ansluter
Blomstergatan och Hantverksgatan till Varbergsvägen i en cirkulationsplats.
Gång och cykel
Vid en fast mätpunkt på gång- och cykelvägen som går under järnvägen mellan Lindens torg
och Varbergsvägen har mätningar visat på att antalet cykelresor ligger stabilt på ca 160 000
passager per år under perioden 2011–2016 (Kungsbacka kommun, 2017).
Det finns separata gång- och cykelvägar utmed alla gator i programområdet, förutom
Syréngatan men där det finns trottoarer på båda sidorna av gatan. Infrastrukturen håller en
god standard med en bredd på 2,5–3 m på samtliga gång- och cykelvägar.
Gång- och cykelvägarna utmed Varbergsvägen, Söderåleden, Hantverksgatan och vid
bostäderna öster om Syréngatan ingår i huvudvägnätet för cykel, som i Gång- och
cykelstrategin (Kungsbacka kommun, 2017) definieras som det snabba cykelnätet. Stråket
längs med Varbergsvägen ingår dessutom i kommundelstråket som är en infartsväg
som kopplar samman de södra och östra kommundelarna med Kungsbacka centrum.
Kommundelstråket i nordsydlig riktning (stråket Göteborgsvägen-Varbergsvägen) genom
Kungsbacka ligger på den östra sidan av Göteborgsvägen respektive Varbergsvägen, med
undantag från sträckan som går genom programområdet då stråket idag går på den östra
sidan.
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Varbergsvägen

Kollektivtrafik
Programområdet ligger i nära anslutning till Kungsbacka Resecentrum med bussterminal
och tågstation. Varbergsvägen ingår i det mycket starka kollektivstråket som går
mellan Kungsbacka och Frillesås (Region Halland, 2016). Hållplatsen, Inlag, ligger på
Varbergsvägen mitt emellan trafiksignalen i norr och cirkulationsplatsen i söder. Här
stannar sju busslinjer, varav två är stadsbusslinjer.

På Söderåleden, öster om korsningen med Syréngatan finns det en hållplats, Syréngatan,
som trafikeras av fyra busslinjer varav en stadsbusslinje. Alla busslinjerna har koppling till
Kungsbacka station. Stadsbusslinjerna och Buss 742 har halvtimmestrafik i högtrafik och de
övriga linjerna har 4–12 avgångar per dag och ses mer som skolbusslinjer.
Parkering
Parkeringsbehovet för anställda på de kommunala verksamheterna, bland annat stadshuset
Vägmästaren, är större än det som ryms inom fastigheten. Den närmaste kommunala
parkeringsanläggningen ligger strax norr om polishuset, vilken har 57 platser och har under
vardagar en beläggning på 90-95 % (Beläggningsstudie gjord hösten 2017).
Framför bostadshusen längs med Syréngatran finns en stor parkeringsyta med
markparkering och garagelängor. Parkeringen har låg beläggning under dagtid på vardagar
och ett antal platser hyrs ut till kommunen under dessa tider till anställda på Vägmästaren
och annan kommunal verksamhet.

Skola och Förskola
I programområdets närhet finns Blomstergatans förskola med tre avdelningar och
Kokosnötens förskola med tre avdelningar. En förskola för 8 avdelningar ska tillskapas
i lokaler vid Sommarlustvägen. Öster om programområdet ligger högstadieskolan
Hålabäcksskolan, åk 6-9.
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Drottning Blankas
gymnasium

Sommarlustvägens
förskola
Kokosnötens
förskola

Hålabäcksskolan
Aranäsgymnasiet

Blomstergatans
förskola

Beda Hallbergs
gymnasium

På västra sidan om järnvägen finns två gymnasieskolor i närområdet; Drottning Blankas
Gymnasieskola på Nygatan och Aranäsgymnasiet och Beda Hallbergs gymnasium, på
Gymnasiegatan.

Näringsliv och handel
Programområdet ligger centralt i Kungsbacka med närhet till innerstaden och köpcentrumet
Kungsmässan. Här finns ett blandat utbud av butiker och service.
Inom programområdet finns en matbutik och ett par pizzerior samt snabbmatskiosk.
Verksamheter finns även i form av sportbutik, elbutik, bilvårdsanläggning och bilförsäljning
med mera. Kiosk finns vid den södra bränslestationen.

Teknisk försörjning
Vatten-, spill- och dagvattenledningar finns utbyggda i hela programområdet.
Ledningsnätet är utbyggt och renoverat i etapper, de äldsta ledningarna är från 1960-talet.
Dricksvatten
I Varbergsvägen finns en större dricksvattenledning som är viktig för matningen av
dricksvatten till Kungsbacka centrum.
Spillvatten
I Hantverksgatan finns en större spillvattenledning som avleder spillvatten från sydöstra
delarna av Kungsbacka centrum.
I norra delen av planområdet utmed Söderå finns en pumpstation för spillvatten.
Dagvatten
Området består idag i huvudsak av hårdgjorda ytor. Marken är övervägande plan och ligger
nivåmässigt mellan +2,5 meter och +4 meter (RH 2000).
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I huvudsak avvattnas området idag i dagvattenledningsnät till Söderån i norr, och
genom dagvattenledningsnät i söder till Kungsbackaån. Dagvattnet behöver renas för att
miljöstatus på recipienter inte ska försämras och biostatus inte ska påverkas negativt.
El, tele och bredband
Området är utbyggt med ledningar under mark. Det finns tre transformatorstationer inom
programområdet. Komplettering av nätstationer bedöms krävas vid komplettering av ny
bebyggelse.
Längs med Varbergsvägen finns en teknikbod som försörjer kommunen med bredband.
Fjärrvärme
Fjärrvärme finns utbyggt i området. Ny bebyggelse bedöms kunna försörjas via befintliga
ledningar.

Hälsa och säkerhet
Risk för översvämning
Delar av området kan komma att översvämmas på grund av att klimatförändringarna leder
till en förhöjd högsta havsnivå.
Buller från väg- och spårtrafik
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.

Ekvivalent ljudnivå dB(A)
Bullerkartläggning från 2015
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2015 genomfördes en bullerkartläggning för Kungsbacka stad. Den visar på bullernivåer
upp mot 70 dBA längs Varbergsvägen och 65 dBA längs Syréngatan och Söderåleden.

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

För verksamheter finns bara riktvärden inomhus. Förutsatt standardfönster överskrids dessa
vid fasader där ekvivalenta ljudnivån är högre än 65 dBA och maximala ljudnivån högre än
80 dBA utan särskilda bullerskyddsåtgärder.
Bränslestation
Ur ett säkerhetsperspektiv (olycksrisk med avseende på hantering av ämnen på
bensinstationen) krävs ett minimiavstånd på 25 meter från lossningsplats för tankbilar
till bostäder enligt riktlinjer som tillämpas. Räddningsverkets handbok Hantering av
brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer.
Risk
Programområdet angränsar till Västkustbanan och enligt Länsstyrelsens övergripande
riskanalys för Hallands län skall riskfrågor hanteras vid fysisk planering inom 150 meter
från en transportled för farligt gods (Länsstyrelsen 2011).
Typ av bebyggelse

Basavstånd/reducerat avstånd Västkustbanan
(m)

Bebyggelsefritt

30/20

Industri

50/20

Kontor

50/20

Småhus

80/50

Tätort

80/30

Bortre gräns riskutredning för angivna typområden

150

Redovisning av basavstånd/reducerat avstånd för respektive typbebyggelse. Avstånd räknas från
närmaste räls.

Länsstyrelsen i Hallands län anger som basavstånd ett avstånd på 30 m för det
bebyggelsefria området längs Västkustbanan (Länsstyrelsen 2011). För vissa verksamheter
tillåts ett kortare avstånd. Den typ av bebyggelse som tillåts inom 20-30 m från
Västkustbanan är industri och kontor. Inom detta avstånd bedöms även parkering ingå.
Basavstånd

Med tätort avses lägenhetsbebyggelse med tre våningar eller mer av stads- eller
tätortskaraktär. Tillämpas de rekommenderade avstånden erfordras ingen riskanalys om
följande baskrav beaktas:
• Motverka spridning av vätska in mot området

• Sidoområdet fritt från oeftergivliga och spetsiga föremål

• Beakta möjligheten att reducera konsekvenser av ett gasutsläpp genom att luftintag placeras
högt och på motsatta sidan av järnvägen.
Reducerat avstånd

Reducerade avstånd kan tillämpas om bebyggelsen skyddas med extra skyddsåtgärder.

Åtgärder för att kunna placera tätort med bostadsbebyggelse inom 30 meter respektive 50
meter från järnvägsspår anges nedan.
Placering på 30–50 m
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• Alla fönster och fasader riktade mot järnvägen utförs i EI30.

• Robust konstruktion på huset av typ sammanhållen betongstomme med tunga
utfackningsväggar. Fönster som utförts i EI 30 skall kunna motstå dimensionerande
explosionstryck utan att splittras.
• Entréer riktas bort från järnvägen.

• Friskluftsintag placeras i skyddat läge.

• Utrymning skall vara möjligt i riktning bort från järnvägen.
Placering på 50–80 m

• Alla fönster och fasader riktade mot järnvägen utförs i EI30. Fönster som utförts i EI30
skall kunna motstå dimensionerande explosionstryck utan att splittras.
• Entréer riktas bort från järnvägen.

• Friskluftsintag placeras i skyddat läge.

• Utrymning skall vara möjligt i riktning bort från järnvägen.

Kraven på industrietablering (parkeringshus) på 20–30 m listas nedan.

• Vall eller betongbarriär som skyddar parkeringshuset vid påkörning med urspårande tåg.
Åtgärden skall utformas så att den inte ökar riskerna för att det urspårande tåget skadas
vid en urspårning
• Fasad som vetter mot järnvägen, inklusive dörrar och fönster, skall utformas i lägst
brandteknisk klass EI30.
• Luftintag placeras så långt från järnvägen som möjligt

• Minst en utrymningsväg skall finnas som inte vetter mot leden.
• Inga entréer placeras mot leden.

80m

50m
30m
20m

järnvägsspår

Avstånd från järnvägens östra räls. 20 meter, 30 meter, 50 meter och 80 meter.
Planprogram Sydöstra centrum 21

Då planprocessen är i programfasen och utformningen inte är fastlagd ännu är
måttangivelserna avsedda att ge anvisningar för den fortsatta hanteringen av riskfrågor i
detaljplanefasen.
Luft
Trafiken och andra utsläppskällor ger upphov till luftföroreningar som vid höga halter är
skadliga för människors hälsa. Luftföroreningar kan innefatta många olika ämnen, men
vad avser trafikens utsläpp har följande ämnen störst betydelse: kvävedioxid, kolväten,
inandningsbara partiklar (PM10 och PM2,5) samt bensen.

Den senaste kartläggningen av luftföroreningssituationen i Kungsbacka gjordes 2013, som
en del i regionens luftvårdsprogram. Kartläggningen omfattade Kungsbacka tätort och
utfördes genom beräkningar (delvis baserade på mätningar) av kvävedioxidhalterna år 2012.
Beräkningarna visade att alla tre miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid underskreds inom
hela tätorten med undantag för området allra närmast väg E6. Marginalerna till normerna
var stora eller mycket stora inom nästan hela tätorten.

Eftersom kvävedioxidhalten underskrider miljökvalitetsnormerna med god marginal bedöms
även övriga miljökvalitetsnormer att klaras med marginal.

Gällande detaljplaner
Området omfattas av detaljplanerna; K44 från 1964, K81 från 1982, K40 från 1963, K74
från 1979, KP100 från 1994, KP102 från 1995, K61 från 1974. För samtliga detaljplaner har
genomförandetiden gått ut.

Bakomliggande beslut och dokument
Programarbetet grundar sig i ett antal handlingar och dokument som fastställts av politiken.
Här läggs grunden till var och hur vi planerar.

Skala 1:2500

100 m
© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet

2018-05-16
Kartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera.

Gällande detaljplaner inom programområdet.
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Kungsbacka Översiktsplan 2006
Kungsbacka stad är i gällande översiktsplan utpekad som utvecklingsområde i sin helhet.
För mer detaljerade riktlinjer kring planerad utbyggnad hänvisas till den fördjupade
översiktsplanen för Kungsbacka stad.
Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad 2009, FÖP
Kvarteret Vägmästaren

Den fördjupade översiktsplanen beskriver kvarteret Vägmästaren som område för
omvandling från företag till blandstad med ett innehåll av 100-200 bostäder och
företag, exempelvis kontor. Troligt att området byggs i etapper. Att omvandla delen där
brandstationen ligger ingår i en senare etapp. Öster om kvarteret Vägmästaren ligger en
stor parkeringsyta. Det bör utredas om det är lämpligt att bygga här. Parkeringsbehovet för
boende ska tillgodoses.
Kvarteret Verkmästaren

Om området omvandlas blir det en del av centrum. Polishuset är en del i denna riktning.
Området rymmer ca 200 bostäder samt kontorsföretag och äldreboende. Parkeringsplatsen
norr om polishuset avses samnyttjas. Om det blir aktuellt för företagen söder om att flytta,
önskar kommunen fortsätta omvandlingen till centrum inom hela kvarteret.
Centrum

Programområdet ligger till största del inom det som i den fördjupade översiktsplanen
benämner som morgondagens centrum. Handel och service är grundstenarna för
att uppnå en attraktiv centrummiljö. Bostäder i och nära centrum bidrar till att öka
genomströmningen av människor, vilket ytterligare gynnar förutsättningarna för handel,
kulturupplevelser, restaurangbesök och möjligheter till övernattning. Utvecklade gångoch cykelstråk är viktigt eftersom det ökar känslan av tillgänglighet till centrum. En mer
gångvänlig miljö gör Kungsbacka centrum mer stadslikt. Fram till 2020 kommer fler
områden i centrum att kompletteras med bostäder, företag, service och parkeringshus.
Det är viktigt att dessa områden utformas med eftertanke. Det är en kvalitet om gamla
byggnader och stadsmönster lever kvar integrerat med det nya så att stadens årsringar kan
urskiljas. För att Kungsbacka centrum ska växa behövs fler olika delar som kompletterar
varandra och är väl sammanlänkade. Delarna bör vara attraktiva i sig och ha olika karaktär
för att skapa variation.
Parker och natur

I den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad anges att en stad bör byggas så att
den främjar fysisk aktivitet. Det ska finnas grönområden att röra sig i och emellan och
gång- och cykelstråken ska vara säkra, trivsamma och sammanhängande. I de nya större
bostadsområdena bör det finnas tillgång till lek och idrott. Nya parker placeras nära
områden för bostäder, service eller företag så att de kan vara en tillgång för boende eller de
som arbetar.

Att vistas i parker och naturområden är bra för hälsan ur många aspekter. Undersökningar
har till exempel visat att vistelse i park- och naturområden erbjuder effektiv rehabilitering
för äldre, sjuka och handikappade. Många upplever att de får mer energi och återhämtning
genom att vara i naturen. Även ur ett barnperspektiv är det gynnsamt med tillgång till
parker och naturområden då barn som leker mycket i naturen har visat sig vara mer kreativa
i sina lekar, blir starkare och får en mer utvecklad motorik än barn som sällan är ute i skog
och mark. Grönområdena ska därför ligga i nära anslutning till boendet. Ett annat mål är
också att kunna promenera längre sträckor och ta sig till fots mellan de olika grönområdena.
Därför bör stråk utvecklas och förstärkas. Det är viktigt att bebyggelsemiljön utformas med
hänsyn till behovet av rekreation och att rekreationsområdena görs tillgängliga.
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Torg och mötesplatser

I takt med att staden och kommunen växer blir de offentliga rummen i Kungsbacka allt
viktigare. Torg och mötesplatser är ett par av de viktigaste förutsättningarna för att utveckla
ett levande stadsliv. De ska vara trivsamma, trygga och vackra.
Trafikledsplan
Trafikledsplanen för Kungsbacka, 2007, ingår i den Fördjupade Översiktsplanen
för Kungsbacka stad som beslutades 2009. I denna plan framgår det huvudnät av
trafikleder som enligt prognoser behövs för Kungsbacka stads utveckling fram till 2020.
I trafikledsplanen beskrivs Varbergsvägen som en trafikled inom staden. Här ligger ett
reservat för fyra körfält.
Trafiklederna har främst funktion för genomfartstrafik, som förbindelser mellan större vägar
utanför staden och delar av staden samt för att förbinda stadsdelarna. Trafiklederna ska ha
sådan kapacitet och utformning att de medger god framkomlighet och körkomfort. De ska
vara av sådan kvalitet att de drar till sig trafik från andra vägar och gator. Korsningar med
gång- och cykeltrafik bör som regel vara planskilda.
Grönstrukturplan

Grönstrukturplanen för Kungsbacka (2007) ingår i den Fördjupade Översiktsplanen för
Kungsbacka stad som beslutades 2009. Det gröna ska vara en integrerad del av staden.
I Kungsbacka stad finns det till viss del brist på närliggande rekreationsområden för
”vardagsrekreation” där man kan ta en kort promenad eller gå ut med hunden.
Kommunfullmäktiges mål
Kungsbacka kommun har fem kommunövergripande mål som är antagna av
kommunfullmäktige, 2017. Målen har sin utgångspunkt i visionen som beskriver hur vi vill
att samhället ska se ut år 2030.
Målen är uppdelade i fem delar.

En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i

• I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov,
generationer och livsstilar.
• Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.

• I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.
En hållbar utveckling och en hälsosam miljö

• Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi.

• Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala
hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet för att bli en av de främsta kommunerna inom
miljö- och klimatfrågor.
• Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt.
Bästa företagsklimatet i Västsverige

• Kungsbacka är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor.

• I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag
genom samverkan mellan näringsliv och utbildning.
I Kungsbacka utvecklas vi hela livet

• Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.

• I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv.
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Ett medskapande samhälle och öppen attityd

• I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara
medskapande i att utforma det goda livet.

• Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i
kontakt med kommunen.
• Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt.

• Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapade
medarbetare och ledare.
Mål för bostadsbyggande 2019-2023
April 2019 beslutade Kommunfullmäktige att ändra sin målsättning för bostadsbyggandet
till att omfatta planering för 500 bostäder per år under perioden 2019–2023.
Gång- och cykelstrategi
Kungsbackas gång- och cykelstrategi antogs av nämnden för Teknik 2017-05-17. 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.
Cykelnätet har delats upp i två kategorier; huvudnätet (det snabba) och lokalnätet (det
tillgängliga). Huvudnätet passerar idag planområdet på Varlavägens västra sida (som även
är ett kommundelstråk), på båda sidor av Söderåleden, den norra sidan av Hantverksgatan
och Skolgatan. Huvudnätet ska vara snabbt, säkert och med god framkomlighet. Komforten
ska vara hög och vägarna ska vara utan onödiga hinder. Detta betyder att cyklister ska, där
det är möjligt, separeras från fotgängare så att färre konflikter mellan de två transportslagen
uppkommer. Korsningar med motorfordon ska minst vara fartdämpade till 40km/h
eller vara planskilda. Driftmässigt prioriteras dessa stråk vid halkbekämpning och vid
sandupptagning på våren.
Lokalnätet är det uppsamlande nätet som kompletterar huvudnätet i våra bostadsområden.
Fokus ligger på trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet och samspelet mellan fotgängare
och cyklister är extra viktigt på detta nät.
I strategin redovisas allmänna kvalitetskrav som gäller vid ny- eller ombyggnation.
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.

I Kungsbacka stad ska parkeringsregleringen medverka till att parkeringsplatserna nyttjas
till tänkt ändamål. Det finns olika typer av parkering:

• Korttidsparkering är till för angöring (på- och avstigning, lastning och lossning) samt
inköp eller korta ärenden
• Halvdagsparkering behövs för lite längre besök och ärenden till handel och service
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• Heldagsparkering är aktuell vid arbetsplatser och pendelparkering
• Dygnsparkering behövs för parkering vid bostaden och resecentra

I Parkeringsstrategin redovisas fasta parkeringstal för cykel vid bostäder samt flexibla
parkeringstal för bil vid bostäder och verksamheter.

Kunskapsinhämtning
Workshop
Inom programarbetet har en workshopserie genomförts på temat LIV-RUM-HUS. Arbetet
har involverat 28 personer med olika roller såsom kommunala tjänstemän, fastighetsägare,
intressenter samt konsulter. (Workshop planinriktning, White arkitekter 2018-10-04).
Syftet med workshopserien har varit att landa i vilken roll programområdet ska ha i
framtiden, för Kungsbacka tätort och för kommunen i stort, samt att samla in kunskap och
formulera idéer och ingångar för att stärka programmet och det fortsatta planarbetet.

Workshoptillfällena har baserats på en metod där fokus har legat på att först tänka liv, sedan
rummen och sist husen.
Vision

Ur arbetet har en vision formulerats med efterföljande konkretiserade inriktningar kring hur
den kan uppnås.

Visionen har delats upp i tre delar; det sociala vardagsrummet, det rörliga vardagsrummet
och det omväxlande vardagsrummet. Dessa tre aspekter har i sin tur ett antal konkretiserade
åtgärder koppade till sig för att kunna uppfylla visionen. Det handlar bland annat om att
fokusera på trygga och inbjudande entréer, bygga utåtriktade bottenvåningar med många
bostadsentréer och etablera ett sammanhållet aktiverande tvärstråk. Åtgärderna ligger som
underlag för programförslaget.
Till de tre inriktningarna följer även fyra nyckelprojekt som ytterligare konkretiserar
åtgärder som behövs för att uppfylla mål och vision som arbetats fram under
workshoptillfällena.

1. Öppet stadshus. Samlokalisera stadshuset med andra funktioner som kan samverka i rum
och överlappa i tid. En social tyngdpunkt som aktiverar området kvällstid.
2. Det gröna hjärtat. Etablera i tidigt skede, ett parkstråk som lyfter boendekvaliteten i
områdets mitt. Bygg ett centralt parkrum som mötesplats för föreningsliv och långvarig
rofylld vistelse, luncher och picknick.

3. Lindens plats. Fokusera på att lyfta fram kvaliteter, funktioner och aktiviteter som kan
bidra till en trygg och spännande entré till stadsdelen från innerstaden. En plats som är
aktiv under hela dagen och kvällen.

4. Tillåtande fickpark. Utveckla Hålabäcks närcentrum med tydligare rumsligt sammanhang.
Etablera en robust och lekbar miljö som del av stråket mellan idrott- och evenemang i väst
och skola i öst.
Dialog med fastighetsägarna
Under programarbetet har samtliga fastighetsägare inom programområdet bjudits in till
samtal i syfte att fånga upp tankar och funderingar kring utveckling av området och
framtida utbyggnad. De har även deltagit i ovan beskrivna workshoparbete.

Social hållbarhet - nulägesanalys
Projektgruppen för planprogrammet och en förvaltningsövergripande grupp med fokus
på social konsekvensanalys genomförde i augusti 2018 en analys för de teman som ingår i
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den sociala värdecirkeln från Kungsbackas modell för social konsekvensanalys; Samvaro,
Mångfald, Vardagsliv, Trygghet, och Mobilitet. Syftet var att diskutera vilka sociala
möjligheter respektive risker/hot som kan uppstå med en utveckling och förändring av
området.
Mångfald
Området utgörs till största del av verksamheter. Bostäder finns i programområdets östra
del och innefattar hyresrätter. Mindre livsmedelsbutik och snabbmatställen finns vid
bostadsområdets närhet. Området bryts igenom av väldimensionerade vägar. De stora
kvarteren och breda gatorna skapar barriärer för fotgängare som rör sig genom området.
Vardagsliv
I programområdets närhet finns innerstaden med ett varierat utbud av butiker, restauranger
och biograf med mera. Tåg- och busstationen finns 400 meter norr om programområdet.
Kultur- och fritidsaktiviteter finns i närheten med simhall, ishall och teater i Aranäs
stadsdel.
Längs Söderå finns ett parkstråk med gång- och cykelbanor. Detta bryts dock upp av
bilvägar och järnvägen.

Arbetsplatser finns i området vid polishuset och övriga blandade verksamheter samt vid
stadshuset Vägmästaren.
Trygghet
Miljön inom programområdet är till stor del anpassad för bilismen. Stora trafikstråk
behöver korsas för att ta sig genom området. Få naturliga mötesplatser finns inom området.
Separerade gång- och cykelstråk finns igenom området längs Varbergsvägen samt längs med
Söderå. Passager till väster om järnvägen sker via planskilda undergångar under järnvägen,
vilka kan upplevas som otrygga.
Mobilitet
Hållplats för buss finns längs med Varbergsvägen.
Kungsbacka station ligger på gångavstånd.
Samvaro
En kommunal lekplats finns i nordväst inom programområdet längs med Söderå. Utanför
programområdet finns villaområden och grönytor.
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Vision - Morgondagens livfulla vardagsrum
Sydöstra Centrum ska utvecklas från passage till en inbjudande entré i direkt anslutning
till innerstaden. Morgondagens centrala stadsdel har
en mångfald av boende och
verksamheter som möjliggör
hållbara livsstilar. Här uppstår
spontana möten i de gemensamma, grönskande vardagsrummen.

Illustrationer av
White Arkitekter>>
Det sociala vardagsrummet
• Bygg utåtriktade bottenvåningar med många bostadsentréer
• Etablera ett sammanhållet, aktiverande tvärstråk
• Fokusera på trygga och inbjudande entréer

Det rörliga vardagsrummet
• Skapa en tydlig gatuhierarki som kopplar samman staden genom attraktiva gångstråk.
• Se Varbergsvägen som en livsnerv med potential
• Effektivisera markanvändningen genom multifunktionella parkeringshus
Det rörliga vardagsrummet - varierad bebyggelse och mångfald i boendet
• Uppnå variation genom uppdelade kvarter
• Befolka området över dygnet genom att bygga boende för
många olika målgrupper
• Förvalta och möt framtidens verksamheter
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Täthet
I det som räknas till Kungsbacka centrum bor idag cirka 1 000 personer. Del av
programområdet räknas till detta.
UN Habitat - fem principer för en hållbar stadutveckling.
UN-habitat, FN:s boende- och bosättningsorgan, har tagit fram fem principer för vad som
krävs för en hållbar stadsbyggnad. Genom att mäta befintlig bebygglse eller ett förslag får
man en snabb analys av hur hållbar stadsdelen är. De fem principerna omfattar:

• Tillräckligt utrymme för gator och ett effektivt gatunät. Gatunätet ska täcka åtminstone
30 procent av marken och åtminstone 18 kilometer gatulängd per kvadratkilometer.
• Hög täthet. Åtminstone 15 000 invånare per kvadratkilometer, vilket är det samma som
150 invånare per hektar.
• Funktionsblandning. Åtminstone 40 procent av golvytan i varje stadsdel ska vara till för
verksamheter.

• Social blandning. Tillgång på bostäder i olika prisklasser och upplåtelseformer i varje
stadsdel för att husera människor med olika inkomster; 20 till 50 procent av den totala
boendeytan ska vara reserverade för billiga bostäder; och golvytan för en upplåtelsesform
ska inte omfatta mer än 50 procent av den totala golvytan för alla bostäder i området.
• Begränsad markanvändningsspecialisering. Detta för att begränsa monofunktionella
kvarter eller stadsdelar; monofunktionella kvarter ska täcka mindre än 10 procent av
marken i alla stadsdelar.

Sydöstra Centrum
150 inv./ha
Aranäs
etapp 2, 3
och 4
200 inv./ha

Kolla parkstad
75 inv./ha

Jämförelse av tre utbyggnadsområden inom Kungsbacka tätort. Kolla parkstad, Aranäs etapp 2, 3
och 4 samt aktuellt planprogram för Sydöstra centrum.
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Programförslag
Planprogrammet föreslår en utveckling där nuvarande glesa verksamhetsområde omvandlas
till blandad stadsbebyggelse. Blandning kommer att finnas i användningsområden,
gestaltning, skala och upplåtelseform. Området kommer att kompletteras med det
som saknas idag såsom bostäder, arbetsplatser, upplevelserika stråk, grönstruktur och
mötesplatser.

Programområdet ligger centralt i Kungsbacka med närhet till stationen och innerstaden.
Med tydliga och trygga kopplingar kan den nya stadsdelen knyta ihop centrum och tillskapa
miljöer som kan komplettera utbudet i Kungsbacka vad gäller stadsmässig bebyggelse.
Idag bor endast tusen personer i det som benäms som
Blandad stadsbebyggelse
centrum i Kungsbacka. De områden som utvecklas inom
centrumavgränsningen bör utformas för att stärka innerstaden En blandning av till exempel bostäder, butiker, konoch med tillskott av boende som kan utgöra underlag för
tor och restauranger. Det
kommersiell och kommunal service i Kungsbacka centrum.
Programmets intentioner ska tas upp i de efterföljande
detaljplanerna i föreslagen etappordning. Programmet visar
på en färdig utbyggnad av cirka 1 000 till 1 300 bostäder.
Detta kan ge ett tillskott av upp mot cirka 2 600 invånare
centralt i Kungsbacka.
Finns behov av större andel arbetsplatser/kontor påverkas

får också gärna finnas en
variation i husens stil och
höjd. En blandad stadsbebyggelse har offentliga
rum där det är lätt för alla
att mötas och det finns liv
och rörelse både på dagen
och kvällen.

>>Arkitektbyrån Design
Volymstudie över programområdet visar en möjlig utbyggnad. Sett från nordväst.
Programförslaget ger cirka 150 000 kvm bruttoarea (BTA). Studien visar en möjlig blandning inom
området där kontor/verksamheter illustreras i blått. Bottenvåningar med verksamheter i rött.
Kommunal service i grönt och bostäder i beige. I denna volymstudie utgör cirka en tredjedel av
bruttoarean verksamheter. Skälig mängd och placering behöver studeras vidare.

fördelningen mellan dessa och färre bostäder möjliggörs. Programkartan pekar på blandad
stadsbebyggelse inom större delar av programområdet vilket innebär att bostäder, kontor,
kommunal service möjliggörs men inte den exakta fördelningen. Detta behöver studeras
vidare i kommande skeden. Utbyggnaden av planprogrammet är beroende av intresse hos
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fastighetsägare och möjlighet att omlokalisera verksamheter som idag finns på platsen,
exempelvis Räddningstjänsten.

Stadsbild
Programområdet kommer att byggas ut i etapper vilket innebär att varje del av utbyggnaden
tillåts sätta en egen arkitektonisk prägel på området. Variationen och mångfalden
blir en tillgång för stadsdelen och en viktig del i att skapa en levande blandstad. En
funktionsblandning behöver finnas med bostäder, service och verksamheter.

För att uppnå en levande stadsdel krävs ett underlag av människor som kan befolka
området och hålla liv i service och verksamheter. Tätheten i bebyggelsen behöver vara
hög och samtidigt utgå från en trivsam stadsmiljö i ögonhöjd. Höjderna på tillkommande
bebyggelse bör variera från fem till sju våningar eller högre i knutpunkter och viktiga noder.
Hushöjderna ska utgå från platsens betydelse och funktion samt stads- och gaturummets
proportioner och skala.

Gaturummet utgör en viktig plats för möten och
interaktion. För att skapa livfullhet och trygghet inom
området över olika tider på dygnet krävs inbjudande
och aktiva kantzoner för vistelse.
Levande bottenvåningar, Illustration White arkitekter

Programområdet kompletteras med en kvarterstruktur med lokaler och verksamheter
i bottenvåningarna där fokus ligger längs utpekade stråk och mötesplatser. Byggnader
placeras i gatuliv. Inga impediment eller otydligheter ska finnas i gränsen mellan bebyggelse
och allmän plats. Gaturummet utformas på de gåendes villkor och ska uppfattas som
attraktivt, aktivt och tryggt.
Vid platsbildningarna krävs att utformning på byggnaderna tar hänsyn till solförhållanden
och att bebyggelsen ramar in de offentliga platserna.
Studier av mötet med befintlig bebyggelse är viktiga i det fortsatta arbetet.

Tvärstråk och målpunkter
Den nya bebyggelsen knyter samman befintliga bostadsområden med innerstaden vilket gör
stråk och kopplingar genom området mycket viktiga.

Genom att utforma området med en struktur av mindre kvarter skapas en väv av
kvartersgator där gång- och cykeltrafikanter kan röra sig genom området via flera alternativa
vägar. Det kontinuerliga gatunätet ska binda samman programområdet med sin omgivning
och ska göra det möjligt att bygga vidare på Kungsbacka centrum även utanför programmets
gränser.
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Genom programområdet har ett gent huvudstråk identifierats som viktigt att utveckla.
Detta ska utgöra huvudlänken mellan innerstaden och Hålabäck för fotgängare och
cyklister. Stråket kan samla invånare och besökare i ett tryggt och upplevelserikt rum.
Längs med stråket ska strategiskt placerade platsbildningar i form av mindre torg och
parkytor finnas.

Fyra platser är utpekade där extra fokus i utformning krävs, se illustration nedan. Dessa
platser behöver vara väl avvägda i storlek och innehåll och ramas in av bebyggelse med
aktiva och öppna bottenvåningar.

• Plats nummer 1 är en urban park. Den utgör entrépunkt från innerstaden och kopplar
samman ytorna mellan Söderån och den tillkommande bebyggelsen.

Aranäs stadsdel

1
2

3

4

Skiss över programområdets gena stråk, platsbildningar markerade 1-4. Illustration White
Arkitekter.

• Plats nummer 2 utgörs av en bostadsnära park. Den ligger strategiskt placerad längs med
de utpekade stråken genom området. Parken bör ha en funktion som mötesplats med till
exempel multifunktionella ytor för rekreation året runt och med en karaktär av grön oas
för ett varierat växt- och djurliv. För att uppnå målen som social mötesplats och grön oas
behöver den bostadsnära parken ha en tillfredsställande storlek.

• Plats nummer 3 utgörs av ett stadsmässigt livfullt rum. Platsens funktion är att skapa rum
för mötesplats vid en punkt där mycket människor förväntas röra sig.
• Plats nummer 4 är en del av stråket mellan idrott- och evenemang väster om järnvägen
och skola i öst. Stråket kan präglas av aktivitet, möjligheter för möten och bör fokusera
på en trygg och grön koppling. Hålabäcks närcentrum utvecklas med tydligare rumsligt
sammanhang.

Grönkopplingar
Stråk mellan parker, naturområden, målpunkter och mötesplatser ska tydliggöras och
tillgängliggöras. Bostadsnära grönområden och parker ska vara enkla att nyttja i vardagen
och gärna kunna nås inom 300 meter från bostaden. Platser och områden ska, där det
är möjligt, utformas så att de blir användbara för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga.
Den befintliga allén längs med Varbergsvägen omfattas av biotopskydd. Dispens kan ges
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från länsstyrelsen om träden behöver tas bort på grund av utbyggnad av Varbergsvägen.
Även om det är svårt att fullt ut kompensera för den förlust för den biologiska mångfalden
som ett borttagande av allén innebär, skulle en lämplig kompensationsåtgärd vara att
plantera en ny allé längs med Varbergsvägens nya placering.

I gatumiljö, där skötselintensiteten ofta är högre samt att det går att styra val av trädsort bör
avstånd mellan trädstam och fasad vara minst fyra meter för att undvika konflikt mellan
trädkrona och fasad.

Verksamheter
Kommersiella funktioner som handel och café/restauranger är en stor källa till liv på gator
och torg. Det är viktigt att möjliggöra för livet att ”spilla ut” och ta plats i det offentliga
rummet genom uteserveringar eller annonsering av varor, men med säkrad tillgänglighet.
En mångfald i verksamheter bidrar till ett levande stadsrum. Nya torg eller platsbildningar
utvecklas vid naturliga noder inom den tillkommande strukturen där viktiga stråk möts.
Innerstaden kommer även fortsättningsvis vara den stora tyngdpunkten för handel och
kommersiell service.

Placering och utveckling av större etableringar av arbetsplatser som kontor behöver studeras
vidare ur ett större perspektiv. Planprogammet möjliggör för en blandad stadsbebyggelse i
större delarna av programområdet vilket innebär att bostäder, kontor, handel med mera kan
utvecklas om behov finns. När hela programområdet är utbyggt är målet att det ska bestå av
en tredjedel kommersiella lokaler.
All bebyggelse inom programområdet ska utvecklas stadsmässig och formmässigt följa
stadsbilden i skala och möte med gata såsom beskrivet under rubriken Stadsbild.

Kommunal service
Utbyggnaden av centrala Kungsbacka kräver att kommunal service går hand i hand med
det ökade bostadsunderlaget. En stadsmässig bebyggelse kan dock vara svår att kombinera
med ytkrävande verksamheter. För att inte barnens utemiljöer ska behöva minska per barn
behöver förskoleenheterna vara små inom programområdet. Genom samlokalisering av
olika kommunala verksamheter, exempelvis förskola och äldreboende i samma byggnad, ges
möjligheter att tillskapa dessa servicefunktioner och samtidigt klara centrumutbyggnadens
krav.
Kommunala lokaler kan även samnyttjas under de tider som de inte används för den
ordinarie verksamheten till föreningslivet eller privatpersoner.
Utbildningslokaler
Inom programområdets närhet, i anslutning till grönområden, finns idag förskola och
grundskola. En utveckling av dessa utbildningslokaler kan omhänderta tillkommande behov
av utbildningslokaler.
Hålabäcksskolan behöver på sikt byggas ut för att inrymma fler elever än idag. Behov finns
av skola för 800 elever. För att lösa en idag ansträngd trafiksituation till och från skolan och
även ge möjlighet för skolan att expandera föreslår programmet att skolan byggs ut västerut
ned mot ytan där idag en matvarubutik ligger. Detta ger möjlighet att på sikt utveckla
ytorna öster om skolan med idrottshallar och uteyta för eleverna.
Social omsorg
Programmet pekar inte ut specifika ytor för bostäder med särskild service, trygghetsboende
eller äldreboende. Dessa kan integreras i tillkommande bebyggelse och behöver då följa
samma struktur och krav som annan kompletterande bebyggelse. Inom programområdet
finns behov av ett äldreboende, 6 platser i gruppbostad och 10 servicelägenheter och
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möjliggörs för i utbyggnadsetapp 2. Samnyttjande av äldreboende och förskola ses som en
möjlighet att effektivsera både markavtrycket och funktionerna.
Boende med särskild service kräver inga specifika bestämmelser i en detaljplan.
Stadshuset Vägmästaren
Det som idag är stadshuset Vägmästaren kan även i fortsättningen komma att inrymma
lokaler för kommunens tjänstepersoner i form av ett nytt stadshus på platsen. Då behöver
befintlig byggnad byggas ut till sammantaget 800 arbetsplatser. Tillbyggnad kan då ske i
anslutning till den befintliga bygganden. Då detta stadshus skulle utgöra det mer interna av
två stadshus i Kungsbacka väntas få besökare från allmänheten söka sig till de kommunala
funktioner som skulle lokaliseras hit.

Då beslut ännu inte är fattade angående ovan beskrivna utbyggnad av ett nytt stadshus kan
byggnaden och fastigheten komma att utvecklas på liknande vis men med ett annat innehåll
exempelvis ett företagshotell med ett stort antal kontorsplatser.
För att den nya kontorsbyggnaden inte ska upplevas som en stängd plats förordas
att lokalerna kan samnyttjas, där verksamheter kan få tillgång till lokaler som aulor
och mötesrum utanför kontorstid. Detta skapar mer liv och rörelse i och omkring
kontorsbyggnaden och på de kringliggande gatorna och stråken.

Trafik
Planprogrammet syftar till att skapa ett närmare centrum med stadsmässiga trygga
miljöer. Med god tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter och kollektivtrafiken. Där
Varbersvägen utvecklas och fyra körfält möjliggörs. Programområdet är i nära anslutning till
Kungsbacka resecentrum, vilket möjliggör för ett resande både lokalt och regionalt.
Trafik idag och prognos
En trafikutredningen för programområdet är framtagen, Förvaltningen för
Teknik 2019-02-14. Trafikutredningen utgår från hur trafiken ser ut idag
och prognostiserar framtida trafiklösningar för år 2040 utifrån denna bild.
Trafikutredningen har som utgångspunkter att trafiken förbi Kungsbacka resecentrum
ska minskas och istället flyttas över till stråket Varbergsvägen – Söderåleden.

Teckenförklaring

ny anslutning
Fokus på genomfart Varbergsvägen - Söderåleden
1
3

Gent ståk GC
Grönt ståk

2

Kvartersgata
Huvudgata/lokalgata

4

Kollektivtrafik/hållplatsläge
Programgräns

4
Föreslaget trafikförslag

Ombyggnad,
ny korsningspunkt.

Torg/park

P
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Genomfartstrafiken på Syréngatan och Lantmannagatan ska minskas för att skapa goda
boende- och levnadsmiljöer och Varbergsvägen ska breddas till fyra körfält.

En utbyggnad enligt programförslaget medför en ökning av trafikmängderna på
samtliga gator. Störst ökning beräknas bli längs Varbergsvägen och Hantverksgatan.
Förslag på åtgärder i trafikstrukturen innebär att Lantmannagatan får en ny anslutning
till Varbergsvägen i trafiksignalkorsingen strax norr om befintligt läge. Ombyggnad av
gatustrukturen föreslås även i området runt Blomstergatan och Rosengatan för att minska
genomfartstrafiken på Syréngatan och för att frigöra mark för framtida exploatering
och utveckling av områdena runt gatorna. Med dessa åtgärder kan kapaciteten för
genomfartstrafik genom området säkerställas för bilister.
Trafik på längre sikt
Programförslaget behöver vara flexibelt inför framtiden. Den teknikutveckling som är på
väg är svår att förutse konsekvenserna av. Den yta som vi idag bedömer som nödvändig
för att klara kapacitetsbehovet för biltrafik kan inom ett tiotal år på grund av förändrade
behov och beteenden bedömas annorlunda. Fler trafikanter kan exempelvis vara i behov
av snabbare och mer effektiv kollektivtrafik. Det är därför viktigt att planeringen av
gaturummen utgår från en flexibel grundtanke där körfält kan ändra funktion i takt med
behov.
Huvudgata - Varbergsvägen
En av planprogrammets inriktningar är att bygga bort barriärer och koppla samman
områden. För att minska Varbergsvägen som barriär behöver kopplingarna över gatan öka
och stärkas. Samtidigt är Varbergsvägen utpekad som trafikled för trafik genom Kungsbacka
som inte har sin målpunkt inom programområdet. Gatan föreslås breddas till fyra körfält
för att kunna möta de kapacitetskrav som vi idag vet om. För att kunna kombinera

Trafik på längre sikt; Området och Varbergsvägen som en målpunkt, verksamheter i bottenvåningarna, kopplingar över Varbergsvägen. Kollektivtrafik
eller parkering har möjlighet att nyttja körfält på längre sikt.

Trafik idag och prognos; Programområdet uppfattas inte som en målpunkt,
Varbergsvägen är en genomfartsled, få störningar påverkar trafiken, fåtal
kopplingar över gatan, fyra körfält för bil- och kollektivtrafik.
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Inspiration på huvudgata. Fotot visar Hovås allé, fyrfilig
Inspiration, kvartersgata.
stadsgata kantad av bostäder med verksamheter i bottenvåningarna.

Varbergsvägen som genomfartsled med en stadsmässig centrumutveckling behöver antalet
störningar vägas mot antalet kopplingar över gatan.

Programförslaget innebär att hållplatsläget placeras centralt längs med gatan vid föreslagen
ny koppling för fotgängare och cyklister över Varbergsvägen. De nya anslutningarna från
kvartersgatorna regleras enkelriktade ut från kvarteren för att minimera störningen på
Varbergsvägen. Trafikutredningen pekar på att det inte bör vara fler än fyra utfarter per sida
för att inte påverka trafikföringen.

Kantstensparkering längs med Varbergsvägen innebär en störning för trafiken som använder
Varbergsvägen som genomfartsled men gör det samtidigt möjligt att stanna längs med
gatan inom området. Fördelar med parkering längs med gatan är förbättrade möjligheter för
etablering av livskraftiga verksamheter som vetter mot Varbergsvägen. För att klara dagens
kapacitetskrav bedömer trafkutredningen att parkering längs med gatan inte är möjligt.
En breddning av Varbergsvägen till fyra körfält kan utformas på olika sätt och exakt
placering behöver studeras utifrån dess konskevenser. Då Varbergsvägen ligger inom de
centrala delarna av Kungsbacka bör marken nyttjas effektivt och eventuella impedimenet
och överytor ska undvikas. Bebyggelsen utefter Varbergsvägen ska placeras som inramning
av gaturummet och ges ett sammanhållet stadsmässigt uttryck.
Den västra sidan av gatan har kommunen inte rådighet över eftersom den ägs av privata
aktörer. Längs den östra sidan ligger ledningar som vid en utbyggnad av gatan åt öster
behöver flyttas. Eventuellt kan ledningsboden påverkas. Även de trädalléer som kantar
Varbergsvägen idag behöver troligtvis ta ned och ersättas i och med ombyggnad av gatan.
Lokalgator - Lantmannagatan och Syréngatan
Inom programområdet utgör Syréngatan och Lantmannagatan lokalgator. Idag har dessa
gator en utformning som uppmanar till höga hastigheter för bilister. Utformningen av
gatorna bör därför förändras för en bättre boendemiljö, trygghet och säkerhet. Syréngatan
kompletteras med gång- och cykelväg på västra sidan och Lantmannagatan kompletteras
med en trottoar på den östra sidan. Bebyggelsen placeras i liv med gaturummet.
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Kvartersgator
Kvartersgator är del av den nära boendemiljön. De bör ges en mer intim utformning med de
boende i fokus.
Gång- och cykeltrafik
Programområdet är centralt och nära ur ett fotgängar- och cyklistperspektiv då viktiga
målpunkter som Resecentrum, innerstaden och kommunal service finns att nå inom kort
avstånd.

Programförslaget innebär att gång- och cykelförbindelserna blir goda då vägnätet byggs ut
inom området. Prioritet ligger på att tillskapa ett gent och lättförståeligt gatunät för gångoch cykeltrafikanter där barriärer har minimerats. Ett sammanhängande cykelnätverk som
förbinder målpunkter och skapar goda kopplingar till kringliggande områden eftersträvas.
Huvudcykelstråket längs med Varbergsvägen kompletteras inom programområdet. Att
arbeta för att separera gångtrafikanter från cykeltrafiken är viktigt på huvudcykelnätet för
att uppnå hög attraktivitet och framkomlighet för cyklister, samt trygghet för fotgängare.
Kollektivtrafik
Genom en breddning av Varbergsvägen ges möjlighet att omhänderta ett ökat kollektivt
resande. För att möjliggöra nära åtkomst till de centrala delarna av programområdet placeras
hållplatsläget vid mitten av sträckningen av Varbergsvägen. Hållplatsläget sammanfaller då
med huvudstråket för gång och cykel genom området.

Parkering
Cykelparkering
Gällande parkeringsstrategi för Kungsbackas centrum ska följas.
Bilparkering

Förslaget syftar till att förädla ytorna inom programområdet med stadsmässiga kvaliteter.
Därmed kommer stora ytor för markparkering inte fortsatt vara lämpliga.
Parkeringshusen kan med fördel kombineras med andra verksamheter. Taken på
parkeringshusen kan utgöra yta för träning, odling eller samvaro.

P

P

P

Placering av samnyttjade parkeringshus
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För att våningarna i ögonhöjd inte ska upplevas som slutna kan verksamheter placeras i
nedre plan.

Platser möjliga för gemensamma friliggande parkeringshus pekas ut inom programområdet.
Dessa platser ligger framförallt i bullerstörda lägen med koppling till de mer trafikerade
stråken där de även kan utgöra skydd för bostadsbebyggelse. Kvartersgatorna i området
behöver därmed inte belastas av en stor andel genomfartstrafik.
Verksamheter och bostäder kan samnyttja parkering i stor mån då dessa gruppers behov
av att parkera ofta infaller vid olika tidpunkter på dygnet. Detta innebär att antalet
parkeringsplatser kan minimeras men att parkeringstalet ska följas. Intressenter inom
programområdet kommer vid utbyggnad ansvara för att parkeringsbehovet uppfylls. I
och med dess centrala läge med närhet till både regional och lokal kollektivtrafik bedöms
parkeringstalet kunna hållas lågt.
Gällande parkeringsstrategi för Kungsbackas centrum ska följas.

Programförslagets påverkan på vägnätet, kommunalt/statligt
Programområdets placering nära kollektivtrafik i form av interna bussar och regionala tåg
ger möjlighet att leva en hållbar livsföring i området utan att äga en bil. Ytterligare satsning
på kollektivtrafik i form av prioriterade körfält för bussar och signalreglering för prioritet för
kollektivtrafik kan föra över resenärer till ett mer kollektivt resande och avlasta vägnätet.

Teknisk försörjning
Tekniska anläggningar
Tekniska anläggningar ska gestaltas på ett sådant sätt att de bidrar till stadsmiljön. Detta
innebär att höga krav ställs på utformning av den enskilda byggnaden och att placering
av dessa byggnader noga måste studeras för att i största möjliga mån tillföra kvaliteter till
området.
Den teknikbod som finns placerad inom kvarteret Vägmästaren kan med fördel
gestaltningsmässigt anpassas till sitt nya sammanhang.
Dagvatten
I området planeras en blandad stadsbebyggelse med bostäder och olika verksamheter som
oftast inkluderar stor andel av hårdgjorda ytor. Eftersom industriområdet redan är bebyggt
ska omvandling inte resultera i ökning av hårdgjorda ytor utan ambitionen är att få in gröna
ytor i bebyggelsen.

Föreslagen dagvattenlösning efter en exploatering utgår ifrån att avleda huvuddelen av
dagvattnet mot Söderån för att avlasta ledningsnätet som går mot Aranäsområdet och
vidare till Kungsbackaån. Rening och fördröjning av dagvatten ska eftersträvas, det finns
även behov av förnyelse och förstärkning av ledningsnät för dag-, spill- och dricksvatten i
området. Föreslagen lösning innebär att det anläggs tre huvudledningsstråk i de planerade
gatorna som löper genom området. Dessa ledningar mynnar i Söderån. Resterande delar
som avleds mot Aranäsområdet blir avsevärt mindre vilket medför en avlastning på detta
ledningsnät vilket är positivt. Höjdsättningen av det nya området blir av avgörande betydelse
för att skapa en säker dagvattenhantering. Byggnader skall placeras på högre nivå än gata.
Ytliga rinnvägar ska hållas fria för att undvika skador på byggnader och viktig infrastruktur
när kapaciteten i ledningsnätet överskrids vid extrem nederbörd. Dagvatten från området
ska renas och trög avledning ska eftersträvas i enlighet med kommunens dagvattenpolicy.
En mer detaljerad dagvattenutredning kommer att behöva upprättas i detaljplaneskedet.
Vatten och värme
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Ny bebyggelse kan kopplas på befintligt ledningsnät som finns utbyggt i området.
På grund av förändringar i Varbergsvägens utbredning kan ledningar behöva justeras efter
de nya förhållandena.
El och tele
Ny bebyggelse kan kopplas på befintligt ledningsnät som finns utbyggt i området.
Avfall

Erforderliga utrymmen för källsortering av sopor ska finnas inomhus och utomhus.
Sophanteringen ska ske med största hänsyn till miljön samt återvinning av energi och
material. Utformningen ska se enligt Handbok för avfallsutrymmen, Avfall Sverige, 2009.

Återvinningsstationen omlokaliseras med fördel inom programområdet till plats längs med
järnvägen.

Skydd mot höga vattenstånd
Utgångspunkt i planeringen av området är att anpassa bebyggelsen efter en högsta havsnivå
på +3,5 meter för att möta effekterna av klimatförändringarna.

Markförhållanden
Förorenad mark
Miljöteknisk markundersökning ska utföras i samband med fortsatt detaljplanarbete.
Geotekniska förhållanden
Den översiktliga geotekniska utredningen som är framtagen under programarbetet
rekommenderar följande:

• I östra delen av utredningsområdet är djupet till fast botten mindre än i den västra delen.
Grundläggning av tyngre byggnader rekommenderas utföras med spetsburna pålar av
betong i östra delarna av området där djup till berg är något mindre.
• Grundläggning av lättare byggnader/konstruktioner rekommenderas ske som för
tyngre byggnader alternativt med mantelburna pålar av betong/trä i områden utan
pågående sättningar. Ytterligare utredning krävs för dimensioneringsförutsättningar för
grundläggning.
• Vid beräkning av påhängslaster på pålar ska hänsyn tas till eventuella uppfyllnader som
gjorts och som orsakar sättningar.
• Inom området finns flera större och känsliga ledningar vilket behöver beaktas vid
placering av byggnader samt utförande av pålning och schakt.
• Söderå i områdets norra del kan innebära en restriktion för anläggningar och
markfyllnader på grund av stabilitetsförhållanden, något som bör utredas vidare i
detaljplansskedet.

• Järnvägen (Västkustbanan) kan påverka genom markvibration byggnader med höga
vibrationskrav, t.ex. bostäder. Kontor eller andra anläggningar rekommenderas närmast
denna sträcka. Vibrationsutredning rekommenderas i senare skeden.

En mer detaljerad geoteknisk utredning ska göras i samband med fortsatt detaljplanearbete.

Hälsa och säkerhet
Buller
Byggnader som uppförs i bullerutsatta lägen behöver studeras väl avseende placering och
utformning. Den nya bebyggelsen i gatuliv utformas med tysta gårdsmiljöer.
40 Planprogram Sydöstra centrum

Risk
Utgångspunkt i programförslaget är att ett område på 30 meter från järnvägen är fritt från
bostadsbebyggelse. Därefter finns möjlighet att placera byggnader förutsatt att erfordrade
åtgärder vidtas. För planering av ny bebyggelse av blandstadskaraktär nära Västkustbanan
måste en riskanalys genomföras.
Skyddsbarriär mot väster finns idag planerad i och med utbyggnaden av västra sidan av
järnvägen. Eventuella behov av åtgärder på den östra sidan utreds i detaljplaneskedet.
Bränslestation
Nuvarande utformning och användning av bränslestationen kräver ett skyddsavstånd på
25 meter mellan ny bebyggelse och lossningsplats för tankbilar. I det fall en bränslestation
kommer att finnas kvar inom området bör den på sikt anpassas för att kunna kombineras
med den stadsutveckling som planprogrammet föreslår. Detta kan till exempel innebära att
brandfarliga och explosiva ämnen inte längre kommer att vara lämpliga att tillhandahållas
till försäljning.

Etappindelning
Programförslaget innebär att det tillkommer cirka 1 300 bostäder inom 15 år. Omräknat
till tillkommande människor handlar det om en befolkningsökning på cirka 2 600 invånare
inom Kungsbacka centrum.
Området byggs ut etappvis med infrastruktur såsom lokalgator och kvartersgator som är
kopplade till utvecklingen samt även utbyggnad av torg och park. Etappkartan redovisar
planerad utbyggnad av programmet. Beskrivning av de olika delområdena följer nedan.

2

3

1

4
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Etapp 1 - Entrén från innerstaden, del av tvärstråket och ny Varbergsväg.
Den första utbyggnaden av programmet börjar från norr. Här kopplas området till
innerstaden. Kopplingen sker via en tunnel under järnvägen och trygghet är därför en viktig
faktor att bibehålla och utveckla i denna del.
I den första utbyggnadsetappen kommer en blandning av bostäder, arbetsplatser och service
att byggas, samt minst ett parkeringshus. Tvärstråket och två av dess platser utvecklas i
denna etapp.
Den norra delen av Varbergsvägen förändras genom fyrvägskorsning samt breddning. En
eventuell uträtning av Lantmannagatan mot Hantverksgatan behöver låsas i denna etapp.

På längre sikt är det troligt att även verksamhetsområdet söder om programområdet
kommer att utvecklas till blandad stadsbebyggelse. Det är därmed viktigt att de val som
görs inom området fungerar med en utbyggnad söderut och kan byggas vidare på i stråk och
struktur.
1

Urban park
Vid entrépunkten från innerstaden till programområdet kan en urban park utvecklas.
Även rummet som bildas mellan parkeringshuset och Söderå behöver ägnas särskild omtanke
i sin utformning för att upplevas trygg och
livfull.

2

Bostadsnära park
Den bostadsnära parken följer stråken genom
området.
Parken bör ha en funktion som mötesplats
med till exempel multifunktionella ytor för rekreation året runt och gärna med en karaktär av
grön oas för ett varierat växt- och djurliv.

Inspirationsbilder>>

Till kommande detaljplanearbete etapp 1
Riskutredning kan behövas för att utreda eventuella åtgärder inom den urbana parken.
Gestaltningsprogram ska tas fram i samband med denna etapp för att ta ett samlat grepp gällande gestaltningsfrågorna för hela området.
Strandskydd måste upphävas när ny detaljplan tas fram.
Lantmannagatan kompletteras med trottoar på den östra sidan.
Utveckling av drivmedelsstationen är avgörande för att möjliggöra för etablering av bostäder och andra verksamheter i närmiljön. Hantering av flytande drivmedel medför säkerhetsavstånd och rikser.
Se även övergripande medskick till detaljplanearbetet på sid. 50-51.
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Utveckling av entrépunkt till området. Koppling mot innerstaden,
Söderå, ny bebyggelse att ta hänsyn
till.

Omlokalisering av bränslestation
nödvändig för att utveckla denna
del enligt programintentionerna.
Etapp 1>>

1

Drivmedelsstationen längs med Varbergsvägen i söder har en placering som kan bli
problematisk utifrån att bostäder närmar sig.
Verksamheten kan utvecklas mot att inte
innefatta vätskor och ämnen som kräver riskavstånd och är i så fall förenlig med utvecklingen.

3
2

4

En ombyggnad av korsning
Lantmannagatan/Hantverksgatan till rätvinklig fyrvägskorsning är att föredra ur trafiksäkerhetssynpunkt. Kommunen
har dock inte helt rådighet
över påverkade fastigheter.
Fyrvägskorsningen kan bli
aktuell först vid utbyggnad av
området söder om programområdet.
Kartan visar de två alternativa
vägdragningarna.

Ny vägdragning av Lantmannagatan. Bryter till viss del kopplingen
mellan bostadsområdet och
parken men genom god utformning av gaturummet kan hastigheter hållas nere och barriäreffekter minimeras.
Bebyggelse längs med gatan för
att skapa ett tryggt stadsmässigt
gaturum.

Omlokalisering av räddningstjänsten
nödvändig för att utveckla området enligt programintentionerna. Utryckningsvägar måste vara framkomliga under
hela byggtiden om omlokalisering inte
gjorts.
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Etapp 2 - Östra sidan av Varbergsvägen och möte med skolan
En förutsättning för utveckling av etapp 2 är att Räddningstjänsten har omlokaliserats.
Kommunen äger stora delar av marken inom denna etapp, privata fastighetsägare äger
fastigheterna där livsmedelsbutiken och stadshuset Vägmästaren idag finns.

Trafiksituationen vid Hålabäcksskolan ses över i samband med utbyggnaden av etappen.
Befintlig koppling söderut till Rosengatan flyttas närmare befintliga bostäder och skapar en
säkrare trafiklösning på Syréngatan. Detta ger även goda förutsättningar för att i en framtid
bygga vidare på centrumnära stadsutveckling söder ut i stråket längs med Varbergsvägen.
Livsmedelsbutiken som idag finns placerad i en lägre friliggande byggnad nedanför
Hålabäcksskolan kan med fördel flyttas närmare Varbergsvägen vilket ger butiken ett
bättre läge för sin verksamhet och möjlighet till större lokaler. Byggnaden kan med fördel
byggas samman med ett parkeringshus i fler våningar ovanpå. Ovanpå parkeringshuset ges
möjlighet att utveckla ytan för exempelvis odling, gym eller uteplats.

Ytan nedanför skolan kan då tas i anspråk till en utbyggnad av Hålabäcksskolan och
möjlighet att skapa en tryggare trafiklösning för de barn som ska ta sig till och från skolan.
Blomstergatan omvandlas till stråk för gång- och cykeltrafikanter och ersätts av infart
närmare Rosengatan.

Två platsbildningar pekas ut som viktiga i detta område. Nummer tre är placerat i en nod
där flera kopplingar möts. Kopplingen över Varbergsvägen, hållplatsläge, anslutning mot
stadshuset. Platsen ska utformas stadsmässigt och ta tillvara på dess livfulla placering.
Plats för utbyggnad av kommunal service finns i etapp tre. Exakt placering får studeras
vidare i detaljplan. Äldreboende i kombination med en mindre förskola ses som lämpligt.

På längre sikt är det troligt att även verksamhetsområdet söder om programområdet
kommer att utvecklas till blandad stadsbebyggelse. Det är därmed viktigt att de val som
görs inom området fungerar med en utbyggnad söderut och kan byggas vidare på i stråk och
struktur.
3 Stadmässigt livfullt rum - placerat i en
nod där flera kopplingar möts. Kopplingen över Varbergsvägen, hållplatsläge,
anslutning mot stadshuset. Platsen ska
utformas stadsmässigt och ta tillvara
på dess livfulla placering.

4 Stråk mellan idrott- och evenemang väster om järnvägen och skola i öst. Stråket
kan präglas av aktivitet, möjligheter för
möten och bör fokusera på en trygg och
grön koppling. Hålabäcks närcentrum
utvecklas med tydligare rumsligt sammanhang.

Inspirationsbilder>>
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Illustration White arkitekter

Del av parkstråk längs med
ån. Bibehålls grön för att
inte tappa kontinuiteten i
parkstråket.

Utbyggnad av kontorslokaler.
Samlokalisera kontor med
andra funktioner som kan
samverka i rum och överlappa i tid. En social tyngdpunkt
som aktiverar området

Etapp 2>>

Kommunal service, äldreboende
och förskola som byggs i denna del
ska följa stadsbilden.

1
3
2

4

Tvärstråk genom området.

Hålabäcksskolan ges möjlighet att
bygga ut västerut. Vilket skapar
en tryggare, säkrare och tydligare
entré till skolan.
Livsmedelsbutik får ny placering
och byggs ihop med parkeringshus.
Taket på byggnaden kan nyttjas
som gemensamhetsyta för odling,
gym eller uteplats.

Rosengatans infart flyttas österut.
Fyrvägskorsning mot Syréngatan.
Hämta och Lämna till skola och
förskola sker närmare Syréngatan/
Rosengatan för att skapa en trafiksäkrare lösning.

Entrépunkt till skolan. Hämta och
lämna.

Till kommande detaljplanearbete etapp 2
Strandskydd måste upphävas när ny detaljplan tas fram.
Syréngatan kompletteras med trottoar på den västra sidan.
Den teknikbod som finns placerad inom kvarteret Vägmästaren kan med fördel gestaltningsmässigt anpassas till sitt nya sammanhang.
Skanova har ett större stråk med kablar och kanalisation längs med Varbergsvägen samt ett antal kablar
inom planområdet. Kontakt med ledningsägare ska ske i tidigt skede om ledningar behöver flyttas.
Omlokalisering av räddningstjänsten krävs.
Lokalsamordnare från Serviceförvaltningen involveras i tidigt skede ang. kommunal service.
Se även övergripande medskick till detaljplanearbetet på sid. 50-51.
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Etapp 3 - Bostäder vid Syréngatan
Den yta som idag används till markparkering för boende på Syréngatan kan med
fördel förädlas med bostäder och centrumverksamhet. Parkeringen för befintliga och
nytillkommande behov samlas i parkeringshus, gärna i ytterkanten av området för att
minska trafikrörelser i och genom området.
Det befintliga bostadsbeståndet är glest utformat och skulle även kunna förtätas med
bostäder på gårdarna. Plats för uteplats och lek ska i detta fall beaktas.

Genom bostadsområdet skapas möjligheter för det gröna området i öster att fortsätta ned
genom området. Det gröna kan fångas upp i trädstråk och gröna ytor.
Marken ägs av Kalvringen Dadeln 3 AB samt två privata aktörer och utvecklingen är
beroende av viljan från fastighetsägarna.

Etapp 4>>
Komplettering möjlig på
gårdarna, med hänsyn till
befintlig gårdsmiljö

Parkeringshus placeras i
området ytterkant

Viktig koppling genom
området. Grönstråk.

1
3
2

Förädling av markparkering
till yta för bostadsändamål
och centrumverksamhet.
Byggnader placeras i liv
med gaturummet. Bidrar till
att Syréngatan får ett mer
stadsmässig gaturum samt
tillskott av bostäder.
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Till kommande detaljplanearbete etapp 3
Byggnadsantikvarisk inventering och rekommendationer utförda av studenter från Göteborgs universitet
hösten 2019 kan med fördel användas som underlag till förtätningsförslag.
Studier av mötet med befintlig bebyggelse är viktigt för att få ihop helheten och inte förvanska värden som
finns i nuläget.
Grönstråk viktigt att framhäva.
För att uppnå en blandad stadsbebyggelse behövs inslag av kommersiella lokaler i förtätningen av Syréngatan.
Parkering både för befintlig bebyggelse och tillkommande samlas med fördel i utkanten av området. För att
få till en så bra lösning som möjligt detaljplaneläggs hela etappen samtidigt.
Se även övergripande medskick till detaljplanearbetet på sid. 50-51.
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Etapp 4 - Sydväst
Etapp fyra ligger i närhet till järnvägen som trafikeras med farligt gods. För utbyggnad av
detta området krävs utredningar för att säkerställa vilka skyddsåtgärder som krävs.
Marken är idag privatägd och utveckling av ytan kommer att vara beroende av vilja från
fastighetsägarna.

Befintliga verksamheter som idag inryms i lägre byggnader bör ta sikte på att anpassas till en
tätare stadsstruktur där bostäder kan placeras på övre våningar och marken förädlas utefter
planprogrammets intentioner.
För att inte förhindra möjligheten för ett framtida stråk i Södra Nygatans förlängning, över
eller under järnvägen mot programområdet ska denna del hållas fri från bebyggelse.
En eventuell nedsänkning av järnvägen bedöms inte påverkas negativt av programförslaget.
Eventuellt kan de närliggande parkeringsanläggningarna behöva flyttas. Viktigt är att
programförslaget inte skapar låsningar för framtida utveckling.
Ytor inom denna etapp reserveras som plats för parkeringshus för att rymma det
behov av parkering som uppkommer med utökat antal arbetsplatser och boende inom
programområdet.

Till kommande detaljplanearbete etapp 4
Riskutredning behöver tas fram för att säkerställa vilka åtgärder som krävs på närliggande bebyggelse, och
vistelseytor. Även avstånd för olika typ av användningar kan utredningen visa på.
Återvinningsstation placeras längs järnvägen.
Strandskydd måste upphävas när ny detaljplan tas fram.
Polisens ljud och verksamhet kan störa omgivningen. Med fördel placeras verksamheter och kontor i direkt
anslutning till polisen för att minimera störning av bostäder. Alternativt kan byggnadstekniska åtgärder
tillämpas för att minska störning av ljud.
Transporter av frihetsberövade människor sker in i polishuset via infarter och gårdsplaner. Det är viktigt att
man inte kan se och identifiera de människor som befinner sig på polishusgården.
Se även övergripande medskick till detaljplanearbetet på sid. 50-51.
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Området kan
utvecklas när Trafikverkets
åtgärdsvalsstudie gällande
fyra spår längs Västkustbanan är klar.

Samnyttja parkeringshuset med
mer publik verksamhet på taket,
ex. café eller gym.
Fokus på mötet
med de urbana
parken, tillgänglighet, öppenhet.

Möjliggöra för
koppling över/
under järnvägen.
Stråk får inte byggas bort.

1
3
2

Den södra delen är på grund av läget längs
med järnvägen och bilvägar lämplig för bland
annat parkering. Parkeringsanläggningarna
får i den mån det är möjligt gärna samnyttjas med andra användningar som kan anses
lämpliga exempelvis bil- och cykelservice.

Utveckling av stadsbebygglse som sluter
gaturummet längs
Hantverksgatan.

Verksamhetsstråk längs den södra delen av programområdet. Verksamheter i bottenvåningarna.
Bostäder ovan.
Illustration, White arkitekter

Plats lämplig för Återvinningsstation.
Gränsen visar ett avstånd på 30 meter från
järnvägen. Från 30 meter kan det vara möjligt
att utveckla med bostäder förutsatt att särkilda åtgärder genomförs, med tanke på risk
från järnvägen.

?

?
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Till kommande planarbete
Planprogrammet har utrett grundförutsättningarna inom flera områden men vid detaljplaneläggning behöver dessa fördjupas och även ytterligare utredningar behöver göras. Specifika medskick till de olika etapperna
finns på respektive etappuppslag. Här sammanfattas viktiga frågor och inriktningar för den fortsatta planeringen som gäller för hela programområdet.
För att uppnå den typ av blandad stadsbebyggelse som eftersträvas för en attraktiv centrummiljö krävs ett omfattande arbete med att knyta intressenter till området för att få till de etableringar som området behöver.
Bebyggelsen ska bestå av blandad stadsbebyggelse, våningsantalet bör ligga mellan 5 och 7 våningar med inslag av högre byggnader i väl studerade noder. Variation är viktigt i området. Både gällande användningar och
husens gestaltning och stil. Komersiellalokaler är viktigt för att få en levande stadsdel med människor i rörelse
på många tider på dygnet. En tredjedel kommersiella lokaler är det långsiktiga målet.

(Etappkarta ska in)

Parkering företrädesvis i utkanterna av området för att minimera biltrafiken inom de mindre gatorna och den
närmaste boendemiljön.
Stråk. Tydliga och trygga kopplingar till, från och genom området för att sammanlänka stadsdelen med befintlig stad. Närhet till Kungsbacka rececentrum främjar andra resval än bil om kopplingar för fotgängare och
cyklister är goda.
Grönkopplingar ska tydliggöras för att grönområden, parker och andra målpunlter ska vara enkla att nyttja i
vardagen.
Byggnader placeras i gatuliv och bostadsentréer gärna mot gatan för att förstärka gatulivet. Gaturummet ska
kantas av levande bottenvåningar för att skapa livfullhet och upplevas attraktivt, aktivt och tryggt.
Minska Varbergsvägens barriäreffekt med hjälp av kopplingar i strategiska lägen. Rätt antal kopplingar viktigt
att studera. Trafiken ska kunna flyta på samtidigt som fotgängare och cyklister ska kunna korsa Varbergsvägen
tryggt och säkert.

Utredningar
• Bullerutredning
Utredning som innefattar buller från både väg och järnväg ska tas fram för att se vilka bullernivåer
som uppnås och vilka åtgärder som krävs för att minska bullernivåer i området.
Bullerplank eller annan åtgärd i närhet till Västkustbanan kommer behöva studeras.
• Vibrationsutredning
Inom ett avstånd inom 200-300 meter bör en bedömning av behov av vibrationsutredning göras.
• Miljöteknisk markundersökning
Länsstyrelsen förordar att miljöteknisk utredning görs för hela programområdet.
• Naturinventering
Trädinventeringar bör göras i de områden där förändringar kommer att ske. I den fortsatta planprocessen bör
i första hand planering ske med hänsyn till biotopskyddsområdena så att dessa kan bevaras. Biotopskyddsdispens kan behöva sökas av länsstyrelsen. Natura 2000, kommunen ska beskriva i kommande planhandlingar
vad man grundar sin bedömning på att förslaget inte innebär en betydande påverkan på Natura 2000.
• Geoteknisk utredning
		
Detaljerad geoteknisk utredning ska tas fram i enlighet med det PM som togs fram i samband med 		
detta planprogram.
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• Trafikutredning
Stråk och kopplingar är viktiga att studera och säkerställa i planarbetet. Framkomlighet för kollektivtrafik och
cykeltrafik ska säkerställas. Utformningen av Varbergsvägen.
• Detaljerad dagvattenutredning
Utöver att dagvattenutredningen ska utreda hantering av normala mängder dagvatten ska även
översvämningar till följd av förändrat klimat inkluderas. Hur frågan hanteras ska redovisas i kommande detaljplaner. Utredningen ska visa hur dagvatten ska hanteras för att inte påverka MKN
för vatten negativt.
• Gestaltningsprogram
Ett gemensamt gestaltningsprogram behöver tas fram för samtliga etapper som en helhet. Gestaltningsprogrammets innehåll arbetas fram i samband med planhandlingarna för etapp 1. Det som ska finnas med som
gäller för hela området är:
Bebyggelsen ska placeras i gatuliv.
Hög täthet inom stadsdelen och utgå från en trivsam stadsmiljö i ögonhöjd.
Studier av mötet med befintlig bebyggelse är viktiga i det fortsatta arbetet.
De offentliga platsernas gestaltning och funktion ska beskrivas samt kostnader och genomförandet av
dem så att det säkerställs.
Tekniska anläggningar ska gestaltas så att de bidrar till stadsmiljön, placering 				
viktig att studera.
För att tillgodose barn- och jämställdhetsperspektiv bör dels ytor för småbarnslek erbjudas på 		
kvartersmark och dels gestaltning av miljöer utföras med hög medvetenhet för att skapa jämlik 		
och jämställd användning av det offentliga rummet.
Avstånd mellan trädstam och fasad ska vara minst fyra meter för att undvika konflikt mellan trädkrona och fasad.

Tekniska försörjningssystem
Anpassa bebyggelsen efter högsta havsnivå på +3,5 meter för att möta effekterna av klimatförändringarna
Byggnader ska placeras på högre nivå än gata.
Skanova har ett större stråk med kablar och kanalisation längs med Varbergsvägen samt ett antal kablar
inom planområdet. Ledningsägare måste kontaktas tidigt i processen om ledningar behöver flyttas.
E.ON har områdeskoncession inom planområdet och har därmed låg- och- mellanspänningskablar samt
transformatorstationer inom området. I samband med kommande detaljplaneläggning förutsätts att hänsyn
tas till befintliga anläggningar.
Fordon för insamling av avfall bör ges framkomlighet genom rundkörning eller vändplaner.
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Konsekvenser
Ekologiska konsekvenser
Med stöd av markmiljöutredningen (Geosigma 2018) och dagvattenutredningen (Tyréns
2018) så har en undersökning genomförts för att ta reda på om förslaget kan antas medföra
betydande miljöpåverkan eller inte. Syftet är att integrera miljöaspekter i planprogrammet så
att en hållbar utveckling främjas.

Kommunen ska göra sin bedömning enligt de kriterier som anges i bilaga 4 till förordningen
om miljökonsekvensbeskrivningar. Sammanfattningsvis så har undersökningen visat att
planprogrammet inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. Däremot avses
rekommendationerna i dagvattenutredningen och markmiljöutredningen i huvudsak följas.
Kommunens ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomförande av
planprogrammet:
• inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt
miljöbalken 7 kap. 28 §.

• inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd
enligt MKB-förordningen (1998:905) 3 § och bilaga 3.

• inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala miljömål.
• inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald, landskap,
fornlämningar, vatten etc.
• inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön.
• inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids.

• inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller
internationell skyddsstatus.

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att det aktuella planprogrammet
inte bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i
miljöbedömningsförordningen SFS 2017:966 och miljöbalkens 6 kap). Motivet till
ställningstagandet grundas på ovanstående beskrivning samt aktuellt underlagsmaterial.
Någon miljökonsekvensbeskrivning, enligt 4 kap 34§ PBL behöver därför inte upprättas.

Ställningstagandet gäller för planprogrammet och nya ställningstaganden kommer att tas
för fortsatta detaljplaner.
Natur, kulturmiljö & rekreation
Planområdet består idag främst av hårdgjorda ytor, verksamheter och körytor. Inom
planområdet så kantas flera av vägarna av alléer. Flera träd behöver sannolikt tas ner
eller flyttas när förändringar av gatustrukturen genomförs. Eftersom alléer är skyddade
i miljöbalken genom det generella biotopskyddet behöver en dispens sökas och lämpliga
kompensationsåtgärder utredas så som återplantering av nya alléer. När planområdet
omvandlas till boendemiljöer så kommer även mängden hårdgjorda ytor att minska till
förmån för innegårdar och parkmiljöer.
Vattenförhållanden
Dagvattnet från området kommer främst att ledas till Söderå som i sin tur mynnar i
Kungsbackaån som har sitt utlopp i Kungsbackafjorden. Planerad omvandling i området
bidrar med mer grönska och färre verksamheter i området vilket är positivt sett till de
eventuella föroreningarna som dagvattnet för med sig till recipienten. Den planerade
utbyggnaden kan därför bidra till att Söderå och Kungsbackaån får ett renare vatten.
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Markmiljö
Inför detaljplanearbetet behöver vidare undersökningar, som kompletteras med jordprover
och analyser, genomföras för att ännu tydligare avgränsa föroreningarna och hur de ska
saneras. Innan området börjar bebyggas kommer saneringen säkerställa att inga föroreningar
riskerar att påverka människor eller närliggande vattendrag. En utbyggnad av området
bidrar därmed till mindre föroreningar i marken.
Miljökvalitetsnormer för luft, 5 kap miljöbalken
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.
Men 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.
Miljökvalitetsnormer för yt-och grundvatten, 5 kap miljöbalken
Enligt 5 kap 1 § miljöbalken får regeringen för vissa geografiska områden eller för hela
landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det
behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på
eller olägenheter för människors hälsa eller miljön (miljökvalitetsnormer).

Dagvattnet från området kommer främst att ledas till Söderå som i sin tur mynnar i
Kungsbackaån som har sitt utlopp i Kungsbackafjorden. Både Kungsbackaån och den
slutliga recipienten Inre Kungsbackafjorden är vattenförekomster som omfattas av
miljökvalitetsnormer enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Enligt vattenmyndighetens
bedömning av vattenkvaliteten har Kungsbackaån måttlig ekologisk status, medan
slutrecipienten Inre Kungsbackafjorden har otillfredsställande ekologisk status. Målet är
dock att god ekologisk status kan uppnås till 2027. Det anses som ekonomiskt orimligt och/
eller tekniskt omöjligt att vidta de åtgärder som skulle krävas för att uppnå god ekologisk
status 2021. En av de främsta orsakerna till att miljökvalitetsnormerna inte uppfylls i såväl
Kungsbackaån som i Inre Kungsbackafjorden är övergödning på grund av en betydande
påverkan från källor som jord- och skogsbruk samt enskilda avlopp. När det gäller
Kungsbackafjorden är dessutom statusen för bottenfauna otillfredsställande vilket eventuellt
kan bero på syrebrist till följd av hög organisk belastning.
Planerad utbyggnad bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet
i Kungsbackaån och Kungsbackafjorden negativt under förutsättning att dagvattnet
omhändertas och renas lokalt. Planerad omvandling i området bidrar med mer grönska och
färre verksamheter i området vilket är positivt sett till de eventuella föroreningarna som
dagvattnet för med sig till recipienten. Den planerade utbyggnaden kan därför bidra till att
den ekologiska statusen i både Kungsbackaån och Kungsbackafjorden förbättras.
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Påverkan på Natura 2000
Slutrecipient för dagvattnet från planområdet är Natura 2000-området Kungsbackafjorden.
Kungsbackafjorden har höga biologiska värden. Kungsbackafjorden är påverkad av bland annat
kväve och fosfor. Men med en god dagvattenhantering så bedöms inte Natura 2000-området att
påverkas negativt av programmets genomförande. Den planerade utbyggnaden kan till och med
bidra till en mindre belastning på Kungsbackafjorden.

Ekonomiska konsekvenser
Kommunala konsekvenser
Generellt kommer kommunen att belastas av kostnader i takt med att området detaljplaneläggs
och byggs ut. Kommunen får i de kommande detaljplanerna ansvar för att bekosta, bygga och stå
för framtida drift och underhåll av den mark som i kommande detaljplaner planeras som allmän
plats. Inom varje detaljplan kommer finansiering av utbyggnaden av allmän plats regleras närmare i
exploateringsavtal, genom uttag av exploateringsbidrag.
Kommunen, genom förvaltningen för Teknik, får kostnader i form av ombyggnation av
Varbergsvägen i enlighet med trafikutredningen och trafikledsplanen. Om kommande
exploateringar har nytta av ombyggnationen av Varbergsvägen kommer de delarna att finansieras
genom uttag av exploateringsbidrag.

Kommunens verksamhet inom fastigheten Lantmästaren 2 behöver omlokaliseras och
hyresgästerna i byggnaden behöver omlokaliseras inför utbyggnad av Lantmannavägen och dess nya
korsningspunkt.
Kommunen får kostnader för rivning av byggnader på fastigheten Lantmästaren 2, inför utbyggnad
at Lantmannagatan.

Kommunen, genom förvaltningen för Service, kan få kostnader för omlokalisering av
räddningstjänsten, innebärande rivning av befintlig byggnad för räddningstjänsten och uppförandet
av ny byggnad för räddningstjänstens ändamål.
Kommunstyrelsens förvaltning kommer att behöva avsätta en ny tomy inom det kommunala
fastighetsinnehavet för detta ändamål.

Kommunen, genom förvaltningen för Teknik, kommer att få ökade drift- och underhållskostnader
till följd av utbyggnad av allmänna platser i området. Framtida drift- och underhållskostnader är i
dagsläget inte beräknade.
Kommunen, genom Samhällsbyggnadskontoret, kan komma att få kostnader för sanering av
försäljningsbar mark som kommunen äger.
Kommunen, genom förvaltningen för Service, kan få kostnader för uppförande
av parkeringsanläggningar. Vem som ska ansvara för att bygga, äga och förvalta
parkeringsanläggningar ska lösas i respektive detaljplan.
Kommunala intäkter:
Kommunen kan komma att teckna avtal om parkeringsavlösen inom de kommande
parkeringsanläggningarna i området, beroende på utbud och efterfrågan av kommunens egna behov.
Kommunen kan försälja delar av det kommunala markinnehavet inom programområdet som ej
behövs för kommunala behov.
Konsekvenser för exploatörer:
Exploatörerna inom området kommer att belastas med kostnader för utbyggnad av allmän plats
inom de detaljplaner där det möjliggörs byggnation av blandstad. Kostnaden är i dagsläget ej
beräknad men i enlighet med kommunens riktlinjer för exploateringsavtal ersätts kommunen
för utbyggnad av allmän plats utifrån kommunens faktiska kostnad. Betalning sker i takt med
anläggningarnas utbyggnad och färdigställande.
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Exploatörerna svarar för samtliga kostnader och åtgärder inom kvartersmark som anses
nödvändiga för att genomföra detaljplanen.
Konsekvenser för övriga:
Räddningstjänsten storgöteborg kan få kostnader i samband med marksanering av den del
av Vägmästaren 4 som de är verksamhetsutövare inom, om markundersökningar påvisar
föroreningar somkan härledas till Räddningstjänstens verksamhet.

Sociala konsekvenser
Barnkonsekvenser
Förslaget innebär förbättrade möjligheter för barn att röra sig över stora delar av
programområdet och på ett enklare och tryggare sätt kunna ta sig till sina målpunkter.
Varbergsvägen kommer dock även fortsatt att vara en barriär i området på grund av
dess bredd och det stora antal bilar som trafikerar den. Utformningen av lokalgator
kommer fortsatt att medföra att gång- och cykelmöjlighetena genom området förbättras.
Programförslaget innehåller möjlighet att bygga en mindre förskola, men närhet till förskola
och skola finns strax utanför programområdets gränser. Till dessa platser kan gena och säkra
skolvägar förbättras i och med den fortsatta planeringen.
Mångfald
Dagens glesa verksamhetsområde ersätts med en blandad stadsbebyggelse. Fler människor
kommer att röra sig i och genom området. Då programområdet ligger centralt i Kungsbacka
kommer flerbostadshus att uppföras med möjligheter för verksamheter i bottenvåningarna.
Detta ger fler människor en möjlighet att bo centralt och marken kan nyttjas på ett
ekonomiskt sätt. Genom att bygga samman staden och skapa stråk och möjligheter att
röra sig i en befolkad stadsmiljö kommer Kungsbacka få en mer sammanhållen struktur.
Invånarna kommer att ha tryggare stråk att röra sig längs.
Vardagsliv
Fler människor i programområdet och i centrum skapar fler möjligheter för service och
verksamheter att etablera sig. Genom området kommer flera stråk att skapas. Ett tvärstråk
genom området får ökad fokus genom utformning av allmän plats. Längs stråket tillkommer
olika platsbildningar som innefattar bostadsnära park, torg och mötesplatser.
Genom att samnyttja kommunala lokaler med verksamheter utöver kontorstid skapas ett
område som är levande under större delar av dygnet.
Det huvudsakliga kulturella och kommersiella utbudet kommer även fortsatt ligga inom
innerstaden, men tillskottet av boende inom programområdet kommer att bidra till att
stärka detta.
Trygghet
Fler människor i området innebär fler ögon på gatan. Området kommer till största del
bestå av bostäder. I de mest trafikerade stråken kommer verksamheter att inrymmas i
bottenvåningar och skapa ett liv under större del av dygnet.

Förslaget bygger bort flera barriärer som stora tomtindelningar och ett område med mycket
hårdgjord yta. En miljö som utgår från människan tillskapas.
Genom tydliga stråk ska orienterbarheten öka i området. Fler vägval ska vara möjliga.
Mobilitet
Programområdet ligger nära Kungsbacka station och innerstaden. Centralt på
Varbergsvägen kommer hållplatsläge fortsatt finnas. Här stannar resande idag som ska till
bland annat Aranäsgymnasiet och Hålabäcksskolan. Även stadshuset nås inom kort avstånd
från hållplats. Genom att anlägga ett tydlig övergång för fotgängare och cyklister centrerat
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på Varbergsvägen möjliggörs för en flexiblare rörelser genom området.
Samvaro
De allmänna platserna i området ska utvecklas efter ett flertal inriktningar, den livfulla
platsen, den bostadsnära parken, den urbana parken och torget. Utformningen av dessa
platser bör ges extra omsorg och möjliggöra mötesplatser utan krav på konsumtion.

Genomförandefrågor
Ett planprogram syftar till att belysa frågeställningar och genomförbarhet inför kommande
detaljplaner. Här redovisas hur kommande detaljplaner huvudsakligen är tänkta att
genomföras ur ett organisatoriskt och fastighetsrättsligt perspektiv. Dessa frågor kommer
att genomarbetas ytterligare inför och i respektive etapp av kommande exploatering i
respektive detaljplan. Nedan redovisas de huvudsakliga inriktningarna. Dessa kan komma
att omprövas under utbyggnadens gång.

Organisatoriska frågor
Tidplan
Planprogrammet förväntas godkännas av kommunstyrelsen under första kvartalet
2020. Därefter påbörjas den etappvisa detaljplaneringen av programområdet. Hur
etappindelningen går till beskrivs vidare nedan. Första detaljplanen i första etappen väntas
kunna antas under 2022.
Markägoförhållanden
Marken inom programområdet ägs dels av kommunen, privatpersoner och företag nämnda
under rubriken Förutsättningar – Läge, areal och markägoförhållanden. Kommunen äger
cirka 40 procent av programområdet, se karta på sida 8 i programhandlingen. Kommunen
kommer i samband med detaljplaneläggning att söka exploatörer, för de delar som genom
markanvisning blir aktuellt att försälja.
Huvudmannaskap
Kommunen ska vara huvudman för allmän plats inom kommande detaljplaner. Det innebär
att kommunen är ansvarig för utbyggnad och framtida drift av allmän plats. Kommunalt
huvudmannaskap innebär även att mark som i kommande detaljplaner planläggs som allmän
plats kommer att övergå till kommunen.
Anläggningar på kvartersmark
Respektive exploatör ansvarar för samtliga åtgärder på kvartersmark inklusive parkering,
körytor, lokal dagvattenhantering, VA-ledningar från servispunkt osv.
Etappindelning
Programområdet över Kungsbacka Sydöstra centrum är ett centralt och viktigt område i
omvandlingen av Kungsbacka stad. Som beskrivs ovan kommer programområdet att indelas
i flera etapper med en detaljplan per etapp. Första detaljplanen för området kommer att
innehålla utbyggnad av en fyrvägskorsning i norra delen av Varbergsvägen, anläggningar för
parkeringsplatser samt en viss del bostadsexploatering. I etappen kommer även parkstråket
längs Söderån att ingå. Huvudtanken med området är att omvandlingen ska ske med start
norrifrån och därefter söderut längs Varbergsvägen.
Respektive detaljplans utbredning och omfattning avgörs i ett senare skede. Detaljplanering
av flera etapper kan ske parallellt.
Avtal
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I samband med att planprogrammet godkänns kommer berörda exploatörer och kommunen
att inför varje etapps detaljplan att teckna principavtal. Principavtalet syftar till att klargöra
förutsättningarna innan arbete med detaljplan börjas och kommer att innehålla:
• Avgränsning av etappens område
• Etappens huvudsakliga innehåll

• Huvudsaklig fördelning av ansvar och kostnader

• Kommunens behov av lokaler för verksamheter och boende inom etappen
• Annan offentlig service

• Klargörande av hur kommunens krav på minst 1/3 hyresrätter ska tillgodoses

Principavtalet ersätts av ett exploateringsavtal inför att detaljplan för respektive etapp
antas. Exploateringsavtalet reglerar exploatörens ansvar för ekonomiska, tekniska och
fastighetsrättsliga åtgärder som krävs för genomförandet av projektet. Ett godkänt
exploateringsavtal är en förutsättning för att detaljplan ska kunna antas.

Markanvisningsavtal kommer att tecknas med den exploatör som efter
markanvisningstävling eller anbud utses som mest lämpad att exploatera området.
Markanvisningsavtalet innehåller villkor för genomförande av fastighetsaffären med mera.
Parkeringsanläggningar
Intressenter inom programområdet kommer vid utbyggnad ansvara för att
parkeringsbehovet uppfylls.

Inom programområdet föreslås markyta för att möjliggöra anläggning av ett antal
parkeringsanläggningar för att tillgodose delar av områdets behov. Inriktning är att ett
samutnyttjande av parkeringsanläggningar ska ske inom programområdet. Ansvar för
byggnation, finansiering och drift av anläggningarna ska lösas i respektive detaljplan.

Fastighetsrättsliga frågor
Exploatörerna ansvarar själva för att uppdelning inom och mellan sina bolag blir av.
Kommunen ska ha inblick i samtliga fastighetstransaktioner för att säkerställa att
exploatörernas åtaganden överförs till ny part.
Ägandet av allmän platsmark kommer att övergå till kommunen.

Ett genomförande av kommande detaljplaner för Varbergsvägens ombyggnation innebär
att den mark som anges som allmän plats i detaljplanerna, till exempel vägmark, kommer
att övergå till kommunal ägo. Markåtkomst förväntas ske genom avtal med berörda
fastighetsägare.

En av ingångarna i detta projekt har varit en breddning av Varbergsvägen för att möjliggöra
fyra körfält jämfört med dagens två. Detta innebär en breddning av vägområdet för att
möjliggöra en säker och väl fungerande trafiklösning.
Följande fastigheter angränsar i dagsläget till Varbergsvägen och kommer att påverkas
av den kommande breddningen. Lantmästaren 1, Verkmästaren 3, Verkmästaren 6,
Verkmästaren 7, Vägmästaren 4 samt Vägmästaren 5. Påverkan på angränsande fastigheter
och Varbergsvägens utformning behöver studeras vidare i kommande detaljplaner.
Ledningar
I Varbergsvägen finns det ett stort paket av befintliga ledningar som behöver tas hänsyn till i
en ny trafiklösning. Det finns ledningar för dricks-, dagvatten- och avloppsledningar, fiberoch telekommunikation.
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I Varbergsvägens östra del, inom fastigheten Vägmästaren 4 finns en knutpunkt för
Kungsbacka bredbands fibernät. Denna bredbandscentral är en samhällsviktig funktion
och utgångspunkten bör vara att behålla dess placering även med hänsyn till kommande
breddning av Varbergsvägen.
Kommunen kommer att säkra rättighet till allmännyttiga ledningar genom ledningsrätt
eller annan rättighet.
Övriga ledningsägare förutsätts att själva söka ledningsrätt eller annan rättighet.
Arrendator
Inom kommunens fastigheter Kungsbacka 4:6 och Kungsbacka 4:8 finns en arrendator som
bedriver kioskverksamhet. Om marken planläggs för annat ändamål kan arrendet komma
att hamna i konflikt med blivande användning.
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Samhällsbyggnadskontoret
Kungsbacka kommun • 434 81 Kungsbacka • 0300-83 40 00
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se • www.kungsbacka.se

