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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde tisdagen den 1 juni 2021 kl. 08:30
Kungsbackarummet, Storgatan 37

Ärende

1.

2.

3.

4.

5.

Beteckning

Förslag

Val av justerare

Eva Borg

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

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

2021-00581

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Ansökan om planbesked Varla
7:4 väster

2021-00427

Ansökan om planbesked för
Varla 7:4 öster

2021-00548

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

2017-00334

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

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

Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden
för Gymnasium & Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f
§ socialtjänstlagen, till protokollet.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

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

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

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

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset

www.kungsbacka.se
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6.

Ärende

Beteckning

Förslag

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

2020-00555

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner utredningen PM
Sydöstra Centrum etapp 2 förutsättningar för
detaljplan, daterad 2021-04-23 och ställer sig bakom
utredningens ställningstaganden som grund för
kommande detaljplan.
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget som
lämnades den 20 oktober 2020 om att utreda
förutsättningarna för detaljplanen som avslutat.

7.

8.

Uppdrag att riva
bostadsmoduler på
Smörhålevägen

2021-00591

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

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

Information om
2021-00164
hållbarhetsarbetet (från årshjul)

-

Klockan 08:50-09:40
Viktoria Fagerlund, Anders
Lund, Christian Carlsson och
Charlotte Bourghardt
9.

Information om förstudie för
Forsbergen och Forsgården
Klockan 10:00-10:30
Raquel Sandblad
Viktoria Fagerlund

2016-00714

-
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Ärende

Beteckning

Förslag

2020-00313

-

11. Avstämning Kungsbacka Arena 2020-00547

-

10. Information om genomförd
workshop för fördjupad
översiktsplan för Kungsbacka
stad
Klockan 10:35-11:00
Andrea Ericsson,
Sandra Lindahl,
Viktoria Fagerlund

Klockan 11:05-11:35
Emma Kjernald
Sven Erik Bergström,
Harald Tjelle,
Fredrik Wallman,
Lena Melvinsdotter,
Ing-Britt Blomberg
12. Information från ledamöter och
förvaltning

Lisa Andersson
ordförande

2021-00014

-

Andrea Egerlundh
kommunsekreterare

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Vård & Omsorg

Datum

1 (1)

2021-04-21

§ 38
Dnr 2021-00005
Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 år 2021
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta rapport om ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen kvartal 1 år 2021.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 16 kap 6f-6h §§ socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att rapportera
alla gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § som inte verkställts inom tre månader
från beslutsdatum. Rapportering ska ske till Inspektionen för vård och omsorg och
till de förtroendevalda revisorerna. Kommunen ska även rapportera in avbrott i
verkställigheten av gynnande beslut om beslutet inte verkställts på nytt inom tre
månader.
Rapporteringen sker till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå varje
kvartal. I samband med rapporteringen ska nämnden informera kommunfullmäktige
genom en statistikrapport.
2021-03-31 hade Vård & Omsorg 29 gynnande beslut enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen som inte verkställts inom 3 månader.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-04-13
Beslutsgång
Verksamhetschef Pia Berglund föredrar ärendet.
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget och finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-13
Diarienummer

Il

2021-00005 Kungsbacka

Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2021 kvartal 1
Förslag till beslut
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
kvartal 1 år 2021.
Sammanfattning
Enligt 16 kap 6f-6h §§ socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att rapportera alla gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering
ska ske till Inspektionen för vård och omsorg och till de förtroendevalda revisorerna. Kommunen ska
även rapportera in avbrott i verkställigheten av gynnande beslut om beslutet inte verkställts på nytt
inom tre månader. Dessa återfinns i tabellen nedan som ”avliden” och ”avsagt sig beslut”.
Rapporteringen sker till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå varje kvartal. I samband med
rapporteringen ska nämnden informera kommunfullmäktige genom en statistikrapport.
2021-03-31 hade Vård & Omsorg 29 gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen som inte
verkställts inom 3 månader.

Vård & Omsorg
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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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2020

Totalt antal personer med särskilt
boendebeslut som inte har verkställts
inom 3 månader
Varav
- antal personer som tackat nej till
erbjudande
- antal personer som tackat nej till fler
erbjudanden
- ej fått något erbjudande
- avlidna
- avsagt sig beslut
- Verkställda under kvartalet
Summa
Varav
- Antal personer som har väntat på
boende 4 - 6 månader
- Antal personer som har väntat på
boende 7 - 9 månader
- Antal personer som har väntat på
boende 10 - 12 månader.
- Antal personer som har väntat på
boende > 12 månader
Summa
Totalt antal personer med
växelvårdsbeslut som inte har
verkställts inom 3 månader
Varav
- antal personer som tackat nej till fler
erbjudanden
- antal personer som tackat nej till fler
erbjudanden
- ej fått något erbjudande

Kvartal
1

24

7
0
0
1
1
16
25

22
2
0
0
24

5

0
0
5

Kvartal
2

Kvartal
3

Kvartal
4
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- avlidna
- avsagt sig beslut
- Verkställda under kvartalet
Summa
Varav
- Antal personer som har väntat på
växelvård 4 - 6 månader
- Antal personer som har väntat på
växelvård 7 - 9 månader
- Antal personer som har väntat på
växelvård 10 - 12 månader.

I

- Antal personer som har väntat på

Iväxelvård > 12 månader
Summa

0
0
0
5
5
0
0
0
5

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-04-13
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Pia Berglund
Verksamhetschef

I

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Datum

1 (1)

2021-04-14

§ 50
Dnr 2021-00091
Redovisning av inrapporterade ej verkställda beslut enligt SoL första
kvartalet 2021
Beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar rapport enligt 16 kap. § 6 f
socialtjänstlagen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen
(SoL) som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera
om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen
ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna
informeras.
Beslutsunderlag
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-03-22
Sammanställning av icke verkställda beslut
Beslutsgång
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
kan notera rapport enligt 16 kap. § 6 f socialtjänstlagen till protokollet, och finner att
nämnden bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens förtroendevalda revisorer

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-22
Diarienummer

0

GA 2021-00091 Kungsbacka

Redovisning av inrapporterade ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL,
första kvartalet 2021

Förslag till beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar rapport enligt 16 kap. § 6 f socialtjänstlagen till
protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och
omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte har verkställts tre månader
efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom
tre månader.
Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även
nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras.
Beslutsunderlag
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-03-22
Sammanställning av icke verkställda beslut
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens förtroendevalda revisorer
Beskrivning av ärendet
Sammanställning av tredje kvartalet 2020 för ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och rapportering
enligt 16 kap 6 f§, socialtjänstlagen, SoL, visar att inga ej verkställda beslut är inrapporterade.
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Markus Ternblad
0300 83 41 66

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

2021

Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal
1

Totalt antal
personer
med särskilt
boendebeslut
som inte har
verkställts
inom 3
månader
Antal
personer
som har
väntat på
boende 3 - 6
månader
Antal
personer
som har
väntat på
boende 6 - 9
månader
Antal
personer
som har
väntat på
boende 9 -12
månader.
Antal
personer
som har
väntat på
boende > 12
månader

0

0

0

0

0

2

3

4

Antal
personer
som tackat
nej till
erbjudande

0

Antal
Ej fått något
personer
erbjudande
som tackat
nej till
fler
erbjudanden

0

0

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-12
Diarienummer

0

KS 2021-00427 Kungsbacka

Planbesked för västra delen av Varla 7:4 i Kungsbacka stad
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda åtgärden genom
vidare planförfarande.
Beslutsmotivering
Fastigheten Varla 7:4 i Kungsbacka stad ligger enligt den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka
stad (FÖP 09) inom grönområde för Varlaskogen. Det pågår ett arbete med ny fördjupad översiktsplan
för staden där det bland annat utreds vilka natur- och friluftsvärden som finns inom området samt hur
skogen ska användas långsiktigt. Därför är det inte lämpligt att planlägga för idrottsverksamhet på
platsen.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till Varla 7:4 i Kungsbacka stad har genom ombud den 31 mars ansökt om planbesked för
idrottsverksamhet så som gym, padel, rehab och kompletterande verksamheter och kontor.
Byggnadens innehåll ska ansluta till omgivningens ändamål så som friluftsliv och även möjlighet till
mountainbike och liknande. Fastigheten är delad av ett vägreservat och ansökan avser den västra delen
av fastigheten som gränsar mot E6 i väster. Tillfarten är tänkt att gå från Stora Bäckleden i norr via
kommunens fastighet till Varla 7:4. Fastighetsägaren anser att den föreslagna exploateringen dels
skyddar Varlaskogen, dels skapar en attraktion för förbipasserade trafik på E6. Förslaget på byggnad
innehåller en högre arkitektonisk utformning som skapar nyfikenhet.
Fastigheten Varla 7:4 ligger i Varlaskogen utmed E6. Fastigheten berörs delvis av T18 från 1975 som
är en vägsträckning som binder samman Stora Bäcksleden i norr och Varlabergsvägen i söder. Denna
väg är inte utbyggd och detaljplanen för vägsträckning avses, enligt fördjupad översiktsplan för
Kungsbacka stad, att upphävas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-12
Ansökan om planbesked, 2021-03-31
Karta, Varla 7:4, 2021-05-12
1 (2)
Samhällsbyggnadskontoret
Maria Malone
0300-834041

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
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Beslutet skickas till
Sökande

Malin Aronsson
Kommundirektör

Emma Kjernald
Samhällsbyggnadschef

Kungsbacka kommun

0

Ansökan om planbesked

Kungsbacka

Uppgiftsnamn

Uppgiftsvärde

Uppgifter om dig som söker
Dagens datum

2021-03-31

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

Ja

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

Företag

Organisationsnummer

559199-0840

Företagsnamn

Träslövshus AB

Gatuadress

Härdgatan 2H

Postnummer

43232

-

Postort

Varberg

Namn kontaktperson
Telefonnummer
E-postadress

se

Fakturaadress

Använd samma adressuppgifter som
ovan

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

Ja

Om fastigheten
Fastighetsbeteckning

Varla 7:4

Gatuadress

Stora Bäcksleden

Kartunderlag
Ritning eller karta över aktuellt område

Planläggning Varla 74 Västra.pdf

Antal byggnader

1

Annat

Ja

Ange vad

Idrottsanläggning och service

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

0

Ansökan om planbesked

Kungsbacka

Uppgiftsnamn

Uppgiftsvärde

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

)

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras
och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.
Support-Id: 418-7C4
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Planeringsavdelningen
434 81 Kungsbacka

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

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

•

•

•
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•

I

•
•
••

VARLA 7:4, (A3)
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KROOK & TJÄDER

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

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

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

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

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

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

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

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

Varberg den 30 mars 2021

-Utvecklas av och i samarbete med:

TRÄSLÖVSHUS

KROOK&
TJÄDER ■

Varla 7:4

Varla 7:4
\ ... .• Bi

.

:~

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

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

Detaljplanerade områden vid
västra delen av Varla 7:4.

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

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-12
Diarienummer

0

KS 2021-00548 Kungsbacka

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

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda åtgärden genom
vidare planförfarande.
Beslutsmotivering
Fastigheten Varla 7:4 i Kungsbacka stad ligger enligt den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka
stad (FÖP 09) inom grönområde för Varlaskogen. Det pågår ett arbete med ny fördjupad översiktsplan
för staden där det bland annat utreds vilka natur- och friluftsvärden som finns inom området samt hur
skogen ska användas långsiktigt. Därför är det inte lämpligt att planlägga för bostäder på platsen.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till Varla 7:4 i Kungsbacka stad har den 30 april 2021 ansökt om planbesked för 288 bostäder i
flerbostadshus. Fastigheten är delad av ett vägreservat och ansökan avser den östra delen av
fastigheten som gränsar mot bostadsområdet i Varla samt Varlaskogen. Tillfarten är tänkt att gå från
Stora Bäckleden i norr via kommunens fastighet till Varla 7:4. Fastighetsägaren vill skapa en byggnad
med en högre arkitektonisk utformning och visuell attraktion som skapar nyfikenhet. Bostäderna
kommer att ligga minst 150 meter från motorvägen. Fastighetsägaren anser att föreslagen utbyggnad
av bostäder även ska främja tillträde till Varlaskogens rekreationsområde och göra det än mer
tillgängligt.
Fastigheten Varla 7:4 ligger i Varlaskogen utmed E6. Fastigheten berörs delvis av T18 från 1975 som
är en vägsträckning som binder samman Stora Bäcksleden i norr och Varlabergsvägen i söder. Denna
väg är inte utbyggd och detaljplanen för vägsträckning avses, enligt fördjupad översiktsplan för
Kungsbacka stad, att upphävas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse, 2021-05-12
Ansökan om planbesked, 2021-04-30
Karta, östra delen av Varla 7:4, 2021-05-12
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Samhällsbyggnadskontoret
Maria Malone
0300-834041

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

Malin Aronsson
Kommundirektör

Emma Kjernald
Samhällsbyggnadschef
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Ansökan om planbesked

Kungsbacka

Uppgiftsnamn

Uppgiftsvärde

Uppgifter om dig som söker
Dagens datum

2021-04-30

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

Ja

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

Företag

Organisationsnummer

559199-0840

Företagsnamn

Träslövshus AB

Gatuadress

Härdgatan 2H

Postnummer

43232

-

Postort

Varberg

Namn kontaktperson
Telefonnummer
E-postadress

se

Fakturaadress

Använd samma adressuppgifter som
ovan

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

Ja

Om fastigheten
Fastighetsbeteckning

Varla 7:4

Gatuadress

Stora Bäcksleden

Kartunderlag
Ritning eller karta över aktuellt område

Planläggning Varla 74 Östra.pdf

Antal byggnader

14

Bostäder

Ja

Antal bostäder:

84

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

Kungsbacka

Uppgiftsnamn

Uppgiftsvärde

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

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

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

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

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

VARLA 7·4
· , 1:2000 (A2)
.
fastigheten.
Arbetamaterial, tidig volymski a. Underlag inför fortsatt utredn.rng ,nom

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

VAR LA 7:4. (A3)
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VARLA 7:4, (A3)
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KROOK & TJÄDER

KROOK & TJÄDER

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

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

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

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

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

Varberg den 30 mars 2021

Utvecklas av och i samarbete med:

TRÄSLÖVSHUS

KROOK&
TJÄDER ■
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Östra delen av Varla 7:4 i Kungsbacka stad.

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

Detaljplanerade områden vid
östra delen av Varla 7:4.

Östra delen av Varla 7:4 i Kungsbacka stad.
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KS 2017-00334 Kungsbacka

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

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

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-12
Planprogram för kvarteret Ejdern, upprättad i december 2020, reviderad i maj 2021
Samrådsredogörelse, 2021-05-12
Kommunstyrelsen 2020-12-15, § 296
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden, nämnden för Teknik

Malin Aronsson
Kommundirektör

Emma Kjernald
Samhällsbyggnadschef
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Planprogram
för blandad stadsbebyggelse
inom kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad
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Handlingar finns att läsa på:

www.kungsbacka.se/aktuellaprojekt
samt i Stadhusets entré

Skriftliga synpunkter skickas till:

Planavdelningen
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se
Upplysningar om planprogrammet lämnas av:

Maria Malone, Planarkitekt 0300-83 40 41

Anna Wibling, Exploateringsingenjör 0300-83 44 23
Handlingar:

• Programhandling, denna handling

• Kulturmiljöutredning Alléskolan, Mats & Arne Arkitektkontor AB 2019-06-03
• Trafikutredning, Förvaltningen för Teknik 2020-11-13

• Översiktlig geoteknisk utredning, Norconsult 2007-10-08
• Miljöhistorisk inventering (Geosigma, 2019-04-05)

• Översiktlig miljöteknisk markundersökning (Geosigma, 2019-07-01)
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Sammanfattning

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

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

Där centrumstråket, Vitors båge och Bissmarksgatan möter ån skapas en offentlig mötesplats i
form av en torgyta (4).

Karaktärsskapande för området är de storvuxna
träden i Skogsallén (5)och Sjöallén (6) som
kopplar samman programområdet med övriga
centrum genom en grönkorridor. Alléerna kommer att bevaras. Skogsalléns lekplats kommer att
bevaras och grönytan intill lekplatsen kommer
utformas mer parklik (7).

Blandad stadsbebyggelse

När Kungsbackas centrumkärna växer är det
en förutsättning att det sker genom en blandad
stadsbebyggelse med bostäder, arbetsplatser,
restauranger och annan service.

Den blandade stadsbebyggelsen består också av
en variation i husens stil och höjd samt varierande upplåtelseformer. En blandad stadsbebyggelse har offentliga rum där det är lätt för
alla att mötas och det finns liv och rörelse både
på dagen och kvällen.

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

BOSTÄDER

Bilgatan vid Sjöallén frigörs från biltrafik genom att gatan flyttar väster ut (2) och ansluter
till den nybyggda cirkulationen vid Kungsgatan. Platsen och stråket längs Kungsbackaån
blir då ett viktigt offentligt rum för fotgängare
och cyklister att vistas i (3).
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4 Planprogram

BOSTÄDER
KONTOR
CENTRUMVERKSAMHETER
P-HUS
HOTELL

K

Programmet syftar till att bygga samman
centrum och fylla de tomrum som finns idag
med stadsmässig bebyggelse. Genom områdets
nordöstra del kopplar centrumstråket (1) samman innerstaden med stadsdelen Valand och
Kungsmässan. Längs stråket ska bebyggelsen
ha publika funktioner i bottenvåningarna med
entréer mot stråket.

BOSTÄDER
KONTOR
CENTRUMVERKSAMHETER
HOTELL

6.

PAR

Kopplingar och offentliga rum

3.

Inledning
Kungsbacka kommun har en planering som starkt fokuserar på att utveckla och bygga ut
tätorterna. Framförallt är det Kungsbacka stad som ska växa och bli ett mer framträdande
nav i kommunen. Kommunfullmäktige har som målsättning att planera för cirka 500 bostäder per år i hela kommunen mellan 2019-2025.
Kvarteret Ejdern är i kommunens strategiska dokument utpekat som
lämpligt att omvandla från parkeringsområde och glesare bebyggelse till
blandstad. 2009 beslutade kommunfullmäktige om stadsomvandlingsprojektet Väster om ån, som innebär att centrum byggs ut med bostäder,
handel och kontor samt knyter samman Kungsmässan med innerstaden
genom ett nytt stråk. Stråket är viktigt för att centrum ska bli en helhet
och inte uppfattas som enskilda delar. Stadsdelen Valand utgör etapp 1,
som håller på att uppföras, och Ejdern utgör etapp 2.

I den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka Stad (2009) ligger
området inom det som kommunen benämner morgondagens centrum. Här
är handel och service grundstenarna för att uppnå en attraktiv centrummiljö. Bostäder i och nära centrum bidrar till att öka genomströmningen
av människor, vilket gynnar förutsättningarna för handel, kulturupplevelser, restaurangbesök och möjligheter till övernattning. Utvecklade
gång- och cykelstråk är viktiga eftersom de ökar känslan av tillgänglighet till centrum. En mer gångvänlig miljö gör Kungsbacka centrum mer
stadslikt.
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Programområdet kan genom omvandling från parkeringsområde och glesare bebyggelse till
blandad stadsbebyggelse bygga samman de mest centrala delarna i staden.

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

Planeringsprocess
Planeringsprocessen regleras i Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900) och innehåller flera skeden. Samråd sker av programförslaget där allmänheten, myndigheter, fastighetsägare med
flera kan komma med synpunkter. Programförslaget bearbetas sedan innan det godkänns
av kommunstyrelsen. Med planprogrammet som grund kan sedan en eller flera detaljplaner
upprättas, som i sin tur ger ramarna för bygglov och byggande.
Planprogram 5
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Ny Arena
Det finns många stadsomvandlingsprojekt i Kunsbacka centrum. Den yttre gula
linjen är definierad som morgondagens centrum i Kungsbacka stad, fördjupad
översiktsplan 2009.
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Tidigare ställningstaganden
Gällande detaljplaner
Programområdet omfattas av tre detaljplaner; K24 (antagen 1949), K30 (antagen 1955) samt
K73 (antagen 1979) som reglerar markanvändningen i området till allmänt ändamål, småindustri, park-, bostads- och trafikändamål. Programområdet är markerat med en svart gräns
på befintliga detaljplaner i kartan nedan. Genomförandetiden för detaljplanerna har gått ut.

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

Bakomliggande beslut och inriktningsdokument
Programarbetet grundar sig i ett antal handlingar och dokument som fastställts av politiken,
se nedan. Här läggs grunden till var och hur vi planerar.
Kungsbacka Översiktsplan 2006
Kungsbacka stad är i översiktsplanen utpekad som utvecklingsområde i sin helhet. För mer
detaljerade riktlinjer kring planerad utbyggnad hänvisas till den fördjupade översiktsplanen
för Kungsbacka stad. Kommunen arbetar med att ta fram en ny översiktsplan som i dagsläget har varit ute på samråd.
Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Kungsbacka stad 2009
Följande text är ett utklipp från den fördjupade översiktsplanen för
Kungsbacka stad 2009.

Kvarteret Ejdern
Kvarteret Ejdern är en gammal skoltomt på fyra hektar som beräknas ge plats åt cirka 150 bostäder och ett parkeringshus för innerstadens behov. Förskolan kan ligga kvar som den gör eller integreras i
den nya bebyggelsen. Den gamla skolbyggnaden från 1950-talet är
en värdefull del av stadens årsringar. Diskussioner pågår om byggnaden ska vara kvar eller inte. Eftersom området ligger så centralt
bör det ges möjlighet till detaljhandel med mera i bottenplan. Det
finns planer på en bilbro över ån vid Hamntorget. Trafiken bör i så
fall ledas till korsning vid Varlaskolan för att inte öka trafiken längs
ån. Projekten Valand och Ejdern är två viktiga projekt som kan
vidareutveckla centrum och knyta ihop de centrumdelar som finns
idag.
Planprogram 7

Parker och natur
I den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad anges att en stad bör byggas så att den
främjar fysisk aktivitet. Det ska finnas grönområden att röra sig i och emellan och gång- och
cykelstråken ska vara säkra, trivsamma och sammanhängande. I de nya större bostadsområdena bör det finnas tillgång till lek och idrott. Nya parker placeras nära områden för bostäder, service eller företag så att de kan vara en tillgång för boende eller de som arbetar.
Att vistas i parker och naturområden är bra för hälsan ur många aspekter. Undersökningar
har till exempel visat att vistelse i park- och naturområden erbjuder effektiv rehabilitering
för äldre, sjuka och handikappade. Många upplever att de får mer energi och återhämtning genom att vara i naturen. Även ur ett barnperspektiv är det gynnsamt med tillgång till
parker och naturområden då barn som leker mycket i naturen har visat sig vara mer kreativa
i sina lekar, blir starkare och får en mer utvecklad motorik än barn som sällan är ute i skog
och mark. Grönområdena ska därför ligga i nära anslutning till boendet. Ett annat mål är
också att kunna promenera längre sträckor och ta sig till fots mellan de olika grönområdena.
Därför bör stråk utvecklas och förstärkas. Det är viktigt att bebyggelsemiljön utformas med
hänsyn till behovet av rekreation och att rekreationsområdena görs tillgängliga.
Kulturmiljö
I Kungsbacka stad finns både hela miljöer och enstaka hus av kulturhistoriskt intresse.
Förutom Kungsbacka Innerstad, där området kring Stortorget är klassat som riksintresse, är
Västra Villastaden, Signeskulle och Järnvägsgatan miljöer som är intressanta ut kulturhistoriskt perspektiv.

I den fördjupade översiktsplanen föreslås fler nya bostadsområden där delar redan är bebyggda. Äldre byggnader finns på några av dessa platser. När nya planer för sådana platser görs
ska det alltid utvärderas vad det kan ge att bevara byggnader. Motivet för att bevara äldre
byggnader är att de ger spänning och bidrar till att stadens historia kan skönjas.
Kommunen arbetar med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad.
Trafikledsplan
Trafikledsplanen för Kungsbacka (2007) ingår i den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad 2009. I denna plan framgår det huvudnät av trafikleder som enligt prognoser
behövs för Kungsbacka stads utveckling fram till 2020. I trafikledsplanen beskrivs Varlavägen som en trafikled inom staden.

Trafiklederna har främst funktion för genomfartstrafik, som förbindelser mellan större vägar
utanför staden och delar av staden samt för att förbinda stadsdelarna. Trafiklederna ska ha
sådan kapacitet och utformning att de medger god framkomlighet och körkomfort. De ska
vara av sådan kvalitet att de drar till sig trafik från andra vägar och gator. Korsningar med
gång- och cykeltrafik bör som regel vara planskilda.
Grönstrukturplan
Grönstrukturplanen för Kungsbacka (2007) ingår i den fördjupade översiktsplanen för
Kungsbacka stad 2009. Det gröna ska vara en integrerad del av staden. I Kungsbacka stad
finns det till viss del brist på närliggande rekreationsområden för ”vardagsrekreation” där
man kan ta en kort promenad eller gå ut med hunden.
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Gestaltningsprogram för Kungsbackaån Åtgärdsplan för Kungsbackaån
Gestaltningsprogram för Kungsbackaån från 2008
innehåller huvudideér och principer för hur stadens
park- och naturområden ska utvecklas. Kungsbackaåns höga naturvärden ska tas tillvara och förstärkas.
Ån ska synliggöras. Människorna ska få kontakt med
vattnet. Bebyggelsen ska vändas mot ån istället för
bort från ån. Ån och dess närmaste omgivning ska
bli en hjälp att orientera sig. Olika karaktärer längs
ån ska utvecklas. I innerstaden ska åns stadsmässiga
utformning förstärkas med stensatta kajer, bryggor
med mera.

Området ligger centralt och ska utformas med en mer
stadslik karaktär än det har idag. Förslag på utformning finns framtaget. En kajpromenad
och en brygga söder om gångbron ska öka tillgängligheten till vattnet. Även nya sittplatser,
en trätrappa och en mer ordnad strandskoning ingår i förslaget.

I juni 2019 beslutade kommunstyrelsen om en Åtgärdsplan för Kungsbackaån, som är ett
tillägg till Gestaltningsprogram för Kungsbackaån från 2008. Åtgärdsplanen är en åtgärdsbeskrivning och prioritering av åtgärder från Gestaltningsprogram för Kungsbackaån.
Kommunfullmäktiges mål
Kungsbacka kommun har fem kommunövergripande mål som är antagna av kommunfullmäktige, 2017. Målen har sin utgångspunkt i visionen som beskriver hur vi vill att samhället
ska se ut år 2030.
Målen är uppdelade i fem delar.

En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i

• I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och livsstilar.
• Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.
• I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.

En hållbar utveckling och en hälsosam miljö

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

Bästa företagsklimatet i Västsverige

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

I Kungsbacka utvecklas vi hela livet

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

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

Flygfoto från området från 1924, 1960 och 2019 som visar hur området förändrats över tid.
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Varlavägen
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Bebyggelseområden
Programområdet har en central placering i staden mellan gamla innerstadens kulturmiljö,
Västra villastadens bostadsmiljö från 1940- och 50-talet och det framväxande Valandområdet. Innerstaden är kärnan i Kungsbacka och bebyggelsen/strukturen härstammar från
tidigt 1800-tal. Mitt i innerstaden ligger Kungsbacka torg.
I den framväxande stadsdelen Valand skapas nya kvarter med bostäder, handel och kontor.
Centralt i Valand möjliggörs för ett centrumstråk kantad av butiker och lokaler. Norr om
Valand ligger Kungsmässan, som är ett av regionens största köpcentrum. Kungsmässan har
nyligen utökat med en större tillbyggnad.

Ytorna inom programområdet är mycket glest bebyggda med främst en- till trevånings kommunala byggnader. Större delen av programområdet används idag som parkeringsyta. Området inrymmer en förskola och en äldre skolbyggnad. Ett flerbostadshus ligger i anslutning
till området vid Kungsgatan. Parkeringsområdet angörs från cirkulationen vid Kungsgatan/
Varlavägen samt från Sjöallén.

I programområdet södra del ligger Alléskolan, en tegelbyggnad i trevåningar. På södra sidan
om Skogsallén angränsar programområdet till tvåvånings villabebyggelse i trä och puts. I
östra delen gränsar området till den gamla innerstaden i trä/tegel/putsfasader i två till fyra
våningar. Norr om programområdet växer stadsdelen Valand i två till sex våningar fram och
närmst kvarteret Ejdern ligger ett parkeringshus i fem våningar. I västra delen av programområdet ligger Grundens förskola, en envånings träbyggnad. På norra sidan av Bissmarksgatan angränsar området till flerbostadshus som är tegelhus uppförda i tre våningar.
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1. Alléskolan används idag som boendelokaler för
nyanlända.

2. Grundens förskola längs Bissmarksgatan.

3. Skogsalléns lekpark i programområdets västa del.

4. Återvinningsstation centralt placerad i området.

5 Parkeringshus i stadsdelen Valand

6. Bostäder längs Bissmarksgatan.

7. Västra Villastaden i södra programområdet.

8. Innerstaden gränsar i östra delen.
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Alléskolan

Alléskolan stod färdig 1947 och uppfördes i rött tegel i tre våningar placerad längs med
Kungsbackaån. Skolan blev snabbt för liten och byggdes ut efter tioårs användning. 1959
uppfördes två friliggande skolhus om en våning vardera, placerade kring skolgården i
anslutning till Alléskolans huvudbyggnad. Ytterligare en paviljongbyggnad uppfördes på
1980-talet. År 2002 lades den ordinarie grundskoleverksamheten vid Alléskolan ned. Skolbyggnaden har därefter används som tillfälliga lokaler för skolelever under uppbyggnad av
Aranäsgymnasiet, Elof Lindälvsgymnasiet och Varlaskolan. Alléskolan har även inhyst ett
dagis och Lindälvens fritidsgård. 2011 flyttade Kulturföreningen Alléteatern in i skolans
gamla gymnastiksal på ett korttidskontrakt. Under 2016 och framåt har Alleéskolan använts som ett tillfälligt evakueringsboende för nyanlända. Alléskolan är en värdefull del av
stadens årsringar.

En kulturmiljöutredning av Alléskoltomten, Mats & Arne Arkitektkontor AB 2019-06-03,
har tagits fram och som sammanfattar olika värden för skolan.
• Alléskolan representerar 1940-talsarkitekturen och den offentliga bebyggelsen från
1900-talets början som det finns få av i staden.
• Skolan har en unik arkitektur med hög kvalitet i utformning och materialval.

• Skolan är välbyggd och är i gott skick med en halvmeter tjocka bärande tegelväggar.

• Skolbyggnaden har en inbyggd flexibilitet och utifrån den kulturhistoriska bedömningen
tål den anpassade om- och tillbyggnader tack vare sin höga byggnadstekniska och arkitektoniska kvalitet.
• Byggnaden länkar ihop befintligt villaområde både i skala och volym, och anknyter lätt
till en nyare modern bebyggelse.
• Alléskolan bidrar starkt till platsens och stadens identitet.

Alléskolans västra långsida

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

Ejdern

Grönområden och parker i Kungsbacka stad.

Kungsbackaån och Sjöallén
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Skogsallén

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

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

Under programarbetet har det gjorts en miljöhistorisk inventering (Geosigma, 2019-04-05)
samt en översiktlig miljöteknisk markundersökning (Geosigma, 2019-07-01). Inventeringen
sammanställde resultat av tidigare undersökningar och saneringsåtgärder samt kom med
förslag på ytterligare provtagningspunkter. Resultatet av utredningarna visar att stora delar
av området är påverkade av föroreningar. Det finns ingen tydlig indikation på att den före
detta yllefabriken i den nordöstra delen av området ska ha påverkat aktuellt område nämnvärt.

Förorenad mark finns inom området men inte i sådan omfattning att det äventyrar möjligheterna till fortsatt exploatering. I det fortsatta arbetet får man utgå från att överskottsmassor
kan behöva hanteras som förorenade och att markarbeten inom området är anmälningspliktiga.
Radon
Programområdet är placerad inom lågriskområde för radon.
Geoteknik

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

Gator och trafik
Kungsbacka kommun är huvudman för Kungsgatan samt gatorna vid Sjöallén och Skogsallén. Programområdet har genomfartstrafik via Sjöallén till Västra villastaden. Eftersom
stor del av området används som parkeringsyta med tillfart från Kungsgatan och Sjöallén
trafikeras området från flera olika håll. Inom programområdet finns även Bissmarksgatan
och Biskopsgatan som fungerar som tillfartsgator till befintliga bostäder och förskola i västra
delen av området.

Kungsgatan, som är en välanvänd genomfartsväg i centrala Kungsbacka, ligger direkt norr
om programområdet. Kungsgatan har en årsdygnstrafik (ÅDT) på cirka 17 300 fordon/dygn
(2014). Kungsgatan är hastighetsbegränsad till 30 km/h vid programområdet. Sjöallén har
en årsdygnstrafik på cirka 800 fordon (2019). Gatan vid Skogsallén, som utgör gräns mot
bostadsområdet i Västra villastaden, är enkelriktad och kan endast trafikeras i östlig riktning.
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Gång och cykel

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

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

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

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

Kungsgatan.

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

Näringsliv och handel
Programområdet är centralt beläget i staden och angränsar till innerstaden med utbud av
restauranger, kaféer, butiker, frisörer med mera. På Kungsbacka torg arrangeras ofta evenemang som drar mycket folk.

Området ligger 300 meter söder om ett av regionens största köpcentrum Kungsmässan. Här
finns ett mycket stort utbud av butiker, service och restauranger.
Stadsdelen Valand växer fram med ett centrumstråk som ska länka samman innerstaden
med Kungsmässan. Centrumstråket ska kantas av kontorslokaler, restauranger, butiker,
kaféer och bostäder.
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Förskolor och skolor i programområdets närhet.
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Förskola

Grundskola

Gymnasium

Teknisk försörjning
Vatten- och spillvatten

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

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

Hälsa och säkerhet
Risk för översvämning
Kungsbacka och Kungsbackaån är utpekat som ett av 25 områden i Sverige med betydande
översvämningsrisk. Det har lett till att myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) återkommande genomför översvämningskarteringar. En uppdaterad kartering för
Kungsbackaån publicerades under våren 2019 som innehåller även en utredning om vilka
vattennivåer stormhöjningar i havet kan tänkas orsaka. Utöver detta finns även översvämningsutredningar som utförts på uppdrag av Kungsbacka kommun.

Höga flöden i Kungsbackaån kan orsaka översvämning i höjd med planområdet men förutsätter att havsnivån vid tillfället också är högre än den normala. Klimatförändringar innebär
ökad översvämningsrisk i framtiden och här då i första hand beroende på att den normala
havsnivån blir högre än dagens.
Vattennivån vid ett klimatanpassat flöde i ån med återkomsttiden 200 år (årlig sannolikhet
0,5% år 2100) är enligt MSB:s kartering +2,0-2,2 meter vid planområdet. För den beräkningen har havsnivån ansatts till framtida medelhögvattenstånd på +1,8 meter. Dagens
medelhögvattenstånd är +1,0 meter. Klimatanpassad 200-årsnivå för stormhöjning i havet är
+2,2 meter.

Trafikbuller
Enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska
anordnas i anslutning till byggnaden. Samma värden gäller för bostadsbyggnader om högst
35 kvadratmeter men ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 dBA.
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Riktvärdena inomhus kan klaras med fasader inklusive fönster utformade med hänsyn till
ljudnivåkraven i Boverkets Byggregler (BBR).

För verksamheter finns bara riktvärden inomhus. Förutsatt standardfönster överskrids dessa
vid fasader där ekvivalenta ljudnivån är högre än 65 dBA och maximala ljudnivån högre än
80 dBA utan särskilda bullerskyddsåtgärder.
Trafiken från Varlavägen och Kungsgatan innebär att programområdet idag är delvis bullerstört.

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

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

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

Samvaro
Inom området finns det ett fåtal mötesplatser bland annat lekplats och sittbänkar längs
Sjöallén. Kopplingen till innerstadens torg och kvarteret Valand där övrigt utbud finns är
otydlig. I stort sett upplevs hela området som offentlig och en yta som kan användas av alla
invånare i Kungsbacka, men som har ett underskott på mötesplats med tanke på den centrala placeringen i Kungsbacka stad.
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Programförslag
Sammanfattning
Planprogrammet föreslår en utveckling av ett centralt område i Kungsbacka som idag främst
består av en större parkeringsyta, en äldre skolbyggnad, återvinningsstation, förskolelokaler
och trafikytor. Målsättningen är att området ska omvandlas till en blandad stadsbebyggelse
innehållande bostäder, kontor, kommunal- och kommersiell service, ytor för rekreation samt
förstärkta kopplingar till angränsande områden. Området utgör den sista länken i centrumstråket mellan Kungsmässan och innerstaden.
Programområdet ligger mycket centralt i Kungsbacka stad med närhet till innerstaden,
Kungsmässan och resecentrum. Den stora parkeringsytan skapar idag ett stadsbyggnadsmässigt hål i de mest centrala delarna som fysiskt avgränsar innerstaden med området kring
Kungsmässan. En utveckling av kvarteret Ejdern med tydliga och trygga kopplingar i form
av ett centrumstråk som kantas av en stadsmässig bebyggelse och tilltalande miljöer för rekreation och mötesplatser kommer därför länka samman innerstaden med stadsdelen Valand
och Kungsmässan på ett attraktivt sätt.
Programmet föreslår en utbyggnad av minst 250 bostäder, vilket ger ett tillskott av cirka
500 invånare centralt i Kungsbacka. Utöver bostäder skapas även flertalet kontors- och
verksamhetslokaler, en förskola och ytor för rekreation. Förslaget redovisar två alternativa
markanvändningar för Alléskoltomten. Ett förslag innebär att skolbyggnaden finns kvar
och integreras i den nya bebyggelsen. Ett annat förslag innebär att skolan rivs och ersätts
med nya byggnader. De stora antalet parkeringsplatser som finns inom kvarteret Ejdern
idag ersätts i ett stadsmässigt parkeringshus mot Kungsgatan som kompletteras med andra
funktioner som till exempel kontor och kommersiella ytor. Intentionen med programmet är
även att utveckla området intill Kungsbackaån där parkmiljöer och kontakten med ån ska
stärkas inklusive att möjliggöra för en ny bro över Kungsbackaån från Hamntorget. Programmet syftar även till ett säkerställande av Skogsallén och lekparken i programmets södra
och västra del.
Planprogrammets intentioner ska ligga till grund för kommande detaljplan.
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centrumstråket som kopplar området till innerstaden och stadsdelen Valand. Nedersta röda pilen visar koppling till Hamntorget.
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1. Bostadskvarter, flerbostadshus i fyra våningar.
Teckenförklaring
2. Bostads- och centrumkvarter, verksamhetslo		
kaler i bottenvåningen och flerbostadshus i upp
		Grönområde/park- och vattenområde
till sex våningar, hotell. Integrerat parkeringshus.
3. Bostads- och centrumkvarter, verksamhets		Utvecklingsområde, bostäder
lokaler i bottenvåningen och flerbostadshus i tre
till fem våningar, hotell. Byggnaderna trappas ner
		
Utvecklingsområde, blandad stadsbebyggelse 		 mot Västra villastaden.
		
med bland annat bostäder, kontor, verksamhets-		
4. Utbildningslokaler (ex förskola). Byggnader i
		
lokaler och parkeringshus.
upp till tre våningar föreslås att placeras mot ny
		
gata genom kvarteret Ejdern.
		Utvecklingsområde, utbildningslokaler
5. Utveckling av park- och vattenområde längs
		Programområde
Kungsbackaån.
6. Lekpark och Skogsallén bevaras.
		
1111111111111111111111 Ny gata mellan Kungsgatan och Skogsallén
		
genom kvarteret Ejdern samt utmed Skogsallén a. Centrumstråk - länk mellan Kungsmässan och
innerstaden.
		Centrumstråk
◄·····►
b. Ny vägkoppling mellan Kungsgatan och
Skogsallén med gång- och cykelväg.
		
◄·····► Ny bro vid Hamntorget
c. Ny bro mellan Hamntorget och Sjöallén.
		
◄·····► Nytt gång- och cykelstråk
d. Ny koppling mellan Bissmarksgatan, Kungs		
Befintliga gång- och cykelvägar
backaån och innerstaden.
•••••• •
e. Befintliga gång- och cykelvägar i Sjöallén och
III, IV, V, VI
Högsta antal våningar på ny bebyggelse
Skogsallén bevaras.
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Allesko1ans torg
En fl exibel p lats för kult ur och annan akti vitet för all a åldrar.
Grö nska r amar in plat sen.

AIIC:torget
Ett lum migt litet tcrg fu r exv boule
Ve rx:e, Fro nk rke

Sföallerls kajplats
Torget vi d ka1en. Gradånger skapar vattenkontakt
Tro m$. No rge

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

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

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

En viktig och bärande del i utvecklingen av kvarteret Ejdern är att binda samman innerstaden och stadsdelen Valand som en sista länk i det övergripande centrumstråket mellan
innerstaden och Kungsmässan. Centrumstråket är ett attraktivt och tryggt stråk för fotgängare och cyklister. Centrumstråket föreslås att länkas till innerstaden via en av broarna
över Kungsbackaån, kallad Vitors båge. Invid brofästet föreslås en torgyta som kopplas ihop
med stråket genom kvarteret Ejderns nordöstra hörn och vidare genom stadsdelen Valand
mot Kungsmässan.

Det är av stor vikt att utformningen och innehållet av bebyggelsen, samt miljön längs centrumstråket, utformas med god kvalitet och med hög stadsmässighet. För att centrumstråket
ska bli det primära alternativet för fotgängare krävs det att en trygg och säker trafikmiljö
skapas där bilkörandet begränsas i största möjliga mån. Stråket ska utformas med höga
gestaltningsambitioner som exempelvis markbeläggning som bryter av mot asfalt, sittmöjligheter och planteringar samt med publika funktioner i bebyggelsens bottenvåningar med
entréer mot stråket. Längs stråket är det därför viktigt att bottenvåningarna inrymmer
butiker, caféer, restauranger och kontor som lockar dit folk och på så sätt ge liv åt stråket.
Det ska finnas möjlighet till uteserveringar med långa öppettider så att stråket blir levande
även under kvällstid. Att skapa varierande mötesplatser, spännande vyer och möjliggöra för
konstutsmyckning av olika slag är ytterligare exempel på hur stråket kan inbjuda till att fler
människor vill röra sig genom området.

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

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

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

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

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

Inom kvarteret Ejdern bedöms minst 250 bostäder kunna inrymmas i flerbostadshus.
Byggnaderna ska placeras i gatuliv och bostadsgårdarna ska utformas på ett sätt som främjar
social interaktion men som även underlättar för hantering av dagvatten. Innergårdar med
stor andel grönska eller odlingslotter är exempel som uppfyller båda dessa kriterier.

Bostäderna kan uppföras i både lamellform och kvartersform beroende på den slutliga utformningen av området. Mot Kungsgatan föreslås en mer sluten bebyggelse och att lägenheterna placeras så att tyst sida kan skapas på de ställen där bullernivåerna antas vara högre än
gällande riktlinjer. Bostäderna väster om cirkulationen Kungsgatan/Valavägen utformas som
lamellhus eftersom storleken på den byggbara ytan mellan Kungsgatan och befintlig bebyggelse inte inrymmer ett större slutet kvarter.
Entréer till bostadshusen placeras mot gator och stråk för att aktivera gaturummen i området med mer människor i rörelse. Trapphus och entréer kan med fördel utformas genomgående för att stärka kontakten med bostadsgårdarna från gator och stråk.

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

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

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

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

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

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

Förslag på hur Alléskolan kan utvecklas med aktiv bottenvåning och med små underordnande tillbyggnader. Abako 2020-10-05.

Planprogram 31

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

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

Bruket i Varberg.

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

Sjöallén 6, 8 och 10, Kungsbacka stad.

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

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

Trafik
Programförslaget innebär att Sjöallén frigörs från biltrafik mellan Skogsallén och Kungsgatan. Istället kommer biltrafiken ledas in genom kvarteret Ejdern via en ny huvudgata från
befintlig cirkulation vid Kungsgatan-Varlavägen som kopplar an Skogsallén söder om Alléskolan (se bild nedan), Trafikutredning, Förvaltningen för Teknik 2020-11-13. Vägsektionen
förbi Alléskolan har minskats för att minimera påverkan på träden i Skogsallén och att de
kan bevaras. Genom att göra Sjöallén bilfri skapas även möjligheten att utveckla parkområdet intill Kungsbackaån med fokus på fotgängare och cyklisters rörelsemönster i en trygg
miljö utan bilar.
En ny bro föreslås vid Hamntorget för att koppla samman och
tillgängliggöra den delen av innerstaden. Bron ska varsamt integrera innerstadsbebyggelsen och Hamntorget med Sjöallén och
Västra Villastaden. Bron kommer att studeras vidare i ett senare
skede.

Tvärstråk genom området kommer att skapas för att säkra
tillgängligheten för boende och besökare. Centrumstråket och
tvärstråket från Bissmarksgatan mynnar ut i en torgplats invid
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brofästet (Vitors båge) som blir en viktig mötesplats i området.
Torgytan ska i största möjliga mån vara bilfri alternativt utfor- Förslag till gatusektion, ny huvudgata mellan
Kungsgatan och Skogsallén.
mas som en gångfartsgata med markbeläggning där bilar ska
köra på de gåendes villkor. Möjligtvis kan tvärstråken mynna ut
i vändplatser som tenderar att bli ytkrävande för att tillgänglighetskraven ska uppfyllas.
'
I

20

I

G

25

52

f20

T/P

B

G

I

40

J

Förslag till gatusektion, Bissmarksgatan.

Förslag för trafikering av huvudnät för motorfordonstrafik
(svart linje) och huvudnät för gång- och cykel (grön linje).
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Gång- och cykeltrafik
Möjligheter för fotgängare och cyklister kommer finnas längs den nya huvudgatan genom
området då en gång- och cykelväg föreslås på gatans västra sida samt en trottoar på den östra
sidan. Tvärstråken har trottoar på båda sidor av gatan.

De befintliga gång- och cykelvägarna i Sjöallén och Skogsallén finns kvar. Gång- och cykelbron Vitors båge som leder mot innerstaden föreslås ersättas med en mer stadsmässig och
tillgänglighets anpassad bro. Bron är en viktig del i centrumstråket och kopplar samman den
nya bebyggelsen med kulturmiljön i innerstaden.
Kollektivtrafik
Bussgatan som idag går längs Sjöallén flyttas i och med den nya sträckningen av huvudgatan
och föreslås istället ledas in i området via cirkulationen Kungsgatan och Varlavägen, genom
området vidare mot Skogsallén. I övrigt föreslås inga förändringar avseende kollektivtrafiken i området. Närheten till resecentrum skapar stora möjligheter för boende, besökare och
verksamma i området att använda hållbara transportmedel.
Parkering
Gällande parkeringsstrategi för Kungsbackas centrum ska följas och för programmet har 0,8
parkeringsplatser/bostad (inklusive besöksparkering) bedömts vara realistiskt att utgå ifrån
sett till programområdets centrala läge nära viktiga målpunkter som innerstaden, resecentrum och Kungsmässan.

Parkering för boende och verksamma i området föreslås att ske i ett parkeringshus med cirka
400 platser i den norra delen av området intill Kungsgatan samt i form av kantparkering
längs gatorna i området. Lämpliga in- och utfarter till parkeringshuset behöver studeras
vidare i kommande planarbete för att skapa funktionella, effektiva och säkra lösningar för
alla trafikslag. Parkeringsgarage under bostadskvarteren eller större ytor med markparkering
är inte aktuellt i nuläget då huvudsyftet med parkeringshuset är att samla parkeringen på ett
ställe och på så vis minska andelen genomfartstrafik inne i området.
För den nya förskolan föreslås en mindre yta för markparkering i huvudsak ske vid Bissmarksgatan samt i parkeringshuset. En angöringszon med korttidsparkering samt en hämtaoch lämna zon föreslås i direkt anslutning till förskolan längs den nya huvudgatan för att
skapa säkra på- och avstigningar utan att fotgängare behöver korsa trafikerade gator.
Parkeringshuset ska även kunna nyttjas för besökare till området och ska därför vara öppen
och tillgänglig för allmänheten under dagtid, kvällar och helger.
Cykelparkering
Gällande parkeringsstrategi för Kungsbacka centrum ska följas. Cykelparkeringar ska
placeras strategiskt i området med god tillgänglighet och höga krav på trygghet, så nära
entrépunkter som möjligt, samt i lämpliga förrådsutrymmen i flerbostadshusen för att främja
användandet av cykel.
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Grönstruktur och rekreationsytor
För att skapa goda miljöer för utevistelse är det viktigt att förstärka och utveckla det befintliga å-rummet och den grönstruktur som finns inom programområdet samt att även skapa
goda förutsättningar för ny växtlighet i kommande gatumiljöer, på förskolegård samt på de
privata bostadsgårdarna.

Området intill Kungsbackaån får en mer omsorgsfull och stadsmässig gestaltning. Läget
vid ån är en tillgång och karaktären på parkområdet ska vara mer stadslikt till exempel kan
en kajkant, likt motsatta sidan, blandat med trappor ner mot ån öka kontakten med vattnet.
Utformningen ska fokusera på tillgänglighet för fotgängare. De små privata bryggorna tas
bort och ersätts med bryggor för allmänheten. Den nya gestaltningen av å-rummet ska öka
den publika känslan.
De gamla alléerna längs Sjöallén och Skogsallén berikar programområdet och ska tas till
vara och förstärkas. En ny allé föreslås längs den nya sträckningen av huvudgatan genom
kvarteret Ejdern.

Inspirationsbilder på hur parken vid Kungsbackaån kan utvecklas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hälsa och säkerhet
Buller
En bullerutredning kommer tas fram i detaljplaneskedet. Ny bebyggelse ska uppfylla gällande riktlinjer för trafikbuller.
Skydd mot höga vattenstånd
Marknivåerna vid Sjöallén är kring +2,0 meter och blir högre åt norr och åt väster. Framtida
bebyggelse inom området bör dimensioneras för att med marginal klara en händelse med
200 års återkomsttid. Mindre eller ingen marginal kan tillåtas för vägar eller anläggningar
som kan konstrueras för att tåla en översvämning då och då.
En noggrann analys av översvämningsrisk kommer att utföras i samband med kommande
detaljplanearbete. Arbetet ska leda fram till nödvändiga restriktioner eller åtgärder som kan
visa sig nödvändiga för att möjliggöra områdets utveckling.
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Direktiv till fortsatt planarbete
Planprogrammet har utrett förutsättningarna inom flera områden men vid detaljplaneläggning behöver dessa fördjupas och ytterligare utredningar behöver göras. Här sammanfattas
viktiga frågor och inriktningar för den fortsatta planeringen som gäller för programområdet.
För att uppnå den typ av blandad stadsbebyggelse som eftersträvas för en attraktiv centrummiljö krävs ett omfattande arbete med att knyta intressenter till området för att få till de
etableringar som området behöver.

Bebyggelsen ska bestå av blandad stadsbebyggelse. Våningsantalet bör ligga mellan 3
våningar i den södra delen mot Västra Villastaden och upp till 6 våningar i den norra delen
mot stadsdelen Valand. Variation inom området är viktigt både gällande användningar
och husens gestaltning. Verksamhetslokaler i bottenvåningarna utmed centrumstråket och
Kungsbackaån är viktigt för att få en levande stadsdel med människor i rörelse under många
tider på dygnet.

Stråk. Centrumstråket framträdande plats med enhetlig markbeläggning, belysning, inslag av grönska och möjlighet till sittplatser är en fortsättning på stråket genom stadsdelen
Valand. Det viktigt att skapa aktiva fasader och lokaler med kommersiell karaktär i anslutning till stråket. Rekreationsståket längs Kungsbackaån utvecklas till en attraktiv allmän park
med vattenkontakt och ta till vara det unika centrala läget i staden. Närhet till Kungsbacka
resecentrum främjar andra resval än bil om kopplingar för fotgängare och cyklister är goda.
Om Alléskolan ska bevaras bör det utredas vidare exempelvis vad den ska inrymma och hur
den ska användas.

Parkering ska samlas i ett parkeringshus för att minimera biltrafiken inom området. Möjlighet till parkering längs gator finns i utkanten av området. Parkering för cyklar ska finnas i
respektive bostadskvarter.
Strandskydd måste upphävas när ny detaljplan tas fram.

Grönkopplingar ska tydliggöras för att parkområden och andra målpunkter ska vara enkla
att nyttja i vardagen.

Utvecklingen av utbildningslokal ska koordineras med Lokalsamordnare från förvaltningen för Service tidigt skede.
Återvinningstation ska omplaceras inom eller utanför området. FTI ska få yttra sig om ny
placering.

Skanova har ett större stråk med kablar och kanalisation längs Kungsbackaån, Kungsgatan,
Skogsallén samt ett antal kablar inom planområdet. Kontakt med ledningsägare ska ske i ett
tidigt skede om ledningar behöver flyttas.
E.ON har låg- och- mellanspänningskablar inom området. I samband med kommande
detaljplaneläggning förutsätts att hänsyn tas till befintliga ledningar. E.ON bedömer att det
krävs en till två centralt placerade transformatorstationer inom området.
Anpassa bebyggelsen efter högsta havsnivå på +3,0 meter? för att möta effekterna av klimatförändringarna. Byggnader ska placeras på högre nivå än gata.

Fordon för insamling av avfall bör ges framkomlighet genom rundkörning eller vändplaner.
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UTREDNINGAR

Geoteknisk utredning – en detaljerad geoteknisk utredning ska tas fram.

Miljöteknisk markundersökning - Länsstyrelsen förordar att miljöteknisk utredning görs
för hela programområdet för att avgränsa föroreningar och för att ta fram åtgärdsförslag för
hur föroreningarna ska saneras.

Dagvattenutredning – en detaljerad dagvattenutredning som utreder hantering av normala
mängder dagvatten och även översvämningar till följd av förändrat klimat.
Arkeologisk utredning – Länsstyrelsen rekommenderar en arkeologisk utredning görs eftersom Kungsbackas äldre stadskärna med medeltida anor är belägen på den motsatta sidan
av Kungsbackaån.

Trafikutredning – utreda trafikflöden och framkomlighet för kollektivtrafik och cykeltrafik
säkerställs. Konsekvenser av de olika broalternativen vid Hamntorget ska ingå i trafikutredningen.
Bullerutredning - Utredning som innefattar trafikbuller från väg ska tas fram för att se
vilka bullernivåer som uppnås och vilka åtgärder som krävs för att minska bullernivåer för
bostäder och skolgårdar. Utredningen ska innehålla olika scenarier och eventuell framtida
bilbro vid Hamntorget ska vara ett scenario.

Vibrationsutredning - Trafikverket rekommenderar att en vibrationsutredning tas fram för
att försäkra om att riktvärden för vibrationer inte överstigs.

Naturinventering – Trädinventering av alléerna finns och intrång i dessa ska undvikas
då de är biotopskyddade. Om dispens från biotopskydd krävs söks det hos länsstyrelsen.
Naturvärden i Kungsbackaån ska utredas. Det fortsatta planarbetet ska bedöma påverkan på
vattenområdet i Kungsbackaån.
Gestaltningsprogram - Ett gestaltningsprogram behöver tas fram för området i sin helhet
utifrån följande:
• Bebyggelsen ska placeras i gatuliv.

• Bebyggelsens bottenvåningar ska innehålla kommersiella lokaler mot gata, främst mot
centrumstråket samt Sjöallén där många människor förväntas röra sig.
• Hög täthet inom stadsdelen och utgå från en trivsam stadsmiljö i ögonhöjd.
• Studier av mötet med befintlig bebyggelse är viktiga i det fortsatta arbetet.

• De offentliga platsernas gestaltning och funktion ska beskrivas samt kostnader och genomförandet av dem så att det säkerställs.

• Tekniska anläggningar ska gestaltas så att de bidrar till stadsmiljön, placering viktig att
studera.

• För att tillgodose barn- och jämställdhetsperspektiv bör dels ytor för småbarnslek erbjudas på kvartersmark dels gestaltning av miljöer utföras med hög medvetenhet för att
skapa jämlik och jämställd användning av det offentliga rummet.
• Avstånd mellan trädstam och fasad ska vara minst fyra meter för att undvika konflikt
mellan trädkrona och fasad.
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Konsekvenser
Nollalternativ
Om projektet inte genomförs kommer området fortsatt att vara en centralt placerad parkeringsplats omgiven av gles äldre bebyggelse som skapar hål i stadsbilden mellan befintliga
bostadsområden och stadskärnan. Länken mellan Kungsmässan och innerstaden kommer
inte att byggas och grönstråket längs Kungsbackaån kommer inte att knyta an till ny bebyggelse. Området kommer fortfarande upplevas otryggt då få människor rör sig i området under kvälls- och nattetid. Det kommer även fortsättningsvis vara ett underskott i de centrala
delarna av Kungsbacka gällande centrumlokaler, förskoleplatser och bostäder.

Ekologiska konsekvenser
Med stöd av befintligt underlag så har en undersökning genomförts för att ta reda på om
förslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Syftet är att integrera
miljöaspekter i planprogrammet så att en hållbar utveckling främjas. Kommunen gör den
sammanvägda bedömningen att det aktuella planprogrammet kan innebära betydande
miljöpåverkan (som avses i miljöbedömningsförordningen SFS 2017:966 och miljöbalkens
6 kap). Planprogrammet föreslår åtgärder i vatten som sannolikt kräver tillstånd för vattenverksamhet (11 kap MB) vilket i enlighet med miljöbedömningsförordningen (2017:966) § 6
p. 1. vilket innebär betydande miljöpåverkan.
Ställningstagandet gäller för planprogrammet och nya ställningstaganden kommer att tas
för fortsatta detaljplaner.
Natur, kulturmiljö & rekreation
Utöver parkstråket i den västra delen av programområdet består området främst av hårdgjorda ytor, verksamheter och körytor. Den befintliga parken nyttjas främst av närboende
för rekreation.

När programområdet omvandlas till boendemiljöer så kommer den totala arealen av hårdgjorda ytor inom programområdet att minska till förmån för innergårdar och parkmiljöer.

Alléskoltomten har ett unikt läge i centrum med närhet till Kungsbackaån och innerstaden
som gör att platsen har stor potential att bli en attraktiv offentlig plats i centrum. Om Alléskolan renoveras och byggs till bidrar det till att kulturmiljön tas till vara och ger ett historiskt bidrag till stadsutvecklingen. Den äldre skolbyggnaden är en välkänd plats för många
kungsbackabor. En utveckling av skolbyggnaden kan möjliggöra för nya verksamheter som
restauranger, kaféer, butiker och kontor som ger ett flöde av människor i centrum.
Kulturmiljön kommer att påverkas om Alléskolan rivs och ersätts med nya byggnader. En
historisk plats utanför innerstaden går förlorad. Istället uppförs nya byggnader med olika
typer av verksamheter och bostäder och en ny plats bildas i centrala delar av staden.
Biotopskydd
Inom programområdet finns flera alléer som omfattas av generellt biotopskydd. Förslaget
innebär att det inte kommer att vara några ingrepp i Skogsallén till följd av den nya trafikföringen genom området. Kommunen har studerat alternativa utformningar av vägsträckning
genom området, Trafikutredning, Förvaltningen för Teknik 2020-11-13. Ambitionen bör
även i den fortsatta planeringen vara att undvika ingreppen i de befintliga alléer samt skapa
utrymme för nya alléer inom programområdet.
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Miljökvalitetsnormer för luft, 5 kap miljöbalken
Kungsbacka kommun är medlem i Göteborgsregionens Luftvårdsförbund och i förbundets
regi så sker det både mätningar och beräkningar av luftkvaliteten i Kungsbacka. Den senaste
mätningen av partiklar (PM10) och kvävedioxider skedde 2012 utanför Varlaskolan strax
söder om aktuellt programområde. Luftkvalitetsmätningarna vid Varlaskolan visar att halterna av kvävedioxider och partiklar generellt är låga i Kungsbacka tätort.
Vid framtagandet av detaljplanen för kvarteret Valand, direkt norr om aktuellt programområde, togs en fördjupad luftmiljöutredning fram för att titta på hur högre bebyggelse längs
Varlavägen påverkar luftkvaliteten. Slutsatsen i denna utredning är att en högre samt sluten
bebyggelse inte leder till en försämring av luftkvaliteten för boende.

Vad avser halter av kvävedioxid sker erfarenhetsmässigt en viss minskning över tiden,
till följd av den bättre reningsteknik som successivt införs i bilparken och som sänker de
genomsnittliga emissionerna av kväveoxider från fordonen. Vad gäller partiklar orsakas
partikelhalten till stor del av uppvirvlade partiklar från vägbanan. Om inga förändringar
sker av lagstiftningen beträffande dubbdäcksanvändning får man räkna med en viss, mindre
höjning av partikelhalterna.
Men med hänvisning till den låga bakgrundsbelastning så bedömer kommunen att det inte
finns någon risk att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids i en överskådlig framtid, även
om gaturummet sluts något genom föreslagen bebyggelse.
Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten, 5 kap miljöbalken
Enligt 5 kap 1 § miljöbalken får regeringen för vissa geografiska områden eller för hela
landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det
behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på
eller olägenheter för människors hälsa eller miljön (miljökvalitetsnormer).

Dagvattnet från området kommer att ledas till Kungsbackaån som har sitt utlopp i Kungsbackafjorden. Både Kungsbackaån och den slutliga recipienten Inre Kungsbackafjorden är
vattenförekomster som omfattas av miljökvalitetsnormer enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Enligt vattenmyndighetens bedömning av vattenkvaliteten har Kungsbackaån måttlig
ekologisk status, medan slutrecipienten Inre Kungsbackafjorden har otillfredsställande
ekologisk status. Målet är dock att god ekologisk status kan uppnås till 2027. Det anses som
ekonomiskt orimligt och/eller tekniskt omöjligt att vidta de åtgärder som skulle krävas för
att uppnå god ekologisk status 2021. En av de främsta orsakerna till att miljökvalitetsnormerna inte uppfylls i såväl Kungsbackaån som i Inre Kungsbackafjorden är övergödning på
grund av en betydande påverkan från källor som jord- och skogsbruk samt enskilda avlopp.
När det gäller Kungsbackafjorden är dessutom statusen för bottenfauna otillfredsställande
vilket eventuellt kan bero på syrebrist till följd av hög organisk belastning.

Planerad utbyggnad bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet i Kungsbackaån och Kungsbackafjorden negativt under förutsättning att dagvattnet omhändertas
och renas lokalt. Planerad omvandling i området innebär färre markparkeringar. Den planerade utbyggnaden kan därför bidra till att den ekologiska statusen i både Kungsbackaån och
Kungsbackafjorden förbättras.
Påverkan på Natura 2000
Slutrecipient för dagvattnet från programområdet är Natura 2000-området Kungsbackafjorden. Kungsbackafjorden har höga biologiska värden, både gällande flora och fauna. Fjorden
är påverkad av bland annat höga transporter av kväve och fosfor från omgivande landområden vilket kan ha negativ påverkan på utpekade Natura 2000-habitat. Med en god dagvattenhantering så bedöms inte Natura 2000-området att påverkas negativt av programmets
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genomförande. Den planerade utbyggnaden kan till och med bidra till en mindre belastning
på Kungsbackafjorden eftersom mängden hårdgjord parkeringsyta kommer att minska och
därigenom också en minskning av miljöstörande ämnen genom dagvattennätet. Vi arbete
närmast Kungsbackaån finns risk för sedimentflykt och grumling, det är därför viktigt med
ett kontrollprogram i syfte att minimera negativ påverkan under genomförandetiden av vattennära arbete. Försiktighetsåtgärder tas fram i samband med tillstånd för vattenverksamhet.
Markmiljö
Under detaljplanearbetet kommer mer undersökningar genomföras, som kompletteras med
jordprover och analyser, för att ännu tydligare avgränsa föroreningarna och hur de ska saneras. Innan området börjar bebyggas kommer saneringen säkerställa att inga föroreningar riskerar att påverka människor eller närliggande vattendrag. En utbyggnad av området bidrar
därmed till minskade miljö- och hälsorisker.

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

Sociala konsekvenser
Barnkonsekvenser
En blandning av bostadstyper och upplåtelseformer som föreslås i området innebära att
familjer och barn i olika livssituationer har möjlighet att bosätta sig i området. Förslaget
innebär förbättrade möjligheter för barn att röra sig över stora delar av programområdet och
på ett enklare och tryggare sätt kunna ta sig till sina målpunkter, även utanför programområdet. Utformningen av lokalgator samt utbyggnad av gång- och cykelstråk inom området
kommer medföra att gång- och cykeltrafiken inom och i anslutning till området förbättras.
Det goda utbudet med kollektivtrafik är positivt för barns mobilitet att röra sig mellan skola,
hemmet och aktiviteter utan att bli beroende av föräldrarnas möjlighet att skjutsa.
Programförslaget innehåller möjlighet att bygga en ny större förskola som gränsar till den
befintliga lekparken. Förskolegården ska kunna nyttjas av allmänheten på kvällar och helgdagar. Förskolan och den befintliga lekplatsen kan bli målpunkter som används av barn från
ett större område än programområdet. Det är viktigt med utformningen på de offentliga
miljöerna och förskolegården som kommer att användas av de yngre med tanke på trygghet
och säkerhet. Till dessa platser ska gena och säkra gång- och cykelvägar skapas som är viktiga att arbeta vidare med i den fortsatta planeringen av området. Barnperspektivet kommer
att beskrivas mer utförligt i detaljplaneskedet.
Mångfald
Området bör få en stadslik karaktär med bostäder och där flera olika funktioner som kommunal- och kommersiell service, kontor och kulturella aktiviteter behöver ta plats. Det är
viktigt att det skapas aktiva fasader längs med centrumstråket och längs Kungsbackaån då
mycket människor kommer röra sig i och längs med området. Behåll kultur- och föreningslivet inom området eller i områdets närhet. Det är av stor vikt att bostäder i blandade
upplåtelseformer och storlekar skapas inom området. Skolgården bör göras tillgänglig som
en mötesplats för de yngre även när skolan är stängd.
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Vardagsliv
En blandning av bostäder, kommersiella verksamheter och förskola kommer leda till att en
bredare målgrupp rör sig i området. Det är viktigt att utnyttja rekreationsmöjligheten vid
Kungsbackaån samt dess potential som offentlig mötesplats.

Det är av stor vikt att utveckla de gröna inslagen samt att skapa spännande och variationsrika stråk och gatumiljöer som kopplar ihop staden och som på så vis kan locka människor till
att röra sig i området. För att möjliggöra ett rikt offentligt liv och värna de boendes möjlighet till kvalitativa uteplatser bör bostadskvarteren slutas. Det ger en tydlig gräns mellan det
privata och offentliga.
Trygghet
En blandning av funktioner kommer innebära fler människor i rörelse även under kvällstid
och på helger och bostäderna kommer öka den upplevda tryggheten med fler ögon på platsen
dygnet runt, året runt.
Rekreationsområdet längs Kungsbackaån kommer få en viktig funktion och behöver utformas med noggrann planering med belysning och utblickar från bostäderna för att inte
upplevas som öde och otryggt på kvällar. Det är viktigt att prioritera god överblickbarhet
och trygghet i parkeringshuset med hjälp av bland annat belysning.

Det är viktigt att inte skapa några baksidor utan istället aktivera kvarterens bottenvåningar
med bostäder, verksamheter eller liknande som bidrar till en ökad mängd människor i rörelse i området.
Gena och väl upplysta stråk för fotgängare och cyklister är en förutsättning för att människor ska röra sig till fots på platsen.
Mobilitet
Det finns stora möjligheter att stärka kopplingar till angränsande områden genom att koppla
ihop gång- och cykelvägar, exempelvis genom en utveckling av parkstråket. Närheten till
busshållplats och tågstationen innebär att det finns goda förutsättningar att med enkla
medel minska bilberoendet i området för de som kommer flytta in i och verka på platsen.
Fler cykelparkeringar bör tillskapas och möjlighet för bil- och cykelpool i området. Större
delen av parkering samlas i ett parkeringshus för att minska trafik genom området. En ny
bro vid Hamntorget över Kungsbackaån ökar flödet av människor.
Samvaro
Genom att aktivera området hela dygnet året runt, utveckla stråk, skapa en kvalitativ och
innehållsrik parkmiljö utmed Kungsbackaån samt möjliggöra för mindre platsbildningar
längs stråken och korsningspunkter skapas en attraktiv och variationsrik stadsdel.

Hållbarhetsaspekter
Genomförandet av planprogrammets intentioner är i många avseenden resurseffektiv samhällsplanering. Kungsbacka är en gles stad där förtätning i centrala delar kan medföra flera
positiva hållbarhetsaspekter, både sociala och miljömässiga. Att förbättra åstråkets kvaliteter
ger ett lyft åt området och för hela staden. Det stationsnära läget möjliggör hög andel kollektivtrafikresenärer.

Planprogram 43

Genomförandebeskrivning
Inledning
Här redovisas hur kommande detaljplan inom programområdet är tänkt att genomföras
ur ett organisatoriskt, fastighetsrättsligt, tekniskt och ekonomiskt perspektiv. Dessa frågor
kommer att belysas ytterligare i det efterföljande detaljplanearbetet. Nedan redovisas de
huvudsakliga inriktningarna för genomförandet. Organisatoriska frågor
Tidplan och etappindelning
Nedan är en tidplan för fortsatt programarbete och kommande detaljplanearbete med efterföljande genomförande av detaljplanen. Hela programområdet är tänkt att omfattas av en ny
detaljplan, med undantag från bron vid Hamntorget, se bild nedan. Utbyggnaden av planområdet är planerad att ske etappvis och etappindelningen kommer att bestämmas under
detaljplanearbetet.

Inom programområdet finns befintliga byggnader som behöver rivas för att området ska
kunna exploateras. Kommunen hyr ut lokaler till både privata och kommunala verksamheter.
Hyreskontrakten kommer att sägas upp och kommunen avser att lösa ersättningslokaler för
de kommunala verksamheterna på annan plats.
Tidplanen kan komma att justeras efter hand.
Planprogram

Samråd planprogram			
Godkännande planprogram		

1 kv. 2021
2 kv. 2021

Markanvisning				2023

Detaljplan				2024-2025

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

Fastighetsägare
Kungsbacka kommun
Kungsbacka kommun
Kungsbacka kommun

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

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

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

Ejdern 5 och 8

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

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

Ledningshavare
Statkraft
Statkraft

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

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Anläggningar inom allmän plats
Kommunen kommer att vara huvudman för allmän plats i kommande detaljplan och ansvarar därmed för utbyggnad och framtida drift och underhåll. Allmän plats inom planområdet
omfattar bland annat gata och park.
Anläggningar inom kvartersmark
Exploatören/exploatörerna ansvarar för utbyggnad av kvartersmark för bostads- och verksamhetsändamål vad avser utförande, kostnader samt framtida drift och underhåll. Ansvaret
omfattar samtliga anläggningar inom kvartersmark såsom till exempel bostadshus, miljöhus/
förråd, gemensamma gårdar, dagvattenanläggningar, parkeringar för cykel samt lek- och
grönytor.
Kommunen ansvarar för rivning av befintliga byggnader och anläggningar inom programområdet. Kommunen ansvarar även för utbyggnad samt drift och underhåll av ny skolbyggnad inom planområdet.

Ansvar för uppförande och förvaltning av nytt parkeringshus ska fastställas innan detaljplanearbete startar.
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Anläggningar inom vattenområde
Kommunen ansvarar för rivning av befintlig bro över Kungsbackaån som kopplar samman
Sjöallén med Norra Torggatan och kallas Vitors båge. Kommunen ansvarar vidare för uppförande och framtida drift och underhåll av ny bro som ersätter befintlig bro.
Programmet föreslår en ny bro över Kungsbackaån som förbinder Hamntorget med rekreationsområdet utmed Sjöallén. Bron avses inte att tas med i kommande detaljplan för
kvarteret Ejdern, utan kommer att planeras ihop med en översyn av Hamntorgets framtida
användning.

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

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören avseende
projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende omläggning av ledningar
bör tecknas mellan ledningsägaren och exploatören, innan detaljplanen antas av kommunen,
för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt.

Avtal
Principavtal
När planprogrammet godkänts och innan detaljplanearbetet startas avser kommunen att
teckna ett principavtal med exploatören/exploatörerna som tilldelats markanvisning. Principavtalet avser bland annat att reglera:

• Principer för fördelning av kostnader för åtgärder inom allmän plats samt vem som utför
åtgärderna
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• Upplåtelse av allmän platsmark
• Marköverlåtelse
• Upplåtelseform

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

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

Tekniska frågor
Gator
Kommunen ansvarar för utbyggnad och bekostandet av samtliga gator inom allmän plats i
kommande detaljplan.
Gång- och cykelvägar
Kommunen ansvarar för utbyggnad och bekostandet av samtliga gång- och cykelvägar inom
allmän plats i kommande detaljplan.
Broar
Kommunen ansvarar för och bekostar rivning av befintlig bro samt uppförande av ny bro,
som förbinder Sjöallén med Norra Torggatan.
Parkering
All parkering för den nya bebyggelsens behov avses att lösas i ett gemensamt parkeringshus
inom kvartersmark inom programområdet. Ett samutnyttjande av parkeringsplatserna för
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bostäder och verksamheter bedöms kunna ske som minskar det totala parkeringsbehovet
inom programområdet.
Park
Parkområden som utgör allmän plats i kommande detaljplan ska iordningställas och bekostas av kommunen i enlighet med planförslaget.
Återvinningsstation
Befintlig återvinningsstation inom programområdet avses att flyttas i samband med genomförandet av efterföljande detaljplan. En dialog har inletts med Förpacknings- och tidningsinsamlingen om att hitta en ny lämplig plats i närområdet för återvinningsstationen.
Vatten, spillvatten och dagvatten
Kommunen har befintliga allmänna VA-ledningar inom programområdet, där huvuddelen av ledningarna ligger utmed Skogsallén, Sjöallén, Kungsgatan och Bissmarksgatan och
påverkas inte av programförslaget.

Kommunen anlägger samtliga nya VA-ledningar inom programområdet och anslutningsavgift kommer att debiteras enligt vid debiteringstillfället gällande VA-taxa.
Omhändertagandet av dagvatten inom programområdet kommer att utredas vidare i kommande detaljplan, men utgångspunkten är att all fördröjning ska ske inom kvartersmark
innan det kopplas på kommunens dagvattennät.
Övriga ledningar
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören avseende
projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende omläggning av ledningar
bör tecknas mellan ledningsägaren och exploatören, innan detaljplanen antas av kommunen,
för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt.
El
Eon är el-operatör inom programområdet och har befintliga ledningar i Skogsallén, Kungsgatan, Bissmarksgatan, Biskopsgatan, och utmed Kungsbackaån. Ledningar i Skogsallén,
Kungsgatan och Bissmarksgatan bedöms inte påverkas av genomförandet av programförslaget. Ledningar i Biskopsgatan och utmed Kungsbackaån kan komma att behöva flyttas
beroende på hur efterföljande planförslag utformas och vilka åtgärder som föreslås i åkanten.
Vid en eventuell ledningsflytt står kommunen kostnaden i enligt med det markavtal som är
upprättat mellan kommunen och Eon.
Den föreslagna byggnationen inom området bedöms behöva två nya transformatorstationer
för att hantera elförsörjningen. Placeringen av transformatorstationerna ska utredas i detaljplanearbetet och E-områden för teknisk anläggning läggs in i plankartan och transformatorstationerna säkerställs lämpligen genom bildande av ledningsrätt.
Tele
Skanova har befintliga ledningar inom programområdet, där huvuddelen av ledningarna
ligger i Sjöallén, Skogsallén, Kungsgatan och Biskopsgatan och bedöms inte påverkas av
genomförandet av programförslaget.

Telenor har befintliga ledningar inom programområdet som är förlagda i Skogsallén och
Sjöallén och ledningarna bedöms inte påverkas av genomförandet av programförslaget
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Fjärrvärme
Statkraft har ledningar för fjärrvärme och fjärrkyla inom programområdet. Befintliga
ledningar utmed Kungsbackaån/Sjöallén och Skogsallén bedöms inte påverkas av nuvarande programförslag. För befintlig ledning väster om befintlig förskola avses ledningen att
säkerställas med u-område i efterföljande detaljplan. Ledningsrätt har upplåtits för samtliga
ledningar inom programområdet.
Bredband
Kungsbacka bredbandsnät har bredbandsledningar inom programområdet. Befintliga ledningar utmed Kungsbackaån/Sjöallén, Skogsallén, Kungsgatan och Bissmarksgatan bedöms
inte påverkas av nuvarande programförslag. Ledningar i Biskopsgatan kommer eventuellt att
behöva flyttas. Ledningsägaren står kostnaden för flytt och nedläggning av nya ledningar
till den planerade bebyggelsen.
Markmiljö
Inom programområdet förekommer förorenad mark, men föroreningarna bedöms inte
påverka bebyggelsen som föreslås i programmet, utan kan hanteras i samband med utbyggnaden av området, se sida 19. Kommunen ansvarar för eventuella merkostnader för sanering
av förorenad mark, så att kraven för KM (känslig markanvändning) och MKM (mindre
känslig markanvändning) uppfylls i enlighet med de olika föreslagna ändamålen.

Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Kommunens investeringsekonomi

Kommunen genom kommunstyrelsens förvaltning får kostnader för rivning av befintliga
byggnader inom programområdet samt eventuell marksanering.

Kommunen genom kommunstyrelsens förvaltning får kostnader för utbyggnad av anläggningar inom allmän plats med kommunalt huvudmannaskap dvs gator, parkmark och gångoch cykelvägar.
Kommunen genom Serviceförvaltningen får kostnader för uppförande av skolbyggnad med
tillhörande gård och parkering, bygglov, anslutningsavgifter till el-, tele/bredband, fjärrvärme och VA-ledningar mm.

Kommunen genom Tekniska förvaltningen får kostnader för rivning av befintlig gång- och
cykelbro (Vitor båge - Norra Torggatan) och uppförande av ny gång- och cykelbro.

Kommunen genom Tekniska förvaltningen får kostnader för utbyggnad av nya VA-ledningar samt nya anslutningspunkter, vilket finansieras genom uttag av anslutningsavgifter.
Kommunen kommer även att få kostnader för allmänna parkeringsplatser som förvinner
när programområdet byggs ut och som planeras att ersättas med parkeringsplatser i det nya
parkeringshuset.
Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi

Kommunen genom Tekniska förvaltningen får kostnader för drift och underhåll av gator,
parkmark, gång- och cykelvägar, broar, dagvattenanläggningar och VA-ledningar.

Kommunen genom Serviceförvaltningen får kostnader för drift och underhåll av skolbyggnad med tillhörande gård och parkering.
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Datum

2021-05-12
Dnr

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

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Statliga och regionala myndigheter
1. Länsstyrelsen
Råd om tillämpningen av PBL Förhållande till ÖP Planförslaget är förenligt med Kungsbackas
gällande översiktsplan från 2006. Planförslaget är även förenligt med fördjupad översiktsplan
från 2009 för Kungsbacka stad.
Risker
Förorenat område
Länsstyrelsen delar kommunens mening avseende att mer undersökningar behövs för att tydligt
avgränsa föroreningarna samt för att ta fram åtgärdsförslag för hur föroreningarna ska saneras
och därmed säkerställa att inga föroreningar riskerar att påverka människor eller närliggande
vattendrag.
Trafikbuller vid bostäder
I programhandlingarna anges att en bullerutredning kommer tas fram i detaljplaneskedet. Ny
bebyggelse ska uppfylla gällande riktlinjer för trafikbuller. Länsstyrelsen anser att det bör
säkerställas i detaljplanen att de riktvärden som anges i förordningen (2015:216) om trafikbuller
vid bostadsbyggnader klaras.
Trafikbuller på skolgårdar
Naturvårdsverket har publicerat riktvärden för trafikbuller på nya och befintliga skolgårdar.
Länsstyrelsen anser att en bullerutredning för eventuella skolgårdar bör tas fram i
detaljplaneskedet. Det bör säkerställas i detaljplanen att Naturvårdsverkets riktvärden för
eventuella skolgårdar klaras.
Barnperspektivet
Barnperspektivet bör beaktas tydligare i planprogrammet och efterkommande detaljplan. Frågor
om vilka konsekvenser, utöver trafikförhållanden, som utbyggnaden av aktuellt område får för
barn bör lyftas. Även positiva effekter av eventuella planerade åtgärder specifikt för barn bör
beskrivas.
Strandskydd
I detaljplanen ska det tydligt framgå av plankartan vilka områden som omfattas av strandskydd.
Upphävande av strandskyddet hanteras lämpligen genom planbestämmelser.
I planbeskrivningen ska det framgå vilka särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken som
åberopas för upphävande av strandskyddet, vilka natur- och friluftsvärden som finns på platsen
samt varför intresset av att ta området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset.
Länsstyrelsen vill erinra om att mark som sedan tidigare är planlagd men inte bebyggd inte är
ianspråktagen i miljöbalkens mening. Mot bakgrund av Kungsbackaåns mycket höga naturvärden
krävs det synnerliga skäl för att upphäva/ge dispens från strandskyddet om åtgärderna kan ha en
negativ inverkan på de värden som strandskyddet avser skydda.

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (40)
Enligt 7 kap. 18 f § miljöbalken ska ett upphävande av strandskydd inte omfatta ett område som
behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa en fri
passage för allmänheten samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om
en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade
byggnadernas eller anläggningarnas funktion.
Naturmiljö
Natura 2000
Kungsbackaån mynnar i Kungsbackafjorden och dess Natura 2000-område. I planbeskrivningen
bedöms att ingen påverkan kommer ske av ett genomförande och att det till och med kan bli
bättre. En tydligare genomgång av grunderna för den bedömningen behöver finnas med i
underlaget.
Av planbeskrivningen ska det framgå hur Natura 2000-områden påverkas och hur man har
kommit fram till detta. Görs bedömningen att planerade åtgärder på ett betydande sätt kan
påverka miljön i ett Natura 2000-område krävs en tillståndsprövning enligt 7 kap. 28 a §
miljöbalken.
Biotopskydd
Det bör anges ett skydd i plankartan för de utpekade områdena som omfattas av biotopskydd. En
gränsmarkering bör dessutom läggas in. Vidare bör det i planbeskrivning anges att åtgärder som
kan skada naturmiljön i ett biotopskyddat område kräver dispens. Dispens söks hos länsstyrelsen
och kan medges om det finns särskilda skäl.
Länsstyrelsen ser positivt på kommunens ambition att integrera de befintliga alléerna i
stadsplaneringen och ser dem som en tillgång istället för ett hinder. Den ambitionen bör
säkerställas vid planläggningen.
Kungsbackaån
Kungsbackaån har höga naturvärden. Ån är bland annat viktig för vandrande fisk så som lax,
öring och havsnejonöga. Havsnejonögat är starkt hotat och har endast några få lekplatser kvar,
varav en är Kungsbackaån. Dess larver lever nedgrävda i sediment i strandkanten på vattendrag
tills de är tillräckligt stora för att vandra ut till havs. Sverige har en skyldighet gentemot EU att
säkerställa att arten har ett gynnsamt bevarandetillstånd i landet varför det är viktigt att planerade
åtgärder (erosionsskydd, bryggor, broar mm) i strandkanten ut över vattenmassan inte riskerar att
påverka åns naturvärden negativt. En redogörelse för hur påverkan bedöms och på vilka grunder
behöver finnas med i underlaget. Bedömningen behöver även sättas i relation till ett eventuellt
upphävande av strandskyddet.
Kulturmiljö
Det framgår tydligt i både planprogram och kulturmiljöutredning att Alléskolan är en värdefull
årsring i Kungsbacka som en unik representant för 1940-talets offentliga arkitektur. Byggnaden
är sedan tidigare identifierad som särskilt kulturhistoriskt värdefull i den länstäckande
bebyggelseinventeringen och det är länsstyrelsens uppfattning att utpekad bebyggelse bör
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bevaras. Den tidstypiskt utformade byggnaden är av hög kvalitet i både utformning och material
och den bör förses med lämpliga varsamhetsbestämmelser och utvecklas på ett funktionellt och
varsamt sätt för att fortsätta vara en symbolbyggnad i staden, ett ankare i den nya stadsdelen och
dessutom binda samman den äldre centrumkärnan, Västra villastaden och stadens nya områden.
Den kulturmiljöutredning som tagits fram för Alléskolan är gedigen och visar på ett bra sätt
skolans kulturhistoriska sammanhang, karaktär och värden. Ett klokt och hållbart förvaltande av
befintlig bebyggelse med hög kvalitet i både utformning och material ligger i linje med
kommunens strävan att bygga en stadskärna med blandad stadsbebyggelse, där både funktioner,
stil och höjd varierar. Att utveckla Alléskolan och byggnadens tydliga roll i stadsrummet kan leda
till ett levande och spännande gaturum med koppling till Kungsbackas identitet och historiska
utveckling samtidigt som det ger den stadsmässighet som önskas i den nya stadsdelen.
I kulturmiljöutredningen framgår att skolbyggnaden är i bra skick och byggnadens karaktär
bedöms också tåla förändringar. Planprogrammet tar upp relevanta exempel på projekt i stadens
närhet där man vågat se potential i befintlig äldre bebyggelse och skapat något nytänkande som
blivit både attraktiva besöksmål och trivsamma livsmiljöer. De illustrationer och förslag som
tagits fram i planprogrammet visar på ett bra sätt ambitionen och möjligheterna som finns i det
fortsatta planarbetet om Alléskolan bevaras.
Bland motiven för att bevara äldre bebyggelse hade det varit intressant med ett resonemang kring
kulturmiljö kopplat till resurstänkande och hållbar utveckling ur ett ekologiskt perspektiv, med
tanke på nationella miljömål, Agenda 2030 och den nationella politiken för gestaltad livsmiljö.
Arkeologi
Inom det planerade detaljplaneområdet finns inga fornlämningar registrerade men platsen har
heller aldrig underkastats någon arkeologisk undersökning. Då Kungsbackas äldre stadskärna,
med medeltida anor, är belägen på den motsatta sidan av Kungsbackaån och således i kvarteret
Ejderns direkta närhet, är en arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11 § kulturmiljölagen motiverad
inför eventuell byggnation. Omfattningen av en sådan utredning är beroende av markingreppens
omfattning. Begäran om arkeologisk utredning ansöks hos länsstyrelsen.
Dagvatten
Planprogrammet anger att omhändertagande av dagvatten kommer att utredas närmare i
detaljplanerna. Länsstyrelsen vill framför att det vore positivt att utreda frågan i planprogrammet
då man här har möjlighet att ta ett vidare grepp på dagvattenhanteringen och utreda eventuell
påverkan från hela planprogramområdet.
Länsstyrelsen delar dock kommunens bedömning att med en god dagvattenhantering kommer
sannolikt påverkan på recipient att minska i och med en överlag mindre andel hårdgjord yta och
mindre ytor för parkering.
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar
kommunens åsikt. Samråd ska hållas med länsstyrelsen om miljökonsekvensbeskrivningens
avgränsning och omfattning.
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Övrigt
Yttranden från Trafikverket, Lantmäteriet och Statens Geotekniska Institut ska beaktas.
Kommentar: Synpunkterna noteras. I det fortsatta planarbetet kommer utredningar tas
fram för dagvatten, buller, markmiljö, naturinventering av Kungsbackaån, geoteknik och
arkeologi.
Alléskolan är en byggnad som är unik för staden vilket även den framtagna
kulturmiljöutredningen påvisar. Genom att bevara Alléskolan och utveckla den skapas
möjligheter att spara en byggnad som talar om platsens historia samtidigt som
möjligheten finns att varsamt utveckla byggnaden med ett blandat innehåll. Ur ett
hållbarhetsperspektiv är det positivt att bevara och utveckla byggnaden då byggnaden är
i gott skick samtidigt som de sociala hållbarhetsaspekterna uppfylls med möjlighet till att
utveckla såväl kulturella som kommersiella verksamheter i byggnaden som kan bli något
unikt för staden. Ett bevarande av Alléskolan bidrar även till en god gestaltad livsmiljö då
bebyggelsens årsringar i staden tydliggörs och karaktärsskapande bebyggelse bevaras.
Om Alléskolan rivs är det av stor vikt att ny bebyggelse anpassas till områdets och
innerstadens karaktär avseende volym och utformning. Det är även av stor vikt att ny
bebyggelse i så fall tillåts få ett varierat innehåll där verksamheter som saknas i
närområdet tillåts ta plats. Beslut om Alléskolan ska bevaras eller inte beslutas inte i
detta planprogram utan i ett senare skede.
Barnperspektivet i den sociala konsekvensanalysen kommer att beskrivas mer utförligt i
detaljplaneskedet.
Bedömningen av att Natura 2000 inte påverkas av ett genomförande av förslaget har
utvecklats i planprogrambeskrivningen. Även ett stycke om hållbarhetsaspekterna av
förslaget har förts in i programbeskrivningen.
2. Lantmäteriet
Lantmäteriet påpekar att för plangenomförandet är nedanstående viktiga frågor där planen måste
förbättras.
Gällande tomtindelningar
Inom planområdet finns flera gällande tomtindelningar: Tomtindelning: 38-ejdern, 41-tärnan, 42svanen, 43-måsen, 44-hägern, 46-duvan, 47-örnen, 53-orren, 54-storken, akt 1384K-235, antagen
1930-12-31.
Tomtindelning: 38-ejdern, akt 1384K-815, antagen 1957-03-30
Tomtindelningar gäller numera som fastighetsindelningsbestämmelser till gällande detaljplan.
Eftersom tomtindelningarna enbart finns arkiverade hos kommunen vilket innebär att
Lantmäteriet inte har tillgång till akterna, så kan Lantmäteriet inte bedöma hur den kommer att
påverkas.
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Lantmäteriet vill dock uppmärksamma kommunen på detta och anser att tomtindelningen bör
omnämnas i planprogrammet precis som de gällande detaljplanerna för området gör. Vid ny
planläggning upphävs fastighetsindelningsbestämmelserna inom det nya planområdet per
automatik. Planområdesgränsen för den nya planen måste dock anpassas till
fastighetsindelningsbestämmelserna så att den inte dras rakt igenom vad som är bestämt att bli en
fastighet enligt äldre tomtindelning. Om så ändå görs är rättsläget oklart om vad som då gäller
och det finns risk för problem vid framtida fastighetsbildning.
Berörda rättighetshavare
Inom området för planprogrammet finns två gällande ledningsrätter 1384-84/146.1 och 138484/38.1, de skulle kunna omnämnas under Markägoförhållanden – Berörda rättighetshavare.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Avsnittet om Markägoförhållande i
programbeskrivningen justeras och berörda rättighetshavare har kompletterats med
ledningshavare.
3. Trafikverket
Transportsnål planering
Trafikverket ser positivt på att kommunen planerar för bostäder i centrala delar av Kungsbacka
tätort med närhet till service, skola, arbetsplatser och kollektivtrafik. Härigenom kan man minska
bilberoendet och nå mål om en minskad klimatpåverkan.
Gång och Cykel
Trafikverket noterar att det finns god gång- och cykelvägar inom området och möjligheter att
förbättra kopplingar.
Trafikflöde
Planförslaget behöver kompletteras med uppgifter om det ökade transportbehov som den
föreslagna exploateringen förväntas medföra och hur det bedöms påverka det statliga vägnätet
längs väg 158 och vid på- och avfarter till väg E6/20. En trafikutredning måste utvärdera
exploateringens påverkan på trafiksystemets framkomlighet och trafiksäkerhet utmed allmänna
vägen.
Bullerstörning
Fastigheten är i ett bullerutsatt läge. Eftersom bullerutredningen inte finns i översända handlingar
utgår Trafikverket från att kommunen har beaktat bullerfrågan och att bebyggelsen kommer klara
bullerförordningar (SFS 2015:216). Enligt Trafikverkets krav för Buller och vibrationer vid
planering av bebyggelse (TDOK 2017:0686) som gäller från 2018-02-01 har förskolgården
särskilda krav:
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Skolor, vårdlokaler, kontor och hotell
Tabell 3. Riktvärden för buller fdln väg- och spårtrafik pli ny s kolgllrd och vid äldre s kolgård 5.
Ekvivalent ljudnivå, Maximal ljudnivå,
L.,. ..h, utomhus
L uu Utomhus
Nv skolszård
De delar av gllrden som är avsedda för lek,
vila och n,,da2ornsk verksamhet
Övril!a vistelsevtor inom skoldrden

5odBA

7odBA

~~dBA

7o* dBA

Äldre s kol!!ård
De delar av gården som är avsedda för lek,
55dBA
7o * dBA
vila och pedal(ogisk verksamhet
' Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per ma.x1:imme under ett årsmedeldygn, under den tid då
skolgården nyttjas (exempelvis 07-18).

Vibrationer
Vid byggnation i närheten av stora trafikled är det viktigt att tillse att riktvärden för vibrationer
inte överstigs. I utrymmen där människor stadigvarande vistas ska 0,4 mm/s vägd RMS inte
överstigas enligt Trafikverket och Boverket (TDOK 2014:1021). Vid planering av ny bebyggelse
i flera våningar nära järnvägen är det bra att beakta risken för uppkomst av vibrationsstörningar.
Val av byggnadskonstruktion har stor betydelse eftersom svaga markvibrationer kan förstärkas
uppåt i byggnaden om den är felaktigt utformad. Vibrationerna ger sällan upphov till skador på
själva byggnaden men kan uppfattas som störande, detta bör särskilt uppmärksammas vid
planering av lokaler för vila, kontorsarbete, utbildning och annan störningskänslig verksamhet.
Klimatanpassning
Trafikverket noterar att vid höga flöden i Kungsbackaån kan orsaka översvämning i höjd med
planområdet och att klimatförändringar innebär ökad översvämningsrisk i framtiden.
Kommentar: Synpunkterna noteras. I det fortsatta planarbetet kommer en
trafikutredning att tas fram som klarlägger planförslagets förväntade trafikflöde och hur
det bedöms påverka det statliga vägnätet. Även buller-, vibrations- och riskutredningar
kommer tas fram i det fortsatta planarbetet.
SGI
SGI vill uppmärksamma på att planunderlaget saknar viktiga detaljer från den utförda
geotekniska undersökningen (såsom plan- och sektionsritningar). SGI har således inte haft
möjligheten att studera handlingarna till önskad nivå och anser att planen behöver kompletteras
med ovannämnda handlingar.
Kommunen har i planbeskrivningen kommenterat att "stabiliteten kan bedömas vara
tillfredsställande för befintliga förhållanden och med något lägre säkerhet närmast ån. För att
säkerställa stabilitet även närmast ån skulle till exempel avschaktning av släntkrön kunna
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genomföras. Ingen belastning bör påföras marken mellan Sjöallén och Kungsbackaån utan
stabilitetsförbättrande åtgärder". Kommunen har även kommenterat att "en detaljerad geoteknisk
utredning ska göras i samband med kommande detaljplanearbete som bland annat kommer att
lyfta åtgärdsförslag med avseende på stabilitet och rekommendationer för grundläggning för ny
bebyggelse".
SGI ser positivt på att kommunen avser komplettera underlagen med en stabilitetsutredning för
de planerade förhållandena i samband med det kommande detaljplanearbetet. SGI kan konstatera
att planförslaget kan medföra större belastningar än de som har beaktats i stabilitetsutredning från
2007 och anser att den kommande geotekniska utredningen behöver värdera vilka belastningar
som blir aktuella. Krävs det åtgärder eller restriktioner för att stabiliteten för planerade
förhållanden ska vara tillfredsställande, behöver dessa säkerställas i planen på ett plantekniskt
godtagbart sätt.
Kommentar: Synpunkterna noteras. En mer detaljerad geoteknisk utredning kommer att
tas fram i fortsatta planarbetet.
5. Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har inget att erinra på planprogrammet.
Räddningstjänstens informerar om att insatstiden i planområdet understiger normalt 10 minuter.
Detta inbegriper även räddningstjänstens maskinstege.
Planerat vägnät bedöms ge möjlighet för räddningstjänstens fordon att kunna ställas upp på så vis
att avståndet mellan fordon och byggnaders angreppspunkter inte överskrider 50 meter.
Området är befintligt utformat med tillgång till brandpostnät som uppfyller avstånden som anges
i Svenskt Vatten VAV P83. Beroende på hur tillkommande byggnader placeras kan ytterligare
brandposter behövas inom planområdet.
Inga riskkällor i form av transportleder för farligt gods eller verksamheter med tillstånd för
hantering av brandfarlig eller explosiva vara som påverkar den planerade bebyggelsen har
identifierats i planområdets närhet.
Kommentar: Synpunkterna noteras.
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Sakägare
6. Valand 6.6 med flera
Aranäs tycker generellt att förslaget är bra och att det är viktigt att kvarteret Ejdern blir bebyggt.
Aranäs tycker att det är bra att det byggs en bro vid Hamntorget för att det är viktigt för flödet i
staden.
Aranäs tror att Alléskolan kommer att bli kostsam att renovera och förändra. Det finns risk är att
man inte kommer känna igen fastigheten efter ombyggnad. Tillgänglighet, brandavskiljningar,
VVS installationer med mera kommer krävas och Aranäs ställer sig frågan hur tidstypisk är
byggnaden efter förändring. Aranäs undrar om det har gjorts stättningsmätningar.
Kungsbackaån är en tillgång och hanteras bra i förslaget. Om man har tänkt sig bryggor behöver
man även fundera på vad för aktiviteter som kommer krävas för att det skall bli ett bra
sammanhang. Kommer man muddra för att kunna komma fram med båtar till bryggorna?
"UN HABITATS FEM PRINCIPER FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING" följs inte.
Förslaget innehåller för låga exploateringstal, vi tycker man behöver våga utmana befintlig
bebyggelse ytterligare. Kungsbacka är en ort byggd med låg och gles bebyggelse men om man på
sikt skall mer plats i staden behöver man utmana befintliga strukturer. Tycker man skulle kunna
få till ytterligare 150 lägenheter, dagens förslag är 250 lgh. Även mer ytor för kontor är viktigt för
att skapa flöden till restauranger och kommersiella ytor. Med för lite arbetsplatser i staden
kommer detta begränsa antal etableringar av restauranger. Restaurangerna lever på luncherna.
Varför parkeringshus, vore det inte bättre att lägga parkering under kvarteren. Kanske ett
parkeringsdäck som täcker ett antal kvarter och gator. P-talet för ett område som Ejdern borde
kunna hållas lågt. Om man absolut skall bygga ett parkeringshus bygg då ett garage som man i
framtiden enkelt kan ersätta med annan byggnad. Sådana parkeringsgarage är byggda vid
”Kanoldhuset” (norra entrén vid Liseberg, utmed ån). Detta garage är byggt i prefab och går att
plocka ner och flytta. På detta vis har man inte byggt ett hus som är svårt/omöjligt att förändra.
Kommentar: Synpunkterna noteras. En okulär besiktning av Alléskolan har gjorts i
samband med Kulturmiljöutredning Alleskoltomten, 2019-06-03 för att ge ett översiktligt
kunskapsunderlag gällande skolbyggnadens tekniska status idag.
Utredningen visar att Alléskolan bedöms vara i ett gott skick med tanke på dess ålder och
mot bakgrund av att delar av byggnaden periodvis inte använts efter det att den ordinarie
skolverksamheten lades ned. De åtgärder som bedöms vara aktuella för byggnaden utgörs
i första hand av ordinära underhållsåtgärder och reparationer. I det fortsatta planarbetet
kommer en detaljerad geoteknisk utredning att tas fram som inkluderar
grundläggningsförutsättningar.
Förvaltningen för Teknik kommer att ta fram ett förslag på utformning och gestaltning av
parken längs Kungsbackaån i det fortsatta planarbetet. Bryggor norr om Hamntorget
kommer att tas bort för att möjliggöra för en utveckling av å-rummet som gör det mer
tillgängligt för den breda allmänheten och ökar kontakten med vattnet. Vidare behöver
åtgärder göras för att stabilisera åkanten och Ejdernområdet för att kunna genomföra
programförslaget.
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Ett parkeringshus föreslås att byggas utan garage med tanke på vad vi idag vet om
områdets geotekniska förutsättningar och att det inte är ekonomiskt försvarbart att bygga
garage under mark.
I övrigt noteras synpunkterna.
7. Bostadsrättsföreningen Sjöallén, fastigheten Kolla 1:38
Bostadsrättsföreningen är huvudsakligen positivt inställda till förslaget och ser fram emot ett
trivsamt och funktionellt stadscentrum. Föreningen har synpunkter på trafiken och bro vid
Hamntorget.
Fordonstrafik
Förslaget hur fordonstrafiken från och till programområdet kopplas till Sjöallen och övriga gator
åt söder är inte bra utformat. Bil- och busstrafik från/till en dubbelfilig gata och från en
enkelriktad enfilig gata skall föras samman mitt i en 90-graders kurva för att direkt därefter gå
genom en busshållplats. Trafiken på platsen är redan i dag tidvis ganska omfattande med trafik
till bostäder och vårdinstitutioner söder om platsen samt busstrafik. Här bör en annan lösning
skapas.
Ny bro
Vi är mycket positiva till förslaget att bygga ytterligare en bro över Kungsbackaån. En
förutsättning är att bron enbart är avsedd för gång och cykeltrafik. Att föra in mer biltrafik vid
den punkten i planområdet och dessutom skapa ytterligare en trafikkorsning mellan bil- cykeloch gångtrafik är direkt olämpligt. En gång- och cykelbro skulle öka tillgängligheten till
innerstaden och stimulera verksamheter vid det numera trivsamma Hamntorget. Frågan om
vilken typ av bro och därmed vilken trafik som skapas har stor betydelse för hela det planerade
grönområdet längs Kungsbackaån och bör därför lösas i detta sammanhang.
Översvämningsskydd
Översvämningsriskerna runt Kungsbackaån har aktualiserats flera gånger tidigare och
kommunstyrelsen har beslutat att ta fram en övergripande strategi för hantering av
översvämningsrisker. Planområdets översvämningsrisker bör naturligtvis hanteras inom ramen
för denna kommande övergripande strategi. Detta innebär att arbetet snarast bör komma till ett
resultat så att nödvändiga åtgärder kan vidtas längs hela Kungsbackaån.
Kommentar: Kommunen bedömer att den trafiklösning som föreslås i programmet är den
bästa av de alternativ som studerats både med hänsyn till gång- och cykeltrafik, biltrafik
och de parkmiljöer som kan skapas. I kommande detaljplanearbete kommer
trafikutformningen att studeras vidare.
Programmet föreslår en ny koppling vid Hamntorget. Vilken typ av bro som kan bli
aktuellt mellan Hamntorget och Sjöallén kommer att utredas och konsekvensbedömas i
samband med översynen av Hamntorget.
I övrigt noteras synpunkterna.
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8. Bostadsrättsföreningen Ågläntan, fastigheten Norrbro 4
Kungsbacka kommun växer och det behövs fler bostäder, men en växande stad behöver också
fler mötesplatser! Kvarteret Ejdern med sitt centrala läge bör innehålla inte bara bostäder och
verksamheter utan även mötesplatser, som kan skapa liv och rörelse och locka både
kommuninvånare och turister till centrala Kungsbacka och innerstaden. Alléskolan ligger vackert
invid Kungsbackaån och har stor potential att fyllas med nytt liv och innehåll! Här kan bli en
plats där kultur, natur och föreningslivet i Kungsbacka kan mötas, som ett komplement till mer
kommersiella aktörer. Det är en gedigen och tidstypisk byggnad som representerar en tidigare
årsring i Kungsbackas historia. Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde, men är också värdefull
på flera andra sätt och för många en viktig del av stadens identitet. Byggnaden har bedömts vara i
gott skick och ägs av Kungsbacka kommun, om kommunen vill stå för en hållbar utveckling,
både miljömässigt och socialt, så ska Alléskolan bevaras, renoveras och användas på ett sätt som
gynnar Kungsbackas invånare på ett djupare plan än enbart ekonomisk vinning. Bevara
Alléskolan!
I många städer liknande Kungsbacka har politiker tagit beslut om att inte bygga på höjden nära
innerstaden. Detta för att inte förstöra stadens karaktär. Vi vädjar därför till er att inte bygga
högre hus än tre våningar. Den befintliga bebyggelsen som exempelvis vår bostadsrättsförening
vill fortsatt ha kvar vår möjlighet till utsikt över Kungsbackaskogen. Likaså kommer soltimmarna
att reduceras för oss men även för befintliga restauranger längs ån. De tre restaurangerna med
sina uteserveringar ut över ån är ett fantastiskt tillskott för turister och invånare i Kungsbacka,
inte minst märktes detta under året som gått. Redan har ca 30 minuter kvällssol försvunnit p.g.a.
bygget av parkeringshuset. Det är bra att gatan längs ån tas bort och i stället ersätts med
parkområde, men ska områdena runt ån vara fortsatt attraktiva för rekreation och möten krävs låg
byggnation som inte skymmer solen.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Se svar på länsstyrelsens yttrande angående
Alléskolan och skoltomten.
Planprogrammet föreslår att en ny bebyggelse uppförs med variation i våningsantal och
med högre volymer, upp till sex våningar, mot Kungsgatan. Närmst husen i Västra
villastaden föreslås bebyggelse i upp till tre våningar för att få en mer balanserad
övergång mellan ny och befintlig bebyggelse. I det fortsatta planarbetet kommer
bebyggelsen studeras vidare i form av bland annat skugg- och volymstudier.
9. Fastighetsägare till Fisken 4, 5 och 7
Fastighetsägaren meddelar att det finns två Q-märkta hus inom fastigheten, en privatbostad och
ett hus som hyrs ut till näringsverksamhet.
Vid tidigare byggen nära huset, till exempel när bron i förlängning av Södra Torggatan
renoverades fick bostadshuset sättningsskador, tavlor och hyllor trillade ner från väggar och gick
sönder, huset lutar sedan dess in mot ån. Nu pågår byggen i Söderstaden och Stadsdelen Valand.
Då och då känns det som en liten jordbävning i huset. Fastighetsägarens granne har också noterat
detta.
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Innan byggstart måste en bedömning göras om huset tål byggarbeten utan att få mer
sättningsskador, ökad lutning in mot ån. En bedömning måste göras om stabilitetsförbättrande
åtgärder krävs, tex pålning.
Kommentar: Synpunkterna noteras. När kommunen utför markarbeten exempelvis
schaktning eller sprängning i närhet av byggnader ska en riskanalys avseende vibrationer
utföras. Riskanalysen ska uppfylla de krav som anges i svensk standard SS 02 52 11
”Vibration och stöt – Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av
pålning, spontning, schaktning och packning”. I riskanalysen tas eventuella restriktioner
och åtgärder fram kopplat till arbetet. Till exempel så besiktigar kommunen byggnader
innan markarbetet utförs, sätter vibrationsmätare och besiktigar efteråt för att se om det
skett någon förändring i byggnaden. Kommunen kontaktar berörda fastighetsägare.
10. Fastighetsägarna till Fisken 6
Fastighetsägaren tycker i stort sett väldigt mycket om förslaget, men lämnar följande synpunkter:
Planerad bro vid Hamntorget över till Sjöallén. Vi tycker det är helt galet att bygga en bilbro. Här
har vi en unik möjlighet att skapa ett område med minimalt med biltrafik där Sjöallén kan bli en
fantastisk promenad och rekreationsstråk och då blir det ju tokigt att leda in/ut ännu mer biltrafik
i området. Dessutom förstör ju en bilbro att göra något unikt också vid Hamntorget. Om man nu
bygger en bro så ska det vara en gång/cykelbro och den ska ju då ligga längre bort mot Inlag eller
rakt söderut från Hamntorget.
Vad kommer kommunen att göra åt vibrationsriskerna för fastigheterna längs ån vid byggandet
av kvarteret Ejdern? Vilka garantier ges att inte sättningsskador uppstår? Kommer man
mäta/undersöka före och efter byggandet? Kommer man förstärka fastigheter för att säkerställa
att inga skador sker?
Hur säkerställer kommunen att inte eventuella förstärkningar och byggandet av
översvämningsskydd vid kvarteret Ejdern inte för negativ påverkan på fastigheter nedströms, dvs
att man bara flyttar problemet? Kommer även förstärkningar göras på nedströms fastigheter?
Det presenterades två olika lösningar där en var att behålla Alléskolan. Vi tycker dock att
byggnaden inte alls passar in i ny bebyggelse i kvarteret Ejdern och ser helst att den rivs och att
något mer enhetligt byggs. Kommer se väldigt konstigt ut med den gamla och fula byggnaden i
ett modernt område.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Programmet föreslår en ny koppling vid
Hamntorget. Vilken typ av bro som kan bli aktuellt mellan Hamntorget och Sjöallén
kommer att utredas och konsekvens bedömas i samband med översynen av Hamntorget.
Se svar på yttrande från fastighetsägare Fisken 4, 5 och 7 angående vibrationsrisker,
sättningsskador med mera vid utbyggnad av området.
Se svar på länsstyrelsens yttrande angående Alléskolan och skoltomten.
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11. Fastighetsägare till Svanen 4
Alléskolans vara eller inte har diskuterats flitigt den senaste tiden, min åsikt är att Alléskolan i sin
nuvarande form är rent ut sagt sorglig. Jag ser inte att byggnaden i sig tillför något särskilt, men
om den kan rustas upp och moderniseras på ett ekonomiskt försvarbart sätt skulle det möjligtvis
kunna bli något positivt. Det är lätt att idealisera och önska sig ett Hembygdsmuseum och
saluhall och så vidare, men detta måste i så fall grunda sig på den breda allmänhetens intresse och
inte några få "förstå-sig-påare". Jag vet att besöksfrekvensen på vårt nuvarande
hembygdsmuseum är ganska liten i förhållande till vad det kostar.
Angående Förskolan Grunden, finns det inget positivt att ändra till storskalighet, bara negativt.
Låt Grunden vara kvar i sin nuvarande storlek!
Jag förutsätter att den planerade bron mellan Sjöallén och Hamntorget är en gång- och cykelbro
och inte en bro för biltrafik. Om det är en bro för biltrafik så tycker jag att det är en helt absurd
idé, när det pratas mycket om rekreationsplatser med mera i vår stad. Hamntorget är ju en sådan,
med brygga, solstolar och parasoll. På bryggan sitter ofta många sällskap och umgås och njuter
av lugnet och den vackra omgivningen. Med en trafikerad bro försvinner hela idyllen. Jag vill
inte ha någon bil bro till Hamntorget!
Kommentar: Se svar på länsstyrelsens yttrande angående Alléskolan och skoltomten.
Programmet föreslår en ny koppling vid Hamntorget. Vilken typ av bro som kan bli
aktuellt mellan Hamntorget och Sjöallén kommer att utredas och konsekvens bedömas i
samband med översynen av Hamntorget.
Det behövs en större förskola med fler förskoleplatser i och med en exploatering av fler
bostäder som genererar fler barn inom området. Grundens Förskola består av två
avdelningar och den nya förskolan inrymmer sex avdelningar.
I övrigt noteras synpunkterna.
11. Fastighetsägare till Svanen 4
Debatten om Alléskolans vara eller inte vara är ganska tröttsam, anser jag. Jag gjorde min
lärarpraktik på Alléskolan 1990 och arbetade även där 2009 under tiden som Varlaskolan
renoverades och då var förlagd till Alléskolans lokaler. Med det vill jag säga att jag har god
kännedom om byggnaden. Min åsikt är att Alléskolan i sin nuvarande form är rent ut sagt sorglig.
Jag ser inte att byggnaden i sig tillför något särskilt, men om den kan rustas upp och
moderniseras på ett ekonomiskt försvarbart sätt skulle det möjligtvis kunna bli något positivt av
det hela. Om inte så är fallet vill jag att den rivs och ger plats åt något nytt. Sedan den ordinarie
skolverksamheten upphörde har byggnaden och dess närmaste omgivning förfallit. Det är lätt att
idealisera och önska sig ett Hembygdsmuseum/konstmuseum och saluhall för närproducerade
produkter, men detta måste i så fall grunda sig på den breda allmänhetens intresse och inte några
få "förstå-sig-påare". Man kan t.ex. börja med att undersöka hur besöksfrekvensen ser ut på
nuvarande hembygdsmuseum. Vem ska betala?
Angående Förskolan Grunden, som är vår närmaste granne, hävdar jag bestämt att den måste få
vara kvar i sin nuvarande form. Det vore katastrof att riva upp den fina verksamheten. Min åsikt

KUNGSBACKA KOMMUN
14 (40)
är att det småskaliga måste få vara kvar. Allt kan inte handla om kvantitet. Varlaskolans
ombyggnad med syfte att ge plats åt 1000 elever fick mig att byta arbetsplats efter 22 år. Det
finns ingenting positivt med denna storskalighet, bara negativt. Låt Grunden vara kvar!
Den planerade bron mellan Sjöallén och Hamntorget anser jag vara en helt absurd idé. Först och
främst borde arbetet med den avstängda bron vid Borgmästaregatan skyndas på. Vad händer där?
Det pratas mycket om rekreationsplatser i vår stad. Hamntorget är en sådan, vad jag förstår, med
brygga, solstolar och parasoll. På bryggan sitter ofta många sällskap och umgås och njuter av
lugnet och den vackra omgivningen. Med en trafikerad bro försvinner hela idyllen. Jag vill inte
ha någon bro till Hamntorget!
Kommentar: Se svar på länsstyrelsens yttrande angående Alléskolan och skoltomten.
Det behövs en större förskola med fler förskoleplatser i och med en exploatering av fler
bostäder som kommer generera fler barn inom området. Grundens Förskola består av två
avdelningar och den nya förskolan inrymmer sex avdelningar.
Programmet föreslår en ny koppling vid Hamntorget. Vilken typ av bro som kan bli
aktuellt mellan Hamntorget och Sjöallén kommer att utredas och konsekvens bedömas i
samband med översynen av Hamntorget.
I övrigt noteras synpunkterna.
12. Fastighetsägare till Svanen 8
Fastighetsägaren anser att förslag C ur trafikutredning, som är framtagen tillsammans med
planprogram för kvarteret Ejdern, är den ur trafiksynpunkt mest effektiva samt mest gynnsamma
för oss som bor på Skogsallén.
De andra förslagen med en parallellgata i slutet av Skogsallén framtvingar en rörig trafikmiljö i
området Skogsallén / Sjöallén, särskilt om busstrafiken dras genom detta område.
Den del av Sjöallén som faller bort är av mindre värde som grönområde. Dessutom så bevaras
den av kungsbackaborna mycket frekventerade och uppskattade gång- och cykelstråket på
Skogsallén.
Kommentar: Den trafiklösning som föreslås i planprogrammet, det vill säga att flytta
bilgatan vid Sjöallén till att gå norr om Skogsallén och därefter vika av norrut mot
cirkulationsplatsen vid Kungsgatan/Varlavägen, ger en bra trafikföring för
programområdet i sin helhet och möjliggör på bästa sätt för en utveckling av ett bilfritt
park- och rekreationsområde längs Kungsbackaån och Sjöallén.
Trafiklösning alternativ C som redovisas i trafikutredningen bedömer kommunen bidrar
med mer trafik mellan Alléskolan och Kungsbackaån och att det påverkar utvecklingen av
parken längs ån negativt.
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13. Boende på Sjöallén 10
Den boende anser att Alléskolan är av bästa kvalitet i passar bra i det planerade området. Läget
perfekt för kulturell verksamhet och den används redan till teater och musik. Där finns också
lämplig plats för vårt fina hembygdsmuseum som snart står utan lokaler. En liten servering ryms
också.
Kommentar: Synpunkterna noteras.

Organisationer och föreningar
13. Hallandstrafiken
Hallandstrafiken ställer sig positiva till en utveckling så centralt. Mycket bra placering utifrån
perspektivet hållbart resande. Området ligger i ett starkt kollektivtrafikstråk. Det är viktigt med
hög framkomlighet för busstrafiken och att det hållbara resandet prioriteras. Remissvaret är
avstämt med Västtrafik.
Kommentar: Synpunkterna noteras.
14. E.ON
E.ON meddelar att inom området har de ett befintligt elnät som består av markförlagda låg- och
mellanspänningskablar, serviskablar in till byggnader och kabelskåp. E.ON har beställt inmätning
av markkablarna inom området. Vi återkommer så fort inmätningen är klar med en ny karta,
vilket tyvärr kan dröja.
Oavsett om markkablar är inmätta eller ligger i osäkert läge så måste man innan markarbete
påbörjas beställa kabelvisning för att säkerställa kablarnas exakta läge. Kabelvisning i fält
beställs kostnadsfritt via vår kundsupport 0771-22 24 24, se även vår hemsida:
www.eon.se/privat/kundservice/skyddaledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens medgivande
och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får
utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför ledningarna,
så att reparation och underhåll försvåras.
E.ON noterar att man planerar för att flytta Biskopsgatan, vilket innebär att våra
lågspänningskablar hamnar inom kvartersmark. Kablarna är nylagda, vilket innebär att
kommunen står för flyttkostnader. Avser kommunen att inte flytta kablarna så hemställer E.ON
att det i plankarta tillskapas ett 4 meter brett u-område med kablarna i mitten.
Likaså noterar vi att kommunen planerar för en trappa ner mot Kungsbackaån där våra
mellanspänningskablar är lokaliserade. För att detta ska vara möjligt så krävs det en ledningsflytt
även här som kommunen får bekosta då även dessa kablar är förlagda inom de ramar för det
markavtal som är upprättat mellan Kungsbacka kommun och E.ON. För att försörja den nya
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verksamheten inom området måste en eventuellt två nya transformatorstationer uppföras. Och då
så centralt som möjligt.
E.ON hemställer att minsta E1-område på 6 x 6 meter utsätts i plankartan för de föreslagna två
tillkommande transformatorstationerna, där marken ska vara tillgänglig för transformatorstation.
Området ska vara fritt från hinder som kan försvåra normalt underhåll. Plankartan och
planbestämmelserna ska dessutom säkerställa att det minsta tillåtna avståndet på 5 meter mellan
transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag upprätthålls. Man får inte
heller plantera buskar eller träd i närheten till transformatorstationerna.
E.ON önskar även få möjlighet att delta på projektmöten i tidigt skede när det finns en plan på
vilka åtgärder som kommer utföras och var.
Kommentar: Synpunkterna noteras och hänsyn kommer att tas till detta i fortsatt
planarbete.
15. Skanova
Skanova meddelar att de har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet.
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för
att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.
Kommentar: Synpunkterna noteras och hänsyn kommer att tas till detta i fortsatt
planarbete.
16. Kulturmiljö Halland
Planprogrammet lyfter på många sätt fram hur kvarteret kan få framtida kvaliteter av många olika
slag, som bidrar till en utveckling av Kungsbackas innerstad. Kulturhistoriska värden och drag tas
upp i planen. Mötet med den värdefulla kulturmiljön Västra villastaden bedöms som god då
kvarteren även i fortsättningen ska skiljas åt av en allé, som ska bevaras, och att bebyggelsen i
den södra delen av Ejdern får vara högst tre våningar. Att bebyggelsen i de norra delarna av
kvarteret Ejdern föreslås bli högre bedöms inte påverka några kulturhistoriska värden då kvarteret
här möter modernare delar av Kungsbacka som har, och kommer få, en högre tätare bebyggelse.
Syftet med planen är att skapa en attraktiv stadsdel som kopplas ihop med de mest centrala
delarna av staden; Kungsbacka innerstad, stadsdelen Valand och Kungsmässan. Vidare anges i
planbeskrivningen att när Kungsbackas centrumkärna växer är en förutsättning att det sker genom
en blandad stadsbebyggelse beträffande husens innehåll men också en variation i stil och höjd
samt varierande upplåtelseformer.
Kungsbacka genomgår nu stora och snabba förändringar. Väster om Kungsbackaån blir det
övervägande en modern och tät bebyggelse i en skala som saknar motsvarighet i den befintliga
stadskärnan med omnejd. Att det då finns en historisk förankring i dessa kvarter blir oerhört
viktigt för att skapa en god bebyggd miljö.
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Den kulturhistoriska utredningen av Alléskolan visar på skolans höga kulturhistoriska värden och
dess viktiga plats i stadens miljö och historia. Utredningen lyfter även att skolan är i gott skick,
om än i behov av underhåll, och att det finns goda möjligheter att ändra byggnaden för nya
ändamål. Ett bevarande tycks vara fullständigt i linje med planens syfte då denna äldre byggnad
kommer att bidra med en helt annan arkitektur och byggnadsform än den nya bebyggelsen. Den
kommer vidare ha en patina och autenticitet från en annan tid som också bidrar till kvarterets
blandade bebyggelse på ett sätt som ny bebyggelse inte kan. Det finns vidare goda förutsättningar
att fylla skolbyggnad med ett innehåll som kan bidra till planens syfte med blandning av
verksamheter och boende.
Det är svårt att se hur en rivning av Alléskolan på ett bättre sätt än ett bevarande skulle kunna
uppfylla planens syfte eller andra politiska intentioner för Kungsbackas utveckling. Plan- och
bygglagen kap 9 § 34 anger vidare att rivningslov inte skall ges till byggnader som bör bevaras på
grund av sitt kulturhistoriska värde.
I planprocessen bör därför fortgå i syftet att bevara skolan och förse den med lämpliga
bestämmelser såsom rivningsförbud samt relevanta bevarande- och varsamhetsbestämmelser.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Se svar på länsstyrelsens yttrande angående
Alléskolan och skoltomten.
17. Hanhals Hembygdsgille
Det centrala läget av Alléskolan med sitt kulturhistoriska värde och vackra omgivningar ner mot
ån, gör området och byggnaden väl lämpad som Kulturhus och mötesplats för mångfacetterad
kulturverksamhet för kommunens invånare. I Kungsbacka kommun borde också det finnas
utrymme för ett hembygdsmuseum, som förutom museiverksamhet och utställningar, även har
utåtriktad verksamhet och är en plats för kulturhistorisk forskning om vår hembygd. Detta
Kulturhus borde också innefatta Turistbyrån med hänsyn till byggnadens lättillgängliga läge i
anslutning till parkeringshus och buss- och järnvägsstation. Idag har Turistbyrån en mycket
undanskymd plats och verkar genom detta ha svårt att utöva sin verksamhet på bästa sätt, dvs att
bl a marknadsföra Kungsbackas sevärdheter. En byggnad med både turistbyrå och
hembygdsmuseum borde därför vara en lyckad kombination, eftersom båda tjänar bl a detta syfte.
Detta blir en "vinn - vinn" situation för både hembygdsrörelsen och Turistbyrån, som härigenom
på olika sätt kan marknadsföra Kungsbackas sevärdheter samtidigt som Kungsbackas historia,
konst och kulturliv lyfts fram genom olika utställningar. När turisterna frågar om utflyktsmål och
personer beställer biljetter till olika evenemang, kanske de också tar sig en titt på de olika
utställningar mm som finns. Ett kulturhus/turistbyrå kan också inrymma café, galleri och butik
med nordhalländsk konst och konsthantverk samt kulturverkstäder, musikstudios, möteslokaler
för föreningar, teatersällskap och andra kulturaktiviteter.
Kvarteret Ejdern och den del som vetter mot ån, det så kallade Årummet, ger också goda
möjligheter att skapa ett rekreations- och parkområde som knyter samman ytorna runt Alléskolan
med Sjöallén genom vackra planteringar till glädje för flanerande Kungsbackabor samt
besökande turister. Detta grönområde skulle också knyta ihop Kungsmässan och Innerstaden på
ett bra sätt. Detta område skulle med andra ord kunna bli en levande offentlig mötesplats och ett
lyft för innerstaden. Kungsbacka kommun skriver också i planprogrammet om kvarteret Ejdern
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att det historiskt värdefulla områdena Sjöallén och Skogsallén har höga kulturella och sociala
värden.
Ett bevarande och omformning av Alléskolan till Kulturhus skulle ge ett fortsatt rikt föreningsoch kulturliv. Detta tillsammans med en utveckling av området däromkring skulle innebära att
Kungsbacka kommun skulle få en unik mötesplats i ett större sammanhängande attraktivt
grönområde, vilket skulle locka fler besökare till Innerstaden både dag och kvällstid.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Se svar på länsstyrelsens yttrande angående
Alléskolan och skoltomten.
18. Nordhallands Hembygdsförening och Tölö Hembygdsgille
Riv inte Alléskolan.
Alléskolan är uppförd med stor hantverksmässighet och med tidstypiska detaljer och har ett
arkitekthistoriskt och kulturhistoriskt värde. Arkitekten, Åke Wahlberg, ritade på sin tid ett 60-tal
olika skolor, den mest berömda är Sannaskolan i Göteborg som numera är
byggnadsminnesförklarad.
Alléskolan är en av de få större byggnader som finns kvar i Kungsbacka idag från 1940-talet och
den enda som är uppförd i rött tegel. Enligt kulturmiljöutredningen är den i mycket gott skick och
väl värd att bevara. Den är dessutom en viktig del av stadens identitet.
Ett bevarande av byggnaden skulle innebära att Kungsbacka kommun skulle få en unik
mötesplats. Där skulle kunna beredas plats för en mängd olika aktiviteter som det idag saknas
lokaler för. Att ta den tillvara främjar också miljön och sparar på våra naturresurser.
Vår vision är ett Medborgarnas och Kulturens Hus med konst, teater, utställningar,
ungdomsaktiviteter, hantverk, cafe och inte minst, plats för vårt hembygdsmuseum. På detta
museum visas inte bara föremål upp, det är en plats för kulturhistorisk forskning om hela vår
hembygd i norra Halland.
Kungsbacka kommun bör satsa på att bevara denna byggnad till kommande generationer. En
stads identitet består inte av höga hus, restauranger, köpcentra och kommersiella aktörer, där
måste även satsas resurser på andra värden.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Se svar på länsstyrelsens yttrande angående
Alléskolan och skoltomten.
19. Centerpartiet
Centerpartiet tycker att det är bra att biltrafiken utmed ån i Sjöallen flyttas från åstråket,
så att stråket kan bli mer publikt. Med ån som attraktion blir det en positiv mötesplats. Här skall
man inte enbart passera som fotgängare eller cyklist, utan här kan man stanna upp, sitta ner och
njuta av rörelsen i ån och ta tillvara det fina och rogivande som vattnet utgör.
Kvarteret Ejdern skall knyta ihop innerstaden med stråket till Kungsmässan och då är den
estetiska utformningen viktig. Att gå från gammal arkitektur till ny kräver en mjuk övergång.

KUNGSBACKA KOMMUN
19 (40)
Centerpartiet tycker att det är bra att området skall omvandlas till en blandad stadsbebyggelse
innehållande bostäder, kontor, kommunal- och kommersiell service, ytor för rekreation samt
förstärkta kopplingar till angränsande områden. Vi anser att det skall finnas möjlighet till ca 250
bostäder i området.
Det finns idag två förslag gällande Alleskolan. Ett alternativ är att den skall finnas kvar. Skall den
finnas kvar så måste det göras en särskild utredning innan detaljplanearbetet påbörjas om vad
Alleskolan kan inrymma, med en tydlig plan för vad den skall användas till. Det finns många
åsikter om skolan, både för och emot att den skall finnas kvar, så därför är detta speciellt viktigt.
Vi tror att en extern ägare skulle kunna utveckla byggnaden och dess innehåll men då är det
viktigt att byggnadens karaktär får finnas kvar. Den blir då en övergång mellan gammal
byggnation i innerstaden och ny byggnation i kvarteret Ejdern.
Skall byggnaden rivas så skall den ersättas med en mer funktionell byggnad. Då är det viktigt att
behålla karaktären. Med närheten till ån så bör den innehålla verksamheter som gör att det blir
rörelse mellan ån och byggnaden/byggnaderna. Enligt förslaget till planprogram nämns följande:
"lokaler för kulturella verksamheter bör tillskapas då de ger ett komplement i utbud av aktiviteter
och blir berikande för området". Det är många kulturella aktörer som efterfrågar detta och de
upplever en brist på detta idag.
Det är ett bra förslag med ytterligare ett parkeringshus men det bör inte ligga utmed Kungsgatan.
Låt det ligga närmare förskolan och möjliggör mer centrumverksamhet utmed Kungsgatan. Om
parkeringshuset ändå måste ligga utmed Kungsgatan, är det av största vikt att det innehåller
lokaler som ger liv och rörelse, med en vacker fasad, så att det inte upplevs som att man möter en
tråkig ingång till staden. Det är viktigt att P-huset byggs med stor flexibilitet, så att det går att
ändra till annan verksamhet om behovet av parkeringsplatser skulle minska.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Se svar på länsstyrelsens yttrande angående
Alléskolan och skoltomten.
Placering av parkeringshus kommer att utredas mer i detalj i det fortsatta planarbetet. I
planprogrammet föreslås en placering i norra delen av området mellan ny huvudgata och
centrumstråket. Planprogrammet föreslår ett integrerat parkeringshus där det även finns
möjlighet med lokaler, kontor, bostäder och annan centrumverksamhet.
Ny bebyggelse inom området ska ha genomgående hög arkitektonisk standard och ett
Kvalitets/gestaltningsprogram kommer att tas fram i det fortsatta planarbetet.
20. Socialdemokraterna
Stadsbyggnadsprinciper
En blandad stadsbebyggelse ger möjlighet att Alléskolan bevaras, generationer av arkitektur och
stilar förstärker ett växande Kungsbackas profil som en stad att bo och leva i. De varierande
höjderna med en nedtrappning mot villasamhället är också positiv. Modern forskning visar att det
är möjligt att bygga högre hus i trä borde tas tillvara i någon del av området.
Utformning av allmänna platser
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Planprogrammet skall följa Kungsbacka policy om ”ett samhälle tillgängligt för alla”.
Ny bebyggelse
Byggnader och tomter ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga.
Bostäder
Volymen bostäder, minst 250, är ett bra riktmärke. Vi vill gärna framhålla att många mindre
lägenheter i detta centrumområde är att föredra. Att vi önskar att hälften av lägenheterna skall
vara hyresrätter kommer vi givetvis att upprepa i varje del av det fortsatta planarbetet.
Vi vill att det integrerat i det ”vanliga bostadsbeståndet” ges utrymme för s.k. satellit-lägenheter
för yngre personer med funktionshinder.
Alléskoletomten
Kungsbacka bör växa genom att planera och bygga strategiskt och bidra till en hållbar
samhällsutveckling socialt, ekologiskt och ekonomiskt där tradition möter innovation. Vi förordar
därför alternativet där Alléskolan moderniseras och integreras i det nya området.
Alléskolan från 1940-talet är en värdefull del av stadens årsringar som en av få större
tegelbyggnader från denna period. Den är dessutom välbyggd och i gott skick. Byggnader från
olika tidsepoker ska tillåtas samexistera och sätta avtryck i Kungsbackas historiskt snabba
utbyggnad och utveckling. Dess attraktiva placering kan bli ett center för kultur, teatergrupper,
föreningar, ungdomsverksamhet, ett ekologiskt center och med plats för Nordhallands
Hembygdsmuseum. Skolan är stor nog att också rymma kommunal förvaltning i något plan och
turistbyrå i gatuplanet. Med någon kommersiell verksamhet kan även ekonomin för fastigheten
förbättras. Genom att bevara skolan lever vi dessutom upp till vår målsättning om
resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.
Trafik
Även om frågan om framtida broförbindelse vi Hamntorget inte kommer att hanteras i detta
planarbete är det uppenbart att konsekvenserna av en eventuell framtida bro för biltrafik kommer
att ha stor betydelse för trafik, buller och avgaser för kvarteret Ejdern. Bro-frågan är inte helt ny,
ett flertal äldre utredningar finns angående trafikföringen genom stadens centrum, en bilfri
innerstad, Storgatan och Västergatans riktning, in- och utfarter mot eller från Storgatan/
Kungsgatan. Här bör programmet redovisa Tekniks tankar kring området i nutid.
Socialdemokraterna ser helst att områdets trafikplanering ses i sin helhet.
Parkering
Vi vill ha en fördjupad analys av behovet av parkeringsplatser och hur samverkan med det
befintliga parkeringshuset på andra sidan Kungsgatan kan ske för att minska behovet. Normen
0.8 parkeringsplatser/bostad i ett centrumnära område bör kunna minskas.
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För att en rörelsehindrad person skall få en permobil fodras att man skall kunna visa på att man
skall kunna parkera permobilen inomhus då den inte används. Plats skall kunna anvisas vid
cykelparkering eller i parkeringshus.
Cykelparkering
Cykelparkering föreslår vi samordnas med, laddstolpar, sopcentral, ev. bilpool och
korttidsparkering.
Grönstruktur och rekreationsytor
Tanken på en Torgyta med anknytning till ån med trappa i form av ett ”översvämningsskydd, typ
Borgmästareplatsen är tilltalande. Båtar och båtplatser är en naturlig del av årummet varför vi vill
att möjligheten till båttrafik och båtbryggor bibehålles på nuvarande nivå. Tas bryggor bort, för
skapande av allmänna bryggor, skall de ersättas på annan plats i centrala Kungsbacka.
Teknisk försörjning - Avfall
Vi vill understryka vikten av planering av sopsortering i det fortsatta detaljplanearbetet. Enligt de
nya regelverk som presenteras inom EU redan 2025, framhålls det att ”vi alla skall ingå i den
cirkulära ekonomin om återvinning och återbruk från varje hushåll ”- vilket innebär att vi skall
källsortera mer i varje hushåll, att återbruk och återanvändning skall sorteras i din närmiljö.
Utifrån dessa kriterier krävs att inom området bör finnas en eller flera fasta stationer/ ”sop-hus”
för de boende.
Sociala konsekvenser - Trygghet
Ansatsen att skapa öppna ytor och god belysning och insyn är viktig för att skapa trygghet. Vi vill
understryka att polisen och lokala BRÅ bör ges möjlighet att delta i det fortsatta
detaljplanearbetet.
Kommentar: Se svar på länsstyrelsens yttrande angående Alléskolan och skoltomten.
Parkeringsbehov och placering av parkering för bland annat bil och cykel kommer att
utredas i det fortsatta planarbetet.
Förvaltningen för Teknik kommer att ta fram ett förslag på utformning och gestaltning av
parken längs Kungsbackaån i det fortsatta planarbetet. Bryggor norr om Hamntorget
kommer att tas bort för att möjliggöra för en utveckling av å-rummet som gör det mer
tillgängligt för den breda allmänheten och ökar kontakten med vattnet. Vidare behöver
åtgärder göras för att stabilisera åkanten och Ejdernområdet för att kunna genomföra
programförslaget.
I det fortsatta detaljplanarbetet kommer en social konsekvensanalys med barnperspektiv
tas fram och polisen och lokala Brå kommer att ingå i den kommunala gruppen som
arbetar med detta.
I övrigt noteras synpunkterna.
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21. Kungsbacka Teaterverkstad
Kungsbacka Teaterverkstad har huserat i Alléskolan sedan 2011.
Kungsbacka Teaterverkstad är en teatergrupp för vuxna som funnits sedan 1997. Under många år
kuskade vi runt mellan olika lokaler; Varlaskolans aula, Svarten, Aranäsgymnasiet tills vi
slutligen fick en hemvist i Alléteatern tillsammans med andra teatergrupper. Medlemmar har
kommit och gått, föreställningar har repats in och spelats upp. Föreningen kan aldrig i ord
beskriva vad teatern och huset har betytt och betyder för oss som verkat där under alla dessa år.
Men ordet magi ligger inte långt bort. För det händer något när människor möts i ett gemensamt
intresse. Trots att vi teaterföreningar har ett egenintresse för bevarandet av Alléskolan så har vi
länge sett på huset i ett vidare perspektiv. Vi har tittat på liknande byggnader i andra städer och
länge tänkt tanken Aktivitetshus, Mötesplats med mera.
Det är så roligt att nu se alla olika aktörer som har visioner, tankar och konkreta förslag på hur
huset skulle kunna utvecklas och bli en fantastisk mötesplats med ett rikt och varierat innehåll.
Att förebygga psykisk ohälsa hos våra ungdomar i kommunen är enligt mig den viktigaste frågan
vi någonsin kan ta oss an. Att ha ett ställe där ungdomar kan husera jämsides med vuxna
(förebilder) skulle verkligen ge vår kommun ett tillskott av något som idag saknas.
Teatergruppen vill bevara Alléskolan. Tänk på kommunens ledord och: Välkomna alla goda
förslag. Samverka i frågan med kommuninvånare, partier, förvaltningar och andra intressenter.
Leverera genom att lyssna på slutsatserna som kulturmiljöutredningen visade 2019. Tänk nytt för att ni vågar, vill och kan!
Kommentar: Synpunkterna noteras. Se svar på länsstyrelsens yttrande angående
Alléskolan och skoltomten.
22. Kungsbacka Trädgårdsvänner
Kungsbacka trädgårdsvänner menar att det skulle öppna för att skapa ett fint parkområde vid
Alléskolan genom att knyta samman befintliga ytor söder och öster om Alléskolan med Sjöallén.
Detta centrala område skulle bli ett fint komplement till Badhusparken, ett tillskott med ett
centralt beläget parkområde med stort värde för såväl boende i området, flanerande
kungsbackabor, gångtrafik till och från Innerstan som besökande turister. Det skulle lyfta fram
Årummet som den pärla det kan bli. Parkområdet skulle till exempel kunna innehålla planteringar
för biologisk mångfald och pollinerande insekter, regnbäddar för vackert och ekologiskt
omhändertagande av dagvatten, bärbuskar för barn som passerar, en hälsofrämjande grön oas.
Kungsbacka Trädgårdsvänner anser därför att grönytorna vid Alléskolan ska bevaras och
utvecklas som viktigt grönområden för Kungsbackas invånare. Bevarandet av Alléskolan utgör
en förutsättning för detta.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Se svar på länsstyrelsens yttrande angående
Alléskolan och skoltomten.
Programmet föreslår att bilgatan som idag går längs Sjöallén flyttas till ny sträckning
genom programområdet och därmed blir området längs Kungsbackaån bilfri och
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möjliggör för en utveckling av park- och rekreationsområdet. Avsikten är att parkområdet
ska kopplas samman med den framtida bebyggelsen på skoltomten, utformas som en del
av parken och vara tillgänglig för alla. Området söder om Alléskolan rymmer en om
dragning av huvudgatan genom området samt ett bevarande av Skogsallén.
23. Norra Hallands Konstförening
Behov av ändamålsenliga lokaler för kulturella ändamål
Kulturhuset Fyrens verksamhet har betytt mycket för kommunens invånare och kulturarbetare.
Folkbiblioteket, vilket är en lagstadgad verksamhet, och övrig kulturell verksamhet i Fyren har
bedrivits sedan 1994. Idag är Fyren trots sin storlek hårt belastad.
Att kunna visa internationell samtidskonst är en omöjlighet trots att det anges på kommunens
hemsida. Försäkringsbolagen kräver stöldsäkra lokaler för transport in och ut ur byggnaden och
för hantering inomhus. Ett stöldsäkert Konstens Hus får en stor konkurrensfördel i hela västra
Sverige.
Att få möjlighet att samarbeta med Hallands Konstmuseum för att kunna få visa delar av deras
samlingar vore så bra för alla dem som inte har så lätt för att ta sig till Halmstad. Det gäller även
Göteborgs Konstmuseums samlingar. Att dessutom kunna delta i samfinansierade internationella
utställningar, vore mycket fint.
Region Hallands Kulturplan 2021-2024
Region Hallands Kulturplan 2021-2024 betonar starkt kulturens kraft i att stärka hälsoläget och
livsmiljön i kommunerna. Ett vitalt föreningsburet kulturliv i Kungsbacka är utan tvekan bra för
dess invånare. Men det behövs även kommunala insikter och insatser.
Besöksnäring och behov av bra hotell
Kultur och besöksnäring/hotelltillgång är starkt beroende av varandra. Tidigt i planprocessen för
kvarteret Ejdern framförde NHKF att ett hotell behövs. NHKF frågade sig: Varför inte ett hotell,
sammanbyggt med Konstens Hus? Hotellgäster besöker ofta olika typer av begivenheter när de är
på främmande ort, såsom konstutställningar. Tillresta nyfikna på konstutställningar i Konstens
hus, kan söka övernattning.
Tänk ett hotell med ca 250 fina hotellrum! Inte skall arrangörer av olika event i Kungsbacka
behöva hänvisa gästerna till hotell i Göteborg så som är fallet idag?! Visst är det ledsamt om
event av olika slag behöver förläggas i annan kommun? Det kan också innebära en bra gemensam
restaurang för hotellet och Konstens hus. På detta sätt skulle man kunna uppnå bättre ekonomi
per kvadratmeter av markytan. Tacksamt nog har planarkitekterna räknat med ett hotell på den
nordöstra delen av Ejdern. Att bygga samman hotellet med Konstens Hus är byggnadsekonomiskt
fördelaktigt. Resulterande bortfall av bostäder i planen kan kompenseras med att öka med en
våning på övriga planerade bostadshus på kvarteret Ejdern.
Eftergymnasial utbildning saknas
Varför inte samtidigt ta fram en universitetsutbildning i samarbete med t ex Chalmers Tekniska
Högskola? Chalmers Industriteknik erbjuder idag akademisk spetskompetens i konsultformat
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inom områdena digitalisering och design. Varför inte dra nytta av detta? Skapa en utbildning som
förenar IT och Konst- och designutveckling, en utbildning som antagligen ännu inte finns i
Sverige. Skulle det få ungdomar att stanna kvar i Kungsbacka och kanske även få andra
ungdomar att flytta till Kungsbacka? Kungsbacka kommun saknar idag en eftergymnasial
utbildning. Lokalitet för denna utbildning kan också rymmas i detta hus för att på så sätt
ytterligare kunna öka ekonomisk användning av marken.
Trähus och dess läge
Tidigt var NHKF i kontakt med olika sponsorer exempelvis med Södra Skogsägarna, och att
föreslå en trähusbyggnation som ”saluterar” trästaden Kungsbacka var naturligt. Huset skulle
kunna vara vänt med ”ryggen” mot Kungsgatan och ha en mer öppen sida mot innerstaden och
Kungsbackaån och därmed få ett syd-ost läge.
Trähus och ekonomisk byggprocess
Korslimmat trä i stommen skulle kunna förkorta byggprocessen med upp till 70 procent jämfört
med platsbyggd betong! Det borde betyda en hel del för byggkostnaden! Tänk att ta virket från
skogarna runt Kungsbacka, säger Urban Blomster från Södra Skogsägarna. Bara det i sig kan
skapa historia! Limträ och KL-trä, det vill säga korslimmat trä, är formstabila material, som
erbjuder frihet i planlösningen. Limträ är dessutom brandsäkrare än stål och uppfyller högt ställda
krav utan att kräva extra behandling sägs det. Trä skulle kunna vara synligt i delar av Konstens
Hus. Det väsentliga är att utställningsytan inte ger en sakral känsla.
Arkitekter menar att moderna byggnader i trä får en symbolverkan och att de uppfattas som
unika. Det intygar en partner hos White Arkitekter, Arkitekt MSA Robert Schmitz, som ritat Sara
Kulturhus i Skellefteå.
Kulturellt landmärke
Placerar man en kvinnlig Jaume Plensa trädskulptur, ca 5-6 meter hög, på ostsidan av
byggnationen erhåller Kungsbacka ett kulturellt landmärke som kommer att låta tala om sig. Dess
kvinnoansikte placeras vänt mot väster. Kvinnans hår vätter på så sätt mot Kungsbackaån. Utmed
hennes långa, långa raka hår strilar vatten ned i Kungsbackaån.
Centrumstråket – en Konstarkad?
Centrumstråket kan gå helt nära eller igenom Konstens Hus och längs östra sidan av stråket utgör
då Jaume Plensas skulptur en ”vattenvägg”. Bakom en glasad vägg på den västra sidan kan konstoch kulturföremål visas. Byts de ofta ut ges ett nyhetsvärde. Det blir en Konstarkad lättillgänglig
för alla! Finns det någon annanstans i Sverige?
Natur- och parkområde för att skapa en helhetsupplevelse
Ett grönområde från Konstens Hus, ned mot Kungsbackaån och bort mot Alléskolan kan ge ett
fint natur- och parkområde. En hälsofrämjande grön oas, tillsammans med konst-och
kulturupplevelser, skulle vara värdefull för boende i området, för besökande till Konstens Hus,
för flanerande till och från innerstaden liksom för besökande turister i allmänhet.
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I planförslaget framgår att åkanterna kommer att förstärkas. Kommer även ån att ”muddras” för
att underlätta för lätt båttrafik? Tänk om hotell- och kulturgäster sjövägen kan erbjudas utflykter
till Tjolöholm och Nidingen och dessutom få en upplevelse av havet?
Finansieringsformer för att bygga Konstens Hus och behov av en förstudie
Satsningen på ett Konstens Hus innebär att det behövs externa medel, sponsorer/entreprenörer,
men även statliga/regionala och kommunala medel. Förutsättning för att finna alternativa
finansieringsformer för byggnation av ett Konstens Hus och för att driva det, är att kommunen på
något sätt är involverad. Det återstår sedan att via Region Halland ansöka om medel från Statens
Kulturråd.
Det väsentliga i dagsläget är att snabbt få igång en förstudie. Det måste finnas viljeyttringar från
politikerna för att få igång en förstudie. Det var ett tag sedan förslag på en sådan röstades ned i
Nämnden för Kultur & Fritid med motiveringen att det inte då var läge för en förstudie. Vi får
hoppas att det nu är ett tillräckligt bra läge.
Sponsorer vill se en viljeyttring från kommunen till exempel genom att vika tomtmark för detta
ändamål tills förstudien är klar.
Slutkläm
En livaktig intressant verksamhet i Konstens Hus skulle bidra till att detta område blir något
alldeles särskilt värdefullt att besöka! Låt oss inte förspilla chansen till en bra central placering av
Konstens Hus! Kungsbacka politiker, ta tag i detta nu! Vänta inte längre! Det måste få finnas
intressanta verksamheter såsom ett Konstens Hus i Kungsbacka. Kungsbacka får inte bli en
sovstad till Göteborg. En sovstad för äldre, det vore ledsamt!
Kommentar: Synpunkterna noteras. Se svar på länsstyrelsens yttrande angående
Alléskolan och skoltomten.
24. POSAM
Konstaterar att frågor som berör äldreboende, anpassning för funktionshindrade, samt ev
samlingslokaler för aktiviteter, föredrag, fester och dylikt såväl dagtid som kvällstid kommer att
behandlas i detaljplanarbetet. POSAM är remissinstans och får möjlighet att granska kommande
planförslag.
POSAM bedömer att de två redovisade alternativen av Alléskoltomten är fullgoda.
Kommentar: Synpunkterna noteras.
25. PRO Särö
Vi motsätter oss rivningen av Alléskolan å det bestämdaste.
Byggnaden är ett vackert exempel från förra seklets arkitektur. Vi hänvisar till kommunens egen
kulturmiljöutredning från 2019 där det höga kulturella och historiska värdet av byggnaden
mycket noggrant redovisas. (Alléskolan kulturmiljöutredning 2019 06 03 s. 30 ff. särskilt näst
sista sidan s. 45.) Hur politikerna i vår kommun så fullständigt kan strunta i den är obegripligt.

KUNGSBACKA KOMMUN
26 (40)
Eftersom kommunen växer och vi får många fler invånare behövs inte bara skolor och
äldreboenden. Behovet av kultur och möjligheten till föreningsliv och annan samvaro är minst
lika viktig. Fyren i all ära men den har för länge sedan vuxit ur kostymen. Alla är inte
intresserade av idrott.
Det är visserligen bra, att det byggs lägenheter men att planera för verksamheter som affärer,
banker o.s.v. verkar helt överflödigt i vår digitaliserade värld, där det mesta numera klaras av via
internet. Tomma butikslokaler är det redan gott om och det beror inte enbart på pandemin.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Se svar på länsstyrelsens yttrande angående
Alléskolan och skoltomten.
26. Rädda Barnen – lokalförening i Kungsbacka
Rädda Barnens lokalförening i Kungsbacka grundades 1944 och har sedan dess utvecklats från en
insamlande hjälporganisation till att vara påtryckande och opinionsbildande. Vi har i många år
följt Kungsbacka Kommuns arbete med implementering av Barnkonventionen på olika nivåer
och har idag ett stort välfungerande nätverk med ett antal aktörer som arbetar för att barn och
ungdomars rättigheter tillgodoses och att deras livsvillkor förbättras.
Rädda Barnen har fått hyra en lokal i Alléskolan i många år. Med kommunens godkännande har
vi delat denna med andra föreningar/grupper som våra gäster när det inte fanns alternativ i
kommunen för att dessa skulle kunna genomföra sina aktiviteter. Till dessa hörde Amnesty
International, Astma-och allergiförening, även personal från kommunen har använt lokalen som
sammanträdesrum ibland. Studiefrämjandets utbildning ”Älskade barn” för nyanlända i
Kungsbacka har haft sina träffar hos oss. Lokalen har använts som träffpunkt för arabisktalande
kvinnor, en språk- och lekgrupp för småbarn började att samlas där men pausades pga pandemin.
Tack vare denna lokal kunde vi ta emot ett hundratal av IKEA sponsrade s.k. Välkomstväskor
som delades ut till nyanlända barn och ungdomar.
Idag delar vi lokalen med Anonyma Alkoholisters Kungsbacka grupp som Kommunens andra
hyresgäst för denna lokal på Alléskolan. Bristen på lokaler för föreningar av olika slag har alltid
varit stor i kommunen och vi anser att Alléskolan bör bevaras som byggnad där föreningar kan
finna en trygg hemvist. Kungsbacka kommun med ett växande invånarantal har inget
Allaktivitetshus att tillgodose det stora behovet som finns och bevarandet av Alléskolan skulle
täcka detta behov på ett förnämligt sätt. I den från kommunen beställda Kulturmiljöutredning från
2019 med en kulturhistorisk värdering poängteras att Alléskolan bedöms sammantaget vara i gott
skick. De åtgärder som bedöms vara aktuella för byggnaden utgörs i första hand av ordinära
underhållsåtgärder och reparationer. Utredningen avslutas med att alternativet ”Alléskolan
bevaras” ställs mot alternativet ”Alléskolan rivs” med ett enligt vår mening klart övertag för ett
bevarande av byggnaden med hänsyn till hela miljön i Kungsbacka.
Vi hoppas att vårt inlägg i diskussionen och samrådet om Alléskolan kan bidra till ett av många
Kungsbackabos efterlängtat beslut som möjliggör ett bevarande resp. utbyggande av
Kungsbackas Förenings-och Kulturliv.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Se svar på länsstyrelsens yttrande angående
Alléskolan och skoltomten.
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Kommunala förvaltningar och nämnder
27. Teknik
Trafik
Hållbar mobilitet och parkering
Programområdet är centralt beläget med god tillgänglighet till kollektivtrafik, gång- och
cykelvägnät och service. Detta är faktorer som kan bidra till ett hållbart resande. Teknik ser
positivt på att motorfordonstrafiken flyttas bort från Sjöallén till förmån för gång- och cykeltrafik
och platsbildningar.
Att samla bilparkering för bostäder i ett parkeringshus istället för att ha parkering i direkt
anslutning till bostäderna kan stärka det hållbara resandet i stadsdelen, det ger också ökad
möjlighet för samutnyttjande av parkeringsytor.
I detaljplaneskedet är det viktigt att en förstudie görs för parkeringshuset där de trafiktekniska
funktionerna kommer med i ett tidigt skede och att tomten anpassas efter parkeringshusets
funktioner. Detta bör göras innan detaljplanen är lagakraftvunnen för att få tomter som möjliggör
ett funktionellt och ekonomiskt hållbart parkeringshus.
I planprogrammet har 0,8 bilplatser per lägenhet bedömts som realistiskt att utgå ifrån.
Parkeringstalet behöver studeras närmare i detaljplaneskedet då det exakta lägenhetsantalet och
storleksfördelningen är mer känd.
Vägar och gator
I det fortsatta planarbetet är det viktigt att i detalj studera hur kvarteren ska trafikförsörjas och var
angöring och leveranser ska ske. I möjligaste mån bör torg- och platsbildningar hållas helt fria
från motorfordonstrafik.
Den föreslagna gatusektionen för huvudgatan genom området innefattar en gångbana på ena
sidan och en gång- och cykelbana på andra sidan. Gång- och cykelbanan har hög standard där
fotgängare och cyklister är separerade från varandra. Det ger både en god framkomlighet för
cyklister och en trygg miljö för fotgängare. Utmed Skogsallén har gatusektionen på den nya
kopplingen som ersätter Sjöallén minskats i sektionen så mycket som möjligt, detta för att värna
träden utmed Skogsallén.
Planprogrammet föreslår att en ny koppling över Kungsbackaån skapas genom en ny bro vid
Hamntorget. Teknik har genomfört en förstudie för olika brotyper. I kommande detaljplan för
kvarteret Ejdern avses inte en bro vid Hamntorget att ingå. Den ska istället planeras ihop med en
översyn av Hamntorgets framtida användning. I det kommande arbetet är det mycket viktigt att
studera vilken trafik som ska gå på bron, och hur påverkan blir på innerstaden och befintlig
bebyggelse i Västra Villastaden. En bro medför att träd i Sjöallén behöver tas bort, färre träd
påverkas om det är endast gång- och cykeltrafik som tillåts eftersom det då blir en smalare bro.
Buller och störningar
Angränsande vägar Kungsgatan och Varlavägen är huvudvägar i staden med mycket trafik och
kollektivtrafik. De innebär att det finns risk för störningar genom buller och vibrationer i
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stadsdelen. Det är viktigt att utformningen av kvarter och bostäder är på ett sådant sätt att goda
ljudmiljöer skapas inomhus liksom utomhus och på offentliga platser. Störningar i form av ljus
från fordon behöver utredas i framtida arbete om den nya bron vid Hamntorget ska tillåta
biltrafik.
Utemiljö
Sociotopvärden
Sociotopkartan för Kungsbacka stad beskriver de sociotopvärden som har inventerats på
kommunägd mark. I grönområdet i östra delen av programområdet förekommer sociotopvärdet
Bå (båtliv), F (fiske), Mo (motion), Mp (mötesplats), Pi (picknick), Pr (promenad), Va
(vattenupplevelse), Vi (vila) och i den västra delen finns värdet för L (lek) och Mo (motion). I
och med programförslaget kommer värdena Va (vattenupplevelse) och Mp (mötesplats) att
förstärkas. Värdet L (lek) kan eventuellt minska då planen genererar fler brukare på de redan
existerande allmänna lekytorna. Eventuellt kan även värdet Vi (vila) minska då programförslaget
innebär en förtätning och därmed en ökad mängd brukare.
Grönområden/stråk/spridningskorridorer
Genom programområdet sträcker sig Sjöallén och Skogsallén som är två historiskt värdefulla
alléer. Som det även beskrivs i programmet omfattas de av biotopskydd och bedöms ha höga
biologiska, kulturella och sociala värden. I det fortsatta arbetet är det viktigt att vidta
skyddsåtgärder så att träden inte skadas vid byggnation.
Barnperspektiv
I och med den stora mängden nya bostäder i området och i närliggande områden kommer trycket
öka betydligt på befintlig lekplats. Risk finns att det inte finns utrymme för alla barns lek. Barn
som trivs i en mer tillbakadragen roll kan få svårt att ta plats. Utrymme för den fria leken behöver
värnas liksom platser för äldre barn då ett barnperspektiv innebär barn i åldrarna 0–18 år. I det
fortsatta arbetet med planen bör detta studeras vidare.
Jämställdhet och jämlikhet
I kommande arbete med platsers utformning på allmän platsmark bör ett jämställdhets- och
jämlikhetsperspektiv tas i beaktande.
Tillgänglighet- höjdskillnader
Platser och områden ska, där det är möjligt, utformas så att de blir användbara för personer med
nedsatt rörelse-och/eller orienteringsförmåga.
Avfall & Återvinning
Avfall & återvinning har inget att erinra annat än att den befintliga Återvinningsstationen inom
området behöver flyttas till annan plats helst inom närområdet. FTI (Förpacknings- och
Tidningsinsamlingen) bör får möjlighet att yttra sig.
Vatten och avlopp
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Höjdsättning av området är viktig och bör lämnas stor omsorg. Extrema regn, som inte kan
hanteras i ledningssystemet, måste kunna avrinna ytledes mot Kungsbackaån utan att byggnader
skadas. Kvartersmark ska ligga högre än gator för att undvika skador på byggnader vid
översvämning på grund av höga nivåer i Kungsbackaån eller vid skyfall. Rekommenderad lägsta
golvnivå i området är + 3,0 m (RH2000) enligt fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad.
Framkomligheten för räddningsfordon vid översvämning måste också beaktas.
Bredband Kungsbacka
Bredbandsnät kommer inom programområdet att bygga ut fibernätet för att möjliggöra anslutning
till Kungsbacka Bredbandsnät.
Kommentar: Synpunkterna noteras. I det fortsatta planarbetet kommer utredningar tas
fram för trafik, buller, vibrationer, dagvatten, översvämningsrisk samt studera
parkeringshuset och parkeringsantal mer i detalj.
Programmet föreslår en ny bro vid Hamntorget för att koppla samman och
tillgängliggöra den delen av innerstaden. Bron ger en möjlighet till ökat flöde av
människor till och från Ejdernområdet. Programmet tar inte ställning till vilken typ av
bro som avses. Ny bro vid Hamntorget kommer att utredas och konsekvens bedömas i
samband med översynen av Hamntorget.
Planprogrammet har uppdaterat text kring socialkonsekvensanalys med barnperspektivet.
En mer detaljerad social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys kommer att tas
fram i detaljplaneskedet.
Ny plats för återvinningsvinningsstation kommer att utredas vidare i planarbetet och
dialog förs med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).
Förvaltningen för Teknik kommer att ta fram ett gestaltningsförslag för parken vid årummet under planarbetet. Utvecklingen av parkområdet vid ån kommer att påverka
vattenområdet och därmed krävs det en vattendom. En ansökan om vattendom till Markoch miljödomstolen kommer att tas fram i det fortsatta planarbetet.
28. Miljö & Hälsoskydd
Nämnden för Miljö och Hälsoskydd framhåller att mycket utredningar och framtagande ska ske i
detaljplanerna vilket gör att den övergripande planeringen som programmet kan bidra med går
förlorad genom att skjuta allt till detaljplanerna.
Förorenade områden
Området utgörs idag till största delen av parkeringsplatser och en skolbyggnad samt en förskola
vars mark delvis är sanerad. En miljöhistorisk inventering samt en efterföljande
miljötekniksmarkundersökning har gjorts för att kartlägga den översiktliga
föroreningssituationen. Fyllnadsmaterialet inom undersökt område innehåller föroreningar
avseende på metaller och PAH över KM (Känslig markanvändning). Undersökningar har gjorts
på PCB-7 och metaller, där man fann höga halter av arsenik si samtliga grundvattenprover. Det
krävs åtgärder vid hantering av massor och länsvattenhantering vid schaktning i området.

KUNGSBACKA KOMMUN
30 (40)
Samtliga påträffade föroreningar ska anmälas till Miljö och Hälsoskydd i enlighet med 10 kap.
11§ miljöbalken. Vid saneringsåtgärder ska detta anmälas (efterbehandlingsanmälan enligt 28§
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) till tillsynsmyndigheten senast sex
veckor innan planerad arbetsstart.
Miljö och Hälsoskydd vill lyfta fram att det för hela planområdet ska gälla ett saneringskrav ner
till KM (Känslig Markanvändning). Anledningen till detta är att det planeras förskolor samt
bostäder inom området. Platser där människor bor och där barn vistas betraktas enligt
Naturvårdsverket som särskilt känsliga och där ska KM-nivå gälla som översta tillåtna gräns för
markföroreningar som kan tillåtas på mark med sådan användning.
Bygglov får inte ges förrän marken är sanerad. Kontakta Miljö och Hälsoskydd vid frågor om
sanering.
Trafik och bullerfrågor
Eftersom ett planprogram senare kan komma att delas upp i flera detaljplaner är det viktigt att
utreda bullerfrågorna övergripande tidigt i planprocessen och inte invänta detaljplanerna, där det
finns risk för att översikten går förlorad.
Det konstateras i samrådshandlingarna att ”Trafiken från Varlavägen och Kungsgatan innebär att
programområdet idag är delvis bullerstört”. Det gör att även hela programområdet kan bli
bullerstört om man nu vill leda trafiken genom området till den planerade nya vägbron som ska
gå över hamntorget.
I den tillkommande bullerutredning är det viktigt att beräkna olika scenarier eller så nära
verkligheten som möjligt. Ljudets utbredning kan se väldigt olika ut, beroende på var
huskropparna placeras i kommande planering. Bullerutredningen ska bygga på de trafikflöden
som kan tänkas råda fram till år 2045.
Planområdet ligger inom centrumzonen med mycket goda möjligheter till hållbara
transportmöjligheter. Med tanke på detta och bebyggelsens täthet bör ett parkeringstal på högst
0,5 bilplatser/lägenhet väljas.
Från återvinningsstationer får Miljö och Hälsoskydd in klagomål kring buller, det gäller både när
människor använder den, men även när dess behållare töms. Det inkommer även klagomål om
nedskräpning i form av omkringblåsta förpackningar det är därför viktigt att tänka på det vid dess
placering eller att ge plats till åtgärder för att förhindra störning.
Klimatstrategi
I samband med att kommunfullmäktiges mål redovisas i planprogrammet bör även Kungsbacka
kommuns klimatstrategi diskuteras. Åtgärder som där nämns bör inarbetas i programförslaget,
exempelvis utbyggnad av solenergi, och trä som byggnadsmaterial.
Lokalisering av förskola
I planprogrammet är förskola placerad inne i området och integrerar med befintligt grönstråk och
angränsar till befintlig lekplats. Att utveckla grönområdet vidare kommer ger en positiv effekt på
den utemiljö som barnen kommer att vistas i. I trafikutredningar som förvaltningen för Teknik
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har tagit fram finns även ett alternativ som innebär att genomfasttrafiken inte går längsmed hela
förskolan utan viker av innan. Vilket man hoppas att man tittar på eftersom det ger mindre
påverkan för förskolan men även för den trädallé som går längs skogsallén.
Dagvatten och miljökvalitetsnormer för vatten
En dagvattenutredning planeras. Dagvattenanläggningar bör dimensioneras för att klara minst 20årsregn, men flöden upp till åtminstone 100-årsregn bör också studeras. Det är viktigt att även
vägdagvatten ingår i hanteringen av dagvatten i den fortsatta planeringen.
Planhandlingen anger att man bedömer att miljökvalitetsnormer för vatten inte kommer att
påverkas negativt. ”Planerad omvandling i området innebär färre markparkeringar. Den planerade
utbyggnaden kan därför bidra till att den ekologiska statusen i både Kungsbackaån och
Kungsbackafjorden förbättras, dessutom ska allt omhändertagandet av dagvatten inom
programområdet kommer att utredas vidare i kommande detaljplan, men utgångspunkten är att all
fördröjning ska ske inom kvartersmark innan det kopplas på kommunens dagvattennät.”
Det är viktigt att även fortsättningsvis slå vakt om att miljökvalitetsnormerna inte påverkas
negativt eller riskerar att påverkas negativt. Detta med anledning av 5 kap 4 § miljöbalken, som
anger att en kommuns beslut inte får försämra vattenmiljön på ett otillåtet sätt eller äventyra
möjligheten att uppnå den status som vattnet ska ha enligt en miljökvalitetsnorm (MKN).
Vid anläggandet av dagvattenanläggningar är det viktigt att vara medveten om
föroreningssituationen i området, se rubrik ”Föroreningar” ovan. Anläggandet av
dagvattenledningar med mera kommer troligen att sträcka sig över flera fastigheter och det är
viktigt att ha kontroll på var man gräver och gör anläggningar i området.
Kommentar: Synpunkterna noteras. I det fortsatta planarbetet ska en
dagvattenutredning tas fram som även kommer att ta hänsyn till föreoreningssituationen i
området.
Bullerutredningen kommer att ta fram olika scenarier och en eventuell framtida bilbro
bör vara ett scenario. Återvinningsstationens framtida placering kommer att utredas
vidare och dialog för med FTI om ny placering av återvinningsstationen.
Parkeringsbehovet inom planområdet kommer att ses över i detaljplaneskedet.
Planprogrambeskrivningen har kompletterats med ett stycke om kommunens
Klimatstrategi under rubriken Tidigare ställningstaganden.
29. Kultur & Fritid
Sveriges nuvarande arkitektur-, form- och designpolitik beskrivs i propositionen ”Politik för
gestaltad livsmiljö”. Där konstateras det att arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö har
avgörande betydelse i samhällsbygget, eftersom den gestaltade livsmiljön påverkar alla
människor i deras vardag. Kulturmiljö och dess betydelse lyfts tydligt fram.
Enligt kulturmiljölagen har vi alla ett ansvar för vår kulturmiljö och kommunen har ett särskilt
ansvar för att Kungsbacka har ett väl representerat kulturarv. Alléskolans kulturhistoriska värde
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yttrar sig på flera sätt och redovisas på ett bra sätt i planbeskrivningen. Den representerar en
byggnadstyp och tidsepok som det inte finns något mer exempel av inom kommunen och därför
är det viktigt att den får berätta om stadens historia och framväxt. Inför att den byggdes 1947
hade kommunen utlyst en arkitekttävling i en tid då framtidstron var oerhört viktig. Bygget av
skolan var en stor satsning och resultatet blev en gedigen byggd skola med modernt uttryck men
med byggnadsdetaljer som lättade upp för att inte åstadkomma en alltför stram funktionalism.
Genom att bevara skolbyggnaden kan det nya kvarteret få en mycket spännande arkitektonisk
prägel. Vi vet idag av dyrköpt erfarenhet att rivning av historisk bebyggelse ger ett ofta anonymt
intryck i en stad. I Kungsbacka har vi inte bara rivit en mängd äldre bebyggelse, vi har även
drabbats hårt av bränder. Rivs Alléskolan skulle det innebära att hela det nya kv. Ejdern
tillsammans med Valand blir nya områden av i stort sett enbart byggnader från 2020-talet. Idag
och i ett längre perspektiv för kommande generationer är ett bevarande av skolbyggnaden en
möjlighet att ge området en historisk dimension och ett spännande arkitektoniskt möte som vi ska
ta vara på.
Denna röda tegelbyggnad från 1947 som utgör ett fondmotiv från innerstaden ger Kungsbacka
den historiska kontinuitet och färgklick som staden behöver. Byggnaden är i gott skick och tål en
anpassad tillbyggnad. Detta kan bli den klusterbyggnad vi saknar idag, en mötesplats med olika
verksamheter såsom kontor, kultur och mat/café mitt i stråket längs ån mellan gamla och nya
växande Kungsbacka. Att riva en så gedigen och välbyggd konstruktion vore dessutom en
mycket dålig klimatmässig investering.
Det främsta argumentet som framförs i planbeskrivningen för att riva skolbyggnaden är att det
möjliggör fler bostäder och ett mer effektivt utnyttjande av marken. Det argumentet måste vägas
mot byggnadens och platsens sociala värde för det offentliga livet och möten. Inom kvarteret
Ejdern och grannkvarteret Valand samt stora delar av innerstaden, pågår redan eller planeras det
att byggas en stor mängd bostäder. Det är viktigt att alla de som flyttar in i Kungsbackas centrala
delar, för övriga invånare och besökare – att innerstaden även erbjuder en mångfald av
mötesplatser, kulturutbud, offentliga rum och tydliga platser med identitet och historia. Det
långsiktigt hållbara är inte att prioritera fler bostäder just på den plats Alléskolan står på utan
istället använda den resurs och möjlighet som byggnaden i sig ger. Med fler bostäder skulle
platsen bli mer tyst och färre människor skulle passera – men med ett innehåll som lockar
besökare, blir det ett naturligt flöde och lättare att få ett stråk att fungera mellan innerstadens
kvarter.
I planbeskrivningen står det att det nya kvarteret ska erbjuda en blandad stadsbebyggelse med
offentliga rum där det är lätt att mötas och det finns liv och rörelse både på dagen och kvällen.
Det står också att planen ska gynna en levande centrumkärna med högre stadsmässighet, blandad
bebyggelse, attraktiva rekreationsstråk och grönytor. Kultur & Fritid vill betona att kulturinslag
och konstinstallationer är en förutsättning för detta. En stor fördel är att kulturverksamhet redan
är etablerad i befintlig Alléskolan i form av en teater, det visar att det finns ett behov och en vilja
av att driva liknande verksamheter här. Inom Kungsbacka stad har vi ett behov av fler lokaler för
kulturverksamheter något som skulle kunna tillgodoses på denna plats. Invånare inom kulturella
och kreativa områden i Kungsbacka har en stark vilja och kraft att skapa själva och bygga en
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verksamhet, bit för bit, organiskt, över tid. Vi har sett förslag från stadsodlare och
gårdssammanslutningar som målar upp möjligheter med de yttre miljöerna och även fria
kulturaktörer som lägger ut visioner om inomhusmiljöerna. Vi ser att det inom planprogrammet
finns förutsättningar att skapa möjligheter för olika typer av kreativa verksamheter.
Förutsättningen är dock att inte tillhandahålla nya lokaler till en hög hyra. Förutsättningen är att
tillåta enkla lokaler till låg hyra som över tid kommer tillföra ett värde till staden om vi bara låter
det ske. Om vi dessutom ser just det som en tillgång och lyfter och visar initiativ är det ännu
bättre.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Se svar på länsstyrelsens yttrande angående
Alléskolan och skoltomten.
Stadsmässighet med blandad bebyggelse är viktigt för centrums utveckling och kommunen
ska verka för ett rikt kulturliv. Ett kvalitetsprogram/gestaltningsprogram ska tas fram i
det fortsatta programarbetet. Kulturinslag och konstinstallation inom bebyggelsen
kommer att ses över och studeras vidare.
30. Service
Nämnden för Service ser positivt på att den nya detaljplanen ger möjlighet att utveckla kvarteret
Ejdern som ligger i centrala Kungsbacka. Genom att skapa förutsättningar för en blandstad för
både verksamheter, bostäder, grönområden och för en större förskolebyggnad inom planområdet
ges möjligheter till nya mötesplatser för alla medborgare.
Placering av en ny utbildningsbyggnad i samband med befintlig förskola och utemiljö ger goda
förutsättningar till att kunna planera in en bra verksamhet. Placeringen ger även möjlighet för
Service att anpassa tidplanen till när det är möjligt att bygga en ny förskola anpassat till
Lokalplanen. Blir det aktuellt med hyresrätter i området så är behovet stort av ytterligare bostäder
med särskild service, BmSS. Den nya trafiksituationen med nya infarter och goda cykel- och
gångvägar underlättar rörelsen för alla trafikanter att kunna känna sig trygga i området.
För att skapa trygghet för alla åldrar är det viktigt att detaljplanen skapar trygga gång- och
cykelväg till och från området och framförallt till den planerade förskolan och grönområden för
att öka tillgången för alla barn.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Programmet föreslår en större förskola intill den
befintliga lekparken i västra delen av programområdet. Lekparken och intilliggande
Skogsallé ska bevaras och utvecklas om det behövs. Det planeras förbättrade och trygga
gång- och cykelvägar till förskolan. Lokalförsörjning på förvaltningen för Service
kommer att vara med och utforma förskoletomten i det fortsatta planarbetet. Möjlighet till
bostäder med särskild service (Bmss) kommer att utredas i det fortsatta planarbetet.
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Övriga
Det har inkommit 100 skrivelser från privatpersoner som inte bedömts vara sakägare. Nedan
sammanfattas dessa inom olika ämnesområden: Alléskolan, bro vid Hamntorget, trafik,
bebyggelse och rekreationsområde. Samtliga synpunkterna i sin helhet finns tillgängliga på
Samhällsbyggnadskontoret.
Alléskolan
En övervägande majoritet av skrivelserna uttrycker en stor önskan att Alléskolan ska bevaras.
Många vill att Alléskolan kan innehålla ett nytt Aktivitetshus eller Kulturhus eftersom Fyren inte
har mer plats. Man vill att Alléskolan blir en mötesplats för kulturaktiviteter som samlar många
av Kungsbackas invånare över generationsgränserna. Nedan är några utvalda citat från
skrivelserna som sammanfattar detta. Nedan finns även en sammanfattande lista på olika exempel
vad Alléskolan kan innehålla.
Det har även inkommit två namnlistor med uppmaningen att ”Gamla Alléskolan får inte rivas”
som har sammanlagt 445 underskrifter. Båda listorna finns tillgängliga på
Samhällsbyggnadskontoret.
”En stad blir intressant med blandad bebyggelse, en blandning av gammalt och nytt där man ser
stadens historia.”
”Byggnaden smälter volymmässigt in med intilliggande bebyggelse och har en tidstypisk
arkitektur. Att behålla Alléskolan är också att visa att staden vill värna om en hållbar miljö, och
att staden vill värna det kulturhistoriska värdet.”
”Byggnadens utformning och historia tillför mycket till det som jag vill uppleva i min hemstad.
Att bevara en äldre byggnad med trevligt utseende är också en del av det hållbarhetstänk jag vill
att Kungsbacka Kommun ska sträva efter!”
”Att bevara Alléskolan, en kulturmiljö, som blir ett lyft för Kungsbacka stad, en levande offentlig
mötesplats. Något som är nödvändigt för ett snabbt och ständigt växande Kungsbacka.”
”Alléskolan ska bevaras, renoveras och användas på ett sätt som gynnar alla Kungsbackas
invånare samt turister.”
”Föreningar kan mötas här och bjuda in till sina olika aktiviteter och samarbeten dem emellan
kan idkas. Kommunen och dess olika organ kan inbjuda till samråd med medborgarna. Det vore
bra om även vissa kommunala verksamheter finns där!”
”Att bevara en gedigen byggnad är ett självändamål ur resurs och hållbarhetsperspektiv.”
”Det är viktigt att Kungsbacka lockar alla, inte bara de som bor centralt. Att vi lockas att stanna
och ta del av ett brett kulturutbud som kan bli möjligt med ett bevarande av Alléskolan. Se en
teater, lyssna på musik och äta en bit mat. Detta gagnar många näringsidkare, blir ringar på
vattnet.”
Alléskolan behöver bevaras, eftersom det är en byggnad från en specifik tidsepok. En levande,
attraktiv och intressant stad har en blandning av olika stilar av arkitektur. Många svenska städer

KUNGSBACKA KOMMUN
35 (40)
ser tråkiga ut eftersom man rev gamla hus och byggde nya, moderna istället. Låt inte
Kungsbacka göra samma fel.
Kvarteret Ejdern är en ypperlig plats att göra en ny marknadsplats runt Allèskolan. utveckla ett
centrum för mat, kultur och träffpunkter.
Att omhulda ett fallfärdigt blått hus på Västergatan men med iver önska sätta skopan i en
gedigen tegelbyggnad vid årummet - förefaller märkligt.
En stads identitet består inte av höga hus, restauranger, köpcentra och kommersiella aktörer.
Det måste även satsas resurser på andra värden.
Miljöskapande värden och betydelse för stadsbilden.
Möjlighet att skapa nya värden och mer liv till innerstaden.
Mötesplats och besöksmål som kan göra att fler hittar till vår fina innerstad.
Låt Alléskolan bli den naturliga årsringen i stadens utveckling och en brygga mellan den gamla
stadskärnan och det nya Valand!
Alléskolan är framförallt en vacker byggnad som bär på en historia. Och det är vår skyldighet att
ta vara på sådant som håller med tiden. Att återanvända och att utveckla. Det finns ett värde att
bevara arkitektur från alla decennier. Kungsbacka är en rik stad och har råd att satsa på
hållbarhet och avsätta ett par tusen kvadratmeter både för vår historia och en levande
samtidskultur.
En byggnad från en tid som är sällsynt representerad i Kungsbackas arkitektur. Bygg nytt, men
bygg rumt omkring skolan och bygg om skolan på insidan och skapa ett kulturcentrum.
Välj att se Alléskolan som en tillgång, något att utgå ifrån för tillkommande bebyggelse runt
omkring. Det är resursslöseri att riva en byggnad när det finns goda möjligheter att återanvända
den. Den ger även platsen en historisk förankring bakåt i tiden, den berättar en historia både för
de som minns den som skolbyggnad och för nya generationer.
Alléskolan har kvalitéer som efterfrågas i dagens kunskapssamhälle, där vi värnar vår miljö och
vardagslivet.
Jag önskar att vi i Kungsbacka bevarar vår historia, och denna unika byggnad som Alléskolan
är. Att bevara en äldre, funktionell byggnad med kulturhistoriskt värde med trevligt utseende är
också en del av det hållbarhetstänk jag vill att Kungsbacka Kommun ska sträva efter!
Alléskolan är ett historiskt och symboliskt monument och landmärke över kulturensscenen i
Kungsbacka. En påminnelse, ett hopp och en dröm om att det kan finnas mer än bara sport,
marknad, tillväxt och konsumtion i livet för kommunens invånare.
En rivning av Alléskolan skulle strida mot kraven på god resurshushållning, och mot ökad social
och ekologisk hållbarhet. Kommunen bör bevara och renovera Alléskolan och använda
byggnaden på ett sätt som gynnar Kungsbackas invånare på ett mer långsiktigt sätt än bara
högsta möjliga försäljningspris.

KUNGSBACKA KOMMUN
36 (40)
Alléskolan är en kulturhistoriskt intressant byggnad. En byggnad som genom åren varit ett
riktmärke i Kungsbacka Innerstad. Alléskolan är en av de få bevarade tegelbyggnader i
kommunen. En rivning innebär ett ingrepp i Kungsbackas själ.
Viktigt att bevara för att uppleva variation mellan gammalt och nytt.
Alléskolan ger staden karaktär.
Känna igen sig i staden.
En lista på exempel på vad Alléskolan kan innehålla:
•
•
•
•

•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Kommentar: Inom området finns idag drygt 300 parkeringsplatser för boende och
besökare till centrum. Dessa parkeringsplatser föreslås att samlas upp för att möjliggöra
utbyggnad av området. Kommunen anser att det är lämpligt med ett integrerat
parkeringshus i programområdets norra del för att få en stadsmässig utbyggnad av
området och även lösa parkeringssituationen.
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Förskolan
Några anser att Förskolan Grunden ska bevaras och att det inte ska byggas en storskalig förskola.
Några andra undrar var föräldrar ska parkera för att hämta och lämna sina barn på den nya
förskolan? Det måste vara bättre att bygga förskolor där barnen bor eller ska bo.
Kommentar: I programarbetet har det konstaterats att det behövs en större förskola med
fler förskoleplatser i och med en exploatering av fler bostäder som kommer generera fler
barn inom området. Grundens Förskola består av två avdelningar och den nya förskolan
inrymmer sex avdelningar. Parkering till förskolan föreslås ske i intill förskolan samt för
personalen i parkeringshuset.
Trafik
En person ställer frågan om huvudgatan genom området ska kopplas på Skogsallèn eller om det
blir det en separat gata efter Alléskolan så det finns två påfarter till Sjöallèn. En annan undrar hur
huvudgatans gång- och cykelbana ska kopplas ihop med befintlig gångbana och enkelriktad gatan
Skogsallèn.
Någon tycker att den nya huvudgatan lämpar sig endast för kollektivtrafik. Övrig biltrafik kan
använda sig av befintliga utfarter vid Kollavägen och cirkulationen inom programområdet.
Kommentar: Huvudgatan genom området ska kopplas till Sjöallén vid Alléskolan.
Förslaget utgår från att gatan går norr om Skogsallén och inte kopplas på den
enkelriktade gatan söder om Skogsallén. Gång- och cykelbanan ska kopplas på
gång- och cykelbanan i Skogsallén. Det finns några luckor i trädallén som lämpar
sig bra till att anlägga en sammankoppling av gång- och cykelbanan. Exakt
placering för hopkopplingen kommer att studeras vidare i det fortsatta planarbetet.
Förslaget innebär att bussen som idag går på Sjöallén i framtiden ska trafikera den
nya huvudgatan.
Rekreationsområden
Många anser att det är bra att utveckla parkmiljöerna i området. Det är bra att Sjöallén blir bilfri
vilket skapar förutsättningar för ett evenemangsstråk i en god miljö. Det är viktigt att lekplatsen
vid Skogsallén bibehålles i sin nuvarande omfattning och skick.
Platsen mellan Alléskolan och Kungsbacka ån blir ett fint parkområde. Detta centrala område
kompletterar i så fall Badhusparken, ett tillskott med ett centralt beläget parkområde med stort
värde för såväl boende i området, flanerande kungsbackabor, gångtrafik till och från innerstan
som besökande turister. Det skulle öka liv och rörelse i området. Det skulle lyfta fram å-rummet
som den pärla det kan bli och utgöra en pendang till grönskan kring Fyren. Parkområdet skulle
stärka den sociala och ekologiska hållbarheten och bli en grön oas för oss invånare.
Någon vill integrera mer lekmiljöer i stadsmiljön i stället för att inrätta särskilda lekplatser. Att få
till ett levande stråk med lekmiljöer och exempelvis konst från kvarteret Ejdern till Kungsbacka
Torg kan vara ett förslag. Någon vill möjliggöra för boule.
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Kommentar: Förvaltningen för Teknik kommer att ta fram ett gestaltningsförslag för
parken vid å-rummet i det fortsatta planarbetet. Skogsalléns lekplats kommer att bevaras
och grönytan intill lekpalatsen kommer utformas mer parklik.

Ändringar
Programhandlingen justeras med
•

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

•

Ett stycke om kommunens klimatstrategi.

•

Ett stycke om hållbarhetsaspekterna av förslaget.

•

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

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

Ida Lennartsson
Verksamhetschef Plan

Maria Malone
Senior Planarkitekt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

1 (1)

2020-12-15

§ 296
Dnr 2017-00334
Begäran om uppdrag för programsamråd för kvarteret Ejdern i
Kungsbacka stad
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att samråda kring planprogram
för kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad, daterad november 2020, med följande
ändringar i planprogrammet:
- Meningen, ”Utformningen ska ske enligt Handbok för avfallsutrymmen,
Avfall Sverige, 2009”, på sidan 36 under rubriken ”Avfall”, stryks.
- De båda meningarna, ”Alléskoltomtens unika läge och potential som unik
offentlig mötesplats ska utnyttjas såväl inomhus som utomhus. Att behålla
den gamla byggnaden Alléskolan skulle bidra till områdets diversitet och
förmåga att attrahera olika grupper av människor”, på sidan 40 under
rubriken ”Mångfald” stryks.
- Meningen, ”Bron kommer att studeras vidare i samband med utvecklingen av
Hamntorget”, på sidan 33 under rubriken ”Trafik” ändras så att den lyder:
Bron kommer att studeras vidare i ett senare skede.
- Tredje meningen på sidan 33 ”Förslaget innebär att den befintliga förskolan
rivs och ersätts med en ny större förskola”, stryks.
- Första meningen under rubriken parkeringshus på sidan 30 ändras så att andra
ordet i meningen ”ska” byts ut mot ”kan”.
- Hotell ska inkluderas i det gula området på sidan 25.
- Planprogrammet ska omfatta minst 250 bostäder.
Reservation
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 19 december 2017 kommundirektören i uppdrag att
utarbeta förslag till planprogram för kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad.
Planprogrammet är den andra etappen i stadsomvandlingsprojektet Väster om ån,
som innebär att centrum byggs ut med bostäder, handel och kontor samt knyter
samman Kungsmässan med innerstaden genom ett nytt stråk. Stadsdelen Valand
utgör den första etappen och håller på att uppföras.
Aktuellt programområdet är cirka fyra hektar stort. Programområdet ligger mycket
centralt i Kungsbacka stad med närhet till innerstaden, Kungsmässan och
resecentrum. En viktig och bärande del i utvecklingen av kvarteret Ejdern är
centrumstråket som kantas av en stadsmässig bebyggelse och tilltalande miljöer för
rekreation och mötesplatser och på så sätt länkar samman innerstaden med stadsdelen
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Valand och Kungsmässan. Med tydliga och trygga kopplingar kan kvarteret Ejdern
bättre knyta ihop centrum och tillskapa miljöer som kan komplettera utbudet i
Kungsbacka vad gäller stadsmässigt bebyggelse och rekreationsområden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-01, § 355
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-11
Planprogram för kvarteret Ejdern – Väster om ån, etapp 2, samrådshandling daterad
november 2020
Förslag till beslut på sammanträdet
Lisa Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag samt att
planprogrammet ändras så att hotell inkluderas i det gula området på sidan 25.
Eva Borg (S) yrkar att det ska vara blandade upplåtelseformer med 50 procent
hyresrätter samt avslag på andra strecksatsen i kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag som lyder:
- De båda meningarna, ”Alléskoltomtens unika läge och potential som unik
offentlig mötesplats ska utnyttjas såväl inomhus som utomhus. Att behålla
den gamla byggnaden Alléskolan skulle bidra till områdets diversitet och
förmåga att attrahera olika grupper av människor”, på sidan 40 under
rubriken ”Mångfald” stryks.
Eva Borg (S) yrkar också bifall till Lisa Anderssons (M) yrkande.
Niklas Mattsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, bifall
till Lisa Anderssons (M) yrkande samt att planprogrammet ska ändras så att det
omfattar minst 250 bostäder.
Ulrika Landergren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, bifall
till Lisa Anderssons (M) yrkande samt bifall till Niklas Mattssons (KD) yrkande.
Maria Losman (MP) yrkar bifall till samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut
samt bifall till Eva Borgs (S) yrkande om att det ska vara blandade upplåtelseformer
med 50 procent hyresrätter.
Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, bifall
till Lisa Anderssons (M) yrkande samt avslag på Niklas Mattssons (KD) yrkande.
Peter Söderberg (M), Thure Sandén (M) och Kristina Karlsson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag samt bifall till Lisa Anderssons (M)
yrkande.
Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till Eva Borgs (S) yrkanden.
Carita Boulwén (SD) yrkar att planprogrammet ändras så att bebyggelsen inte
överstiger 5 våningar samt avslag på Niklas Mattssons (KD) yrkande.
Susanne Andersson (SD) yrkar bifall till Carita Boulwéns (SD) yrkande samt avslag
på Niklas Mattssons (KD) yrkande.
Justerare
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Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns sju förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Lisa Anderssons (M) m.fl. yrkande,
Eva Borgs (S) m.fl. yrkanden, Niklas Mattssons (KD) m.fl. yrkande, Maria Losmans
(MP) yrkande och Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer först proposition på Maria Losmans (MP) yrkande, det vill säga
att bifalla samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut, mot avslag, och finner att
kommunstyrelsen avslår Maria Losmans (MP) yrkande.
Ordföranden ställer sedan proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag,
förutom andra strecksatsen vilken kommer prövas senare, mot avslag, och finner att
kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, förutom andra
strecksatsen.
Ordföranden ställer sedan proposition på Lisa Anderssons (M) m.fl. yrkande mot
avslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Lisa Anderssons (M) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer sedan proposition på Niklas Mattssons (KD) m.fl. yrkande mot
avslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Niklas Mattssons (KD) m.fl.
yrkande.
Ordföranden ställer sedan proposition på Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande mot
avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer sedan proposition på Eva Borgs (S) m.fl. yrkande om blandade
upplåtelseformer med 50 procent hyresrätter, mot avslag, och finner att
kommunstyrelsen avslår Eva Borgs (S) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer sedan proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, i
den del som avser andra strecksatsen, mot avslag, och finner att kommunstyrelsen
bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag i den del som avser andra
strecksatsen.
Protokollsanteckning
Stephan Philipson (M) stödjer Lisa Anderssons (M) yrkande.
Maria Rasmussen (V) stödjer Eva Borgs (S) yrkande om att det ska vara blandade
upplåtelseformer med 50 procent hyresrätter.
Beslutet skicka till
Samhällsbyggnadskontoret
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Godkännande av utredning av förutsättningarna för detaljplan för Sydöstra Centrum
etapp 2 inklusive utredningens ställningstaganden

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner utredningen PM Sydöstra Centrum etapp 2 förutsättningar för detaljplan,
daterad 2021-04-23 och ställer sig bakom utredningens ställningstaganden som grund för kommande
detaljplan.
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget som lämnades den 20 oktober 2020 om att utreda
förutsättningarna för detaljplanen som avslutat.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 20 oktober 2020 kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna
för detaljplan för Sydöstra Centrum etapp 2. Innan detaljplanen påbörjas i enlighet med antaget
planprogram fanns behov av att utreda ett antal nyckelfrågor som påverkar detaljplanens avgränsning,
innehåll och ekonomi.
En av de frågor som utretts och som påverkar detaljplanens genomförbarhet är flytt av
Räddningstjänsten. Detaljplanen kan inte påbörjas innan ett beslut att påbörja ett projekt att flytta
Räddningstjänsten till annan plats har fattats. Utöver det har frågor om ett nytt stadshus,
Hålabäcksskolans behov och övrig kommunal service utretts. Alla dessa frågor påverkar planens
innehåll vilket i sin tur påverkar exploateringsekonomin. Även frågan om markköp kopplad till
planens avgränsning och frågor gällande markanvisning och samordning med etapp 1 har utretts.
När frågan om lokalisering av räddningstjänstens lokaler inom Klovstens verksamhetsområde utretts
enligt kommunstyrelsens beslut från den 23 mars 2021, finns möjligheter att påbörja detaljplanearbetet
och då kan ett beslut avseende planuppdrag samt projektbeställning för Sydöstra Centrum etapp 2
fattas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-12
PM Sydöstra Centrum etapp 2 förutsättningar för detaljplan, 2021-04-23
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Samhällsbyggnadskontoret
Emma Johansson
Planhandläggare

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Kommunstyrelsen 2021-03-23, § 81
Kommunstyrelsen 2020-10-20, § 236
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret
Beskrivning av ärendet
Planavdelningen har i samarbete med Hållbar utveckling, Mark- och exploatering samt Service utrett
frågor gällande Räddningstjänsten, nytt stadshus, Hålabäcksskolan, kommunal service, markköp,
markanvisning, översiktlig exploateringsekonomi, planavgränsning samt samordning med detaljplanen
för Sydöstra Centrum etapp1. Alla dessa aspekter utgör nyckelfrågor som påverkar förutsättningarna
för detaljplanen för etapp 2. Rekommendationerna för respektive fråga är följande:
Räddningstjänsten
En flytt av Räddningstjänsten är en förutsättning för ett genomförande av etapp 2. Ett beslut att påbörja
ett projekt att flytta Räddningstjänsten till annan plats krävs för att starta detaljplanen för Sydöstra
Centrum etapp 2. Start av detaljplanearbetet bör ske samtidigt som detta beslut fattas. Då bedöms de
två processerna kunna löpa parallellt och ett genomförande av Sydöstra Centrum etapp 2 bör vara
möjligt samtidigt som Räddningstjänsten kan flytta in i sina nya lokaler.
Stadshus
Attraktiva kontorslägen karaktäriseras av närhet till kollektivtrafik, utbud av service som till exempel
handel, restauranger och kaféer, antal boende i närheten samt närhet till andra kontor. Norra delen av
Sydöstra Centrum erbjuder genom sin utveckling mot en stadsmässig struktur alla dessa parametrar.
Detaljplanen för Sydöstra Centrum etapp 2 bör ha som inriktning att planlägga för kontor eller
liknande verksamheter i den norra delen av området. Frågan om kommunen ska ha kontor i området
eller inte kan hanteras i ett senare skede.
Hålabäcksskolan
Hålabäcksskolan bör tas med i detaljplanen med syfte att möjliggöra högre byggnader i framtiden samt
studera placering av ny idrottshall. Skolans fastighet tillåts i detaljplanen utökas åt väster på nuvarande
Kungsbacka 4:15 och Citronen 2 för att lösa parkering och angöring.
Kommunal service
Detaljplanen för Sydöstra centrum etapp 2 bör inte omfatta förskola. Behovet av fler förskoleplatser
får lösas utanför planområdet. Lokaliseringsutredning för en ny förskola bör göras parallellt med
detaljplanen. Vård- och omsorgsboende samt bostäder med särskild service (BMSS) kan inrymmas i
detaljplanen och samordnas med kontor och bostäder i kvartersstrukturen.
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Markköp
Förhandlingar gällande köp av Citronen 2 bör inledas innan detaljplanen för Sydöstra Centrum etapp 2
påbörjas för att veta fastighetsägarens ställningstagande som en förutsättning för planläggningen.
Förhandlingar om köp av fastigheten Vägmästaren 5 görs först om fastighetsägaren uttrycker intresse
att sälja.
Markanvisning
För att få största möjliga flexibilitet under planprocessen och full rådighet att tillgodose kommunens
behov görs markanvisningen lämpligast efter att detaljplanen har vunnit laga kraft.
Översiktlig exploateringsekonomi
Upprätta avtal för kostnadsfördelning gällande de allmänna platserna som är gemensamma med etapp
3, Syréngatan och parken längs Söderån, likt det avtal som är tecknat för fördelning av kostnader för
Hedeleden.
Planavgränsning
Den slutgiltiga planavgränsning görs när förhandlingar med respektive fastighetsägare är färdiga.
Detaljplanen bör omfatta fastigheterna som pekas ut i planprogrammet, undantaget Verkmästaren 3
som är del av etapp 1, under förutsättning att överenskommelser träffats med respektive markägare.
Samordning med etapp 1
Endast trafikutredning och geoteknisk utredning längs Söderån samordnas. I övrigt ska detaljplanen
för Etapp 2 i möjligaste mån dra nytta av övriga utredningar som tagits fram för programområdet och
intilliggande detaljplaner.
Ställningstaganden
- Start av detaljplanearbetet bör ske samtidigt som beslut att påbörja ett projekt att flytta
Räddningstjänsten till annan plats fattas.
- Detaljplanen bör ha som inriktning att planlägga för kontor eller liknande verksamheter i den
norra delen av området.
- Detaljplanen bör möjliggöra parkeringsplatser samt ny angöring för Hålabäcksskolan.
- Detaljplanen bör omfatta Hålabäcksskolan med syfte att möjliggöra idrottshall samt högre
bebyggelse.
- Detaljplanen bör inte omfatta en ny förskola. Lokaliseringsutredning för en ny förskola på
annan plats bör göras parallellt med detaljplanen.
- Detaljplanen bör möjliggöra vård- och omsorgsboende och BMSS i kombination med kontor
och bostäder.
- Förhandlingar gällande köp av Citronen 2 bör inledas innan detaljplanen påbörjas
- Markanvisning görs efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

KUNGSBACKA KOMMUN
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-

Upprätta avtal för kostnadsfördelning gällande de allmänna platserna som är gemensamma med
etapp 3, Syréngatan och parken längs Söderån.
Detaljplanen bör omfatta fastigheterna listade i tabellen under rubriken ”Planavgränsning”
under förutsättning att överenskommelser träffats med respektive markägare.
Detaljplanen bör i möjligaste mån dra nytta av de utredningar som tagits fram för
programområdet och intilliggande detaljplaner.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

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

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

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

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

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

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

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

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

Antal platser

BTA

Behov utemiljö

Parkering och
angöring

Förskola

120

2000 kvm

Minst 3000 kvm

25 platser för
hämtning/lämning,
25 platser för
personal

Vård- och
omsorgsboende

80

8000 kvm

1000-1500 kvm

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

BMSS

12

1300 kvm

800-1000 kvm

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

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

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

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

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

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

Rekommendation
För att få största möjliga flexibilitet under planprocessen och full rådighet att tillgodose kommunens behov
görs markanvisningen lämpligast efter att detaljplanen har vunnit laga kraft.

Kungsbacka kommun

Sydöstra Centrum etapp 2

Sida 6 av 9

Översiktlig exploateringsekonomi
Exploateringskostnaderna för allmän platsmark i etapp 2 uppskattas till ca 40 miljoner kronor, varav
ombyggnad av Syréngatan och parkstråket längs Söderå borde fördelas mellan etapp 2 och etapp 3. Utöver
kostnaderna för projektet tillkommer kostnader som budgeteras i lokalplanen för utbyggnad av kommunal
service.
Projektet bedöms generera ett överskott från försäljning av bostäder och verksamheter.

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

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

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

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

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

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

Ägare

Syfte

Endivern 1:1
(Hålabäcksskolan)

Kungsbacka kommun

Möjliggöra högre byggnader. Studera placering av ny
idrottssal.

Kungsbacka 4:15

Kungsbacka kommun

Utöka skoltomten. Lösa angöring och parkering för
skolans behov.

Citronen 2

Trophi Tidon AB

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

Kungsbacka kommun

Platsbildning

Kungsbacka 4:16

Kungsbacka kommun

Platsbildning, parkeringshus.

Kungsbacka 4:6

Kungsbacka kommun

Platsbildning. Park längs Söderån

Vägmästaren 4

Kungsbacka kommun

Ny bebyggelse: bostäder, kontor, service

Vägmästaren 5

Castellum Sandsjöbacka
Fastighets AB

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

Kungsbacka 4:8

Kungsbacka kommun

Syréngatan

Kungsbacka 4:9

Kungsbacka kommun

Syréngatan

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

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

Ställningstagande
-

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









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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

1 (2)

2021-03-23

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

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

2 (2)

2021-03-23

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

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

1 (1)

2020-10-20

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

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-12
Diarienummer

0

KS 2021-00591 Kungsbacka

Uppdrag att riva bostadsmoduler på Smörhålevägen

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

1 (2)
Daniel Nordebo

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

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

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

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

KUNGSBACKA KOMMUN

Nämnden för Service

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (1)

Datum

2020-11-26

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

Justerare

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-10-25
Diarienummer

0

SE 2020-00279 Kungsbacka

Återlämning av bostadsmodul Smörhålevägen

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

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

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)
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Beslutsunderlag
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse 2020.10.25
Bilaga 1. Information från Polisen
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Lovisa Eld

Johan Burman

Förvaltningschef Service

Verksamhetschef Service Fastighet

1 (1)

. Polisen

Datum

20201019

Polismyndigheten
Polisregion Väst
LPO Kungsbacka

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

Mvh
Anna Lindqvist
Kommunpolis
LPO Kungsbacka

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

