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Förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden antar yttrandet daterat 2022-01-04 och översänder det till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Teknik har mottagit en remiss från kommunledningskontoret om att svara på statens
offentliga utredning (SOU 2021:81) En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet.
EU:s nya dricksvattendirektiv skärper arbetet med fortsatt säkert dricksvatten. Det nya
dricksvattendirektivet 2020/2184 täcker ett betydligt större område än det tidigare 98/83/EG. Det nya
direktivet innebär att ett riskbaserat arbetssätt från vattentäkt till konsument införs med
riskbedömningar i hela dricksvattenkedjan. Direktivet ställer krav på åtgärder för att förbättra
tillgången till dricksvatten för utsatta och marginaliserade grupper som idag saknar tillgång till
dricksvatten av god kvalitet. Det nya direktivet ger en grund för ett gemensamt system inom Europa,
för granskning och godkännande av material avsedda att användas i kontakt med dricksvatten.
Gränsvärdeslistorna har justerats och kompletterats och bland nyheterna finns gränsvärden och krav på
att bland annat PFAS och bisfenol A kontrolleras. Krav på att medlemsstaterna ska rapportera läckage
från dricksvattennäten och ökade krav på information till allmänheten är andra nyheter i direktivet.
Sverige har två år på sig att föra in direktivet i svensk lagstiftning. Regeringen tillsatte 2020 års
dricksvattenutredning för att utreda och föreslå hur 2020 års dricksvattendirektiv EU 2020/2184 ska
genomföras i svensk rätt. Utredningen har lämnat förslag till författningsändringar och vilka
myndigheter som ska ansvara för de nya frågor som behandlas i direktivet samt vilka befogenheter de
föreslagna myndigheterna ska ha.
Senast den 27 januari 2022 ska remissvaret vara kommunstyrelsens diarium tillhanda och senast den 7
mars 2022 ska remissvaren om införandet av det nya dricksvattendirektivet vara inlämnade till
näringsdepartementet. Direktivet ska vara infört i januari 2023.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-04
Vatten & Avfall
Annika Malm
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§3
Dnr 2021-01132
Begäran om yttrande - En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet,
SOU 2021:81, KS 2021-01165
Beslut - förslag till nämnden för Teknik
Nämnden antar yttrandet daterat 2022-01-04 och översänder det till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Teknik har mottagit en remiss från kommunledningskontoret om att
svara på statens offentliga utredning (SOU 2021:81) En säker tillgång till
dricksvatten av god kvalitet.
EU:s nya dricksvattendirektiv skärper arbetet med fortsatt säkert dricksvatten. Det
nya dricksvattendirektivet 2020/2184 täcker ett betydligt större område än det
tidigare 98/83/EG. Det nya direktivet innebär att ett riskbaserat arbetssätt från
vattentäkt till konsument införs med riskbedömningar i hela dricksvattenkedjan.
Direktivet ställer krav på åtgärder för att förbättra tillgången till dricksvatten för
utsatta och marginaliserade grupper som idag saknar tillgång till dricksvatten av god
kvalitet. Det nya direktivet ger en grund för ett gemensamt system inom Europa, för
granskning och godkännande av material avsedda att användas i kontakt med
dricksvatten. Gränsvärdeslistorna har justerats och kompletterats och bland nyheterna
finns gränsvärden och krav på att bland annat PFAS och bisfenol A kontrolleras.
Krav på att medlemsstaterna ska rapportera läckage från dricksvattennäten och ökade
krav på information till allmänheten är andra nyheter i direktivet.
Sverige har två år på sig att föra in direktivet i svensk lagstiftning. Regeringen
tillsatte 2020 års dricksvattenutredning för att utreda och föreslå hur 2020 års
dricksvattendirektiv EU 2020/2184 ska genomföras i svensk rätt. Utredningen har
lämnat förslag till författningsändringar och vilka myndigheter som ska ansvara för
de nya frågor som behandlas i direktivet samt vilka befogenheter de föreslagna
myndigheterna ska ha.
Senast den 27 januari 2022 ska remissvaret vara kommunstyrelsens diarium tillhanda
som därefter skickar ett remissvar till näringsdepartementet. Direktivet ska vara
infört i januari 2023.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-04
Yttrande Teknik, En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet, SOU 2021:81,
2022-01-04
Rapport - En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
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YTTRANDE
Teknik
Datum

2022-01-04
Diarienummer

TE 2021-01132

Yttrande över myndighetens remiss: En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet
(SOU 2021:81) Kommunstyrelsens diarienummer KS 2021-01165
Sammanfattande inställning
Nämnden för Teknik anser att de förslag och rekommendationer som utredningen lämnar i huvudsak är
bra och relevanta. Nämnden för Teknik instämmer därför i utredningens förslag, med några få
undantag. Under den begränsade tid som utredningen kunnat arbeta har man lyckats ta fram en utförlig
och relevant beskrivning av svensk dricksvattenförsörjning och i det flesta fall göra väl avvägda
förslag till hur det nya dricksvattendirektivet EU 2020/2184 ska implementeras i Sverige.
Sammanfattningsvis gör Nämnden för Teknik följande ställningstaganden:












Den föreslagna ändringen av vattenförvaltningsförordningen bör kompletteras så att det
framgår att Havs- och vattenmyndighetens och SGU:s föreskrifter även ska ta upp hur samråd
ska ske med vattenproducenterna och hur vattenproducenterna ska informeras om
riskbedömning och riskhantering enligt artikel 8.
Nämnden för Teknik delar utredningens uppfattning att råvattenkontroll sker i den punkt där
vatten tas in för beredningen och att omfattningen av råvattenkontrollen inte ska vara mer
omfattande än vad som krävs för att syftet med kontrollen ska uppnås.
Det föreslagna utredningsuppdraget om insamling och lagring av råvattendata bör utvidgas till
att även omfatta hur data från miljöövervakningen ska göras tillgängliga för
vattenproducenterna. För att möjliggöra detta bör även Havs- och vattenmyndigheten medverka
i den utredningen.
Nämnden för Teknik stöder utredningens förslag att Boverkets samordnande roll när det gäller
material i kontakt med dricksvatten ska förtydligas.
Den bestämmelse om förnyelse och underhållsplan som 2013 års
dricksvattenutredning föreslog 2016, skulle enligt Nämnden för Teknik innebära en tydligare
förpliktelse för va-huvudmannen, när det nu finns tydliga krav på vad en plan ska innehålla i
Svenskt Vattens publikation P116.
Nämnden för Teknik anser att både den initiala insamlingen av uppgifter och en eventuell
handlingsplan för minska läckage bör hanteras av Livsmedelsverket.
Verksamhetsutövare ska inte behöva rapportera samma uppgifter till flera parter.
Det behöver klargöras vem som ansvarar för bedömningen av vilka, av de uppgifter som ska
samlas in och rapporteras till EU enligt artikel 8.2.a, som är känsliga och hur uppgifterna ska
skyddas.
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Nämndens ställningstagande i detalj
I detta yttrande till kommunstyrelsen har sammanfattningar av utredningens förslag inkluderats för att
underlätta fortsatt hantering.
Nämnden för Teknik anser att de förslag och rekommendationer som utredningen lämnar i huvudsak är
bra och relevanta. Nämnden för Teknik instämmer därför i utredningens förslag, med några få
undantag. Under den begränsade tid som utredningen kunnat arbeta har man lyckats ta fram en utförlig
och relevant beskrivning av svensk dricksvattenförsörjning och i det flesta fall göra väl avvägda
förslag till hur det nya dricksvattendirektivet EU 2020/2184 ska implementeras i Sverige.
I några fall har Nämnden för Teknik en annan uppfattning än utredaren hur implementeringen ska
genomföras. Nedan redovisas utredningens förslag och Nämnden för Teknik synpunkter på respektive
förslag. Numreringen hänvisar till utredningens kapitelindelning.
9. Parametervärden och punkten där dessa ska iakttas
Artikel 4-6
Utredningens förslag: Livsmedelsverket ska utifrån befintliga bemyndiganden i livsmedelslagen
(2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813) besluta om vilka parametervärden som ska
fastställas för del A, B och C i bilaga I. Folkhälsomyndigheten ska besluta om vilka parametevärden
som ska gälla för del D i bilaga I. Ett nytt bemyndigande om detta ska införas i förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det kan göras med stöd av utredningens
föreslagna bestämmelse i 9 kap. 5 a § miljöbalken. Vidare uppfyller svensk rätt redan bestämmelsen
om var parametervärdena ska iakttas.
Nämnden för Tekniks synpunkter på förslagen: Livsmedelsverket bör fastställa gränsvärden som
kan ge bedömningen otjänligt med parametervärdena i del A och B i bilaga 1 som underlag. När det
gäller parametervärdena som anges i bilaga C är det mindre tydligt att ett överskridande innebär en
potentiell fara för människors hälsa och detta måste beaktas när Livsmedelsverket utarbetar nya
dricksvattenföreskrifter. Den övergångsperiod, för vissa nya parametrar i bilaga 1 del B, som anges i
artikel 25 ska beaktas i de nya dricksvattenföreskrifterna.
Det är lämpligt att Folkhälsomyndigheten, som föreslås få ansvar för riskbedömning av
fastighetsinstallationer enligt artikel 10, även fastställer parametervärden för del D i bilaga 1.
Nämnden för Teknik anser att det måste vara tydligt i myndighetsföreskrifterna att kvalitetsavvikelser i
enstaka fastigheter på grund av fastighetsinstallationen inte ska medföra att det kan ställas krav på
dricksvattenproducenten att ändra kvaliteten på det dricksvatten som levereras.
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10. Riskbaserad metod för vattensäkerhet
10.2 Artikel 8 Tillrinningsområden avseende uttagspunkter för dricksvatten
Utredningens förslag: Nya bestämmelser ska införas i miljöbalken och
vattenförvaltningsförordningen för att genomföra direktivets krav om riskbedömning och riskhantering
avseende tillrinningsområdena för uttagspunkter för dricksvatten i svensk rätt. Det ska av dessa
bestämmelser framgå att det är vattenmyndigheterna som ska utföra riskbedömningen och besluta om
riskhanteringsåtgärder. Havs- och vattenmyndigheten och SGU får inom sina respektive
ansvarsområden meddela föreskrifter om riskbedömningen. Havs- och vattenmyndighetens samlade
ansvar för vattenförvaltningen inbegriper även de uppgifter som följer av 2020 års
dricksvattendirektiv. Begreppet tillrinningsområde ska förstås som hela det område varifrån nederbörd
eller annat vatten kan strömma mot eller avrinna till uttagspunkten för dricksvatten. Det är
vattenmyndigheterna som ska bestämma tillrinningsområdena för uttagspunkter för dricksvatten inom
respektive vattendistrikt. Eventuella gränsöverskridande tillrinningsområden får hanteras inom de
kanaler som redan finns.
Nämnden för Tekniks synpunkter på förslagen: Nämnden för Teknik delar uppfattningen, att det är
nödvändigt att riskbedömningar och riskhantering avseende tillrinningsområden för uttagspunkter,
samordnas med vattenförvaltningen enligt ramdirektivet för vatten.
För att säkerställa att vattenmyndigheterna informerar och för en dialog med vattenproducenterna, om
resultaten av riskbedömningarna och riskhanteringsåtgärderna enligt artikel 8 på ett fullgott och
enhetligt sätt, bör en ändring i vattenförvaltnings-förordningen 7 a kap 7 § kompletteras enligt följande
(understruken del):
Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning får inom sina ansvarsområden
meddela närmare föreskrifter om hur och när de uppgifter som avses i 1 § ska utföras och redovisas, de
riskhanteringsåtgärder som anges i 4 och 5 §§ samt hur vattenmyndigheterna ska samråda med och
informera vattenproducenterna enligt 3§.
10.3 Artikel 8 Råvattenkontrollen
Utredningens förslag: Den verksamhetsutövare som producerar dricksvatten har fortsatt ett ansvar att
kontrollera det råvatten som tas in i vattenverket för att beredas till dricksvatten. Livsmedelsverket bör
utifrån befintliga bemyndiganden i livsmedelslagen och livsmedelsförordningen förtydliga
verksamhetsutövarens skyldigheter gällande denna kontroll i dricksvattenföreskrifterna.
Livsmedelsverket och SGU bör få ett uppdrag att närmare undersöka hur råvattendata kan samlas in
och hanteras samt hur vattenmyndigheterna kan få tillgång till de uppgifter som behövs i arbetet med
vattenförvaltningen, beträffande riskbedömningen avseende tillrinningsområdena för uttagspunkter för
dricksvatten.
Nämnden för Tekniks synpunkter på förslagen: Förslaget att dricksvattensproducenternas
skyldighet att utföra råvattenkontroll förtydligas i dricksvattenföreskrifterna är bra. I utredningen anges
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att den råvattenkontroll som ska utföras av dricksvattenproducenterna inte bör bli mer omfattande än
vad som krävs för att uppnå syftet att ha en väl dimensionerad beredningsprocess och producera ett
säkert dricksvatten. Det framgår tydligt i utredningen att råvattenkontroll sker i den punkt där vattnet
tas in för beredning. Svenskt vatten håller med om detta. Den övervakning som sker uppströms den
punkt där råvattnet tas in är miljöövervakning och inte primärt vattenproducentens ansvar.
Vattenproducenternas råvattenkontroll ska inte användas för att rätta till brister i den skattefinansierade
miljöövervakningen.
Nämnden för Teknik delar således uppfattningen att råvattenkontroll ska ske i den punkt där vatten tas
in för beredningen och att omfattningen på råvattenkontrollen inte ska vara mer omfattande än vad
som krävs för att syftet med kontrollen ska uppnås. Detta måste beaktas när Livsmedelsverket tar fram
föreskrifter om råvattenkontroll. Det är också viktigt att föreskrifterna om råvattenkontroll är
tillräckligt tydliga och utförliga för att säkerställa en enhetlig tillämpning i landet.
Dubbelarbete bör undvikas och resultaten av vattenproducenternas råvattenkontroll kan vara ett
värdefullt komplement till den statligt finansierade miljöövervakningen. Därför bör resultaten av
råvattenkontrollen vara tillgängliga även för andra ändamål, under förutsättning att känsliga uppgifter
som till exempel uttagspunkters geografiska lägen skyddas. På motsvarande sätt bör relevanta
uppgifter från miljöövervakningen vara lätt tillgängliga för vattenproducenterna. Vattenproducenter
har behov av att ha tillgång till denna information löpande och inte enbart i samband med att
riskbedömningen och riskhanteringen enligt artikel 8 redovisas. Det föreslagna utredningsuppdraget
om insamling och lagring av råvattendata bör utvidgas, till att även omfatta hur data från
miljöövervakningen ska göras tillgängliga för vattenproducenterna. För att möjliggöra detta bör även
Havs- och vattenmyndigheten medverka i utredningen.
10.4 Artikel 9 Försörjningssystemet
Utredningens förslag: Det är den verksamhetsutövare som producerar dricksvatten eller
tillhandahåller det från en distributionsanläggning som ska utföra riskbedömningen avseende
försörjningssystemet. Verksamhetsutövaren ska beakta riskbedömningen avseende tillrinningsområdet
i detta arbete. Det ska därför införas en bestämmelse med innebörden att vattenmyndigheten ska
informera verksamhetsutövaren om myndighetens riskbedömning avseende tillrinningsområdet. Det är
upp till Livsmedelsverket att utifrån befintliga bemyndiganden i livsmedelslagen och
livsmedelsförordningen meddela de föreskrifter som i övrigt behövs för att genomföra artikel 9 i
svensk rätt.
Mindre verksamhetsutövare ska under de förutsättningar som anges i artikel 9 undantas från kravet på
att utföra en riskbedömning avseende försörjningssystemet. Det får anses vara upp till
Livsmedelsverket att göra en sådan beräkning och bedömning.
Nämnden för Tekniks synpunkter på förslagen: I utredningsdirektiven anges att den administrativa
bördan för de olika aktörerna inte ska öka mer än nödvändigt och att vattenleverantörerna ska ges den
flexibilitet som är möjlig enligt direktivet. Svenskt Vatten stöder utredningens förslag att
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vattenleverantörer som tillhandhåller mindre än 100 m3/d eller försörjer färre än 500 personer bör
undantas från kravet på att genomföra en försörjningsriskbedömning.
När Livsmedelsverket tar fram föreskrifter för hur artikel 9, riskbedömning och riskhantering avseende
försörjningsystemet, ska implementeras i Sverige är det viktigt att dessa föreskrifter bygger på tidigare
svenska krav på användning av riskbaserade metoder som HACCP1 och MBA2.
10.5 Artikel 10 Fastighetsinstallationer
Utredningens förslag: Bestämmelser om riskbedömningen avseende fastighetsinstallationer ska föras
in i miljöbalken och förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Av dessa ska det framgå
att det är Folkhälsomyndigheten som ska utföra riskbedömningen avseende fastighetsinstallationer.
Samråd ska i vart fall ske med Boverket, Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen,
Försvarsinspektören för hälsa och miljö och länsstyrelsen. Riskbedömningen ska vara av övergripande
karaktär och får inte avse enskild egendom. Riskbedömningen innefattar viss övervakning av
legionella och bly. En sådan övervakning får inriktas på prioriterade fastigheter. Det är
Folkhälsomyndigheten som bestämmer vad som är en prioriterad fastighet. Om Folkhälsomyndigheten
begär det, ska kommunerna och länsstyrelserna lämna de uppgifter som myndigheten behöver för att
utföra riskbedömningen. Detsamma gäller för den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som
kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa.
På grundval av riskbedömningen kan åtgärder behöva vidtas. Sådana kan till exempel handla om att
meddela nya föreskrifter med stöd av befintliga bemyndiganden, utfärda ny vägledning eller lyfta
frågan till lagstiftaren om det behövs ett ändrat regelverk. Det kan också handla om att initiera utökad
tillsyn eller på något annat sätt vidta åtgärder för att uppfylla kraven i direktivet. Det är upp till varje
berörd myndighet, länsstyrelse eller kommun att med tillgängliga styrmedel vidta de åtgärder som
riskbedömningen eventuellt visar behövs.
Nämnden för Tekniks synpunkter på förslagen: Det är mycket bra att utredningen för ett
resonemang om kriterier, om vad som kan göra att en fastighet ska prioriteras när det gäller
övervakning av fastighetsinstallationen och inte bara som i direktivet lista exempel på vad som kan
vara prioriterade fastigheter. Urvalet av vad som ska vara prioriterade fastigheter kommer att ge stor
påverkan på vilka resurser som kommer att krävas för övervakning. Därför bör den föreslagna
ändringen av 38 c § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, justeras så att det
tydligt framgår att samrådet även ska avse vad som ska anses vara prioriterade fastigheter. Listan över
de man ska ha samråd med bör kompletteras med SKR.

1

HACCP betyder Hazard Analysis and Critical Control Points (Faroanalys och kritiska styrpunkter). Det är en modell där du som
verksamhet identifierar riskerna samt hittar, styr och kontrollerar de punkter i processen som är särskilt kritiska.
2
MBA står för Mikrobilogisk BarriärAnalys och är ett verktyg för att bedöma om vattenverkets rening mot mikrobiologiska föroreningar
är tillräcklig.
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11. Material i kontakt med dricksvatten
Artikel 11 Minimikrav för hygien avseende material som kommer i kontakt med dricksvatten
Utredningens förslag: Reglering om material och produkter i kontakt med dricksvatten omfattas av
plan- och bygglagens tillämpningsområde. De nya bestämmelser som föranleds av artikel 11 i 2020 års
dricksvattendirektiv ska därför huvudsakligen samlas i plan- och bygglagstiftningen.
En ny bestämmelse ska införas i 3 kap 9§ plan- och byggförordningen som tydliggör vilka krav som
ska vara uppfyllda när det gäller material som kommer i kontakt med dricksvatten och som används i
installationer för uttag, beredning, lagring eller distribution av dricksvatten vid uppförande, ändring
eller underhåll av ett byggnadsverk.
Boverket ska också vara ansvarig för samordning av frågor om material och produkter som kommer i
kontakt med dricksvatten. Boverket är redan idag ansvarig myndighet för att lämna stöd och
vägledning kring material och produkter i kontakt med dricksvatten. Myndigheten ska fortsätta att ha
ett sådant ansvar. Den närmare regleringen kring testning och godkännande av slutmaterial kommer
senare att slås fast i kommissionens genomförandeakt. Först när denna finns på plats kan nya
bestämmelser tas fram om testning och godkännande av slutmaterial och förbud mot att släppa ut
produkter på marknaden som innehåller slutmaterial som inte är godkända Sådana bestämmelser bör
placeras i plan och byggförordningen. För att regeringen ska kunna besluta om sådana nya
bestämmelser ska det i plan och bygglagen regleras att regeringen eller den myndighet regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om sådana material och produkter avsedda att komma i kontakt
med dricksvatten som avses i artikel 11 i 2020 års dricksvattendirektiv. Boverket ska vidare
bemyndigas att meddela närmare föreskrifter om material och produkter avsedda att komma i kontakt
med dricksvatten.
Nämnden för Tekniks synpunkter på förslagen: Det är efterlängtat av både
dricksvattenproducenterna och deras leverantörer att regelverket beträffande material i kontakt med
dricksvatten förtydligas. Frågan om vilka material som är lämpliga i kontakt med dricksvatten är
mycket komplex och kräver medverkan från flera olika myndigheter med olika kompetens och en av
dessa myndigheter behöver känna ett särskilt ansvar för frågan och ha en samordnande roll. Genom
utredningens förslag förtydligas Boverkets samordnande roll och Boverkets bemyndigande att meddela
föreskrifter om material och produkter avsedda att användas i kontakt med dricksvatten. Svenskt vatten
stöder utredningens förslag.
I de föreskrifter om material i kontakt med dricksvatten som kommer att tas fram är det viktigt att
kommunens tillsynsansvar tydligt framgår. Eftersom det är föreskrifter som kommer att bygga på planoch bygglagen kommer det vara byggnadsnämnderna som blir lokal tillsynsmyndighet. Frågan om
material i kontakt med dricksvatten kommer att vara ny för byggnadsnämnder, det kommer därför
finnas behov av både utbildning och tillsynsvägledning.
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12. Beredningskemikalier och filtermaterial
Artikel 12 Minimikrav för beredningskemikalier och filtermaterial som kommer i kontakt med
dricksvatten
Utredningens förslag: Regleringen av beredningskemikalier och filtermaterial bör även framöver
hanteras inom livsmedelslagstiftningen. Livsmedelsverket har befogenhet att meddela de föreskrifter
som behövs för att genomföra artikel 12 i svensk rätt. Livsmedelsverket bör lämna stöd och rådgivning
kring beredningskemikalier och filtermaterial samt hur föreskrifterna ska tolkas.
Det kommer ingå i den offentliga livsmedelskontrollen att se till att verksamhetsutövare som
producerar och tillhandahåller dricksvatten uppfyller kraven på beredningskemikalier och
filtermaterial.
Nämnden för Tekniks synpunkter på förslagen: Eftersom artikel 12 3. Innehåller en hänvisning till
”användning av relevanta europeiska standarder för beredningskemikalier och filtermaterial” är det
viktigt att Livsmedelsverket samråder med SiS, när föreskrifter om beredningskemikalier och
filtermaterial tas fram och i vägledning om tolkning av föreskrifterna. Detta framgår inte av
utredningens förslag och bör förtydligas.
Livsmedelsverket positivlista över kemikalier som är tillåtna att användas vid beredningen av
dricksvatten bör finnas kvar.

13. Vattenläckage
Artikel 4.3 Nytt krav att bedöma och åtgärda vattenläckage
Utredningens förslag: En ändring ska göras i 13 § vattentjänstlagen som tydliggör att en huvudman är
skyldig att underhålla en allmän va-anläggning och se till att den på ett tillfredställande sätt fyller sitt
ändamål.
Livsmedelsverket ska av regeringen ges i uppdrag att göra en bedömning av vattenläckagenivåerna
och av potentialen för minskat vattenläckage i Sverige. Livsmedelsverket ska vid genomförandet av
uppdraget samråda med Havs- och vattenmyndigheten.
Om Sveriges läckagenivåer visar sig överstiga det av kommissionen framtida fastställda tröskelvärdet
ska regeringen besluta om en handlingsplan med åtgärder som ska vidtas för att minska läckagenivån.
Regeringen bör lämna ett särskilt uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten att ta fram ett förslag till
sådan plan.
Havs- och vattenmyndigheten ska få ett samordnande ansvar för tillsynen över att de åtgärder som
framgår av handlingsplanen vidtas. Myndigheten ska också ge den vägledning som behövs för att
handlingsplanen ska kunna genomföras på ett bra sätt.
Nämnden för Tekniks synpunkter på förslagen: Nämnden för Teknik anser att va-huvudmannens
ansvar för att underhålla ledningsnäten framgår av 13 § 3. i lagen om allmänna vattentjänster. Om
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anläggningen inte underhålls, kommer inte anläggningen kunna fylla sitt ändamål och tillgodose
skäliga anspråk på säkerhet.
Om avsikten med den ändring av 13 § i lagen om allmänna vattentjänster som utredningen föreslår är
att den ska leda till en förändring, behöver troligen tydligare krav beträffande underhåll ställas på vahuvudmännen. Den bestämmelse om förnyelse och underhållsplan som 2013 års
dricksvattenutredningen föreslog 2016, då placerat i 50 a § skulle innebära ett en tydligare förpliktelse
för va-huvudmannen och har möjlighet att vara mer verkningsfull än utredningens förslag.
”Huvudmannen ska se till att det finns en plan för förnyelse och underhåll av de anläggningar som
används för vattenförsörjning. Planen ska ingå i underlaget för kommunens föreskrifter om taxan
enligt 34 §.” Förslaget från 2013 års dricksvattenutredning kommer behöva kompletteras i enlighet
med den kritik mot förslaget som Lagrådet framförde. Lagrådet avstyrkte lagstiftning om regeringen
inte angav krav på vad en plan för förnyelse och underhåll skulle innehålla. Eftersom va-branschen
jobbat vidare med frågan om förnyelse- och underhållsplaner, bland annat genom publikationer P116
Förnyelseplanering för VA-ledningsnät och P113 Effektivt underhåll av VA-system, finns nu ett
underlag för att specificera i lagstiftning eller föreskrifter vad en plan för förnyelse och underhåll bör
innehålla. I P116 Del 1 redogörs för vad som behövs för att en plan för förvaltning av hela VAanläggningen ska betraktas som tillräckligt omfattande.
Det är ett bra förslag att frågan om en eventuell handlingsplan för att minska läckaget lyfts till den
politiska nivå och att det är regeringen som ska besluta om handlingsplanen. Däremot är det inte bra att
dela insamlingen av uppgifter om läckage och ta fram och utöva tillsyn av åtgärder enligt
handlingsplanen på två myndigheter. Den svenska lagstiftningen när det gäller dricksvatten är komplex
och svåröverskådlig. Att dela uppgifterna när det gäller kontroll av vattenläckaget på två centrala
myndigheter bidrar inte till att göra systemet enklare.
I dricksvattenföreskrifterna finns redan idag krav på underhåll av dricksvattennätet. Det är därför
lämpligt att frågan om läckage från dricksvattenledningar hanteras av Livsmedelsverket. Havs- och
vattenmyndigheten föreslås visserligen få vissa utökade uppgifter beträffande allmänna va-tjänster i
utredningen Vägar till hållbara vattentjänster (SOU 2018:34) men några beslut om att genomföra
förslagen är ännu inte fattade. Havs- och vattenmyndigheten föreslås få i uppgift att bli
tillsynsvägledande myndighet för länsstyrelsernas tillsyn enligt 6 § i lagen om allmänna vattentjänster.
I andra delar av utredningen har en utgångspunkt varit att befintlig myndighetsstruktur och
ansvarsfördelning om möjligt ska behållas. Svenskt Vatten anser att det bör gälla även för frågan om
vattenläckage. Eftersom Livsmedelsverket redan idag har krav på underhåll av
distributionsanläggningen i dricksvattenföreskrifterna bör både den initiala insamlingen av uppgifter
och en eventuell handlingsplan hanteras av Livsmedelsverket.
Livsmedelsverket har redan i dag ett uppdrag gällande samordning av dricksvatten-försörjningen, som
myndigheterna kommit fram till gemensamt genom den Nationella samordningsgruppen för
dricksvatten som Livsmedelsverket leder.
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Att Havs- och vattenmyndigheten skulle svara för att ta fram förslag till en eventuell handlingsplan
och tillsynen över genomförande ligger inte i linje med myndighetens uppgifter i övrigt och inte heller
hur de nya uppgifterna enligt dricksvattendirektivet är fördelade. Havs- och vattenmyndigheten har
begränsade uppgifter när det gäller landbaserad verksamhet. Myndighetens verksamhet och kompetens
är främst koncentrerad till havsmiljön, sjöar och vattendrag. Med undantag för frågan om
handlingsplan för att minska läckage är den fördelning av myndighetsuppgifter som utredningen
föreslår tydlig, Havs- och vattenmyndigheten och SGU svarar för uppgifterna fram till punkten där
vattnet tas in för beredning, Livsmedelsverket svarar för uppgifterna från intag till förbindelsepunkten
där Boverket och Folkhälsomyndigheten tar över. Om Havs- och vattenmyndigheten ska svara för
uppgifter som gäller distributionen av dricksvatten blir fördelningen av myndighetsuppgifterna mindre
tydlig.

15. Övervakning av dricksvatten
Artikel 13 Övervakning
Utredningens förslag: Den verksamhetsutövare som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det
från en distributionsanläggning ska vara ansvarig för att övervaka dricksvattnet och upprätta
övervakningsprogram i enlighet med artikel 13.2 i 2020 års dricksvattendirektiv Verksamhetsutövaren
är även skyldig att vidta avhjälpande åtgärder och ge rådgivning samt information till konsumenterna
vid bristande iakttagande av fastställda parametervärden. Livsmedelsverket ska med stöd av befintliga
bemyndigande föreskriva om vilka skyldigheter som föreligger för verksamhetsutövaren.
Det ska fortsatt finnas ett krav på att verksamhetsutövarens faroanalys och övervakningsprogram
fastställs av kontrollmyndigheten. Genom en sådan ordning säkerställs att verksamhetsutövaren utför
riskbedömningen avseende försörjningssystemet och kontrollmyndigheten ges möjlighet att bestämma
om verksamhetsutövaren kan minska sin övervakning av dricksvattnet, alternativt att övervakningen
ska utökas.
Folkhälsomyndigheten ska ansvara för att den övervakning som ska ingå i riskbedömningen avseende
fastighetsinstallationer även uppfyller relevanta krav i artikel 13 i 2020 års dricksvattendirektiv.
Nämnden för Tekniks synpunkter på förslagen: Nämnden för Teknik tycker att det är bra att
verksamhetsutövarens faroanalys och övervakningsprogram även i framtiden fastställs av
kontrollmyndigheten. Det är viktigt att föreskrifterna utformas så att kontrollmyndighetens
fastställande inte blir ett hinder eller fördröjer genomförandet av åtgärder och anpassning av
övervakningen om förutsättningarna ändras. Även om faroanalys och övervakningsprogram ska
fastställas av kontrollmyndigheten har dricksvattenproducenten ansvaret för verksamheten.
Det är viktigt att den övervakning av vattenkvaliteten i prioriterade fastigheter som är en del av den
riskbedömning enligt artikel 10 som Folkhälsomyndigheten ansvarar för, samordnas med övrig
dricksvattenkontroll på lokal nivå.
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16. En förbättrad tillgång till dricksvatten
Artikel 16 Tillgång till dricksvatten
Utredningens förslag: Det behövs inte några lagändringar för att genomföra direktivets bestämmelse
gällande att förbättra eller upprätthålla tillgång till dricksvatten. Inte heller i förhållande till utsatta och
marginaliserade grupper behövs för närvarande några sådana ändringar. Detsamma gäller för
direktivets bestämmelse om att främja användandet av dricksvatten genom att inomhus- och
utomhusutrustning installeras på allmän plats.
Länsstyrelsen ska ansvara för och följa upp frågan om att förbättra eller upprätthålla tillgång till
dricksvatten och främjande av dricksvatten ur kran. Ett sådant ansvar ska framgå av förordningen om
länsstyrelseinstruktion.
Nämnden för Tekniks synpunkter på förslagen: Nämnden för Teknik delar utredningens
uppfattning att artikel 16 inte medför något behov av ändrad lagstiftning i Sverige och att varje
kommun själv bör få avgöra eventuellt behov av att installera utrustning på allmän plats för att främja
användningen av dricksvatten.

17 Nya krav om information som ska lämnas till allmänheten
Artikel 17 Information till allmänheten
Utredningens förslag: Det ska införas en ny bestämmelse i livsmedelsförordningen om skyldighet för
verksamhetsutövare som producerar och tillhandahåller dricksvatten att lämna information i enlighet
med kraven i artikel 17 i 2020 års dricksvattendirektiv.
Livsmedelsverket ska få lämna närmare föreskrifter om vilken information som ska lämnas och hållas
tillgänglig för allmänheten.
Det kommer att ingå i den offentliga livsmedelskontrollen att se till att verksamhetsutövare som
producerar och tillhandahåller dricksvatten uppfyller kraven på att sådan information lämnas och hålls
tillgänglig.
Nämnden för Tekniks synpunkter på förslagen: Artikel 17 och bilaga IV innehåller en del
otydligheter. Det är en känslig avvägning mellan, den information om riskbedömning av
försörjningssystemet som bör vara tillgänglig för allmänheten och de uppgifter som måste skyddas.
Livsmedelsverket bör därför samråda med dricksvattenproducenterna när föreskrifterna om
information till allmänheten ska utarbetas. Föreskrifterna bör vara utformade så att de inte innebär en
markant ökad administrativ börda för vattenproducenterna att tillhandahålla informationen till
kunderna.
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18 System för rapportering
Artikel 18 Information om övervakning av genomförandet
Utredningens förslag: Det är upp till respektive utpekad myndighet att fullgöra den
rapporteringsskyldighet som följer av 2020 års dricksvattendirektiv genom att upprätta och sedan
uppdatera de dataset som anges i artikel 18. Dataseten ska göras tillgängliga för Europeiska
kommissionen, Europeiska miljöbyrån och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av
sjukdomar.
Livsmedelsverket ska fullgöra den rapportering som följer av artikel 18.1 a och c-e. En ny
bestämmelse om detta ska införas i livsmedelsförordningen (2006:813). Livsmedelsverket får meddela
föreskrifter om skyldighet för den verksamhetsutövare som producerar eller tillhandahåller
dricksvatten att lämna uppgifter till Livsmedelsverket. Livsmedelsverket ska få möjlighet att förelägga
den verksamhetsutövare som inte lämnar den information som Livsmedelsverket behöver för att
fullgöra sitt uppdrag. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.
Havs- och vattenmyndigheten ska fullgöra den rapportering som följer av artikel 18.1 b och som rör
information om den riskbedömning och riskhantering avseende tillrinningsområden för uttagspunkter
för dricksvatten som utförts enligt artikel 8. En sådan skyldighet ska regleras i
vattenförvaltningsförordningen (2004:660). Det är vattenmyndigheterna som ska förse Havs- och
vattenmyndigheten med relevant underlag för att denna myndighet ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
Havs- och vattenmyndigheten får enligt 9 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen meddela närmare
föreskrifter om hur och när dessa uppgifter som ska redovisas.
Folkhälsomyndigheten ska fullgöra den rapportering som följer av artikel 18.1 b och som rör
information om den riskbedömning avseende fastighetsinstallationer som utförts enligt artikel 10. En
sådan skyldighet ska införas i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Nämnden för Tekniks synpunkter på förslagen: Verksamhetsutövaren ska inte behöva rapportera
samma uppgifter till flera olika parter. Delar av den rapportering som utredningen föreslår ska gå
direkt till Livsdelsmedelsverket avser uppgifter som idag ingår i det som rapporteras till de lokala
kontrollmyndigheterna.
Eftersom kontrollmyndigheterna även i fortsättningen kommer vilja ha in uppgifterna kommer
verksamhetsutövarna tvingas till en dubbelrapportering vilket bör undvikas. I utredningsdirektivet
anges att den administrativa bördan för de olika aktörerna inte ska öka mer än nödvändigt. Svenskt
Vatten anser inte att detta är uppfyllt om verksamhetsutövarna måste rapportera samma uppgifter till
både lokala och centrala myndigheter. Ett alternativ till dubbelrapportering eller att all rapportering
ska gå via den lokala kontrollmyndigheten, är att Livsmedelsverket bygger upp en rapporteringsportal
på motsvarande sätt som miljörapportsystemet enligt Miljöbalken, Svenska Miljörapporteringsportalen
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(SMP). Verksamhetsutövaren rapporterar då in på ett ställe och lokala respektive centrala myndigheter
hämtar de uppgifter de behöver från samma rapportering.

19 Informationsutbyte och sekretess
Utredningens förslag: Befintliga bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen är tillräckliga för
att skydda känsliga uppgifter i de riskbedömningar som enligt direktivet ska utföras gällande
tillrinningsområden för uttagspunkter för dricksvatten, försörjningssystemet och
fastighetsinstallationer.
Det behövs inte några nya sekretessbrytande bestämmelser för att möjliggöra det informationsutbyte
som den riskbaserade metoden förutsätter mellan myndigheter och den som producerar eller
tillhandahåller dricksvatten.
Berörda myndigheter och aktörer måste beakta bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen vid
informationsutbyte som rör säkerhetsskyddsklassade uppgifter. De möjligheter till undantag från att
tillgängliggöra uppgifter som anges i artikel 17 ska utnyttjas. Livsmedelsverket ska närmare föreskriva
om vilka undantag som får göras från informationsskyldigheten. Ett bemyndigande som ger
myndigheten en sådan föreskriftsrätt föreslås i kapitel 17.
Även i fråga om vilka uppgifter som ska rapporteras till EU bör de möjligheter till undantag som anges
i artikel 18 utnyttjas. Det ska framgå av livsmedelsförordningen, vattenförvaltningsförordningen och
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det ska särskilt anges att
säkerhetskyddsklassade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen inte ska omfattas av rapporteringen.
Det bör vara den verksamhetsutövare som producerar och tillhandahåller dricksvatten som ska avgöra
vilka uppgifter som ska lämnas till Livsmedelsverket för vidare rapportering till EU. Gällande
bestämmelser om personuppgiftsbehandling ska beaktas vid tillgängliggörandet av information till
allmänheten och rapporteringen.
Nämnden för Tekniks synpunkter på förslagen: Det framgår inte av utredningens förslag vem som
ska göra bedömningen, av vilka av de uppgifter som samlas in för riskbedömning och riskhantering
som kan rapporteras vidare till EU. Det behöver klargöras vem som ansvarar för vilka av dessa
uppgifter som är känsliga och hur uppgifterna ska skyddas.

22 Konsekvensutredning
Finansiering av statens kostnader
Nämnden för Tekniks synpunkter: Det nya dricksvattendirektivet innebär att flera myndigheter får
nya eller utökade ansvarsområden och uppgifter och det kommer givetvis krävas resurser hos
myndigheterna för att kunna arbeta med de nya uppgifterna. Trots detta föreslår utredningen inga
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utökade medel till Boverket, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten och
Livsmedelsverket utan förutsätter att uppgifterna ska lösas inom nuvarande ram.
Dricksvattenmiljöavgift
Nämnden för Tekniks synpunkter: Nämnden för Teknik stöder att utredningen inte gick vidare med
förslag att införa en så kallad dricksvattenmiljöavgift. Utredningen anger att man valt att inte gå vidare
med förslaget på en dricksvattenmiljöavgift, bland annat för att finansieringsbehovet inte är tillräckligt
stort för att motivera att en helt ny avgift införs. Nämnden för Teknik anser att ett starkare skäl än att
finansieringsbehovet inte motiverar införandet av en ny avgift är att en dricksvattenmiljöavgift skulle
strida mot principen att förorenaren ska betala. En dricksvattenmiljöavgift skulle innebära att
dricksvattenkonsumenterna skulle få betala för den övervakning som krävs på grund av utsläpp till
sjöar och vattendrag, användning av bekämpningsmedel och användningen av persistenta kemikalier
som till exempel PFAS.
Vattenläckage
Nämnden för Tekniks synpunkter: En generell rapportering av läckage från dricksvattennät och
eventuella åtgärder för att begränsa läget på nationell nivå, är knappast verkningsfullt för en bättre
hushållning av vattenresurser där det finns störst behov av detta. Det finns stora skillnader i behovet
vattenhushållning, dels mellan olika delar av landet dels under olika tider på året. Svenskt Vatten ser
frågan om att begränsa läckage lika mycket som en driftsäkerhets- och hygienfråga som en
hushållningsfråga. Hygienaspekterna gällande ledningsnät med högt läckage var också något som
lyftes vid EU-parlamentets behandling av dricksvattendirektivet.
Läckage från dricksvattennät kan även vara en miljöfråga eftersom utläckage av dricksvatten kan
belasta spillvattennäten och leda till att det blir svårare för reningsverken att minska
utsläppsmängderna. När en eventuell handlingsplan tas fram är det viktigt att hushållnings- och
hygienaspekter samordnas med miljöaspekterna på utläckage från dricksvattennät.
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Målbild framtidens återvinningscentraler i Kungsbacka

Förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik antar Målbild för framtidens återvinningscentraler i Kungsbacka.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har idag tre återvinningscentraler: Klovstens återvinningscentral, Frillesås
återvinningscentral samt Barnamossens återvinningscentral. De tre anläggningarna har idag 150 000
besök per år, en möjlighet att möta våra kunder i Kungsbacka. Klovstensområdet ska göras om vilket
innebär att Klovsten återvinningscentral måste flytta från sin nuvarande lokalisering. Frillesås
återvinningscentral har ett temporärt bygglov på fem år på Frillesås-Rya 3:77 (fram till hösten 2024).
Barnamossens återvinningscentral kommer stegvis att avvecklas i samband med att den gamla deponin
sluttäcks.
För att ta ett helhetsgrepp om hur vi kan förändra dagens situation har förvaltningen tagit fram en
målbild för framtidens återvinningscentraler i Kungsbacka.
Välkommen till framtidens återvinningscentraler – Här är det lätt att förstå hur en ska göra rätt!


Nya Klovsten - yteffektivt och fokus på återbruk



Återbruksgård Syd – lantligt och nära



Återvinningspunkt Volym– framtidssäkrat och lättillgängligt

Ytterligare beskrivande faktorer i målbilden framgår i tjänsteskrivelse och dokument utvisande målbild
” Målbild framtidens ÅVC i Kungsbacka”.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-03
Målbild framtidens ÅVC i Kungsbacka, dec 2021

Vatten & Avfall
Annika Malm
0300 83 43 33
Verksamhetschef
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Beslutet skickas till
För kännedom till kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd
Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Kungsbacka kommun har idag tre återvinningscentraler: Klovstens återvinningscentral, Frillesås
återvinningscentral samt Barnamossens återvinningscentral. De tre anläggningarna har idag
sammanlagt 150 000 besök per år.
Klovstensområdet ska exploateras och göras om vilket innebär att Klovsten återvinningscentral måste
flytta från sin nuvarande lokalisering. Nämnden för Teknik tog redan 2011 beslut om att utreda en
kretsloppspark i Kungsbacka. I dec 2012 beslutade nämnden att denna ska ligga i Klovsten och
ytterligare beslut kring att en ny återvinningscentral med kretsloppspark ska etableras i togs i nov
2013. I takt med att området i Klovsten har studerats och utretts har den ursprungliga planen om en
stor anläggning om ca 18 000 m2 ansetts vara orimlig i området utifrån kostnaden för att bygga ut
marken samt det marknadsvärde som Klovsten anses ha. Förvaltningen har därför anpassat tidigare
förslag från en större anläggning med parkinslag och återbruksverksamheter till en mer yteffektiv
anläggning med möjlighet att tillvarata material som i nästa led kan återbrukas av externa
verksamheter. Formella beslut kring markanvändningen av Klovsten är ännu inte tagna av
Kommunstyrelsen men en möjlighet som har diskuterats är att det finns en lämplig placering av en
återvinningscentral på 10 000 – 12 000 m2 i den inre sydöstra delen av området.
Barnamossens återvinningscentral är placerad på en gammal deponi som måste sluttäckas vilket
innebär att den stegvis måste avvecklas och stängas. Den geografiska placeringen är inte optimal med
långa transportvägar för tunga fordon i ett område med relativt små vägar, många hästgårdar och
ryttare. En ny lokalisering bör ha bättre möjligheter till avtransport av material och erbjuda
tillgänglighet för invånare som transporterar större volymer på släp.
Frillesås återvinningscentral har ett temporärt bygglov på fem år på fastigheten Frillesås-Rya 3:77
vilket gäller fram till hösten 2024. Därefter behövs en ny permanent lokalisering där möjlig sådan är
beskriven i detaljplanen för Rya industriområde vilken varit ute på samråd och ska beslutas under
våren 2022.
I invånarundersökningen som gjordes hösten 2021, fick avfallsverksamheten som helhet goda betyg
men det framkom många synpunkter om trängsel på våra återvinningscentraler i allmänhet och på
Klovsten i synnerhet.
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Med bakgrund av ovanstående finns behov av ett helhetsgrepp kring framtidens återvinningscentraler i
Kungsbacka. För att göra en tydligare bild av vart vi vill nå så har en målbild tagits fram. Målbilden
har tagits fram av nämnd och förvaltningsledning på nämndens måldagar 2021.
Målbild
Välkommen till framtidens återvinningscentraler – Här är det lätt att förstå hur en ska göra rätt!


Nya Klovsten - yteffektivt och med fokus på återbruk



Återbruksgård Syd – lantligt och nära



Återvinningspunkt Volym– framtidssäkrat och lättillgängligt

För att nå avfallsplanens mål om ökat återbruk och nöjda kunder är följande nedanstående aspekter
fokus för målbilden:


I Kungsbacka kommun har vi moderna, snygga och fräscha anläggningar.



Du möts av klar och tydlig information och serviceinriktad personal i alla delar av
återvinningscentralerna.



Du kan komma in snabbt och smidigt. Det är en vacker och skön atmosfär, ingen trängsel och
ingen stress tack vare effektiva lösningar för alla ytor inom området.



Det är välplanerat. Det är tydligt vart man kan stanna och hur trafiken ska flöda igenom
återvinningscentralen.



Du kan lämna alla fraktioner på alla anläggningar.



All tung trafik är separerad från besökare.



Vi har alltid en del av området som inte kräver att man drar sitt kort, för förpackningar, el- och
vitvaror samt möjlighet till att lämna till återbruk.



Alla våra återvinningscentraler är attraktiva arbetsplatser med en bra och säker arbetsmiljö.

Utredning och omvärldsbevakning
I arbetet med målbilden har vi tittat på andra kommuners utformningar för att se till att få bra lösningar
kring framkomlighet och funktion. Det finns många goda exempel på smarta utformningar med
separerad trafik mellan besökare och arbetsfordon, flexibla byggmoduler för en återvinningscentral i
flera plan, samt att det finns möjlighet till gratisvarv för förpackningsmaterial och tidningar, för
elavfall och vitvaror och för material som kan användas i återbruk.
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I arbetet med målbilden har vi också undersökt hur förhållandet mellan kommunens uppdrag och
näringsliv ska hanteras. Intentionen har varit att vi som kommun ska vara en möjliggörare för ökat
återbruk och återvinning, men vi ska låta näringsliv och privata initiativ driva utvecklingen av
cirkulära fungerande affärsmodeller. Exempel på lyckade lösningar finns redan idag i Kungsbacka och
vi har avtal med återbruksaktörer (cyklar, symaskiner, kläder, textil, prylar och byggmaterial) som tar
hand om inlämnat material och ser till att det återbrukas. Exempel på lösningar på andra håll är Dala
Återbyggdepå där kommunen, fastighetsbolag och ett försäkringsbolag tog initiativ till en depå för
återbrukat byggmaterial. En närmare exempel är Återbruket som drivs av Kretslopp och vatten,
Göteborgs Stad som bär sig ekonomiskt med en årlig omsättning om ca 6 miljoner kronor utöver sitt
bidrag till social och ekologisk hållbarhet. I Mölndal håller kommunen på att bygga om
återvinningscentralen i Kikås för ökat fokus på återbruk och förebyggande av avfall. Bland annat
bygger de en återbrukshall, växtåterbruk och en mötesplats för att främja återbruk hos näringsliv och
organisationer.
Vår avgränsning i målbilden är att den avser avfall från hushåll, det som hushållen genererar och som
kommunen ansvarar för i rollen som renhållare (det vill säga avfall som definieras som kommunalt
avfall enligt 15 kap. 3 § miljöbalken).
Vår avgränsning i målbilden är att den avser avfall från hushåll, det som hushållen genererar och som
kommunen ansvarar för i rollen som renhållare (det vill säga avfall som definieras som kommunalt
avfall enligt 15 kap. 3 § miljöbalken).
Konsekvenser vid genomförande av målbilden
Moderna och väl fungerande återvinningscentraler bidrar till att Kungsbacka kommun kan leva upp till
dagens krav och målsättningar. Antalet besökande är stort och i ett växande Kungsbacka behövs större
ytor för att skapa effektiva, väl fungerande och välkomnande anläggningar för kommunens invånare.
Utsortering av olika material kommer att öka, vilket kräver omhändertagande av fler fraktioner. Det
behövs också planeras för att möta ökande krav på återanvändning och återbruk.
Genomförande av målbilden bidrar till att nå kommunfullmäktiges mål ”En attraktiv kommun att bo,
verka och vistas i” och målet ”En hållbar utveckling och en hälsosam miljö” samt fokusområde
”Kungsbackas miljöarbete utgår från de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen samt
Borgmästaravtalet.” Genomförande av målbilden bidrar också till Nämndmål Kretslopp: I Kungsbacka
finns goda möjligheter att bidra till en hållbar konsumtion och vi rör oss ständigt uppåt i
avfallstrappan. Det är enkelt att lämna produkter till återbruk och andelen insamlat material till
materialåtervinning ökar. Vi arbetar aktivt för att nå de mål vi satt upp i den regionala avfallsplanen
”Göteborgsregionen minskar avfallet”. I den nya avfallsplanen för Göteborgsregionen ligger stort
fokus på att hindra att avfall uppstår helt och hållet, detta genom avfallsförbyggande och stor satsning
på återbruk. Detta går även i linje med bestämmelser från Naturvårdsverket samt det faktum att
avfallshantering ska ske enligt avfallshierarkin som sedan 2016 är lagstadgad i Miljöbalken. I
avfallsplanen finns också mål om att lokalisering av större avfallsanläggningar för både dagens och
framtidens behov ska säkras genom fysisk planering.
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Utgift för att bygga en ny återvinningscentral har tidigare legat i investeringsplanen för
avfallsverksamheten. Det innebär att kostnaden för en anläggning ingår i tidigare planerat behov av
taxeökning. Utgift för ytterligare två anläggningar ingår inte i tidigare investeringsplanering, därför
kommer dessa investeringar innebära behov av taxejustering. Kostnaderna är osäkra men en
bedömning är att det innebär runt en extra procentenhets höjning per år mellan 2024 och 2028. En
procents höjning innebär drygt 20 kr extra höjning per år för ett villahushåll.
Samtliga nuvarande återvinningscentraler behöver vid något tillfälle stängas och flyttas. För att
kommunen fortfarande ska kunna lösa sitt uppdrag behöver det finnas tillräcklig kapacitet, tillfällig
eller permanent, för att två centraler ska klara samtliga besökare. En överkapacitet måste därför finnas
initialt men det kommer också krävas för att på längre sikt klara en växande befolkning.
Med nuvarande planering för utbyggnad av Klovsten kommer återvinningscentralen stängas under
några år vilket innebär en ökad trängsel på kvarvarande anläggningar som redan idag är
underdimensionerade. Vi kan därför bli tvungna att bygga tillfälliga lösningar, vilket kommer innebära
ökade kostnader. En mer kostnadseffektiv och långsiktig lösning är att inom några år bygga en
permanent anläggning som klarar de behov som uppstår när nuvarande anläggningar måste flyttas eller
avvecklas.
Om invånares närmaste återvinningscentral försvinner minskar kundvänligheten och invånarnas
transportbehov ökar. Det blir svårt att nå kommunens övergripande mål och målen i avfallsplanen för
Göteborgsregionen.
Samordningsbehov
Investeringen kräver samordning på flera håll. Berörda förvaltningar inom kommunen är
Kommunstyrelsens förvaltning, Bygg & Miljö och Serviceförvaltningen. Externt krävs samordning
med entreprenörer. Det kan också finnas samordningsmöjligheter med grannkommunerna.
Karl Lundgren

Annika Malm

Förvaltningen för Teknik

Verksamhetschef Vatten & Avfall
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Datum
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2022-01-10

§2
Dnr 2021-00716
Målbild framtidens återvinningscentraler i Kungsbacka
Beslut - förslag till nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik antar Målbild för framtidens återvinningscentraler i
Kungsbacka.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har idag tre återvinningscentraler: Klovstens
återvinningscentral, Frillesås återvinningscentral samt Barnamossens
återvinningscentral. De tre anläggningarna har idag 150 000 besök per år, en
möjlighet att möta våra kunder i Kungsbacka. Klovstensområdet ska göras om vilket
innebär att Klovsten återvinningscentral måste flytta från sin nuvarande lokalisering.
Frillesås återvinningscentral har ett temporärt bygglov på fem år på Frillesås-Rya
3:77 (fram till hösten 2024). Barnamossens återvinningscentral kommer stegvis att
avvecklas i samband med att den gamla deponin sluttäcks.
För att ta ett helhetsgrepp om hur vi kan förändra dagens situation har förvaltningen
tagit fram en målbild för framtidens återvinningscentraler i Kungsbacka.
Välkommen till framtidens återvinningscentraler – Här är det lätt att förstå hur en ska
göra rätt!
* Nya Klovsten - yteffektivt och fokus på återbruk
* Återbruksgård Syd – lantligt och nära
* Återvinningspunkt Volym– framtidssäkrat och lättillgängligt
Ytterligare beskrivande faktorer i målbilden framgår i tjänsteskrivelse, beskrivning
av ärendet och i ” Målbild för framtidens ÅVC i Kungsbacka”.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-03
Målbild för framtidens ÅVC i Kungsbacka
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Målbild för framtidens
ÅVC i Kungsbacka
Hur vi kan klara nuvarande och framtida krav på
sortering och återvinning av avfall

Dagens situation är inte tillfredsställande
• Tillfällig lösning i Frillesås
• Trångt i Klovsten och man kan inte lämna alla fraktioner.
• 150 000 besökare - här möter vi våra kunder

Vi behöver göra något för att
förbättra för våra invånare, och för
att nå våra tuffa mål i avfallsplanen.

2

Välkommen till våra
moderna anläggningar

3

Välkommen till framtidens
återvinningscentraler
I Kungsbacka kommun har vi
moderna, snygga och fräscha
anläggningar. Du möts av klar och
tydlig information och serviceinriktad personal i alla delar av
återvinningscentralerna.

Du kan komma in snabbt och smidigt.
Det är en vacker och skön atmosfär,
ingen trängsel och ingen stress tack
vare effektiva lösningar för alla ytor
inom området.
Det är märkbart välplanerat. Det är
tydligt vart man kan stanna och hur
trafiken ska flöda igenom återvinningscentralen.
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Det är lätt att förstå hur
man ska göra rätt.
All tung trafik är separerad från
besökare.
Du kan lämna alla fraktioner på alla
anläggningar.
Vi har alltid en del av området som
inte kräver att man drar sitt kort, för
förpackningar och vitvaror samt
möjlighet till att lämna till återbruk.
Alla våra återvinningscentraler är
attraktiva arbetsplatser med en bra och
säker arbetsmiljö.

5

Välkommen till nya
Klovsten!

Nya Klovsten - Yteffektivt
och fokus på återbruk
Till vår centrala träffpunkt för återbruk
kan du komma med både bil, cykel eller
till fots. Här har vi fokus på återbruk.
Allt som kan återbrukas ska tas till vara.
Vi har många samarbeten med återbruksaktörer
och man kan sortera i många olika fraktioner.
Du kan välja till vem du vill skänka dina
prylar till: fritidsbanken, leksakbiblioteket,
second-hand affären eller annat. Du kan vara
trygg att det du lämnat hos oss tas omhand på
ett ansvarsfullt sätt.
I vår verkstad är det fullt ös där våra invånare
räddar sina gamla prylar som behöver en upprustning.

olika teman - allt från möbelfix till cykelmek
och klädlagarkvällar.
Klovsten är en del av vårt nya Hållbarhetscentrum. Vi tar emot studiebesök för skolor,
ungdomar och intresserade invånare och bjuder
på inspirationsföreläsningar om återbruk.

Du lämnar Klovsten
med en skön känsla av
att ha tagit ett steg upp i
avfallstrappan.

Tillsammans med lokala entreprenörer och
föreningar bjuder vi in till hobbykvällar med
6
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Välkommen till
återbruksgård SYD!

Återbruksgård SYD
Anläggningen är naturtrogen sin omgivning med fokus på lantbruk och
hållbart kretslopp.
Naturen återspeglas i byggnader och övriga miljöer inom området både genom fysiska exempel
och genom att naturens egna krafter tas tillvara.
Exempelvis så finns det solceller på taken som
förser anläggningen med el.

Efter en dags arbete som slutat med ett besök
på ÅVC, kan du pusta ut på Gårdscafé Återhämtningen som är inrett med återbrukade
möbler. Kaffet och kakan serveras av daglig
verksamhet på återbrukat porslin.
De lokala näringsidkarna kan tack vare alla
besök ibland anordna en ”Farmers market” där
det säljs lokala jordbruksprodukter.

Vi främjar den biologiska
mångfalden med
bikupor, fågelholkar och
insektshotell.
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Välkommen till
Återvinningspunkt Volym!

Volym: Framtidssäkrat och
lättillgängligt
Här är det effektivt och enkelt både för
dig som kommer med mycket och för
dig som bara ska lämna något litet.

Vi har samarbete med den privata aktören som
ligger granne med oss och som tar hand om
företagarnas farliga avfall.

Här blir det aldrig kö. När du kommer till återvinningscentralen Volym får du en känsla av en
stor, modern och fräsch anläggning.

Här har vi ytor för att kunna vara testbädd för
näringsliv, tekniska högskolor och universitetet.

Det är enkelt att köra
med släp även för den
ovane!
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Bilder:
BORAB (s. 2-3)
Returum, Renhållningen Kristianstad (s. 2, 6)
Returpunkt Sundbyberg, SÖRAB (s. 2-3, 7)
Arkelstorp ÅVC, Torstensson Art & Design AB (s. 8)
Holmagärde ÅVC, MVB (s. 4, 10-11)

Vi har yta för att testa innovationer, och
vissa nya lösningar inom avfallsvärlden är redan
införda.
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Beslutad av:
Gäller från:
Ansvarig förvaltning: Teknik
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
www.kungsbacka.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum
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2021-09-15

§ 93
Dnr 2021-00716
Målbild framtidens återvinningscentraler
Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef Annika Malm och förvaltningschef Karl Lundgren berättar om
förvaltningens målbild kring framtidens återvinningscentraler. Kort ges också ett
nuläge kring kommunens nuvarande återvinningscentraler. Förvaltningens förslag är
tre stycken olika återvinningscentraler.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-01-05
Diarienummer

TE 2021-01061

Investeringsplan 2023 - 2027 och investeringsbudget med tillhörande behovsanalyser

Förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik beslutar om investeringsbudget med tillhörande behovsanalyser enligt
investeringsplaner 2023 – 2027 för Tekniks skattefinansierade verksamheter samt de
avgiftsfinansierade verksamheterna VA, Kungsbacka Bredbandsnät samt Avfall och Återvinning.
Sammanfattning av ärendet
Skattefinansierade verksamheter
Investeringar inom skattefinansierade verksamheter är uppdelade på löpande investeringar och övriga
investeringar. Löpande investeringar är reinvesteringar och upprustning/underhåll. Övriga
investeringar är av engångskaraktär, exempelvis investeringar i infrastruktur och enskilda projekt.
Tekniks skattefinansierade verksamheter (Trafik, park, ledning och nämnd) planerar för en budget för
löpande investeringar år 2023 på 40 miljoner kronor. I planen för år 2024-2027 är de löpande
investeringarna totalt 160 miljoner kronor. Den största posten avseende löpande investeringar är
reinvestering asfaltsbeläggning med cirka 13 miljoner kronor per år. Budget för övriga investeringar
omfattar 2023 totalt 40 miljoner kronor och i planen för år 2024-2027 planerar nämnden för
investeringar om 160 miljoner kronor. De större projekt som budgeteras och planeras är gång- och
cykelvägar för 106 miljoner kronor, belysning för 82 miljoner kronor samt ombyggnation av
Varlavägen, Arendalsleden, Gamla Onsalavägen för omkring 67 miljoner kronor.
Avgiftsfinansierade verksamheter
Vatten- och avloppsverksamhetens planerade investeringsbudget 2023 är 429,8 miljoner kr varav 49,9
miljoner kr inkomster och 479,7 miljoner kr är utgifter. I planperioden 2024–2027 är budget totalt
1 406,65 miljoner kr varav 496,95 miljoner kr inkomster och 1 903,6 miljoner kr utgifter. Stora projekt
under 2023 är uppdimensionering av vattenledningar mellan Fjärås vattenverk och Hammerö,
Framtidens avloppsrening i Kungsbacka, VA-utbyggnadsprojekt i Hagryd-Dala, Hanhals och SläpsHögås samt utbyte (reinvesteringar) i befintligt ledningsnät. De stora projekten under 2023–2026 är
Framtidens avloppsrening i Kungsbacka vilket har en preliminär total budget på 500 miljoner kronor,
Reservvatten Göteborg, Reservvatten Varberg, årliga reinvesteringar i VA-ledningsnätet,
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uppdimensionering av vattenledningar mellan Fjärås vattenverk och Hammerö samt årlig VAutbyggnad om ca 100 miljoner kronor.
Avfallsverksamhetens planerade budget för 2023 är 9,7 miljoner kronor, och då ingår utgifter om 5
miljoner kronor för ny återvinningscentral. I planperioden 2024–2027 är planen 117,5 miljoner kronor
och då ingår utgifter om 100 miljoner kronor för nya återvinningscentraler. Summan för planperioden
2024–2027 är justerad från 37 till 100 miljoner kronor utifrån den målbild för framtidens
återvinningscentraler i Kungsbacka som är framtagen.
Kungsbacka bredbandsnäts investeringsbudget 2023 är 30 miljoner kronor och i planperioden 2024–
2027 är den 128 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-05
Sammanställning av investeringar Skatt 2023–2027
Sammanställning av investeringar VA 2023–2027
Sammanställning av investeringar Avfall & Återvinning 2023–2027
Sammanställning av investeringar Kungsbacka Bredbandsnät 2023–2027
Behovsbeskrivningar Skatt, VA, Avfall & Återvinning, Kungsbacka Bredbandsnät
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Skattefinansierad verksamhet
Teknik har i Kommunfullmäktiges beslut 2020 fått en beslutad nivå på investeringar för
skattefinansierad verksamhet om 80 mnkr per år. Dessutom har ombudgeterade medel tagits bort för
flera investeringsprojekt som försenats på grund av främst externa faktorer. Teknik ser att
underhållsnivåer och utbyggnad inte kan ske i den takt som är önskvärd.
Teknik vill genomföra utbyte av gatubelysning i betydligt större omfattning än tidigare då stora delar
av nuvarande belysningsanläggning är gammal och omodern. Utbyte av armaturer och elanläggning
kommer på längre sikt ge fördelar sett till både ekonomi och driftsäkerhet. En rimlig ambitionsnivå är
att genomföra detta under en 10-årsperiod med en omfattning på 9-17 mnkr per år. Renovering av
Lindens Torg fanns i Tekniks budget men kunde inte startas då planläggningen av innerstaden inte var
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tillräckligt klar. Investeringsmedlen ströks ur Tekniks ombudgeterade medel. Planläggning har nu
påbörjats och renoveringen planeras till 2024-2025.
Förslaget från Teknik är en investeringsram med 40 mnkr årligen för löpande
investeringar/reinvesteringar samt övriga investeringar årligen för 40 mnkr. Av den totala ramen i
perioden på 400 mnkr är 116 mnkr avsedda för gång- och cykelvägar samt broar för dessa.
Vid ett beslut som motsvarar tidigare investeringsram om 40 mnkr årligen för löpande investeringar
samt 40 mnkr per år för övriga investeringar kommer objekt att senareläggas. De mest prioriterade
vägprojekten kan i stort utföras enligt plan, i något fall med förskjutning på 1-2 år. Projekt i Gång- och
cykelplan förskjuts genom att investeringar för perioden 2023-2027 fördelas i perioden 2023-2031.
Utbyte av gatubelysning kommer att ske i en mer begränsad omfattning och främst vid mer omfattande
problem, i övrigt sker reparationer av befintligt nät vilket på sikt bedöms innebära fortsatt höga
driftkostnader.
Taxefinansierade verksamheter
De taxefinansierade verksamheterna planerar för investeringar som kan finansieras inom de ramar som
taxeintäkterna ger utrymme för. Investeringar enligt föreslagen budget är endast möjlig om beslut tas
om taxa som kan finansiera kapitalkostnaderna.
Vatten och avlopp
Vatten- och avloppsverksamhetens planerade investeringsbudget 2023 är 429,8 miljoner kr varav 49,9
miljoner kr inkomster och 479,7 miljoner kr är utgifter. I planperioden 2024–2027 är budget totalt
1 406,65 miljoner kr varav 496,95 miljoner kr inkomster och 1 903,6 miljoner kr utgifter. Stora projekt
under 2023 är uppdimensionering av vattenledningar mellan Fjärås vattenverk och Hammerö,
Framtidens avloppsrening i Kungsbacka, VA-utbyggnadsprojekt i Hagryd-Dala, Hanhals och SläpsHögås samt utbyte (reinvesteringar) i befintligt ledningsnät. De stora projekten under 2023–2026 är
Framtidens avloppsrening i Kungsbacka vilket har en preliminär total budget på 500 miljoner kronor,
Reservvatten Göteborg, Reservvatten Varberg, årliga reinvesteringar i VA-ledningsnätet,
uppdimensionering av vattenledningar mellan Fjärås vattenverk och Hammerö samt årlig VAutbyggnad om ca 100 miljoner kronor.
För VA-verksamheten är den planerade investeringsbudgeten för 2023 totalt sett 24 miljoner kr lägre
än vad investeringsplan för 2023 förra året. Minskningen för 2023 är framför allt framflyttande av
utgifter för Framtidens avloppsrening vilket i viss mån kompenseras av ökade planerade utgifter för
exploateringar.

KUNGSBACKA KOMMUN
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Tabell

Investeringar VA (miljoner kr)

Budget Budget
Plan
Plan
Plan
Plan
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Fordon och inventarier
2
0
1
1
1
1
Vattenproduktion
10
5
4
3
8
8
VA-ledningsnät
82
119
165
159
296
229
Avloppsrening
40
180
239
112
71
63
Nya serviser*
-10
-15
-15
-15
-15
-15
VA-utbyggnad**
92
92
6
174
-48
35
Exploateringsprojekt
7
49
36
-51
-36
-9
Totalt föreslaget
223
430
436
383
276
311
* Avser nya (ofta enstaka) kompletterande serviser i befintliga områden, där ledningar redan är utbyggda och enbart en ny
anslutning behöver byggas.
** Avser netto, det vill säga utgift minus inkomst från anläggningsavgifter

Avfallsverksamheten
Avfallsverksamhetens planerade budget för 2023 är 9,7 miljoner kronor, och då ingår utgifter om 5
miljoner kronor för ny återvinningscentral. I planperioden 2024–2027 är planen 117,5 miljoner kronor
och då ingår utgifter om 100 miljoner kronor för nya återvinningscentraler, dels 35 miljoner kr för
Frillesås och dels 65 miljoner kr för en ny återvinningscentral ”Volym”. Summan för planperioden
2024-2027 är justerad från 37 till 100 miljoner kronor utifrån den målbild för framtidens
återvinningscentraler i Kungsbacka som är framtagen.
Kungsbacka bredbandsnät
Kungsbacka bredbandsnäts investeringsbudget 2023 är 30 miljoner kronor och i planperioden 2024–
2027 är den 128 miljoner kronor. Under planperiod 2024-2027 bedöms utbyggnad av fibernät till
privata fastigheter minska samtidigt som utbyggnad av fibernät till nya exploateringsområden bedöms
öka. Kostnader för ökad säkerhet och utbyte av hårdvara kommer att öka.

Karl Lundgren
Förvaltningschef

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Datum
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2022-01-10

§1
Dnr 2021-01061
Investeringsplan 2023 - 2027 och investeringsbudget med tillhörande
behovsanalyser
Beslut - förslag till nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik beslutar om investeringsbudget med tillhörande behovsanalyser
enligt investeringsplaner 2023 – 2027 för Tekniks skattefinansierade verksamheter
samt de avgiftsfinansierade verksamheterna VA, Kungsbacka Bredbandsnät samt
Avfall och Återvinning.
Sammanfattning av ärendet
Skattefinansierade verksamheter
Investeringar inom skattefinansierade verksamheter är uppdelade på löpande
investeringar och övriga investeringar. Löpande investeringar är reinvesteringar
och upprustning/underhåll. Övriga investeringar är av engångskaraktär, exempelvis
investeringar i infrastruktur och enskilda projekt.
Tekniks skattefinansierade verksamheter (Trafik, park, ledning och nämnd) planerar
för en budget för löpande investeringar år 2023 på 40 miljoner kronor. I planen för
år 2024-2027 är de löpande investeringarna totalt 160 miljoner kronor. Den största
posten avseende löpande investeringar är reinvestering asfaltsbeläggning med cirka
13 miljoner kronor per år. Budget för övriga investeringar omfattar 2023 totalt
40 miljoner kronor och i planen för år 2024-2027 planerar nämnden för
investeringar om 160 miljoner kronor. De större projekt som budgeteras och
planeras är gång- och cykelvägar för 106 miljoner kronor, belysning för 82 miljoner
kronor samt ombyggnation av Varlavägen, Arendalsleden, Gamla Onsalavägen för
omkring 67 miljoner kronor.
Avgiftsfinansierade verksamheter
Vatten- och avloppsverksamhetens planerade investeringsbudget 2023 är 429,8
miljoner kr varav 49,9 miljoner kr inkomster och 479,7 miljoner kronor är utgifter. I
planperioden 2024–2027 är budget totalt 1 406,65 miljoner kronor varav 496,95
miljoner kronor inkomster och 1 903,6 miljoner kr utgifter. Stora projekt under 2023
är uppdimensionering av vattenledningar mellan Fjärås vattenverk och Hammerö,
Framtidens avloppsrening i Kungsbacka, VA-utbyggnadsprojekt i Hagryd-Dala,
Hanhals och Släps-Högås samt utbyte (reinvesteringar) i befintligt ledningsnät. De
stora projekten under 2023–2026 är Framtidens avloppsrening i Kungsbacka vilket
har en preliminär total budget på 500 miljoner kronor, Reservvatten Göteborg,
Reservvatten Varberg, årliga reinvesteringar i VA-ledningsnätet, uppdimensionering
av vattenledningar mellan Fjärås vattenverk och Hammerö samt årlig VA-utbyggnad
om ca 100 miljoner kronor.
Avfallsverksamhetens planerade budget för 2023 är 9,7 miljoner kronor, och då
ingår utgifter om 5 miljoner kronor för ny återvinningscentral. I planperioden 2024–
2027 är planen 117,5 miljoner kronor och då ingår utgifter om 100 miljoner kronor
för nya återvinningscentraler. Summan för planperioden 2024–2027 är justerad från
Justerare

Expedierat/bestyrkt
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2022-01-10

37 till 100 miljoner kronor utifrån den målbild för framtidens återvinningscentraler i
Kungsbacka som är framtagen.
Kungsbacka bredbandsnäts investeringsbudget 2023 är 30 miljoner kronor och i
planperioden 2024–2027 är den 128 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-05
Sammanställning investeringar Skatt 2023–2027
Sammanställning investeringar VA 2023–2027
Sammanställning investeringar Avfall & Återvinning 2023–2027
Sammanställning av investeringar Kungsbacka Bredbandsnät 2023–2027
Behovsbeskrivningar Skatt, VA, Avfall & Återvinning, Kungsbacka Bredbandsnät
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

SAMMANSTÄLLNING AV INVESTERINGAR 2023-2027
Färgkoder:
Kontinuerliga/löpande investeringar
Reinvesteringar
Nyinvesteringar

Nämnd: Teknik Skatt
Nämnd

Specifikation

TE

projektnr

Totalt
investeringsanslag

Likvidbehov = investeringsbudget

2022-2027

Budget
2021

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

Plan
2027

Löpande investeringar
Arbetsutrustning och system
System 5 år

3501
3502
3574
5020

Övriga inventarier 10 år
Fordon 5 år
Maskiner och redskap Skatt

700
0
26 900
3 000

200

200

200

50

50

2 000
500

1 000
500

5 150
500

5 500
500

5 650
500

5 550
500

4 050
500

5541

Gator, vägar och parkeringar
Reinvesteringar toppbeläggning

79 500

14 000

14 000

12 500

13 000

13 000

13 000

14 000

NY
3503
3591
4540
3557
3587
5026
3513

Övriga reinv. gator och vägar
Gatu- och trafiksäkerhetsåtg
Busshållplatser
Parkeringar & Pendelparkeringar
Bullersanering
Trygghetsåtgärder
Reinvesteringar P-automarer
Reinvestering DV-pumpstationer

4 700
1 500
3 000
1 800
3 050
500
2 800

1 200
500
500
1 500
500
400

1 200
500
500

1 000
700
500
600
500
100
500

1 000
700
250
500
300
500
100
400

1 000
700
250
500
300
450

1 000
700
250
500
300
400

1 100
700
250
500
300
400

400

500

500

1 000

1 000

1 000

1 200

1 200

800
300
500

Broar
NY

Reinvesteringar broar

5 400

Grönytor, lekplatser och utrustning
4545
3508
NY
5015

Reininvesteringar Grönytor
Reinvesteringar lekplatser
Främja biologisk mångfald
Reinvestering utrustning

4 300
7 200
2 500
250

600
1 200

600
1 200
1 000

700
1 200
500
50

750
1 200
250
50

750
1 200
250
50

750
1 200
250
50

750
1 200
250
50

48 500

3 500

3 500

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

300

200

200

200

200

Belysning
3507

Reinvesteringar Trafikbelysning & Gatubelysning

5030

Effekt- och vinterbelysning

3505

Gång- och cykelvägar
GC vägar
Tot löpande

1 100

29 800

5 000

6 000

5 000

4 600

4 600

4 600

5 000

231 600

31 400

31 600

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

8 300

21 700

2 000

3 000

7 000

13 000

Övriga investeringar
Gator , vägar och parkeringar

4575
4554
NY?
NY?
5008

Gamla Onsalavägen
Bullerskärm utmed Varlavägen
Varlavägen, Tölö tvärled-Stora Bäcksleden
Varlavägen, Stora Bäcksleden - Arendalsleden
Trimning kollektivtrafik
Norra Torggatan, Västergatan - Storgatan
Storgatan, Vallgatan - N Torggatan
Ombyggnad Lantmannag, Vbgväg, Söderåleden

5027
5028

30 000
0
0
0
2 000
5 000
0

2 000

2 000
5 000

5 000

Arendalsleden, Varlavägen - Transportgatan
Bullersanering, Söderåleden
Bullersanering, Hällingsjövägen

20 000
2 000
4 000

Cirkulationsplats Varlavägen – Borgmästaregatan
Varlavägen, kungsgatan-Borgmästareg

5 000
12 000

2 000
4 000
4 000
3 800

5033

Broar
Bro Ysby

0

3 000

5022

Bro Varla Park

0

5 000

1 000
8 200

5004
3510

Bro Borgmästargatan
GC-bro över järnvägen vid inlag

3511

GC bro Inlags idrottsomr–Kolla Parkstad

3521

Belysning
Utbyte led-armaturer/stolpar/ledningar
Effekt- och julbelysning

5017
5034
5035

Gång- och cykelvägar
GC-väg Östra Särö södra
GC-väg Vallbyvägen
GC-väg Sandövägen, Råhagsv-Sandöhamnsv
GC-väg Sandövägen, Lerkilsv-Nälleviksv
GC-väg Ölmänas Ringv Jute Tvv-Varbergsvägen
GC-väg Ölmanäs Ringv Äppelstigen Näsbrok
GC-väg Ölmanäs Ringv Näsbrokr-Jute Tvv
Gcväg Varbergsv, Ölmevallav-Ölmanäs Ringväg
GC-väg Göteborgsvägen, S Rågelundsv.Lurendalsv.
GC väg västra Särövägen
Gc väg Gåsevadsholmv, Klintåsvägen-Raskens
väg
GC-väg Gåsevadsholmv, Raskens v – Fjärås
Blåklintsv
Gc väg Gathesv, Sträveliden-Kuttervägen
GC-väg Göteborgsvägen,
Anneberg–Kommungränsen
Ombyggnad Borgmästaregatan väster om
Varlavägen

5023

Kungsbackaån-gestaltning
Varla Park
Gångväg väster om Kungsbacka ån
Norrbro-Borgmästarebron
Teaterparken
Tvärstråk Kungsbackaån

0
13 000

7 500
7 000

6 000

4 000

4 000

30 000

0
0
0
0
0

7 500
1 000

7 500
1 000

7 500

7 500

11 000
14 000

26 000
0

3 800

22 200

0

15 000
6 000

15 000
6 000

17 000

5 800

11 200

1 800
0

1 800

9 000

2 000
0
0
3 000
6 000

9 000

3 000

2 000

3 000
6 000

Mobilitetsåtgärder
NY

Cykelgarage Kungsbacka station

3506
NY
3589

Parker, torg, allmänna platser
Trädflytt
Lindens torg
Kungsbacka torg
Badhusparken
Kulturhusparken
Dagvattenlösningar

NY

1 200

0
23 000

1 200

500
9 000

14 000

500

500

500

500

500
40 000

2 500
0

Tot Övriga projekt

249 000

46 000

49 000

40 000

40 000

40 000

40 000

S.A INVESTERINGAR

480 600

77 400

80 600

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

Varav löpande
Varav Gång och cykel
Varav Gatubelysning
Varav Lindens Torg

31 600
21 000
11 000

40 000
16 000
16 500
0

40 000
11 200
16 500
9 000

40 000
3 800
16 500
14 000

40 000
22 200
9 000

40 000
1 800
9 000

Netto övriga investeringar

41 500

32 500

23 500

18 500

40 000

40 000

2023
8 450
39 050
32 500
80 000

2024
8 150
48 350
23 500
80 000

2025
8 250
58 250
13 500
80 000

2026
7 950
42 350
29 700
80 000

2027
6 450
58 250
15 300
80 000

Kontinuerliga investeringar
Reinvesteringar
Nya investeringar
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Datum

Benämning

BEHOVSBESKRIVNING

Datum

Benämning

2021-11-20

Tekniska hjälpmedel

Initiativtagare
Namn och enhet

Glenn Andersson Teknik/Fritid

E-postadress

Telefon

glenn.andersson@kungsbacka.se

0728899652

Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

E-postadress

Glenn Andersson Teknik/Fritid

glenn.andersson@kungsbacka.se 0728899652

Telefon

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Utmed Kungsbackas kustband finns det 80 st livräddningsposter som ska kontrolleras. Bad platserna är
utrustade med underjords behållare. Man kan med dagens teknologi utrusta underjordsbehållarna med
givare som kan sända signaler när det är dags att tömma. Samt givare på våra livbojar för att kunna ha en
bra överblick över dessa. Att livbojar sitter där dom ska och kan nyttjas om olyckan är framme.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTADE NYTTAN?
Den förväntande nyttan med projektet är att kunna effektivisera antal tömningar. Samt att kunna ha en
bra överblick över att livbojar och båtar sitter på plats.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Miljöpåverkan med onödiga soptömningar eller att invånarna möts utav överfulla sopkärl. Livbojs
kontrollen är säkerhet att utrustningen sitter på plats.
INVESTERINGSINITIATIV

uniForm KUB600 v 2.0, 2009-12-09

INVESTERINGSSTORLEK
50 tkr per år Totalt 250 tkr
2023-24-25-26-27

TIDPLAN
Börja med att utrusta avfallsbehållare 2023
Kungsbacka kommun
Postadress

Besöksadress

Telefon

Webbplats

434 81 Kungsbacka

Stadshuset, Storgatan 37

vx 0300-83 40 00

www.kungsbacka.se

Filnamn och sökväg

https://kungsbackakommun.sharepoint.com/sites/testyrstod-TeamEkonomi/Delade dokument/Team Ekonomi/BUDGET/Budget
2023/Investeringsplanering 2023-2027/Behovsanalyser Skatt/Löpande/Arbetsutrustning, fordon och system/3501 System 5
år/3501_Behovsbeskrivning Tekniska hjälpmedel.doc
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Datum

Benämning

2021-10-28

Byte av E-tjänstprogram för Ta-Öppningstillstånd

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Tf Glenn Andersson TUM

Drift

E-postadress

Telefon

Glenn.andersson@kungsbacka.se

0300 83 78 64

E-postadress

Telefon

Roland.jansson2@kungsbacka.se

0300 83 86 91

Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Roland Jansson

TUM TA & Öppningstillstånd

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Hantering av TA-plan & Öppningstillståndsansökan.
Idag används artvise till hanteringen av ansökningarna och det är inte lämpat för denna typ av
ansökningar från början utan har gjorts om i ett försök att bli bättre lämpat för detta. Det finns
fortfarande brister i detta system som gör att en överblick är svår att ha och ett register är uppdelat på
olika filer i Excel. Kort sagt ett hemmasnickrat program och register som är svårt att få en samlad
överblick i. Detta tillvägagångssätt gjordes till stor del för man hade inte något annat och visste inte hur
mycket det skulle bli eller hur det skulle bli. Man tog det som fanns och försökte modifiera artvise till en
plattform som inte det var skapat för.
Många funktioner som underlättar och sparar tid saknas i dagens system.
•
•
•
•
•
•

Diarienr markeras på ansökningsdokumenten, viktigt att dokumenten får en tillhörighet med sitt
ärende så inga missförstånd kan uppstå.
En headsup till handläggaren när tillståndstiden går ut. Detta för att underlätta ”krockar” mellan
två eller fler jobb.
En headsup när något händer i ärendet, exempel mail och dyl. Idag gör jag detta manuellt och vid
tider som det är hög belastning finns risken att detta missas. Detta finns till viss del men det
funkar inte då det finns fler dörrar in i ärendet
Ett kartager som man kan se var arbetena i trafiken är och vem som utför dom, detta underlättar
samordningen. Detta skulle även fler ha tillgång till. Ett kartlager har påbörjats i vår portal, men
funkade inte som tänkt utan ligger på is nu.
Möjligheten att integrera LTF och polistillstånd direkt i ärendet, idag görs detta via telefon eller
mail vilket gör att det kan missas.
Integrerat fakturaunderlaget i tillståndet med mallar och priser.

Sida 1 av 3

VAD ÄR DEN FÖRVÄNTADE NYTTAN?
Ett ansökningsprogram som är gjort för TA och Grävtillstånd har många eller alla dom funktioner som
saknas idag. Ett för den sökande enkelt sätt att ansöka och skicka in TA-planer, ett för handläggaren
anpassat program med funktioner som gör att en överblick är lättare se och ha.
Idag finns en handläggare som sysslar med detta (dvs jag Roland) som även har kontrollfunktionen ute i
fält.
I detta lite hemmasnickrade sätt är det svårt att bygga eller lägga grunden för en utökning av
handläggare som kommer att behövas när vår stad växer.
Idag upplever sökande vår ansökningsprocess som lite krånglig och detta behöver vi lösa.
Det finns möjlighet att koppla ihop och utöka med Markupplåtelse och Polistillstånd i ett
ansökningsprogram som är avsett för det. I takt med att staden växer behövs en mer anpassad process för
behovet som kommer att öka med stadens storlek.
Ett program som är anpassat för detta kan bli en bred grund att stå på vid en ökning av handläggare och
ärenden inom dom närmsta åren.
Ett effektivare sätt att hantera tillstånden med bättre överblick, samt enklare att fakturera.
Kontrollfunktionen ute i fält blir enklare.

VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Skulle vi fortsätta med nuvarande finns det svårigheter att ha kontroll på tillstånden och omständligt att
söka upp stängda ärenden.
Dom brister som finns i vår tillståndsprocess kan öka och bli svåra och kostsamma att rätta till vid en
ökning av antalet ansökningar.
Onödigt krångligt tillvägagångsätt att lära sig vid introduktion av ny handläggare.
Krångligt för någon annan att hitta datum eller tillståndsnummer.
Status på tillstånden syns inte i dagens system för övriga trafikkollegor inom TUM.
Kontrollfunktionen är svår att upprätthålla.
Svårt att hålla koll på fakturerbara tillstånd.
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Datum

Benämning

2021-11-03
Fordon Maskiner

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Glenn Andersson

Glenn.andersson

0728899652

Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Glenn Andersson

glenn.andersson@kungsbacka.se

0728899652

Kontaktperson för behovsbeskrivningen

ARBETS MASKINER
Luftare: Traktorredskap som används till att välta bollplaner och till att ytlufta flera ggr/säsong vilket är
nödvändigt för att hålla en hög kvalitet på planerna
Robot Big Mowe: Den första av robotarna i våran flotta den har gått ca 2500 mil,den är också av en
äldre modell och har inte samma system för övervakning som dom nyare idag har vi 25 st robotar som
servar 30 st fotbollsplaner.
Verti drain djupluftare: Används till skötsel av naturgräsplaner. Alla planer körs 2ggr om året.
Maskinen har ett tungt jobb och slits kraftigt

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Teknik. har ansvaret för att drifta gator och vägar, gc vägar, parkeringar, lekplatser, och
grönytor i Kungsbacka samt kommunens idrottsanläggningar med tillhörande fotbollsplaner
slingor och leder.
Gata.2 miljoner m2 asfaltsytor och ca 750 000 m2 grönytor, lekplatser 35 platser på allmän
plats 90 st på skolor/förskolor, aktivitets ytor, broar och konstruktioner.
Teknik/Fritid: 30 st Fotbollsplaner naturgräs 16 st Konstgräsplaner, 5000 km Vandrings led
(Hallandsleden), 11 st belysta motionsspår, Gräsklippningen i centrala Kungsbacka, Havsbad
(bryggor och ramper, livvbojsutrustning).livbojsutrustning). Sjömärken och fyrar.

KUNGSBACKA KOMMUN
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För att på ett effektivt sätt kunna drifta detta krävs att man har en bilpark som är anpassad
efter verksamheten.
Byte sker i enlighet med Tekniks riktlinjer för fordon samt att avdelningen Fritid och Gata
samarbetar för att effektivisera nyttjandet utav fordonen.

VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Ökad driftsäkerhet, minskad miljöpåverkan.

VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Fordonen behålls. Ingen ökad driftsäkerhet, ökade underhållskostnader, miljöpåverkan oförändrad.

SAMORDNINGSBEHOV
Fordonsansvarig i kommunen

INVESTERINGSKOSTNAD
5

TIDPLAN
2023-1 milj
2024-1 milj
2025-1 milj
2026-1 milj
2027-1 milj.

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

BEHOVSBESKRIVNING

Datum

Benämning

2021-10-19

Slåtter maskin

Initiativtagare
Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Glenn Andersson TUM Drift Fritidsanläggningar

glenn.andersson@kungsbacka.se

0728899652

Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

E-postadress

Glenn Andersson Teknik Fritid

glenn.andersson@kungsbacka.se 0728899652

Telefon

SLÅTTER MASKIN

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? Allt mer och mer blomsterängar växer fram för att gynna
den biologiska mångfalden. Med detta växer även behovet utav maskiner för att kunna sköta dessa ängar
på ett effektivt och säkert sätt.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTADE NYTTAN?
Att gynna den biologiska mångfalden.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
DRIFTEN KOMMER INTE ATT KUNNA LEVERERA EFTER TILLTÄNKT DRIFTPLAN.
INVESTERINGSINITIATIV:

uniForm KUB600 v 2.0, 2009-12-09

1,5 MILJON. - 2023
SAMORDNINGSBEHOV

Kungsbacka kommun
Postadress

Besöksadress

Telefon

Webbplats

434 81 Kungsbacka

Stadshuset, Storgatan 37

vx 0300-83 40 00

www.kungsbacka.se

Filnamn och sökväg

https://kungsbackakommun.sharepoint.com/sites/testyrstod-TeamEkonomi/Delade dokument/Team Ekonomi/BUDGET/Budget
2023/Investeringsplanering 2023-2027/Behovsanalyser Skatt/Löpande/Arbetsutrustning, fordon och system/3574 Fordon 5 år/3574_Behovs
beskrivning slåtter maskin.doc
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Datum

Benämning

2021-11-10

Investering maskin upplag 2023-2027

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Katarina Björklund

Katarina.bjorklund@kungsbacka.se

4522

Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Jonas Johnsson arbetsledare Depå

Jonas.johnsson@kungsbacka.se

0300–834713

Kontaktperson för behovsbeskrivningen

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Upplag Depå är under uppbyggnad, upplaget är driftens samlade förvaringsplats av tunga material så
som jord, grus, asfalt, betong samt uppställningsplats av redskap. Upplaget är ett komplement till
Teknikens hus, där kommer även delar förvaras som ingår i vårt lager och lagersystem vilket omfattar
VA-rör och bredbandstrummor mm. För att kunna bedriva den här verksamheten behövs en hjullastare
för att kunna hantera massor och material samt serva den dagliga driften med lagermaterial.

VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Investeringen görs för att verksamheten ska kunna bedrivas. Lastaren står på en central uppställd plats
och kommer därför att kunna samutnyttjas och användas mer effektivt av alla verksamheter som nyttjar
platsen.

VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Om investeringen inte görs kommer vi inte kunna bedriva verksamheten på upplaget.

SAMORDNINGSBEHOV
Finns inga samordningsbehov förutom att lastaren kommer att samutnyttjas.
INVESTERINGSKOSTNAD
Investeringsbelopp:
2023: 1,5Mkr
TIDPLAN
Inflytt är planerat till 2023 så behov av maskin på plats våren 2023.

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum
2021-11-03

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Glenn Andersson
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Glenn Andersson

Benämning
Fordon

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

Glenn.andersson

glenn.andersson@kungsbacka.se

0728899652

0728899652

FORDON- BEHOV 2023
Grävmaskin Terex : Använd till skogsarbeten, samt entreprenadarbeten. Utan denna maskin så kan vi
inte utföra diverse arbete som tex Dikning vid översvämningar Trädfällning där man sätter ut skyltar
med hjälp av denna maskin . Utan denna maskin stannar mycket utav våra egna arbeten.
Lastbil: MEE Med kran. Vi använder denna bilen åt Kultur och fritid för att köra transporter till olika
evenemang, Gothia cup ,Aranäs open, Friidrottstävlingar, Seglartävlingar mm. Samt grus och jord
,transporter på kommunens leder, Idrottsanläggningar .Denna bilen används även vintertid för saltning.
Utan denna lastbil så har vi svårt att utföra våra arbeten.
Bil med tipp VW Transporter FEC 422: Bil med tipp behövs då flera personer ska ut på olika jobb.
Använder oss utav den
Lätt Lastbil VW Transporter FJN087 : Används till verksamhet för arbetsprövande (Framtids
gruppen)med hjälp av en från våran personal, oftas är dom 3-5 personer. Denna bil är utsliten och
behövs förnyas.
Traktor:DEUTZ Agrotron: Används idag till transport av grävmaskin, snöplogning av konstgräs,
skötsel av gräsplaner, arbete med grävhjul eftersom den har steglös växellåda.

2024-2027 Enligt utbytes plan
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Teknik. har ansvaret för att drifta gator och vägar, gc vägar, parkeringar, lekplatser, och
grönytor i Kungsbacka samt kommunens idrottsanläggningar med tillhörande fotbollsplaner
slingor och leder.
Gata.2 miljoner m2 asfaltsytor och ca 750 000 m2 grönytor, lekplatser 35st platser på allmän
plats mark och 90 st på skolor/förskolor, aktivitets ytor, broar och konstruktioner.

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Teknik/Fritid: 30 st Fotbollsplaner naturgräs 16 st Konstgräsplaner, 5000 km Vandringsled
(Hallandsleden), 11 st belysta motionsspår, Gräsklippningen i centrala Kungsbacka, Havsbad
(bryggor och ramper, livvbojsutrustning).livbojsutrustning). Sjömärken och fyrar.
För att på ett effektivt sätt kunna drifta detta krävs att man har en bilpark som är anpassad
efter verksamheten.
Byte sker i enlighet med Tekniks riktlinjer för fordon samt att avdelningen Fritid och Gata
samarbetar för att effektivisera nyttjandet utav fordonen.

VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Ökad driftsäkerhet, minskad miljöpåverkan.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Fordonen behålls. Ingen ökad driftsäkerhet, ökade underhållskostnader, miljöpåverkan oförändrad.

SAMORDNINGSBEHOV
Fordonsansvarig i kommunen

INVESTERINGSKOSTNAD
25 milj-

TIDPLAN- TEKNIK/GATA- TEKNIK FRITID
2023-5milj
2024-5 milj
2025-5 milj
2026-5 milj
2027-5 milj

21-11-08

Fordon

Leon Martini – Drift Park

leon.martini@kungsbacka.se

4815

Leon Martini – Drift Park

leon.martini@kungsbacka.se

4815

För att möta driftkraven behövs en uppdaterad fordonspark. Omorganisationen 2019 ledde till
personalomfördelning samt utökade skötselytor vilket förändrade förutsättningarna för god och
effektiv leverans. Fordon som lämnades över var varken verksamhetsanpassade eller nya varför vi
idag ägnar alldeles för stor tid åt tidskrävande fordonslogistik samt reparationer.
En annan infallsvinkel är att vi behöver höja blicken inför miljömålen 2030 där el och gas är
alternativet framför fossilt drivmedel. Vi har under året testat olika elfordon och ser ett miljövänligt
alternativ växa fram till vår framtida fordonspark.
Idag har vi 7 fordon äldre än 8 år samt 4 fordon som kört längre än 8000 mil och för att inte behöva
byta allt på en gång finns ett omedelbart behov att redan nu börja byta ut i fordonsparken.

Förväntad nytta med uppdaterad och förnyad fordonspark är:
-

Lägre milkostnad då vissa överlämnade fordon vi har idag inte är verksamhetsanpassade och
därmed inte kan nyttjas så som vi önskar för god effektivitet.
Enklare billogistik och mindre service- och reparationskostnader.
Mindre utsläpp
Verksamhetsanpassade fordon

I vår plan delar man upp året i två delar; off-season samt on-season där vi under högsäsong med
ferie-, säsongs- samt sommararbetare långtidshyr fordon för att slippa ha stillastående fordon under
off-seasons 6 månader.

Konsekvenserna om inget görs:
-

Hög milkostnad då icke verksamhetsdugliga fordon står stilla mer än önskat.
Hög service- och reparationskostnader då fordon gått mer än 8000 mil samt är äldre än 8 år.
Sämre sannolikhet att nå miljömålen 2030

Öka den upplevda tryggheten genom att arbeta med att mer genomtänkt effektbelysning som
kopplar samman stråk och målpunkter. Vilket kan genomföras exempelvis genom arbete med
effektbelysning vid tunnlar, träd och vatten som ökar orienterbarheten och överskådligheten.
Öka och utveckla vinterbelysning för att stärka identiteten av platser och mötesplatser i Kungsbacka
genom att arbeta med julbelysning i ett större perspektiv.

Samordning görs med Drift Gata samt Drift Fritidsanläggningar för att optimera vår totala
Fordonspark. Idag delar vi redan på vissa lastmaskiner istället för att köpa till varje enhet.

2023: 5 fordon á 500 000 SEK
2024: 3 fordon á 500 000 SEK
2025: 1 fordon á 500 000 SEK
2026: 1 fordon á 500 000 SEK
2027: 1 fordon á 500 000 SEK

-

Löpande årliga insatser
Större investeringar 2023 och 2024.

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

BEHOVSBESKRIVNING

Datum

Benämning

2021-10-20

Robotar

Initiativtagare
Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Glenn Andersson TUM Drift Fritidsanläggningar

glenn.andersson@kungsbacka.se

0728899652

Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

E-postadress

Glenn Andersson Teknik Fritid

glenn.andersson@kungsbacka.se 0728899652

Telefon

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Teknik/Fritid: Ansvarar över 30 st Fotbollsplaner naturgräs (195 000 kvadrat meter) sam
gräsklippningen i centrala Kungsbacka 750 000 kvadratmeter grönytor i parker och utmed
vägar, samt skolor, förskolor. Robot utvecklingen har idag nått att man kan programera
klippare som via satelliter kan klara dessa typer utav jobb.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTADE NYTTAN?
Effektivisera och utrusta robotar som kan klippa gräs utmed vägar där det är hårt trafikerat och vid
grönytor nära vattendrag eller kraftigt lutande. Vilket är en risk ur arbetsmiljösynpunkt att som idag
klippa dessa ytor med en klippare och förare.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
RISK ATT NÅGON BLIR SKADAD.

uniForm KUB600 v 2.0, 2009-12-09

SAMORDNINGSBEHOV
Teknik/Fritid/Gata/Park
INVESTERINGSSTORLEK
2023-2027; 300 tkr per år

Kungsbacka kommun
Postadress

Besöksadress

Telefon

Webbplats

434 81 Kungsbacka

Stadshuset, Storgatan 37

vx 0300-83 40 00

www.kungsbacka.se

Filnamn och sökväg

https://kungsbackakommun.sharepoint.com/sites/testyrstod-TeamEkonomi/Delade dokument/Team Ekonomi/BUDGET/Budget
2023/Investeringsplanering 2023-2027/Behovsanalyser Skatt/Löpande/Arbetsutrustning, fordon och system/5020 Maskiner och
redskap/5020_Behovs beskrivning Robotar.doc
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Datum

Benämning

2021-01-07

Reinvesteringar toppbeläggningar 2023-2027
årligen återkommande

Initiativtagare
Namn och enhet

Teknik, Trafik&Park Drift

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

Jens.loreskog@kungsbacka.se

Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Jens Loreskog

4712

4712

jens.loreskog@kungsbacka.se

REINVESTERINGAR TOPPBELÄGGNINGAR
Projekt nr 5541 Projektledare Jens Loreskog
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
I centralorten och i vissa industriområden är kommunen huvudman för gator / vägar / g-c banor torgytor
m.m. Dessa behöver successivt åtgärdas för att hålla säkerhet och standard. Teknik ansvarar för över 220
km gator och vägar över 128 km g-c banor. Totalt förvaltas över 2 miljoner kvadratmeter hårdgjord yta.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Säkerställa att vägkapitalet bibehålls. Genom att vidmakthålla en beläggningscykel där respektive
vägklass har en given beläggningscykel. I princip behöver huvudvägnätet som har stora trafikmängder
en ombeläggning vart tionde år Rondeller 5-7 år. Övrigt vägnät åldras och behöver beläggas efter ca 2025 år.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Successivt sämre vägstandard. Förbrukning av vägkapital. Genomförs inte ett kontinuerligt underhåll är
risken stor att vägkroppen kolappsar och vägen behöver byggas om till mycket stora kostnader. Risk för
skadestånd när fordon skadas på grund av dålig beläggning.

uniForm KUB600 v 2.0, 2009-12-09

INVESTERINGSINITIATIV
Beläggningscykel:
•

Huvudvägar, ca 230 000 m² - 10 år

•

GC-vägar, ca 350 000 m² – 20 år

•

Broar, 63 st – 20 år

•

Lokalgator och p-platser, ca 800 000 m² - 20-25 år

Kungsbacka kommun
Postadress

434 81 Kungsbacka
Filnamn och sökväg

Besöksadress

Stadshuset, Storgatan 37

Telefon

vx 0300-83 40 00

Webbplats

www.kungsbacka.se

https://kungsbackakommun.sharepoint.com/sites/testyrstod-TeamEkonomi/Delade dokument/Team Ekonomi/BUDGET/Budget
2023/Investeringsplanering 2023-2027/Behovsanalyser Skatt/Löpande/Gator, vägar och parkeringar/5541_Reinvestering
toppbeläggning.docx

KUNGSBACKA KOMMUN
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•

Rondeller 33 st 5-7 år ca 52 000 m²

För att genomföra ovanstående beläggningsunderhåll krävs en årlig reinvestering på 14 000 tkr.
SAMORDNINGSBEHOV
Ledningsägare, fastighetsägare
INVESTERINGSSTORLEK
2023-2027 14 000 tkr/år
TIDPLAN
Genomförs mellan april – november respektive år.

2021-11-15

Gatu-, trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder 2023-27

Åsa Dykes, TUM Planering

asa.dykes@kungsbacka.se

0300-83 47 21

Solveig Larsen Gunnarsson, TUM Planering
Charlotta Ljungkull, TUM Planering

solveig.gunnarsson@kungsbacka.se
charlotta.ljungkull@kungsbacka.se

0300-83 41 47
0300-83 50 31

På uppdrag av nämnden för Teknik genomförs tillgänglighetsinventering av den fysiska
utomhusmiljön i Kungsbacka. Syftet med inventeringen är att identifiera och därefter åtgärda enkelt
avhjälpta hinder enligt BFS 2013:9 HIN 3 med hjälp av påföljande åtgärdsplan som tagits fram i
samråd med tillgänglighetskonsulter.
Säkerhets- och tillgänglighetshöjande åtgärder i gator och vägar, exempelvis refuger, koppling
farthinder, övergångsställen och smärre korsningsombyggnader för att säkerställa ett pålitligt
trafiksystem för alla trafikanter.

Mot KF-mål: En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i
- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.
Stadens utomhusmiljöer kännetecknas av god tillgänglighet och välkomnande utformning för alla
grupper i samhället. Alla offentliga platser, stråk, gator, parker och torg underhålls så att alla som
bor, vistas och besöker Kungsbacka upplever en god framkomlighet oavsett rörelse- och /eller
orienteringsförmåga.
Personer med nedsatt rörelse- och /eller orienteringsförmåga kan färdas och vistas ute på allmänna
platser tryggt och självständigt. Fysiska krav på tillgänglighet för alla är tillgodosett.

En utomhusmiljö med bristande i tillgänglighet hindrar personer med nedsatt rörelse- och/eller
orienteringsförmåga att på lika villkor ta del av samhällets utbud och service. Att färdas och vistas
ute på allmänna platser kommer för dessa personer upplevas som komplicerat, otryggt och riskfyllt.

Säkerhet och tillgänglighet försämras på grund av ökad befolkning, ökad trafik och därmed ett ökat
slitage.

Åtgärdande av de brister som inventerats och identifierats som enkelt avhjälpta hinder i den fysiska
utomhusmiljön efter den prioritering som tagits fram i åtgärdsplanen.
Åtgärdande av brister efter synpunkter från invånare, dialoger i tex ”Trygg i-projekten”, brister som
åtgärdas i samband med tex beläggningsprogram.

Genomförande samordnas med Teknik TUM Gata, Service, fastighetsägare m.fl.

Åtgärdande av fel och brister, enkelt avhjälpta hinder, per nedanstående åtgärdspunkter.
2023-2027: 1200 tkr/år

Genomförande av åtgärder 2023 - 2027

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

211115

Busshållplatser

Enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Åsa Dykes, Planering, Trafik & Utemiljö
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Julia Emqvist

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

Asa.dykes@kungsbacka.se

Julia.emqvist@kungsbacka.se

4721

5046

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Tillsammans med specialist infrastruktur på samhällsbyggnadskontoret och i samråd med
Hallandstrafiken görs varje år planer för om- och nybyggnationer av busshållplatser i kommunen. Nya
bostadsområden och nya resandevanor leder till behov av ändrade och fler busslinjer, därmed behovet av
nya och bättre busshållplatser. Investeringsobjektet omfattar de busshållplatser som inte finansieras inom
ramen för exploateringsprojekt och där kommunen är väghållare.
Investeringsobjektet används även till när befintliga busshållplatser kan behöva uppgraderas kvalitetsoch säkerhetsmässigt. God tillgänglighet till och från busshållplatser är en förutsättning för att kunna ta
bussen varför anslutningar till närliggande gång- och cykelvägnät även ingår i investeringsobjektet.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Fler och/eller ombyggda busshållplatser. För att underlätta för att flera ska resa hållbart och välja att åka
kollektivt till arbete, studier och fritidsaktiviteter, samt göra det mer attraktivt krävs modernare,
tillgänglighetsanpassade busshållplatser.
Mätetal: Ca 1 ny eller ombyggd hållplats/år. (Inte 2023 då inga objekt är planerade).
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Inga nya busshållplatser byggs. Befintliga hållplatser behåller kvalitets- och säkerhetsnivå. Kungsbacka
kommuns mål att öka andelen kollektivtrafiknyttjande försvåras.
SAMORDNINGS- OCH SAMVERKANSBEHOV
Teknik Skatt, SBK, Plan & Bygg, FG, Trafikverket, Västtrafik, Hallandstrafiken, Region Halland, VGR
mfl.
INVESTERINGSKOSTNAD
2023: 0 kr
2024-2027: 250 tkr per år

KUNGSBACKA KOMMUN
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TIDPLAN
Investeringarna sker successivt under respektive år.
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Datum

Benämning

211115

Parkeringar & Pendelparkeringar

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Åsa Dykes, Planering, Trafik & Utemiljö
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Julia Emqvist, Planering, Trafik & Utemiljö

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

Asa.dykes@kungsbacka.se

Julia.emqvist@kungsbacka.se

4721

5046

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
För att underlätta resor med kollektivtrafik behövs pendelparkeringar. För att uppnå målen i K2020
krävs fler pendelparkeringar. I samband med införandet av trängselskatter i Göteborg och nya krafttag
kring hållbarhetsmål och viljan om ett hållbart samhälle och resande förväntas efterfrågan på
kollektivtrafik öka och därmed behovet av pendelparkeringar.
Investeringsobjektet avser utökningar och ombyggnation av pendelparkeringar för bil och cykel i
kommunen inklusive tillgänglighet till och från parkeringarna. Med tillgänglighet avses anslutningar till
och från platsen för parkering och vägvisning som skyltar och parkeringsledningssystem.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Bidrar till det kommunövergripande målet; En hållbar utveckling och en hälsosam miljö. Kungsbackas
miljöarbete utgår ifrån de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet.
Förutsättningar för att enklare pendla med kollektivtrafik och ökad andel kollektivtrafikresande.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Bidrar inte till att nå målet i K2020. Högre belastning på befintliga pendelparkeringar. Succesivt
försämrad standard av befintliga pendelparkeringar.
SAMORDNINGSBEHOV
Trafikverket, SBK, Plan & Bygg, Fastighetsägare mfl
INVESTERINGSKOSTNAD
2023-2027: 500 tkr per år
Driftskostnader kommer öka med 50 tkr/år under samma period
TIDPLAN
Förstudie, bygglov och projektering år 1. Genomförande år 2.
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Datum

Benämning

211118

Bullersanering

Initiativtagare
Namn och enhet

Åsa Dykes, Planering Trafik & Utemiljö
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Andréa Palmberg, Planering Trafik & Utemiljö

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

4721

Asa.dykes@kungsbacka.se

4721

Asa.dykes@kungsbacka.se

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Människor som utsätts för buller kan påverkas negativt både fysiskt och psykiskt. Detta innebär
samhällsekonomiska kostnader genom ökade kostnader för sjukvård, nedsatt prestationsförmåga, nedsatt
inlärning samt försämrad livskvalitet hos de bullerutsatta invånarna. Nämnden för Teknik godkände
2015-12-16 ”Plan för bullerskyddsåtgärder i Kungsbacka stad 2016-2019”. I denna framgår en
kartläggning över fastigheter som bör åtgärdas för att minska buller.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Minskat buller till följd av vidtagna åtgärder skulle vara samhällsekonomiskt fördelaktigt då de boende
som idag är bullerutsatta skulle få en bättre boendemiljö.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Om inga åtgärder görs i de områden där det bor människor som är bullerutsatta kan som ovan nämnt fysisk
och psykisk ohälsa till följd av buller ge upphov till ökade samhällsekonomiska kostnader. En konsekvens
kan även bli utflyttning från de bullerutsatta områdena. Det finns även en risk att krav från Miljö &
Hälsoskydd om att åtgärder skall genomföras inkommer.
INVESTERINGSINITIATIV
Då varje bullerutsatt plats är unik krävs separata utredningar för att säkerställa att bästa möjliga åtgärd
identifieras och utförs.
Många fastighetsägare har tidigare erbjudits åtgärd, men utan att de i det läget tackat ja. I dagsläget görs
åtgärder därför i första hand till åtgärdsberättigade fastighetsägare som återkommer. I vissa fall kan det
handla om att åtgärda stora flervåningshus, i andra fall om enstaka villor. Behovet per år svårt att
förutse.
SAMORDNINGSBEHOV
Det finns ett samordningsbehov med fastighetsägare, Plan & Bygg och med Miljö & Hälsoskydd.
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INVESTERINGSSTORLEK
Investeringsbelopp:
2023: 500 tkr
2024: 500 tkr
2025: 500 tkr
2026: 500 tkr
2027: 500 tkr
Kungsbacka kommun
Postadress

434 81 Kungsbacka
Filnamn och sökväg

Besöksadress

Stadshuset, Storgatan 37

Telefon

vx 0300-83 40 00

Webbplats

www.kungsbacka.se

https://kungsbackakommun.sharepoint.com/sites/testyrstod-TeamEkonomi/Delade dokument/Team Ekonomi/BUDGET/Budget
2023/Investeringsplanering 2023-2027/Behovsanalyser Skatt/Löpande/Gator, vägar och parkeringar/3557_Bullersanering.docx
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TIDPLAN
Successivt enligt ”Plan för bullerskyddsåtgärder 2016-2019”, åtgärdsarbetet planerades pågå fram till
och med 2023. På grund av att arbetet gått trögare än beräknat, då det varit svårt att hitta
överenskommelser med fastighetsägare, görs mindre per år än beräknat. Investeringens storlek per år har
minskats med 2/3, men i gengäld har åtgärderna sträckts ut i tid.

BEHOVSBESKRIVNING

1 (2)

Datum

Benämning

2021-11-15

Trygghetshöjande åtgärder

Initiativtagare
Namn och enhet

Åsa Dykes, Planering Trafik & Utemiljö
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Lis Hellström, Planering Trafik & Utemiljö

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

0300-834721

asa.dykes@kungsbacka.se

lis.hellstrom@kungsbacka.se

0300-834188

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
För att bidra till uppfyllnad av kommunfullmäktiges mål med tillhörande fokusområden samt
prioriterade initiativ:
Mål - En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i
Fokusområden
Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.
I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.
Prioriterade initiativ 2021-2022
Ett tryggt Kungsbacka – Mer samarbete internt och externt med till exempel polisen,
civilsamhället, föreningar, näringsliv. Ska ge trygga miljöer, minskad droganvändning bland
unga och förebygga organiserad brottslighet.
För att skapa en trygg kommun är det viktigt att få kunskap om vilka åtgärder som leder till ökad
upplevelse av trygghet. Ett sätt att få kunskap är att hålla olika typer av dialog med invånarna. Ur dessa
får man underlag och vetskap om vad som upplevs tryggt eller otryggt. Dessutom bidrar dialoger till att
invånarna känner delaktighet och att de har möjlighet att påverka, vilket i sig skapar trygghet.

uniForm KUB671 v 2.0, 2010-10-06

Teknik erbjuder dessa dialoger i olika former bland annat genom trygghetsvandringar och
trygghetscyklingar. Men även genom uppsökande verksamhet och nätverkande. Utifrån dialoger kring
trygghet skapas sedan åtgärdsförslag som kan gälla allt från större åtgärder så som förändringar av
korsningar, belysning av frekvent använda ”stigar” till borttagning av siktskymmande buskage mm.
Det är av största vikt att alla inkomna synpunkter och förslag, oavsett om de leder till fysiska åtgärder
eller ej, tas om hand om på ett eller annat sätt.
Teknik är även representerade i lokala BRÅ vilket är ett mycket bra forum för att samarbete internt och
externt. där Tekniks främsta åtagande är att jobba förebyggande med fysiska åtgärder mot klotter och
skadegörelse. Det finns, av fullmäktige antagna, riktlinjer för klotterarbetet som vi har att förhålla oss
till: ’Riktlinjer för Kungsbackas arbete mot klotter och skadegörelse’.
Kungsbacka kommun
Postadress

434 81 Kungsbacka
Filnamn och sökväg

Besöksadress

Stadshuset, Storgatan 37

Telefon

vx 0300-83 40 00

Webbplats

www.kungsbacka.se

https://kungsbackakommun.sharepoint.com/sites/testyrstod-TeamEkonomi/Delade dokument/Team Ekonomi/BUDGET/Budget
2023/Investeringsplanering 2023-2027/Behovsanalyser Skatt/Löpande/Gator, vägar och parkeringar/3587_Trygghetsåtgärder.doc 2022-0103 16:11:10
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Gång- och cykeltunnlar är något som återkommande nämns som otrygga platser. Teknik har under 2016
inventerat kommunens gångtunnlar och startat ett projekt som kallas ’Tre trygga tunnlar’. Målet med
projektet är att man genom fysiska åtgärder ska förbättra trygghetsupplevelsen i tre tunnlar årligen.
Teknik jobbar löpande med ett arbetssätt som går under benämningen ’Trygga stråk’. Målet är
systematiskt gå över kommunens stråk och säkerställa att de som minst har en godtagbar
”trygghetsnivå”. Detta innebär ofta att man behöver komplettera med omgivande effektbelysning, eller
liknande, för att öka möjligheten att få en överblick av omgivningen. Då minskar även känslan av att
man ensam blir exponerad på en upplyst yta med mörk omgivning.
I arbetet undersöks också möjligheten att ha höjd skötselnivå på stråk som upplevs mindre trygga.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Den förväntade nyttan är att andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka.
Mätning av målet görs genom SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Invånarna upplever minskad trygghet.
Förvaltningen går miste om viktig information om var trygghetshöjande insatser behövs.
SAMORDNINGSBEHOV
Drift Trafik & Park
INVESTERINGSSVOLYM
2023-2027: tidigare 500 tkr/år
Önskvärt med höjd investeringsvolym till 800 tkr/år
För att få en större möjlighet att uppfylla prioinitiativet 2021-2022:
’Mer samarbete internt och externt med till exempel polisen, civilsamhället, föreningar, näringsliv. Ska
ge trygga miljöer, minskad droganvändning bland unga och förebygga organiserad brottslighet.’
När initiativ till samarbete kommer från externa parter enligt ovan så är det av stor vikt att Teknik kan
möta upp och ta sin del av investeringen. Exempelvis har näringsliv visat intresse av att vara med och
investera i bland annat belysning och platsutveckling
Det är även av stor vikt att kunna vara en möjliggörare för föreningar och civilsamhälle som har ideella
resurser men inte möjlighet att ta investeringar för att skapa de fysiska förutsättningarna för att agera.
Det skulle även vara till hjälp att ha en driftspott som är öronmärkt för trygghetsåtgärder. Kunna skapa
’trygga rundan’ skötselmässigt. Dvs vissa prioriterade stråk och tunnlar får förhöjd skötselnivå. Då
främst med avsikt på att hålla undan oönskad växtlighet och säkerställa att belysning har den funktion
den ska. Både funktions och effektbelysning.
TIDPLAN
Löpande

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

2021-01-07

Reinvesteringsbehov parkeringsautomater

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Emanuel Forsell, Parkering & Tillstånd
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Emanuel Forsell, Parkering & Tillstånd

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

Emanuel.forsell@kungsbacka.se

Emanuel.forsell@kungsbacka.se

0300-83 41 29

0300-83 41 29

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Kungsbacka kommun har ca 60 parkeringsautomater i drift. Dessa ombesörjer ca 25 % av de
parkeringstransaktioner som genomförs årligen i kommunen, motsvarande drygt 2 MSEK. För att
säkerställa en hög driftkvalitet behöver dessa regelbundet servas och uppdateras. Nya regelverk ställer
krav på till exempel kontaktlösa betalningar, krypterade överföringar m.m.
Även om användningen av parkeringsautomaterna har minskat över tid så kvarstår även ett behov av
viss utbyggnad i maskinparken, genom nyinköp av parkeringsautomater. Detta behov bedöms minska
linjärt under de kommande åren.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Mot KF-mål: En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i
- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.
Förväntad nytta är att vi kan upprätthålla en god driftsäkerhet och erbjuda moderna, säkra betallösningar
till våra invånare. Att underhålla en eftersatt maskinpark är i många fall dyrare att än genom
reinvesteringar hålla den modern och tillförlitlig.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Höga driftkostnader. Undermålig service gentemot kommuninvånare och arbetstid som går till att
hantera korrespondens och klagomål.

SAMORDNINGSBEHOV
Samordning sker främst med trafikingenjörer, parkeringsvakter och driftavdelningen. Samordning
bedömas kunna hanteras löpande vid behov.
INVESTERINGSKOSTNAD
2022; ca 300 000 SEK

KUNGSBACKA KOMMUN
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2023; ca 200 000 SEK
2024; ca 100 000 SEK
2025; ca 200 000 SEK
2026; ca 200 000 SEK
TIDPLAN
I linje med årlig investeringskostnad enligt ovan.

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

2021-11-08

Reinvesteringar dagvattenpumpstationer 2023-2027

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Glenn Andersson, dtf EC drift gata

Glenn.andersson@kungsbacka.se

0300-83

Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Maurice Bourne, EC avloppsvattenrening

Maurice.bourne@kungsbacka.se

0300–834072

Kontaktperson för behovsbeskrivningen

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Kommunen har fler än 20 dagvattenpumpstationer. De äldsta är från 1960-70-talet. Successivt behövs
investeringar i pumpstationerna för att säkerställa drift, förbättra arbetsmiljön, minska
energiförbrukningen samt minska/underlätta underhåll. Exempel på åtgärder som kan krävas är byta av
pumpar, ventiler, elskåp mm.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Det här målet bär mot Kungsbackas mål ”En hållbar utveckling och en hälsosam miljö”.
Renoveringen av pumpstationerna görs för att säkerställa drift och minska risk för haverier och att det
blir översvämningar i gångtunnlar. Åtgärderna görs för att förbättra arbetsmiljön samt minska drift och
underhållskostnader.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Risk för driftstörningar och haverier i dagvattennätet samt översvämning av gång/cykelstråk. Stor
påverkan vid driftstörningar för de boende i Kungsbacka kommun.
SAMORDNINGSBEHOV
Samordning sker mellan enheten avloppsrening som sköter driften av dagvattenpumpstationerna. Drift Gata
underhåller dock genom att slamsugning sker återkommande årligen för att förlänga livslängden på stationerna.

INVESTERINGSKOSTNAD
Investeringsbelopp:
2023: 0,5Mkr
2024: 0,5 Mkr
2025: 0,5 Mkr
2026: 0,5 Mkr
2027: 0,5 Mkr

KUNGSBACKA KOMMUN
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TIDPLAN
I dagsläget är 4 stationer under akut behov av åtgärder. Dessa kommer att prioriteras under 2022 och ev
under 2023. Därefter finns ytterligare 3 stationer som inom mycket kort behöver åtgärdas. Dessa
planeras ske under 2023 och ev 2024.
För övriga stationer genomförs investeringarna successivt under åren i perioden.
Beroende på omfattning av åtgärder bedöms pengarna räcka till ca 2-4 dagvattenpumpstationer per år.

BEHOVSBESKRIVNING

(1)

Datum

Benämning

2021-08-08

Renovering Bilbro Vallgatan

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Jens Wallentin
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Peter Floberg

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

jens.wallentin@kungsbacka.se

peter.floberg@kungsbacka.se

0300-834712

0300-838119

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Bron har skador i form av läckage i tätskikt samt sprickor i betongkonstruktionen vilket gör att vatten
tränger in och orsakar spjälkning i betongen och korrosion på konstruktionen.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
En brokonstruktion som vi kan garantera funktionen på för många år framåt.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
En viktig förbindelse på vårt gatunät förfaller och kommer orsaka oss ännu större kostnader för
renovering i framtiden. Går det tillräckligt länge utan att något åtgärdas kan vi kanske inte garantera
bron för biltrafik.

SAMORDNINGSBEHOV
TUM planering, ledningsägare, verksamma i området.

INVESTERINGSKOSTNAD
2500000:- 2,5 miljoner sek
TIDPLAN
Sen vår/sommar 2023

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

2021-08-08

Renovering GC bro Inlagsleden

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Jens Wallentin
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Peter Floberg

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

jens.Vallentin@kungsbacka.se

Peter.floberg@kungsbacka.se

0300-834712

0300-838119

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Bron har skador i form av läckage i tätskikt vilket gör att vatten tränger in och orsakar rostangrepp på
balkkonstruktionen och har rostangrepp på räcke pga bristande underhåll.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
En brokonstruktion som vi kan garantera funktionen på för många år framåt.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
En viktig förbindelse på vårt GCnät förfaller och kommer orsaka oss ännu större kostnader för
renovering i framtiden. Går det tillräckligt länge utan att något åtgärdas kan vi kanske inte garantera
bron för GCtrafik.

SAMORDNINGSBEHOV
TUM planering.

INVESTERINGSKOSTNAD
1 400 000:- 1.4 Milj sek
TIDPLAN
Våren 2022

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

2021-08-08

Renovering GC bro Vallgatan

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Jens Wallentin
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Peter Floberg

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

jens.Vallentin@kungsbacka.se

Peter.floberg@kungsbacka.se

0300-834712

0300-838119

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Bron har skador i form av läckage i tätskikt samt sprickor i betongkonstruktionen vilket gör att vatten
tränger in och orsakar spjälkning i betongen och korrosion på konstruktionen.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
En brokonstruktion som vi kan garantera funktionen på för många år framåt.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
En viktig förbindelse på vårt gatunät förfaller och kommer orsaka oss ännu större kostnader för
renovering i framtiden. Går det tillräckligt länge utan att något åtgärdas kan vi kanske inte garantera
bron för trafik.

SAMORDNINGSBEHOV
TUM planering, ledningsägare, verksamma i området.

INVESTERINGSKOSTNAD
850 000sek
TIDPLAN
Sommar 2023

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

2021-08-08

Renovering GC Varbergsvägen, norra bron, rågelund

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Jens Wallentin
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Peter Floberg

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

jens.Vallentin@kungsbacka.se

Peter.floberg@kungsbacka.se

0300-834712

0300-838119

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Bron har skador i form av läckage i tätskikt vilket gör att vatten tränger in och orsakar rostangrepp på
konstruktionen, sprickbildningar i betong.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
En brokonstruktion som vi kan garantera funktionen på för många år framåt.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
En viktig förbindelse på vårt GCnät förfaller och kommer orsaka oss ännu större kostnader för
renovering i framtiden. Går det tillräckligt länge utan att något åtgärdas kan vi kanske inte garantera
bron för GCtrafik.

SAMORDNINGSBEHOV
TUM planering.

INVESTERINGSKOSTNAD
1 270 000:- 1.3 Milj sek
TIDPLAN
2024

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

2021-08-08

Renovering GC Varbergsvägen, södra bron, rågelund

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Jens Wallentin
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Peter Floberg

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

jens.Vallentin@kungsbacka.se

Peter.floberg@kungsbacka.se

0300-834712

0300-838119

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Bron har skador i form av läckage i tätskikt vilket gör att vatten tränger in och orsakar rostangrepp på
konstruktionen, sprickbildningar i betong.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
En brokonstruktion som vi kan garantera funktionen på för många år framåt.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
En viktig förbindelse på vårt GCnät förfaller och kommer orsaka oss ännu större kostnader för
renovering i framtiden. Går det tillräckligt länge utan att något åtgärdas kan vi kanske inte garantera
bron för GCtrafik.

SAMORDNINGSBEHOV
TUM planering.

INVESTERINGSKOSTNAD
1 500 000:- 1.5 Milj sek
TIDPLAN
2024

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

2021-08-08

Renovering Bil bro över söderå

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Jens Wallentin
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Peter Floberg

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

jens.Vallentin@kungsbacka.se

Peter.floberg@kungsbacka.se

0300-834712

0300-838119

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Bron har skador i form av läckage i tätskikt samt sprickor i betongkonstruktionen vilket gör att vatten
tränger in och orsakar spjälkning i betongen och korrosion på konstruktionen.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
En brokonstruktion som vi kan garantera funktionen på för många år framåt.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
En viktig förbindelse på vårt Gatunät förfaller och kommer orsaka oss ännu större kostnader för
renovering i framtiden. Går det tillräckligt länge utan att något åtgärdas kan vi kanske inte garantera
bron för Biltrafik.

SAMORDNINGSBEHOV
TUM planering.

INVESTERINGSKOSTNAD
2 500 000:- 2.5 Milj sek
TIDPLAN
2025

BEHOVSBESKRIVNING

1 (1)

Datum

Benämning

2021-08-08

Renovering GC bro över söderå

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Jens Wallentin
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Peter Floberg

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

jens.Vallentin@kungsbacka.se

Peter.floberg@kungsbacka.se

0300-834712

0300-838119

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Bron har skador i form av läckage i tätskikt samt sprickor i betongkonstruktionen vilket gör att vatten
tränger in och orsakar spjälkning i betongen och korrosion på konstruktionen.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
En brokonstruktion som vi kan garantera funktionen på för många år framåt.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
En viktig förbindelse på vårt GCtunät förfaller och kommer orsaka oss ännu större kostnader för
renovering i framtiden. Går det tillräckligt länge utan att något åtgärdas kan vi kanske inte garantera
bron för GCtrafik.

SAMORDNINGSBEHOV
TUM planering.

INVESTERINGSKOSTNAD
800 000:- 0.8 Milj sek
TIDPLAN
2026

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

2021-08-08

Renovering Bro Stormgatan- GC östanvindsgatan

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Jens Wallentin
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Peter Floberg

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

jens.Vallentin@kungsbacka.se

Peter.floberg@kungsbacka.se

0300-834712

0300-838119

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Bron har skador i form av läckage i tätskikt vilket gör att vatten tränger in och orsakar rostangrepp på
konstruktionens armering, och sprickbildningar i betong.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
En brokonstruktion som vi kan garantera funktionen på för många år framåt.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
En viktig förbindelse på vårt gatunät förfaller och kommer orsaka oss ännu större kostnader för
renovering i framtiden. Går det tillräckligt länge utan att något åtgärdas kan vi kanske inte garantera
bron för biltrafik.

SAMORDNINGSBEHOV
TUM planering.

INVESTERINGSKOSTNAD
2 800 000:- 2.8 Milj sek
TIDPLAN
2025

BEHOVSBESKRIVNING

(1)

Datum

Benämning

2021-08-08

Underhåll av broar för Kungsbacka kommun

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Jens Wallentin
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Peter Floberg

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

jens.wallentin@kungsbacka.se

peter.floberg@kungsbacka.se

0300-834712

0300-838119

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Underhåll av broar har stor betydelse för att förhindra att större skador ska ske i och på konstruktionen.
tex lagning av sprickor på betongkonstruktionen därav vi förhindrar vatten ett tränga sig in och orsaka
tex spjälkning i betongen och korrosion på konstruktionens armering. Målning för att förhindra större
rostangrepp som leder till utbyte av stora bärande balkar.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Förlänga livslängden på brokonstruktion och minska investeringskostnaderna framöver, även garantera
funktionen för många år framåt med minder åtgärder.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
En viktig förbindelse på vårt gatunät förfaller och kommer orsaka oss större kostnader för renovering i
framtiden. Går det tillräckligt länge utan att något åtgärdas kan vi kanske inte garantera broarna för
trafik.

SAMORDNINGSBEHOV
TUM planering, ledningsägare, verksamma i området.

INVESTERINGSKOSTNAD
1 000 000:- 1 miljoner sek / år
TIDPLAN
2022-2027

BEHOVSBESKRIVNING

1 (2)

Datum

Benämning

2021-11-08

Hållbara planteringar

Initiativtagare
Namn och enhet

Leon Martini Drift Park

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

leon.martini@kungsbacka.se

Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Leon Martini Drift Park

leon.martini@kungsbacka.se

4815

4815

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Sommartid fylls Kungsbacka med vacker blomsterprakt och de välkomponerade och färgrika
sommarplanteringarna skapar betydelsefull stämning och ger en fin inramning till kommunens gator och
torg. Rabatter, urnor och amplar är en del i vårt arbete att skapa en hög trivselfaktor och för att få
besökare likväl kommuninvånare att känna sig välkomna samt hemma i vår stad.
I ett led i vårt arbete mot en hållbar utveckling ser vi behovet av att omforma gestaltningen vi har idag
som att byta ut specifika sommarblomsplanteringar mot perennplanteringar samt även förnya
perennplanteringar som börjar löpa ut. Detta för att reducera mängd köpejord, reducera
bevattningsmängd men också för att skapa fina miljöer som håller året runt.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTADE NYTTAN?
Den förväntande nyttan är att skapa fler hållbara planteringar, men även förnya utgångna planteringar
för att både förstärka samt gynna den biologiska mångfalden.
Parallellt med detta möjliggör det även att utveckla gestaltningen av befintliga sommarblommor med
mer blomsterprakt på exempelvis våra broar. Vi kan ha både och – bara mer hållbart ur ett ekonomiskt
och miljömässigt perspektiv.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Vi avviker från kommunens miljöarbete som att tänka nytt och hållbart.
SAMORDNINGSBEHOV
Samordningsbehov finns med TUM Planering samt övriga på TUM Drift

Kungsbacka kommun
Postadress

434 81 Kungsbacka

Besöksadress

Stadshuset, Storgatan 37

Telefon

vx 0300-83 40 00

Webbplats

www.kungsbacka.se

BEHOVSBESKRIVNING

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

INVESTERINGSSTORLEK
2022: 100 tkr
2023: 100 tkr
2024: 100 tkr
2025: 100 tkr
2026: 100 tkr

TIDPLAN
Inventering genomförd 2020.
Från 2022 kommer 1 plantering/år att omformas/omgestaltas för att svara till de förväntningar
miljömålen men också kommuninvånarna har på oss.

BEHOVSBESKRIVNING

1 (1)

Datum

Benämning

2021-01-07

Förbättring lekplatser 2023-2027
årligen återkommande

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Jens Loreskog, Drift Trafik & Park
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Jens Loreskog Drift Trafik & Park

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

jens.loreskog@kungsbacka.se

jens.loreskog@kungsbacka.se

0300834712

0300834712

FÖRBÄTTRING LEKPLATSER
Projekt nr 3508 Projektledare Jens Loreskog
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
I Kungsbacka centralort finns för närvarande 35 st lekplatser inom skötselytor Teknik. Lekredskap med
tillhörande fallunderlag och skyddsutrustning behöver successivt bytas ut för att behålla den
säkerhetsnivå som gällande europastandarder, SS-EN 1176 och 1177, kräver.
Upprustning och även total ombyggnad blir med tiden också aktuell då redskap och utrustning samt
utformning av platsen inte lever upp till dagens krav på tillgänglighet som föreskrivs i Boverkets
författningssamlingar BFS 2011:13 - HIN 2 och BFS 2011:5 - ALM 2 samt trygghet med
barnkonventionen som värdegrund.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Säkerställd standard vad gäller säkerhet, tillgänglighet och trygghet på de allmänna lekplatserna.
Mätetal: ca 2 lekplatser/år rustas upp.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
När säkerheten inte längre kan upprätthållas kommer lekplatsutrustningen att monteras ner och tas bort.
Därmed kommer antalet lekplatser med tiden bli allt färre och/eller tråkigare med färre lekredskap.
Tillgänglighet och trygghet på lekplatser kan inte tillgodoses.
SAMORDNINGSBEHOV
Samråd med barn boende i aktuellt område samt även i vissa fall med förvaltningen för Fritid &
Folkhälsa.
INVESTERINGSKOSTNAD
2023-2027: 1200 tkr/år
Driftskostnader: 20tkr/år

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

TIDPLAN
Investeringarna görs löpande under året beroende på åtgärd.

BEHOVSBESKRIVNING

Datum

Benämning

2021-11-15

Gynna biologisk mångfald 2023-2027

Initiativtagare
Namn och enhet

Åsa Dykes TUM Planering

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

asa.dykes@kungsbacka.se

0300-83 47 21

Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Solveig Larsen Gunnarsson TUM Planering

solveig.gunnarsson@kungsbacka.se

0300-83 41 47

Varför behöver något göras?
Att gynna biologiska mångfald ingår i Kungsbacka kommuns övergripande mål om en hållbar
utveckling och en hälsosam miljö.
Kommunfullmäktige gav förvaltningen för Teknik i uppdrag att i samarbete med Kultur & Fritid,
Eksta Bostads AB och Service att se över möjligheten att öka den biologiska mångfalden på
kommunens skötselytor.
2019 lämnades en slutrapport där ett antal fokusområden valts ut särskilt lämpade för att gynna den
biologiska mångfalden; Skapa gräsängar och blomsterängar av kortklippta gräsytor, skapa fler
artrika planteringar på hårdgjorda ytor, skapa gröna tak och refuger med hjälp av sedumytor samt
öka antalet lokala dagvattenlösningar.

Vad är den förväntade nyttan?
Genom att öka andelen ängsytor, artrika planteringar och gröna tak/refuger/rondeller förstärker vi
Kungsbackas gröna infrastruktur vilket är en förutsättning för att få en hållbar utveckling av
ekosystemtjänster och biologisk mångfald även i de mest tätbebyggda stadsområdena.
Lokala dagvattenanläggningar behöver bli fler och förstärkas med regnrabatter, svackdiken och
översilningsängar, både för fördröjning och rening av dagvatten men också för att främja växt- och
djurlivet. Ängsytor och artrika planteringar passar bra in i dessa områden och skapar dessutom
rumslighet och fina platser för lek och rekreation till invånare och besökare.
Genom att starta fjärilsrestauranger på förskolor samt placera ut insektshotell kan biologisk
mångfald främjas även på hårdgjorda ytor. Gröna tak finns redan i ganska stor omfattning men kan
utökas till att bli ett naturligt inslag i alla förekommande projekt. Generellt behöver nyckeltalet för
grönytor öka vid all nybyggnation.

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

Vad blir konsekvenserna om inget görs?
Kungsbacka har idag en hög skötselintensitet på merparten av sina gräsytor. En stor andel av ytorna
klipps varje vecka under växtsäsongen. Detta hindar att platser väl lämpade för äng inte kan
utvecklas till äng. De örter och vilda blommor som så väl behövs för den biologiska mångfalden får
inte möjlighet att gå i blom och en utarmning av örter och insekter i staden sker.
Rester av beteslandskapet i tätorternas ytterkant och i anslutning till våra stadsnära skogar växer
igen med höga smala ostadiga träd som lätt faller i hårt väder. Bryn och gläntor med ängskaraktär
växer igen och övergår till ogenomträngliga snår.

Investeringsinitiativ
[Klicka här och skriv]
Beskriv möjlig lösning, det vill säga själva investeringsinitiativet.

Samordningsbehovs
Kommunstyrelsens förvaltning (KSF), Kultur & Fritid, Eksta Bostads AB, Service och Teknik.

Investeringsstorlek
2023

2024

2025

2026

Artrika planteringar

200 tkr

120 tkr

120 tkr

0

Ängsytor

500 tkr

180 tkr

120 tkr

40 tkr

Sedumytor

110 tkr

0

110 tkr

0

Lokala dagvattenlösningar, våtmark

190 tkr

50 tkr

0

260 tkr

1 000 tkr

350 tkr

350 tkr

300 tkr

Aktiviteter

Totalt

2023-2027; 2 000 tkr

Tidplan
Gynna biologisk mångfald på kommunens skötselytor genomförande 2023-2027

mall_Behovsbeskrivning.docx
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BEHOVSBESKRIVNING

1 (2)

Datum

Benämning

211118

Reinvestering trafik & gatubelysning

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Förvaltningen för Teknik, Planering
Trafik&Utemiljö
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Stefan Magnusson Teknik, Planering
Trafik&Utemiljö

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

åsa.dykes@kungsbacka.se

stefan.magnusson@kungsbacka.se

4721

4719

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Kungsbacka kommun har anläggning för trafik och gatubelysning i hela Kungsbacka kommun.
Anläggningen idag omfattar ca 20 000 lampor och armaturer. Detta investeringsobjekt avser
reinvestering och förnyelse i denna befintliga anläggning. Exempel på åtgärder är utbyte av ledningar,
stolpar, armaturer och fundament för att bibehålla anläggningen anskaffningsvärde.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Mot KF-mål: En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i
- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.
En välfungerande och driftssäker anläggning skapar trygghet, trafiksäkerhet och låga driftkostnader.
Anläggningens anskaffningsvärde bibehålls också genom reinvesteringar och löpande förnyelse.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Ökad drift, underhåll och säkerhetskostnader. Minskad trygghet och trafiksäkerhet.
SAMORDNINGSBEHOV
Trafikverket, Vägföreningar, fastighetsägare, ledningsägare mfl.
INVESTERINGSKOSTNAD
Mätetal:
5 000-10 000 kr/armatur och år
Driftskostnad 8 % av investeringsbelopp

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

TIDPLAN
Reinvestering
trafik &
gatubelysning

2022 Budget 2023 Plan

2024 Plan

2025 Plan

2026 Plan

2027 Plan

3500tkr

9000tkr

9000tkr

9000tkr

9000tkr

9000tkr

BEHOVSBESKRIVNING

Datum

Benämning

211115

Effekt- och vinterbelysning - Löpande

Initiativtagare
Namn och enhet

Åsa Dykes, Planering Trafik & Utemiljö

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

asa.dykes@kungsbacka.se

4721

Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Lis Hellström, Planering Trafik & Utemiljö

Lis.hellstrom@kungsbacka.se

4188

Varför behöver något göras?
Belysning av olika slag är en åtgärd för ökad trygghet som lyfts fram i flertal
medborgarundersökningar.
Det finns även ett behov av att bevara och utveckla vackra gestaltningar som bidrar till en positiv
upplevelse av Kungsbackas välkomnande och trygga miljöer.
För att bidra till att uppfylla KF’s mål, fokusområden och prioriterade initiativ:
Mål - En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i.
Fokusområden
- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.
- I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.
Att löpande komplettera effekt- och vinterbelysning är av stor vikt för att kunna skapa trygghet.
Många större projekt anlägger funktionsbelysning och ibland effektbelysning. Vad som löpande
behöver tas om hand är de platser och stråk som länkar ihop dessa större projekt/områden. Det finns
även ett löpande behov av att förnya befintlig belysning som är utsliten. Då ibland med nya
lösningar om omgivningen förändrats.
Förutom den trygghetsskapande aspekten är det också av vikt att gestaltningsmässigt behålla det
ursprungliga helhetsintrycket av installationer som tappas om delar av helheten sjangserar.
Genom att tillgodose grundläggande behov såsom socialt, rumsskapande och identitetsskapande ljus
kan belysning öka den upplevda tryggheten. Kungsbacka bör befolkas och bli tryggare, så att
människor väljer att vistas ute. Miljöer som uppfattas omhändertagna upplevs mer trygga, detta kan
uppnås genom belysning i mänsklig skala genom exempelvis belysning av bänkar, trappor, räcken,
ljus på entréer, växtlighet och vatten.
Belysning är ett sätt för att få en levande stad under flera timmar, aktiviteter för olika målgrupper,
belysningen behöver inte vara statisk utan kan variera under dygnet och året.
Utpekade platser för effektbelysning i Åtgärdsplanen för Kungsbacka ån är följande;

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

-

Centrala staden, i huvudsak mellan Hamntorget och Borgmästargatan.
Strandgatan, komplettering längs översvämningsskydd.
Bakom Aranäsgymnasiet, från Söderå till Idrottsparken.
Skansen, effektbelysning träd.
Broar, effektbelysning av broar.

Andra platser i behov av effektbelysning är entréer till gång- och cykeltunnlar. Samt stråk som ingår
i arbetet med ’Trygga stråk’ vilket är ett av kommunens medborgarlöfte till invånarna.
Medborgarlöften kommer av Polisen i Kungsbacka och Kungsbacka kommuns samarbete i enlighet
med samverkansöverenskommelsen för att samarbete och samordning av det brottsförebyggande
och trygghetsskapande arbetet. Målet är minskad brottslighet och ökad trygghet i Kungsbacka
kommun. Som en del i detta samarbete utförs årligen en gemensam undersökning – en
medborgardialog. I denna undersökning är belysning en av det mest önskade åtgärderna för att
skapa trygga miljöer. Och då inte bara funktionsbelysning av stråk utan även omgivande belysning
så man kan överblicka och avläsa sitt närområde.

Vad är den förväntade nyttan?
Förväntad nytta med utökad effektbelysning och vinterbelysning är att
-

skapa närhet och identitet i stadsrummet.
öka orienterbarheten och överskådligheten.
minska risken för skadegörelse.

En medveten planerad ljussättning kan bidra till att förhöja och förstärka stadens olika landmärken,
viktiga målpunkter eller fonder. Det identitetsskapande ljuset ger karaktär och identitet till staden.
Genom att utstråla en positiv och attraktiv identitet skapas grunden för att känna en gemenskap med
sin stad, vilket är viktigt för den upplevda tryggheten. Vinterbelysning skapar uppmärksamhet, en
känsla av gemenskap vilket generar rörelse i staden.
I Kungsbacka kommuns vision (beslutad av kommunfullmäktige 2016) står det så här; Kungsbacka
är en sammanhållen, grönskande och lättillgänglig stad med tydlig profil och egen identitet. Staden
växer och blir ett mer framträdande nav i kommunen. Mångfalden speglas i den inspirerande
byggnadsmiljön där tradition möter innovation och där mötesplatserna är många.
I Kungsbacka kommuns mål 2030 Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.

Vad blir konsekvenserna om inget görs?
Många platser och stråk i Kungsbacka kommer fortsatt upplevas som otrygga och begränsar
invånarnas rörlighet.

För initial investeringsbedömning i investeringsprocessen

mall_Behovsbeskrivning.docx

Sida 2 av 3

Investeringsinitiativ
Öka den upplevda tryggheten genom att arbeta med att mer genomtänkt effektbelysning som
kopplar samman stråk och målpunkter. Vilket kan genomföras exempelvis genom arbete med
effektbelysning vid tunnlar, träd och vatten som ökar orienterbarheten och överskådligheten.
Öka och utveckla vinterbelysning för att stärka identiteten av platser och mötesplatser i Kungsbacka
genom att arbeta med julbelysning i ett större perspektiv.

Samordningsbehovs
Samordning behövs med samtliga enheter på Trafik & Utemiljö och Projektering samt i valda delar
förvaltningarna Service och Kultur & Fritid. Näringsliv. Brottsförebyggande rådet.

Investeringsstorlek
Löpande: 300 000kr (500 000 kr)

Tidplan
Löpande årliga insatser 2023-2027
(Större investeringar i investeringsplan under ’övriga projekt’ 2022 och 2023..

mall_Behovsbeskrivning.docx
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BEHOVSBESKRIVNING

1 (2)

Datum

Benämning

201116

GC-vägar huvudkonto

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Åsa Dykes Planering Trafik&Utemiljö
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Charlotta Ljungkull Planering Trafik&Utemiljö

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

Asa.dykes@kungsbacka.se

Charlotta.ljungkull@kungsbacka.se

4721

5031

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Kungsbacka kommun har en antagen GC-strategi och GC-plan för åren 2018-2021. Behov av nya GCvägar finns i alla kommundelar och föreslagna utbyggnader redovisas som enskilda investeringsprojekt
med en budget för utbyggnad. Förberedelser inför utbyggnad som ex. vägplaner, åtgärds-valstudier,
utredningar kring markåtkomst och tillstånd behöver, i många planerade utbyggnader, påbörjas långt
tidigare och dessa kostnader behöver betalas innan utbyggnadsprojektet kan påbörjas/genomföras. I
planen finns också mindre åtgärder upptagna såsom ”passa på” och missing links, dessa ryms också
inom denna behovsbeskrivning.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Ökad trafiksäkerhet på vägnätet. Det blir säkrare och tryggare att gå eller cykla till skolor, arbetsplatser
och fritidsaktiviteter mm.
Teknik tar fram vägplaner för framtida projekt samt bygger ut kompletterande sträckor i det lokala GCnätet.
Mätetal: ca 7000-7500 kr/meter gc-väg.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Den låga nivån på trafiksäkerheten för gående och cyklister kvarstår längs vägnätet i kommunen. Detta
innebär en större risk för olyckor för dem som ändå väljer att cykla eller gå. Risk finns också att resan
helt uteblir eller att man istället väljer att åka bil.
SAMORDNINGS- OCH SAMVERKANSBEHOV
Trafikverket, fastighetsägare, Plan & Bygg, SBK, FG
INVESTERINGSKOSTNAD
2022-2026: 6 000 tkr
Driftskostnader: 2 % av investeringsbeloppet

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

TIDPLAN
ÅVS och Vägplan år 1, Projektering år 2 Genomförande år 3.

BEHOVSBESKRIVNING

1 (2)

Datum

Benämning

211123

Gamla Onsalavägen

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Åsa Dykes, Planering Trafik & Utemiljö

Asa.dykes@kungsbacka.se

4721

Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Charlotta Ljungkull, Planering Trafik & Utemiljö

Charlotta.ljungkull@kungsbacka.se

5031

Kontaktperson för behovsbeskrivningen

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Enligt avtal med Trafikverket tar Kungsbacka kommun över driften av Gamla Onsalavägen. Den
behöver då förändras till lokalgata för att undvika genomfartstrafik. Bland annat behöver utfarter och
busshållplatser byggas om samt prioriteras för kollektivtrafik.
Skatt Övrigt
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
En säker trafikmiljö och en lokalgata.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Gamla Onsalavägen förändras inte och man får inte ut full nytta av nya Onsalavägen.

SAMORDNINGSBEHOV
Trafikverket, Fastighetsägare, Plan & Bygg, VA
INVESTERINGSKOSTNAD
Byggnationen uppskattas till ca 30 000tkr (beräkning år 2009). Avtal med Trafikverket om kommunens
del i projektet.
Det kan dock tillkomma mindre kostnader innan byggnation, planering & för-projektering.
Ombudgetering finns sen tidigare, 2 000tkr.
Ovanstående är enligt en tidig och grov bedömning, och är inte indexuppräknat. En utredning erfordras
av vilka åtgärder som ska göras, med en tillhörande ny kostnadsuppskattning.

KUNGSBACKA KOMMUN
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En indexuppräkning är gjord i november 2021. 30 000tkr motsvarar i dagens penningvärde cirka
50 000tkr.

TIDPLAN
Planeras 2022-2023, genomförs tidigast 2024.

BEHOVSBESKRIVNING

1 (2)

Datum

Benämning

2021-11-18

Ombyggnad Norra Torggatan, Västergatan - Storgatan

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Åsa Dykes, Planering Trafik & Utemiljö

Asa.dykes@kungsbacka.se

0300834721

Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Charlotta Ljungkull, Planering Trafik & Utemiljö

Charlotta.ljungkull@kungsbacka.se

0300835031

Kontaktperson för behovsbeskrivningen

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Nämnden för Teknik beslutade 2020-04-15(§ 36) att stänga för genomfartstrafik på Norra Torggatan,
delen Västergatan – Storgatan, permanent året runt. Norra Torggatan har de senaste åren varit avstängd
för genomfart och reglerad som gågata sommartid. Standarden på gatan behöver förändras till standard
för gågata. Gatan har också låg standard och behöver renoveras.
Skatt: Övrigt
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Mot KF-mål: En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i
- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.
Stadens utomhusmiljöer kännetecknas av god tillgänglighet och välkomnande utformning för alla
grupper i samhället. Alla offentliga platser, stråk, gator, parker och torg underhålls så att alla som bor,
vistas och besöker Kungsbacka upplever en god framkomlighet oavsett rörelse- och /eller
orienteringsförmåga. Personer med nedsatt rörelse- och /eller orienteringsförmåga kan färdas och vistas
ute på allmänna platser tryggt och självständigt. Fysiska krav på tillgänglighet för alla är tillgodosett.
Med en ombyggnad av gaturummet får verksamheterna på båda sidor samma förutsättningar och gatan
blir mer tillgänglig för fler.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Delsträckan kommer att ha en fortsatt låg standard, med låg tillgänglighet och det kommer ha ett fortsatt
provisoriskt intryck.
SAMORDNINGSBEHOV
Plan & Bygg, VA, fastighetsägare och näringsidkare på den aktuella sträckan.
INVESTERINGSKOSTNAD
Utbyggnad 5 000 tkr

KUNGSBACKA KOMMUN
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TIDPLAN
Tidplanen beroende av omläggning ledningar VA och byggnation kv Banken.
I dagsläget bedöms aktuell utbyggnad till 2025.

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

201120

Breddning Varbergsvägen, samt ombyggnad
Lantmannagatan, Syréngatan

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Åsa Dykes, Trafik & Utemiljö - Planering

Asa.dykes@kungsbacka.se

4721

Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Charlotta Ljungkull, Trafik & Utemiljö - Planering

Charlotta.ljungkull@kungsbacka.se

5031

Kontaktperson för behovsbeskrivningen

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Enligt Trafikledsplanen som togs fram i samband den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad
kommer det att krävas fyra körfält på Varbergsvägen i framtiden. Ombyggnaden kommer att behöva bli
mer omfattande än vad som tidigare förutsatts, i och med planerad utbyggnad av Sydöstra centrum, där
planläggning pågår. Planeringen av Sydöstra centrum kommer att styra utbyggnadstakten.
Tidplanen för DP Sydöstra centrum är preliminärt Etapp 1-2022 kv 3 och Etapp 2 (nytt stadshus och
flytt av räddningstjänsten förutsätts) -2023 kv1.
Skatt Övrigt

VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
En successiv utbyggnad av huvudvägnätet skapar bättre trafikflöden i stadens trafiknät.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Stadens trafikflöden försämras av ökad trafik. Framkomligheten för bil försämras.
SAMORDNINGSBEHOV
Plan & Bygg, Drift trafik och park, ledningsägare, SBK. Ny detaljplan måste tas fram.
Avtal erfordras för att reglera kostnaderna mellan Teknik och projektet.

INVESTERINGSKOSTNAD
Från utredning DP Sydöstra centrum,
Etapp 1: Lantmannagatan, ombyggnad 140 meter,
Korsningsåtgärd, Vbgväg – Söderå, signal, körfält, bussprio

14 000+6 000tkr

Etapp 2: Breddning Varbergsvägen, Söderå – Hanteverksg+cpl

27 500+5 500tkr

Etapp 3: Korsningsåtgärd Ö Långgatan, Söderå, Syréng

6 000tkr

Etapp 4: Breddning Varbergsvägen,
Hantverksg – Inlagsleden, 460m, inkl bullerskärm, cpl

9 000+5 500+5 500tkr

KUNGSBACKA KOMMUN
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Etapp 5: Upprustning Syréngatan

10 000 tkr

En tidigare bedömning ger att Teknik budgeterar 9 000 tkr (etapp 1) + 7 000 tkr (senare etapper), totalt
16 mkr för utbyggnader Varbergsvägen med angränsande vägnät.
TIDPLAN
Planläggning pågår, 2020Utbyggnad: 2026 och framåt

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

2021-11-18

Arendalsleden, Varlavägen - Transportgatan

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Åsa Dykes, Planering Trafik & Utemiljö

Asa.dykes@kungsbacka.se

4721

Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Lotta Ljungkull, Planering Trafik & Utemiljö

Charlotta.ljungkull@kungsbacka.se

5031

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Enligt Trafikledsplanen som togs fram i samband den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad
kommer det att krävas fyra körfält på Arendalsleden i framtiden.
Övrigt
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
En successiv utbyggnad av huvudvägnätet skapar bättre trafikflöden i stadens trafiknät.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Stadens trafikflöden försämras av ökad trafik, framkomligheten minskar för biltrafiken.
SAMORDNINGSBEHOV
Plan & Bygg, Drift Trafik och park, ledningsägare, SBK, kan utföras inom gällande detaljplan.
INVESTERINGSKOSTNAD
Budgetbedömning gjord 2021. Uppräkning kan behövas av budget när projektet ligger närmre i tid.
2025: 20 000 tkr

Cirkulationer, 1 st
Gata, bredd ca 16 meter bred, 400 meter långt
Korsningspunkt, Kungsparksvägen
Gestaltning, övrigt

TIDPLAN
Planering 2024-2025, utbyggnad 2026

6 000
8 000
3 000
3 000

BEHOVSBESKRIVNING
.
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Datum

Benämning

2021-11-18

Väster om ån - Kv Valand: Kungsgatan, Varlavägen,
Borgmästaregatan

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Åsa Dykes, Planering

asa.dykes@kungsbacka.se

4721

Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Anders Wallergård

Anders.wallergard@kungsbacka.se

8926

Kontaktperson för behovsbeskrivningen

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Exploatering i enlighet med framtagen detaljplan för Kvarteret Valand pågår. Denna investering syftar
till att bygga ut det omgivande gatunätet: cirkulationen i korsningen Borgmästargatan - Varlavägen samt
breddning av Varlavägen till fyrfilig väg mellan Kungsgatan och Borgmästargatan.
Finansiering: skatt övrigt
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Enligt detaljplan och avtal med exploatören (Aranäs) ska kommunen genomföra byggnationen för att
lösa trafiksituationen kring det utbyggda Kvarteret Valand.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Exploateringen på Kvarteret Valand kommer leda till ett överbelastat trafiknät med köbildning på
Varlavägen och Borgmästargatan som följd.
Byggnationen har bedömts utföras lämpligast efter exploateringen är klar för att inte hamna i konflikt
med den intensiva byggtrafik som exploateringen genererar.
SAMORDNINGSBEHOV
Fastighetsägare, exploatör, P&B, KLK, Drift Trafik och Park, ledningsägare, entreprenörer,
biblioteksverksamhet.
INVESTERINGSKOSTNAD
Cirkulationsplats Varlavägen – Borgmästaregatan
Varlavägen, delen Kungsgatan – Borgmästaregatan
Totalt:

5 000 tkr
12 000 tkr
17 000 tkr

TIDPLAN
Byggnation kan påbörjas 2024 när kvarteren närmast Varlavägen är färdigbyggda, enligt den senaste

KUNGSBACKA KOMMUN
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tidplanen för Kv Valand som gemensamt tagits fram av kommunen och Aranäs. Genomförandet av
åtgärderna är bedömt till 2024 och 2025.
Projektering: 2023-2024
Byggnation:
Varlavägen, delen Kungsgatan – Borgmästaregatan: 2024-2025
Cirkulationsplats Varlavägen – Borgmästaregatan: 2024-2025

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

201116

GC-bro Inlagsleden, över järnvägen

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Åsa Dykes Teknik Planering Trafik&Utemiljö

asa.dykes@kungsbacka.se

4721

Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Marie Lindh Teknik Projektledning

marie.lindh@kungsbacka.se

4110

Kontaktperson för behovsbeskrivningen

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Inlagsleden saknar idag en permanent gång- och cykelförbindelse över Västkustbanan, på sträckan
Södra Infarten - Hantverksgatan. Sträckan trafikeras idag av ett antal GC-trafikanter och är en viktig
förbindelse mellan Kolla Parkstad och den östra sidan av Kungsbacka. Den befintliga brons begränsade
bredd omöjliggör ett permanent åtskilt körfält för gång- och cykeltrafikanter som uppfyller krav för
detta.
Finansiering: skatt övrigt.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Möjlighet att cykla på ett säkert sätt mellan Kolla och Inlag, Hammerö.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Nuläge kvarstår. På sikt fler oskyddade trafikanter på bron över Västkustbanan i takt med att Kolla
Parkstad byggs ut.
SAMORDNINGSBEHOV
Trafikverket, Bygg&Miljö, SBK
På grund av projektets närhet till Västkustbanan är det bara Trafikverket som får driva projektet.
Trafikverket håller på med utredningar och projektering. Avtalsfrågor med Trafikverket avseende
upphandling och byggnation återstår.
INVESTERINGSKOSTNAD
Investeringsbelopp: 25 000 tkr. Stadsmiljöavtal har beviljats med 17,5 mnkr vilket förutsätter att
kommunen bidrar med samma summa. Byggnationskostnaden bedöms uppgår till 35 mnkr. Hela
projektet totalt bedöms uppgå till drygt 40 mnkr. I slutet av projekteringen kommer en uppdaterad kalkyl
att tas fram.
TIDPLAN
Projektering 2029/2021 (Trafikverket)
Utförande 2022/2023 (Trafikverket)

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

201111

GC bro Inlags idrottsomr–Kolla Parkstad

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Åsa Dykes, Trafik & Utemiljö-Planering

Asa.dykes@kungsbacka.se

4721

Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Jon Weihard, Trafik & Utemiljö-Planering

Jon.weihard@kungsbacka.se

7498

Kontaktperson för behovsbeskrivningen

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
I Tekniks GC-plan för åren 2018–2021. I den finns gång- och cykelbron mellan Inlags idrottsområde och
Kolla Parkstad upptagen som ett projekt som ska byggas ut i nästa planperiod.
Kungsbackaån utgör en barriär för gång- och cykeltrafiken och fler broar behövs över ån för att förbättra
framkomligheten för gångtrafikanter och cyklister Kungsbacka tätort. I och med utbyggnaden av den
nya stadsdelen Kolla Parkstad har en gång- och cykelbro över Kungsbacka ån blivit mer aktuell för att
höja tillgängligheten mellan stadsdelen och Inlags idrottsområde. Kungsbackas nya badhus, flera nya
idrottshallar och en planerad arenautbyggnad ökar ytterligare behovet av en genare koppling över ån.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Med en ny bro skapas en ökad tillgänglighet och framkomlighet för gångtrafikanter och cyklister som
vill ta sig mellan Kolla Parkstad och Inlags idrottsområde.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Nuläge kvarstår, ingen ökad standard av gång- och cykelvägnätet.
SAMORDNINGSBEHOV
Kommunstyrelsens förvaltning, samordning med projekten Kolla Parkstad och Kungsbacka arena.
INVESTERINGSKOSTNAD
Grovt uppskattad totalkostnad för projektet
Utbyggnad: ca 7 000 tkr
TIDPLAN
Planering: 2022–2023
Utbyggnad: 2024: 5 mkr
2025: 2 mkr

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

211126

Utbyte led-armaturer/stolpar/ledningar

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Förvaltningen för Teknik, Planering
Trafik&Utemiljö

åsa.dykes@kungsbacka.se

4721

Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Stefan Magnusson Teknik, Planering
Trafik&Utemiljö

stefan.magnusson@kungsbacka.se

4719

Kontaktperson för behovsbeskrivningen

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Kungsbacka kommun har anläggning för trafik och gatubelysning i hela Kungsbacka kommun.
Anläggningen idag omfattar ca 20 000 lampor och armaturer. Detta investeringsobjekt avser
reinvestering och förnyelse i denna befintliga anläggning. Många anläggningsdelar/områden är från 6070-talet, och har nått sin livslängd. Det eftersläpade underhållet har beräknats utifrån det antal armaturer,
stolpar och meter kabel som borde ha varit utbytta med hänsyn till valda livslängder. Målet är att på sikt
minska underhållsskulden och därmed kostnaderna för akut underhåll, som ofta tenderar att bli högre än
planerat underhåll. Då bl.a ledningarna kommer att behöva bytas ut innebär det stora kostnader för
schaktning. Exempel på åtgärder är utbyte av ledningar, stolpar, armaturer och fundament, för att
bibehålla anläggningens anskaffningsvärde.

VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Mot KF-mål: En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i
- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.
En välfungerande och driftssäker anläggning skapar trygghet, trafiksäkerhet och låga driftkostnader.
Anläggningens anskaffningsvärde bibehålls också genom reinvesteringar och löpande förnyelse.

VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Ökad drift, underhåll och säkerhetskostnader. Minskad trygghet och trafiksäkerhet.
SAMORDNINGSBEHOV
Trafikverket, Vägföreningar, fastighetsägare, ledningsägare mfl.
INVESTERINGSKOSTNAD
Mätetal:
5 000 kr/armatur och år.

KUNGSBACKA KOMMUN
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TIDPLAN
Reinvestering
trafik &
gatubelysning

2023 Budget

2024 Plan

2025 Plan

2026 Plan

2027 Plan

7500tkr

7500tkr

7500tkr

7500tkr

7500tkr

BEHOVSBESKRIVNING

Datum

Benämning

201126

Effekt- och vinterbelysning

Initiativtagare
Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Åsa Dykes, Planering Trafik & Utemiljö

asa.dykes@kungsbacka.se

4721

Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Lis Hellström, Planering Trafik & Utemiljö

Lis.hellstrom@kungsbacka.se

4188

Kontaktperson för behovsbeskrivningen

Varför behöver något göras?
Belysning av olika slag är en åtgärd för ökad trygghet som lyfts fram i flertal
medborgarundersökningar.
Det finns även ett behov av att bevara och utveckla vackra gestaltningar som bidrar till en positiv
upplevelse av Kungsbackas välkomnande och trygga miljöer.
För att bidra till att uppfylla KF’s mål, fokusområden och prioriterade initiativ:
Mål - En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i.
Fokusområden
- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.
- I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.
Att löpande komplettera effekt- och vinterbelysning är av stor vikt för att kunna skapa trygghet.
Många större projekt anlägger funktionsbelysning och ibland effektbelysning. Vad som löpande
behöver tas om hand är de platser och stråk som länkar ihop dessa större projekt/områden. Det finns
även ett löpande behov av att förnya befintlig belysning som är utsliten. Då ibland med nya
lösningar om omgivningen förändrats.
Förutom den trygghetsskapande aspekten är det också av vikt att gestaltningsmässigt behålla det
ursprungliga helhetsintrycket av installationer som tappas om delar av helheten sjangserar.
Genom att tillgodose grundläggande behov såsom socialt, rumsskapande och identitetsskapande ljus
kan belysning öka den upplevda tryggheten. Kungsbacka bör befolkas och bli tryggare, så att
människor väljer att vistas ute. Miljöer som uppfattas omhändertagna upplevs mer trygga, detta kan
uppnås genom belysning i mänsklig skala genom exempelvis belysning av bänkar, trappor, räcken,
ljus på entréer, växtlighet och vatten.
Belysning är ett sätt för att få en levande stad under flera timmar, aktiviteter för olika målgrupper,
belysningen behöver inte vara statisk utan kan variera under dygnet och året.
Utpekade platser för effektbelysning i Åtgärdsplanen för Kungsbacka ån är följande;

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

-

Centrala staden, i huvudsak mellan Hamntorget och Borgmästargatan.
Strandgatan, komplettering längs översvämningsskydd.
Bakom Aranäsgymnasiet, från Söderå till Idrottsparken.
Skansen, effektbelysning träd.
Broar, effektbelysning av broar.

Andra platser i behov av effektbelysning är entréer till gång- och cykeltunnlar. Samt stråk som ingår
i arbetet med ’Trygga stråk’ vilket är ett av kommunens medborgarlöfte till invånarna.
Medborgarlöften kommer av Polisen i Kungsbacka och Kungsbacka kommuns samarbete i enlighet
med samverkansöverenskommelsen för att samarbete och samordning av det brottsförebyggande
och trygghetsskapande arbetet. Målet är minskad brottslighet och ökad trygghet i Kungsbacka
kommun. Som en del i detta samarbete utförs årligen en gemensam undersökning – en
medborgardialog. I denna undersökning är belysning en av det mest önskade åtgärderna för att
skapa trygga miljöer. Och då inte bara funktionsbelysning av stråk utan även omgivande belysning
så man kan överblicka och avläsa sitt närområde.

Vad är den förväntade nyttan?
Förväntad nytta med utökad effektbelysning och vinterbelysning är att
-

skapa närhet och identitet i stadsrummet.
öka orienterbarheten och överskådligheten.
minska risken för skadegörelse.

En medveten planerad ljussättning kan bidra till att förhöja och förstärka stadens olika landmärken,
viktiga målpunkter eller fonder. Det identitetsskapande ljuset ger karaktär och identitet till staden.
Genom att utstråla en positiv och attraktiv identitet skapas grunden för att känna en gemenskap med
sin stad, vilket är viktigt för den upplevda tryggheten. Vinterbelysning skapar uppmärksamhet, en
känsla av gemenskap vilket generar rörelse i staden.
I Kungsbacka kommuns vision (beslutad av kommunfullmäktige 2016) står det så här; Kungsbacka
är en sammanhållen, grönskande och lättillgänglig stad med tydlig profil och egen identitet. Staden
växer och blir ett mer framträdande nav i kommunen. Mångfalden speglas i den inspirerande
byggnadsmiljön där tradition möter innovation och där mötesplatserna är många.
I Kungsbacka kommuns mål 2030 Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.

Vad blir konsekvenserna om inget görs?
Många platser och stråk i Kungsbacka kommer fortsatt upplevas som otrygga och begränsar
invånarnas rörlighet.

För initial investeringsbedömning i investeringsprocessen
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Investeringsinitiativ
Öka den upplevda tryggheten genom att arbeta med att mer genomtänkt effektbelysning som
kopplar samman stråk och målpunkter. Vilket kan genomföras exempelvis genom arbete med
effektbelysning vid tunnlar, träd och vatten som ökar orienterbarheten och överskådligheten.
Öka och utveckla vinterbelysning för att stärka identiteten av platser och mötesplatser i Kungsbacka
genom att arbeta med julbelysning i ett större perspektiv.

Samordningsbehovs
Samordning behövs med samtliga enheter på Trafik & Utemiljö och Projektering samt i valda delar
förvaltningarna Service och Kultur & Fritid. Näringsliv. Brottsförebyggande rådet.

Investeringsstorlek
2022: 1 000 000kr
2023: 1 000 000 kr

Tidplan
Större investeringar 2022 och 2023.
.
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Datum

Benämning

211116

GC-väg Ölmanäs Ringv Äppelstigen-Näsbrokr.

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Åsa Dykes, Planering Trafik & Utemiljö

Asa.dykes@kungsbacka.se

4721

Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Jon Weihard, Planering Trafik & Utemiljö

Jon.weihard@kungsbacka.se

7498

Kontaktperson för behovsbeskrivningen

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
I Tekniks gång- och cykelplan 2018–2021 finns gång- och cykelväg längs Ölmanäs Ringväg mellan Jute
Tvärväg–Varbergsvägen upptagen som ett projekt där utbyggnad ska ske gällande planperiod. De
resterande etapperna planeras att byggas ut i efterföljande planperiod. En åtgärdsvalsstudie bekräftar
behovet av en gång- och cykelväg längs sträckan. I dag saknas en tillfredsställande GC-förbindelse
mellan tätorterna Åsa och Gårda Brygga. Oskyddade trafikanter blandas med stora mängder
motorfordonstrafik.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Den planerade GC-vägen utmed Ölmanäs Ringväg skapar möjlighet för oskyddade trafikanter att ta sig
utmed Ölmanäs Ringväg på ett trafiksäkert sätt. För boende längs Ölmanäs Ringväg skulle detta
innebära att de trafiksäkert kan ta sig till fots och cykel till samhällsservice i form av skola, arbetsplatser,
kollektivtrafik mm. Det kan leda till att fler väljer cykeln istället för bilen i arbets- och skolpendling
vilket i sin tur ger en ökad folkhälsa i kommunen. Det förväntas också bidra till att uppfylla Tekniks mål
Cykelkommun.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Oskyddade trafikanters säkerhet längs med Ölmanäs Ringväg förbättras inte.
INVESTERINGSINITIATIV
GC-väg enligt kommunens standard.
SAMORDNINGSBEHOV
Trafikverket och fastighetsägare.
INVESTERINGSKOSTNAD
Sträckan är totalt 6,6 km lång och utbyggnaden är uppdelad i tre etapper enligt budgetförslag.
Grovt uppskattad totalkostnad för projektet per etapp ses i tabellen nedan.

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

2024
Etapp av GC-väg utmed Ölmanäs Ringv.
Äppelstigen-Näsbokrokvägen
Jute Tvärväg-Varbergsvägen
Näsbokrokvägen-Jute Tvärväg

2025

Kostnad i tkr
2026

26000
15000

TIDPLAN
Utbyggnad av etapp Äppelstigen–Näsbokrokvägen: år 2024
Utbyggnad av etapp Jute Tvärväg–Varbergsvägen: år 2025–2026
Utbyggnad av etapp Näsbokrokvägen–Jute Tvärväg: år 2026–2027

25000

2027

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

211116

GC-väg Gåsevadsholmv, Klintåsv-Raskensv

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Åsa Dykes, Planering Trafik & Utemiljö

Asa.dykes@kungsbacka.se

4721

Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Jon Weihard, Planering Trafik & Utemiljö

Jon.weihard@kungsbacka.se

7498

Kontaktperson för behovsbeskrivningen

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
I Tekniks gång- och cykelplan 2018–2021 finns gång- och cykelväg längs Gåsevadholmsvägen mellan
Klintåsvägen och Raskens väg upptagen som ett projekt där utbyggnad ska ske under gällande
planperiod. Sträckan finns även med som framtida objekt i Region Hallands cykelplan 2020–2029.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Med en ny gång- och cykelväg skapas en ökad tillgänglighet och framkomlighet för gångtrafikanter och
cyklister som vill ta sig mellan bostadsområdet till målpunkter såsom service, skola och idrottsområden.
Säkerheten och tryggheten höjs för alla oskyddade trafikanter som trafikerar sträckan. En gång- och
cykelväg på sträckan bidrar till nämnden för Tekniks mål Cykelkommun.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Den låga nivån på trafiksäkerheten för gående och cyklister kvarstår längs sträckan. Detta innebär en
större risk för olyckor för dem som ändå väljer att cykla eller gå på sträckan. Risk finns också att resan
helt uteblir eller att man istället väljer att åka bil.
SAMORDNINGSBEHOV
Trafikverket och fastighetsägare
INVESTERINGSKOSTNAD
Uppskattad totalkostnad för projektet
2024: Utbyggnad 17 000 tkr
TIDPLAN
Planering och projektering: 2024
Utbyggnad: 2023

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

211116

GC-väg Gåsevadsholmv, Raskens v – Fjärås Blåklintsv

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Åsa Dykes, Planering Trafik & Utemiljö

Asa.dykes@kungsbacka.se

4721

Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Jon Weihard, Planering Trafik & Utemiljö

Jon.weihard@kungsbacka.se

7498

Kontaktperson för behovsbeskrivningen

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
I Tekniks gång- och cykelplan 2018–2021 finns gång- och cykelväg längs Gåsevadholmsvägen mellan
Raskens väg och Gåsevadholmsvägen upptagen som ett projekt där utbyggnad ska ske under gällande
planperiod. Sträckan finns även med som framtida objekt i Region Hallands cykelplan 2020–2029.
Gång- och cykelväg mellan Vallbyvägen och Fjärås blåklints väg byggs inom detaljplan för Må 3:13. En
gång- och cykelväg Raskens väg och Fjärås blåklints väg binder samman huvudvägnätet.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Med en ny gång- och cykelväg skapas en ökad tillgänglighet och framkomlighet för gångtrafikanter och
cyklister som vill ta sig mellan bostadsområdet till målpunkter såsom service, skola och idrottsområden.
Säkerheten och tryggheten höjs för alla oskyddade trafikanter som trafikerar sträckan. En gång- och
cykelväg på sträckan bidrar till nämnden för Tekniks mål Cykelkommun.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Den låga nivån på trafiksäkerheten för gående och cyklister kvarstår längs sträckan. Detta innebär en
större risk för olyckor för dem som ändå väljer att cykla eller gå på sträckan. Risk finns också att resan
helt uteblir eller att man istället väljer att åka bil.
SAMORDNINGSBEHOV
Trafikverket och fastighetsägare
INVESTERINGSKOSTNAD
Uppskattad totalkostnad för projektet
2027: Utbyggnad 10 000 tkr
TIDPLAN
Planering och projektering: 2024
Utbyggnad: 2027

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

21116

GC-väg Göteborgsvägen, Anneberg–Kommungränsen

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Åsa Dykes, Planering Trafik & Utemiljö

Asa.dykes@kungsbacka.se

4721

Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Jon Weihard, Planering Trafik & Utemiljö

Jon.weihard@kungsbacka.se

7498

Kontaktperson för behovsbeskrivningen

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
I Tekniks gång- och cykelplan 2018–2021 finns gång- och cykelväg längs Göteborgsvägen mellan
Anneberg och kommungränsen med som ett projekt där utbyggnad ska ske under gällande planperiod.
Sträckan är också prioriterad i Regional cykelplan 2020–2029. Samtidigt planeras för en fortsättning i
Mölndals kommun till Lindome. Med en utbyggd gång- och cykelväg mellan Anneberg och Lindome,
som är en det av ett viktigt pendelcykelstråk, förbinds Kungsbacka med Mölndal.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Med en ny gång- och cykelväg skapas en ökad tillgänglighet och framkomlighet för gångtrafikanter och
cyklister som vill ta sig mellan Kungsbacka och Mölndal/Göteborg. Säkerheten och trygghet ökar för
samtliga trafikanter på sträckan. En gång- och cykelväg på sträckan väntas bidra till nämnden för
Tekniks mål Cykelkommun.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Den låga nivån på trafiksäkerheten för gående och cyklister kvarstår längs sträckan. Detta innebär en
större risk för olyckor för dem som ändå väljer att cykla eller gå på sträckan. Risk finns också att resan
helt uteblir eller att man istället väljer att åka bil.
SAMORDNINGSBEHOV
Trafikverket, Region Halland, Mölndals kommun, och Fastighetsägare
INVESTERINGSKOSTNAD
Grovt uppskattad totalkostnad för projektet
Utbyggnad 18 000 tkr. Medfinansieras till 50 procent av regional plan.
Investering Teknik 9 000 tkr.
TIDPLAN
Planering och projektering: 2022
Utbyggnad: 2023

BEHOVSBESKRIVNING

Datum

Benämning

2021-11-15

Åtgärdsplanen för Kungsbackaån - Teaterparken och
Skansen 2023-2027

Initiativtagare
Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Åsa Dykes, Planering Trafik & Utemiljö

asa.dykes@kungsbacka.se

0300834721

Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Solveig Larsen Gunnarsson,
Planering Trafik & Utemiljö

solveig.gunnarsson@kungsbacka.se

0300834147

Kontaktperson för behovsbeskrivningen

Varför behöver något göras?
Förvaltningen för Teknik har på uppdrag av nämnden för Teknik tagit fram en åtgärdsplan med
utgångspunkt i Gestaltningsprogram för Kungsbackaån från 2008. I Åtgärdsplanen redovisas
återstående åtgärder från gestaltningsprogrammet. Åtgärder som tas upp i planen behöver nu
omsättas i en verklig produkt i den prioriteringsordning som planen avser. Teaterparken och
Skansen tillhör prioriterade platser längs Kungsbackaån. Ett par mötesplatser har redan anlagts i
närområdet i linje med Åtgärdsplanen för Kungsbackaån, däribland ”Goplatsen” och
volleybollplanen. Dessa behöver nu knytas samman till en mer rumsskapande, tillgänglig och trygg
parkmiljö med flera möjligheter för aktiviteter, vistelseytor, konst, effektbelysning mm.

Vad är den förväntade nyttan?
Den förväntande nyttan med projektet är att skapa ett attraktivt stråk längs ån som drar till sig
besökare som vistas där längre stunder utöver de som passerar på GC-banan. Området utgör ett
viktigt sammanlänkande parkstråk som binder ihop innerstaden med viktiga målpunkter i Aranäs
stadsdel såsom det nya badhuset och idrottsparken.
En tillgänglig och välkomnande utformning med naturliga mötesplatser ökar tryggheten i parken.
Stora träd längs med ån berikar djurlivet och bidrar också till att hålla vassbestånden nere för öppna
vyer ner mot vattnet och båtbryggorna. Utformningen av stråket längs ån ska hålla en sådan nivå
som (i enlighet med visionen) gör området känt och ger Kungsbacka profil i hela regionen.

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

Vad blir konsekvenserna om inget görs?
Detta avsnitt av årummet kommer även fortsatt vara en otillgänglig och ej fullt utnyttjad resurs i
Kungsbacka stadsbild. Parkstråket vid Teaterparken och Skansen upplevs idag som mörkt med
partier av så kallade ”baksidor” intill byggnaderna, som sammantaget ger en känsla av otrygghet.
Målet att skapa välkomnande och trygga miljöer blir inte uppfyllt.

Samordningsbehovs
Samordning behövs med Kultur och Fritid, SBK, Teknik TUM Drift och Trafik, Service,
ledningsägare mfl.

Investeringsstorlek
Upprustning 3 000 tkr.

Tidplan
Planering 2023
Genomförande 2024

mall_Behovsbeskrivning.docx
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Datum

Benämning

2021-11-10

Gestaltningsåtgärder Kungsbackaån - Tvärstråk

Initiativtagare
Namn och enhet

E-postadress

Telefon

asa.dykes@kungsbacka.se

4721

Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Andrea Anderberg, Planering Trafik och Utemiljö

andrea.anderberg@kungsbacka.se

4953

Åsa Dykes, Planering Trafik och Utemiljö
Kontaktperson för behovsbeskrivningen

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?

uniForm KUB671 v 2.0, 2010-10-06

I Kungsbacka kommuns vision (beslutad av kommunfullmäktige 2005) står det så här: ”Kungsbackaån
är en tillgång vars närområde skall utvecklas till en unik miljö för boende, aktiviteter och arbete.
Området längs Kungsbackaån med närhet till innerstaden, pendel och handelscentra kan skapa
spännande förutsättningar för stadsliv ute och inne, som gör området känt och ger Kungsbacka profil i
hela regionen.”
Förvaltningen för Teknik har i uppdrag från nämnden för Teknik tagit fram en åtgärdsplan med
utgångspunkt i Gestaltningsprogram för Kungsbackaån från 2008. Syftet med åtgärdsplanen är att
redogöra vilka åtgärder som återstår från gestaltningsprogrammet samt ge en uppdaterad nulägesbild.
”Åtgärdsplanen för Kungsbackaån” innehåller bland annat en åtgärdsbeskrivning och prioritering av
åtgärder från ”Gestaltningsprogrammet för Kungsbackaån”. Åtgärder som tas upp i programmet
Kungsbacka kommun
Postadress

Besöksadress

Telefon

Webbplats

434 81 Kungsbacka

Stadshuset, Storgatan 37

vx 0300-83 40 00

www.kungsbacka.se

Filnamn och sökväg

G:\SE\Fastigheter\Begränsad\Lokalsamordning\Anvisningar lokalresurs o investeringsplanering\Anvisningar 2014-2018\Bilaga 2
Behovsbeskrivning.doc 2022-01-03 05:52:41
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behöver nu omsättas i en verklig produkt i den prioriteringsordning som planen avser. Tvärstråken är ett
av de prioriterade fokusområden som programmet tar upp.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Den förväntande nyttan med projektet är att skapa ett mer attraktivt och tillgängligt stråk längs ån.
Utformningen av stråket längs ån ska hålla en sådan nivå som (i enlighet med visionen) gör området
känt och ger Kungsbacka profil i hela regionen.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Årummet kommer även fortsatt vara en otillgänglig och ej fullt utnyttjad resurs i Kungsbacka stadsbild.
För initial investeringsbedömning i investeringsprocessen

SAMORDNINGSBEHOV
Samordning behövs med SBK, Teknik TUM Drift och Trafik, Service, ledningsägare mfl.

INVESTERINGSSVOLYM
2022
Tvärstråk Kungsbackaån, tKr

TIDPLAN
Tvärstråk Kungsbackaån:
Planering 2022, produktion 2023.
Planering 2024, produktion 2025.

2023
3000

2024

2025
3000

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

211116

Cykelgarage Kungsbacka station

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Åsa Dykes, Planering Trafik & Utemiljö

Asa.dykes@kungsbacka.se

4721

Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Julia Emqvist, Planering Trafik & Utemiljö

Julia.emqvist@kungsbacka.se

5046

Kontaktperson för behovsbeskrivningen

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
För att underlätta resor med kollektivtrafik behövs pendelparkeringar. De behöver vara säkra, trygga och
attraktiva. Efterfrågan på nuvarande tjänst (cykelgarage) vid Kungsbacka station är år 2021 större än
utbudet. Utformningen gör det inte heller möjligt att parkera cyklar med korg fram eller barnstol samt
större cyklar som exempelvis lådcyklar.
Åtgärden bidrar till det kommunövergripande målet; En hållbar utveckling och en hälsosam miljö.
Kungsbackas miljöarbete utgår ifrån de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen samt
Borgmästaravtalet. 2021 blev kommunen även medlem i svenska cykelstäder.
Skatt Övrigt.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Förutsättningar för att enklare pendla med kollektivtrafik och ökad andel cykel och
kollektivtrafikresande.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Oförändrat utbud av cykelparkering i låst utrymme vid Kungsbacka station.
SAMORDNINGSBEHOV
Plan & Bygg, Drift Gata/Park, ledningsägare, SBK. Bygglov krävs. Trv (stadsmiljöavtal)
INVESTERINGSKOSTNAD
2023: 2 300 tkr varav 50 % finansiering söks via Stadsmiljöavtal.
Tillkommande driftskostnad ca 40 tkr /år.

TIDPLAN
Planering 2021-2022, utbyggnad 2023

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

20211117

Lindens Torg

Initiativtagare
Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Åsa Dykes Teknik, Trafik, Planering och Utemiljö

asa.dykes@kungsbacka.se

4721

Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet
Andrea Anderberg Planering Trafik och Utemiljö

E-postadress

Telefon

andrea.anderberg@kungsbacka.se

4953

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Lindens Torg börjar bli väldigt slitet efter mer än 20 år. Befintlig betongbeläggning behöver bytas ut och
vissa delar behöver förnyas. Torget har drabbats av omfattande sättningar och befintliga träd har dåliga
förutsättningar och är döende. Nya stadsdelar kommer att byggas söder och väster om torget. Detta
kommer leda till att förväntningar på användningen och utformningen av ytan kommer att öka då det i
högre grad kommer uppfattas som ett centralt torg för de angränsande stadsdelarna. För att möta dessa
behov krävs att torget får en ny gestaltning som motsvarar dessa förväntningar och lever upp till
visionens mål om att skapa en” sammanhållen, grönskande och lättillgänglig stad med tydlig profil och
egen identitet”.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Vi får ett vackert och användbart torg som möter kraven från dess nya omgivning. Vi slipper de mycket
höga driftkostnaderna för akuta beläggningsarbeten som annars måste göras.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Torgets attraktivitet kommer att försämras. Risken för olycksfall ökar då beläggningen går sönder. Vi
kommer att drabbas av mycket höga driftkostnaderna för akuta lagningar av beläggningen. Visionen om
en” sammanhållen, grönskande och lättillgänglig stad med tydlig profil och egen identitet” går förlorad.
INVESTERINGSINITIATIV
Enligt kommunens standard.

uniForm KUB600 v 2.0, 2009-12-09

SAMORDNINGSBEHOV
Samordning behövs med fastighetsägare, Handlare, Näringsliv, Kultur och Turism, SBK, Teknik TUM
Drift och Trafik, Service, ledningsägare med flera. Ny detaljplan kommer att krävas vid utveckling av
platsen.
INVESTERINGSSTORLEK
En utredning utförd under 2021 resulterade i fyra alternativ. Alternativ 1 är minimiförslaget och avser
kostnaden som tas upp i investeringsbudget.
Alternativ 1: Kostnad ca 23 000 tkr vid ny beläggning, nya träd, utrustning och ytskikt av torget.
Kostnad exklusive Östergatan.
Kungsbacka kommun
Postadress

Besöksadress

Telefon

Webbplats

434 81 Kungsbacka

Stadshuset, Storgatan 37

vx 0300-83 40 00

www.kungsbacka.se

Filnamn och sökväg
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Alternativ 2: Kostnad ca 32 000 tkr vid ny beläggning, nya träd, utrustning och ytskikt av torget.
Kostnad inklusive ny gestaltning av Östergatan.
Alternativ 3: Kostnad 45 000 tkr vid nytt ytskikt med betongsten, vattenanläggning 5 miljoner kr,
planteringar, konstverk, utrustning mm.
Alternativ 4: Kostnad 55 000 tkr , hållbart alternativ med natursten på torgytan, vattenanläggning 5
miljoner kr, utökade planteringar, konstverk, utrustning och belysning.
Ändring av detaljplan krävs till en kostnad på 0,2 miljoner kr.

TIDPLAN
Planering 2023.
Genomförande 2024 - 2025.
Beroende av hur planeringsarbetet går för utbyggnaden av Söderstaden och Söderbro.

BEHOVSBESKRIVNING

Datum

Benämning

2021-12-09

Dagvattenlösningar 2023-2027

Initiativtagare
Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Sabina Johnsen Trafik och utemiljö

sabina.johnsen@kungsbacka.se

0300-83 43 35

Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Sabina Johnsen Trafik och utemiljö

sabina.johnsen@kungsbacka.se

0300-83 43 35

Kontaktperson för behovsbeskrivningen

Varför behöver något göras?
Som en dela av och en fortsatt utveckling av arbetet med att främja biologisk mångfald, separeras
arbetet med att främja gröna dagvattenlösningar för att öka fokus på detta.
Genom att öka andelen gröna dagvattenlösningar förstärker vi Kungsbackas gröna infrastruktur
vilket är en förutsättning för att få en hållbar utveckling av ekosystemtjänster och biologisk
mångfald även i de mest tätbebyggda stadsområdena.

Vad är den förväntade nyttan?
Gröna dagvattenlösningar är en del av ekosystemtjänsterna som fungerar försörjande, reglerade och
kulturella. Dagvattenlösningar agerar framför allt reglerande men bidrar även i stor utsträckning till
de kulturella genom att bidra till rekreativa miljöer som uppskattas av människor.
Lokala dagvattenanläggningar behöver bli fler och förstärkas med regnrabatter, svackdiken och
översilningsängar, både för fördröjning och rening av dagvatten men också för att främja växt- och
djurlivet. Ängsytor och artrika planteringar passar bra in i dessa områden och skapar dessutom
rumslighet och fina platser för lek och rekreation till invånare och besökare.

Vad blir konsekvenserna om inget görs?
I en nära framtid förväntas regn och nederbörd komma i större mängder och oftare. Om vi inte
skapar miljöer som är fördröjande och renande riskerar vi att områden drabbar av översvämningar
och att föroreningar från våra hårdgjorda ytor och trafikmiljöer följer med dagvattnet och ut i våra
vattendrag och slutligen i havet.

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

Investeringsinitiativ
Anlägga regnbäddar, genomsläppliga markmaterial, svackdiken och liknande. Även skapa ytor som
tillåts svämma över vid kraftiga skyfall.

Samordningsbehovs
Stadsbyggnadskontoret, Kultur & Fritid, Eksta Bostads AB, Service och Teknik.

Investeringsstorlek
Uppstart och genomförande av projekt 500tKr/år
2023-2027; 2 500 tkr

Tidplan
2023-2027
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SAMMANSTÄLLNING AV INVESTERINGAR, 2023-2027
2022-2027

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

Plan
2027

TE
3575
5542
5580

Fordon och inventarier
Fordon, maskiner och redskap
Inventarier VA
IT (program, system mm)

3529
5572
4598
5068
5069
5081
550C

Vattenproduktion
Barriärskydd UV- anläggningar
Reinvestering vattenproduktion
Fjärås Bräcka ökat uttag
Fjärås Bräcka ny intagsledning
Fjärås Bräcka ny råvattenledning Lygnern
Fjärås VV ökad reservoarvolym
Öjersbos vattenförsörjning

3515
5055
5550
5507
5059
5060
5073
550P
550Q
5598
5080
5072
5077
5061
550B
5076
550M
550N
550R
NY

6 100
100
150

1 300
100
150

0
0
0

1 200
0
0

1 200
0
0

1 200
0
0

1 200
0
0

800
20 000
4 000
1 200
0
0
1 000

400
7000
2000
0
0
0
1000

400
2 600
2 000
0
0
0
0

0
2 600
0
1 200
0
0
0

0
2 600
0
0
0
0
0

0
2 600
0
0
0
0
0

0
2 600
0
0

VA-ledningsnät
Reinvestering VA-ledningar
Reservvatten Varberg
Vattenkiosker
Reservvatten Göteborg
Digitala vattenmätare
Björkris-Voxlöv
Fjärås VV - Hammerö uppdimensionering vatten
VUTB Fjärås VV - Hammerö uppdimensionering vatten, etapp 2
VUTB Fjärås VV - Hammerö uppdimensionering vatten, etapp 3
Onsalavägen Rösan-Forsbäck
Stockalid 1:4 VA utom plan
VA GC Östra Särövägen
Åtgärder för minskat tillskottsvatten
Åsa dagvattenledning
Frillesås - åtgärder spillvatten
Åtgärder för minskat utläckage
VUTB Bolsheden-Släps Högås
VUTB Snipen-Bolsheden
VUTB Dagvatten Svangatan
VUTB Hedeleden

220 300
80 000
1 200
100 000
17 200
27 500
49 000
42 000
58 000
500
7 000
2 000
57 000
15 000
25 200
6 000
7 000
14 000
1 700
30 000

18800
0
300
2000
2200
7500
23000

26 800
0
300
0
3 000
0
26 000
0
0
0
3 000
0
10 000
5 000
16 100
1 000
7 000
14 000
1 700
5 000

35 800
30 000
300
20 000
3 000
20 000
0
12 000
23 000
0
0
0
10 000
5 000
0
1 000
0
0
0
5 000

44 800
30 000
300
20 000
3 000
0
0
20 000
20 000
0
0
0
10 000
0
0
1 000
0
0
0
10 000

53 800
20 000
0
28 000
3 000
0
0
10 000
15 000
0
0
0
10 000
0
0
1 000
0
0
0
10 000

40 300
0
0
30 000
3 000
0
0
0
0

3540
3513
5056
5575
5066
5077
Ny

Avloppsrening
Reinvestering reningsverk
Reinvestering pumpstationer
Bräddvattenrening och mätning
Energisparprojekt-Pumpar
Framtidens avloppsrening i Kungsbacka (FAR)
Åtgärder för minskat tillskottsvatten
Slamavvattning yttre verk

75 500
44 500
800
3 600
475 000
500
4 500

4500
7000
800
600
25000
500
1500

44 000
10 700
0
600
125 000
0
0

3 500
6 700
0
600
225 000
0
3 000

4 500
6 700
0
600
100 000
0
0

13 500
6 700
0
600
0
0
0

5 500
6 700
0
600
0
0
0

3528
3539

Nya serviser
Nya serviser, bef anläggning, UT
Nya serviser, bef anläggning, IN

30 000
-115 000

5000
-15000

5 000
-20 000

5 000
-20 000

5 000
-20 000

5 000
-20 000

5 000
-20 000

21 000

21 000

17 000
-37 000

500
4000
2000
7000
5000
9100
1000

VA-utbyggnad
5503
5503

Pågående VA-utbyggnad Torred UT
Pågående VA-utbyggnad Torred IN

15 000
-32 000

15000
-32000

5565
5565

VA-utbyggnad Hagryd-Dala UT
VA-utbyggnad Hagryd-Dala IN

98 000
-41 500

18000

21 000
-4 500

4512
4512

VA-utbyggnad Hanhals UT
VA-utbyggnad Hanhals IN

93 000
-13 000

40000

53 000
-11 500

-1 500

5560

VA-utbyggnad Släps-Högås UT

90 500

50000

23 000

17 500

10 000
0
1 000
0
0
0

2022-01-02
2022-2027

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2026

Plan
2027

5560

VA-utbyggnad Släps-Högås IN

-37 000

5094
5094

VA-utbyggnad 405 Lerberg UT
VA-utbyggnad 405 Lerberg IN

7 000
-4 000

5088
5088

VA-utbyggnad 401 Alafors UT
VA-utbyggnad 401 Alafors IN

29 000
-19 000

29 000

5095
5095

VA-utbyggnad 305 Runsås UT
VA-utbyggnad 305 Runsås IN

75 000
-49 000

75 000

550F
550F

VA-utbyggnad 407 Voxlöv UT
VA-utbyggnad 407 Voxlöv IN

6 000
-4 000

6 000
-4 000

550G
550G

VA-utbyggnad 803 Kläppa UT
VA-utbyggnad 803 Kläppa IN

7 000
-5 000

7 000
-5 000

550H
550H

VA-utbyggnad 804 Buared UT
VA-utbyggnad 804 Buared IN

20 000
-13 000

20 000

550I
550I

VA-utbyggnad 216 Sönnerbergen UT
VA-utbyggnad 216 Sönnerbergen IN

81 000
-53 000

81 000
-53 000

Saknas

VA-utbyggnad 108 Guntofta Släp UT
VA-utbyggnad 108 Guntofta Släp IN

17 500
-10 900

500

VA-utbyggnad 301 Ranasgården UT
VA-utbyggnad 301 Ranasgården IN

3 100
-2 200

100

VA-utbyggnad 212 Iserås UT
VA-utbyggnad 212 Iserås IN

8 600
-5 400

600

VA-utbyggnad 302 Lunden UT
VA-utbyggnad 302 Lunden IN

7 300
-4 900

300

5090
5090

VA-utbyggnad 513 Hanhals öster om E6 UT
VA-utbyggnad 513 Hanhals öster om E6 IN

15 300
0

300

Saknas

VA-utbyggnad 503 Schweizerdalen UT
VA-utbyggnad 503 Schweizerdalen IN

10 500
0

300

10 200

Saknas

VA-utbyggnad 107 Solberga UT
VA-utbyggnad 107 Solberga IN

4 200
0

100

4 100

Saknas

VA-utbyggnad 103 Tollesbur syd UT
VA-utbyggnad 103 Tollesbur syd IN

5 400
0

200

5 200

Saknas

VA-utbyggnad 205 Altardalsvägen UT
VA-utbyggnad 205 Altardalsvägen IN

10 700
0

300

10 400

Saknas

VA-utbyggnad 811 Vassbäck Nortorpsvägen UT
VA-utbyggnad 811 Vassbäck Nortorpsvägen IN

2 300
0

100

2 200

Saknas

VA-utbyggnad 810 Vassbäck Västra UT
VA-utbyggnad 810 Vassbäck Västra IN

7 000
0

300

6 700

Saknas

802 Österbyn UT
803 Österbyn IN

20 000
0

900

19 100

5078
5078

VA-utbyggnad Släps-Kullen 2:32 UT
VA-utbyggnad Släps-Kullen 2:32 IN

Saknas

Kommande VA-utbyggnad enligt plan UT
Kommande VA-utbyggnad enligt plan IN

Saknas

Saknas

Saknas

0
-900

-29 000

Plan
2025
-8 000

7 000
-4 000

-19 000

-49 000

-13 000

17 000
-10 900
3 000
-2 200
8 000
-5 400
7 000
-4 900
15 000

0
-900

11 000
0

1 700
0

1 800
0

4 900
0

2 600
0

0
0

62 600
-13 900

75 510
-39 250

23 330
-73 900

6 830
-42 400

6 330
-15 500

200 000

200 000

Exploateringsprojekt (KLK)
Nya Exploateringsprojekt, UT
Nya Exploateringsprojekt, IN
Investeringar oförutsedda

188 300
-192 150
400 000

13 700
-7 200

2022-01-02
2022-2027

S.A INVESTERINGAR

2 059 100

Budget
2022

Budget
2023

222 650

429 800

Plan
2024
435 960

Plan
2025
383 030

Plan
2026
276 430

Plan
2027
311 230

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

2020-11-22

3575 Fordon, maskiner och redskap

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Åsa Wester, Dricksvatten
Maurice Bourne Avloppsrening
Jörgen Fredriksson Rörnät
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Åsa Wester, Dricksvatten
Maurice Bourne Avloppsrening
Jörgen Fredriksson Rörnät

E-postadress

Telefon

jorgen.fredriksson@kungsbacka.se

8898
4702
5285

E-postadress

Telefon

asa.vester@kungsbacka.se
maurice.bourne@kungsbacka.se

asa.vester@kungsbacka.se
maurice.bourne@kungsbacka.se
jorgen.fredriksson@kungsbacka.se

8898
4702
5285

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Tekniks VA-avdelning ansvarar för vattenförsörjning och avloppsrening för ca 69 000 personer med
kommunalt VA. Vatten från huvudvattentäkten vid Fjärås Bräcka levereras ut till abonnenterna och
sedan transporteras spillvattnet tillbaka till något av våra fem reningsverk via ett ca 75 mil långt rörnät
med tillhörande tryckstegringsstationer, vattentorn, avloppspumpstationer, med mera. För att kunna
sköta driften av anläggningar och rörnät krävs en organisation med rätt fordon och utrustning.
Bilar som alltid fungerar, som är säkra och har det utrymme som behövs för en ergonomiskt bra
arbetsställning samt ha den utrustning som behövs för att arbeta säkert och effektivt oavsett tid på dygnet
då VA verksamheten har jour dygnet runt. Endast bilar över 3,5 ton och bilar under 3,5 ton med flak
inköps som en investering. Övriga bilar är leasade och belastar därmed driftsbudgeten.
Vid tillfälliga avstängningar av vattentillförseln till kund behövs ibland vattentank köras ut. Detta
behöver även göras vintertid, därför krävs en isolerad tank på en släpkärra.
Vid schaktningsarbete förekommer olika typer av jordmassor. För att säkerhetsställa arbetsmiljön för
medarbetarna och undvika skador vid eventuella ras i schakterna krävs i vissa situationer att man
använder en schaktsläde.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Fordon: Mindre reparationer på nyare bilar, färre avbrott i det dagliga arbetet på grund av bil på
verkstad. Bilar som alltid fungerar, som är säkra och har det utrymme som behövs för en ergonomiskt
bra arbetsställning samt ha den utrustning som behövs för att arbeta säkert och effektivt oavsett tid på
dygnet. Nya bilar som strävar mot kommunens mål ”En hållbar utveckling och en hälsosam miljö”.
Transportabel vattentank: Snabbt komma ut med vatten till kund vid tillfälliga avbrott i vattenleveransen
även vintertid.
Schaktsläde: Bättre och säkrare arbetsmiljö vid schaktning.

KUNGSBACKA KOMMUN
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VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Fordon: Sämre arbetsmiljö, opålitliga fordon som gör att vi eventuellt inte kan åtgärda driftfel på
kommunens VA anläggningar och rörnät.
Transportabel vattentank: Svårt att vid minusgrader köra ut våra nuvarande tankar då de lätt fryser.
Schaktsläde: Arbetet vid schaktning kan inte utföras säkert.
SAMORDNINGSBEHOV
Fordonsansvarig på kommunen
INVESTERINGSKOSTNAD
2022
1,3 Mkr (redan beslutat)
2023

0 Mkr (medel finns redan budgeterat från tidigare år att använda)

2024

1,2 Mkr

2025

1,2 Mkr

2026

1,2 Mkr

2027

1,2 Mkr

TIDPLAN
Genomförs löpande.

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

2021-10-26

3529 Barriärskydd UV-anläggningar

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Åsa Wester

Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Åsa Wester

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

Asa.vester@kungsbacka.se

Asa.vester@kungsbacka.se

8898

8898

BARRIÄRSKYDD UV-ANLÄGGNINGAR
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Vid installation av mikrobiologiska barriärskydd som UV-aggregat i våra VA-anläggningar skapar vi en
extra skydd som avdödar eventuella sjukdomsalstrande bakterier, virus och parasiter som kan komma in
i dricksvattennätet efter att vattnet har lämnat Fjärås vattenverk.
Kungsbacka kommuns vattenproduktion är på över fem miljoner kubikmeter per år. Vi är en expansiv
kommun med många projekt samt aktörer som samverkar för att bygga vårt framtida Kungsbacka.
Detta kan i sig medföra en risk för dricksvattenkvaliteten då det grävs, kopplas om och byggs nytt i vår
anläggning.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Vid installation av extra skyddsbarriär kan vi minska risken för sjukdomsspridning via dricksvattnet i
kommunen. Projektet är en del i målet ”En hållbar utveckling och en hälsosam miljö”.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Otillräckligt skydd ger risk för att sjukdomsspridning via dricksvatten kvarstår.
SAMORDNINGSBEHOV
Inga.
INVESTERINGSKOSTNAD
Det behövs två UV-ljus till á 400 000 kr och med en driftskostnad på ca 12 000 kr per aggregat och år.
2022: 0,4 Mkr (redan beslutat)
2023: 0,4 Mkr
TIDPLAN
2022-2023

BEHOVSBESKRIVNING

Datum

Benämning

2021-10-26

5572 Reinvestering vattenproduktion

Initiativtagare
Namn och enhet

Åsa Wester Dricksvatten

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

asa.vester@kungsbacka.se

8898

Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Åsa Wester Dricksvatten

asa.vester@kungsbacka.se

8898

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
För att säkerställa driftsäkerhet och kvalitet på våra anläggningar och för vår produktion och
leveranssäkerhet för vatten.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTADE NYTTAN?
Bibehållen och förbättrad standard på våra anläggningar som krävs för dricksvattenproduktion och
leverans. Ökad leveranssäkerhet. Med anläggning menas här vattenverk, reservoarer och
tryckstegringsstationer.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Sämre leveranssäkerhet. Byggnader och installationer som förfaller.
INVESTERINGSKOSTNAD
Totalt 16,5 Mkr för perioden 2021 till 2026
2021: 1,3 Mkr (redan beslutad) renovering av Kungsbackaskogens reservoar mm
2022: 6 Mkr (redan beslutad) för renovering av Skällareds högreservoar (2 Mkr), byte av DUC:ar i
tryckstegringsstationer (3 Mkr), 1 Mkr oförutsett.
2023 - 2026: 2,6 Mkr per år. I det ingår 0,3 Mkr för fastighetsrenoveringar som fogning av
reservoarer, byte till säkerhetsklassade dörrar och fönster, rörgalleri Ranagårdens reservoar,
ställverk, samt oförutsedda behov.
TIDPLAN
Genomförs löpande.
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Datum

Benämning

2021-10-26

Fjärås Bräcka ökat uttag/Projektnr 4598

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Åsa Wester, Dricksvatten
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Åsa Wester

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

asa.vester@kungsbacka.se

asa.vester@kungsbacka.se

0300-838898

0300-838898

FJÄRÅS BRÄCKA ÖKAT UTTAG
Projektnr 4598/Projektledare Åsa Wester.
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Kungsbackas dricksvatten kommer i huvudsak från vattentäkten vid Fjärås Bräcka. Vattenverket vid
Fjärås Bräcka försörjer cirka 69 000 personer med dricksvatten.
Den nuvarande vattendomen för Lygnern och Fjärås Bräcka medger ett grundvattenuttag på 6 miljoner
m3 per år, dock maximalt 660 000 m3 under en och samma månad. Vattendomen medger också ett
maximalt uttag ur Lygnern på 13 000 m3 per dygn.
Under 2013 gjordes en prognos över framtida vattenbehov i Kungsbacka. Vattenbehovet beror på
befolkningsutveckling, anslutningsgrad, specifik förbrukning och utläckage. Med en befolkningsökning
på ca 1500 personer per år och konstant nivå på utläckage från vattenledningsnätet beräknas tillåtet
grundvattenuttag från Fjärås Bräcka överskridas år 2022–2023. Tillåtet uttag från sjön Lygnern
överskrids redan regelmässigt om sommaren. Detta innebär att ett nytt tillstånd för ökat uttag behöver
sökas omgående.
Under 2016 har en hydrogeologisk förstudie genomförts för att ta reda på vilka fortsatta undersökningar
och utredningar som behöver göras för att klarlägga befintlig kapacitet i vattentäkten vid Fjärås Bräcka
och vilka åtgärder som behövs för att öka uttagsmöjligheterna från nuvarande vattentäkt. Under 2017 har
steg två i den hydrogeologiska utredningen utförts för att få bättre kunskap om nuvarande
grundvattenmagasin och dess kapacitet. Utredningen har bland annat omfattat geofysiska
undersökningar av tätande lerskikt, funktionskontroll av grundvattenrör och analys av vattenkvalitet för
att kunna avgöra hur mycket vatten som induceras från Lygnern. Under 2018 har kapacitetstest av
befintliga brunnar genomförts. Under 2019 har en datamodell byggts upp över grundvattenflödet i
Fjärås-Bräcka. Modellen har använts för att hitta de bästa lägena för brunnar och infiltration. 2019 har
även provborrning utförts på förslaget infiltrationsplats och för tre föreslagna brunnslägen.
Under 2020 och 2021 har ansökningsarbetet delats i att dels söka ny vattendom för ytvattenuttaget i
Lygnern, dels söka vattendom för ett ökat grundvattenuttag. Arbete har därefter koncentrerats till
vattendomsansökan för ytvattenuttaget. Inför ansökan om nytt utökat tillstånd behöver en
miljökonsekvensbeskrivning och en teknisk beskrivning tas fram. Vattendom för ytvattenuttaget
kommer lämnas in under 2022. För grundvattentuttaget har datamodellen förfinats.
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VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Projektet är avgörande för att säkra framtida vattenförsörjning för Kungsbacka kommun. Enligt
Kungsbackas VA-policy ska ”Vattentillgången säkerställas för den allmänna vattenförsörjningen i hela
kommunen”. Projektet bär mot målet ”En hållbar utveckling och en hälsosam miljö”.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Om inget görs kommer nuvarande tillstånd för grundvattenuttag att överskridas 2022–2023. Det kommer
då inte vara möjligt att försörja Kungsbacka kommun med tillräcklig dricksvattenvolym. Tillåtet uttag
från sjön Lygnern överskrids redan regelmässigt om sommaren. Alternativt måste anslutningsgraden
frysas samt inflyttningen begränsas.
SAMORDNINGSBEHOV
Behov av samråd/samordning med Länsstyrelsen, fastighetsägare, kraftverk, Naturvårdsverket och
förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd.
INVESTERINGSKOSTNAD
Investeringsvolymen per år är mycket osäker eftersom vi i dagsläget inte vet vilka åtgärder som kommer
att krävas för att uppnå tillräcklig kapacitet.
2018: 1 Mkr (redan beslutat)
2019: 2 Mkr (redan beslutat)
2020: 3 Mkr (redan beslutat)
2021: 3 Mkr (redan beslutat)
2022: 2 Mkr (redan beslutat)
2023: 2 Mkr
TIDPLAN
2019-2022 Fortsätter och avslutar hydrogeologiska undersökningar
2021-2022: Framtagande av Miljökonsekvensbeskrivning och Teknisk beskrivning. Tillståndsansökan
enligt 11 kap. miljöbalken avseende ändrat vattenuttag för Fjärås Bräcka vattentäkt.
2024: Utbyggnad av befintlig anläggning. Kalkyl behöver göras innan investeringskostnad för
utbyggnad kan uppdateras mer än den kostnad som är beslutad 2018 - 2022
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Datum

Benämning

2021-12-04

Fjärås Bräcka ny intagsledning/Projektnr 5068

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Åsa Wester, Dricksvatten
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Joakim Ekberg, Projekt

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

asa.vester@kungsbacka.se

joakim.ekberg@kungsbacka.se

0300-838898

0300-838929

FJÄRÅS BRÄCKA NY INTAGSLEDNING
Projektnr 5068/Projektledare Joakim Ekberg
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Kungsbackas dricksvatten kommer i huvudsak från vattentäkten vid Fjärås Bräcka. Vattenverket vid
Fjärås Bräcka försörjer cirka 69 000 personer med dricksvatten.
Den nuvarande vattendomen för Lygnern och Fjärås Bräcka medger ett grundvattenuttag på 6 miljoner
m3 per år. Nytt tillstånd ska sökas för utökat uttag för att kunna möta det ökande vattenbehov som
befolkningsökningen innebär. Det ökade uttaget innebär att intagsledningen i Lygnern behöver
dimensioneras upp.
Förprojektering och utredning har genomförts. Tillkommande undersökningar av betongkonstruktionens
kvalitet har genomförts. Tillagt i projektet är råvattenprovtagning i Lygnern för ca 800 000 kr.
Ledningen kan tidigast byggas när nytt tillstånd för uttag av råvatten är klart, vilket troligen blir tidigast
2023.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Projektet är avgörande för att säkra framtida vattenförsörjning för Kungsbacka kommun. Enligt
Kungsbackas VA-policy ska ”Vattentillgången säkerställas för den allmänna vattenförsörjningen i hela
kommunen”.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Om inget görs kommer det inte vara möjligt att leverera tillräcklig mängd dricksvatten till Kungsbacka.
SAMORDNINGSBEHOV
Behov av samråd/samordning med länsstyrelsen, fastighetsägare, Naturvårdsverket och Miljö &
Hälsoskydd.
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INVESTERINGSKOSTNAD
Investeringsvolymen per år är osäker eftersom projektering och dimensionering inte är påbörjad.
Projektet kan komma att bli dyrare än nedan angivet men detaljutformningen ännu inte är klarlagd.
Eventuellt kan ledningen behöva byggas ännu längre ut, dubbla ledningar och intagshuv på olika djup
kan behövas.
2010 - 2020: 0,5 Mkr (redan beslutat)
2021: 4,8 Mkr (redan beslutat)
2024: 1,2 Mkr
TIDPLAN
Tidplanen är försenad på grund av att ansökan kring ny vattendom försenats. Byggnation kan därmed
genomföras först 2024.
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Datum

Benämning

2021-10-22

Fjärås VV ökad reservoarvolym

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Åsa Wester Dricksvatten
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Joakim Ekberg, Dricksvatten

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

asa.vester@kungsbacka.se

asa.vester@kungsbacka.se

0300–838898

0300–838898

FJÄRÅS VV ÖKAD RESERVOARVOLYM
Projektnr: 5081, Projektledare: Joakim Ekberg
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Kungsbackas dricksvatten kommer i huvudsak från vattentäkten vid Fjärås Bräcka. Vattenverket vid
Fjärås Bräcka försörjer cirka 69 000 personer med dricksvatten.
Vattenbehovet beror på befolkningsutveckling, anslutningsgrad, specifik förbrukning och utläckage.
I takt med att möjligheten att öka uttaget ur Fjärås Bräcka behöver vi även säkerställa att den tekniska
kapaciteten är tillräcklig. Flera projekt har startat för att eliminera de tekniska flaskhalsarna i
vattendistributionen, se under ”samordningsbehov”. Vattenreservoar Fjärås Bräcka är ytterligare ett
projekt.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
En vattenreservoar möjliggör:
- en jämnare och energieffektivare drift av brunnar och vattenverk
- bättre möjlighet till planerat underhåll på vattenverk inkl. brunnar och infiltrationsdammar samt
rörnätet
- säkrare dricksvattenleverans vid oplanerade händelser på rörnätet
Ju närmare vattenverket vattenreservoaren är ju bättre säkrar reservoaren upp vattenleveransen. Att
placera vattenreservoaren högt i systemet ger en robust vattendistribution som fungerar även vid
händelse av strömavbrott.
Projektet bär mot målet ”En hållbar utveckling och en hälsosam miljö”.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
• Osäkrare vattenleverans
• Högre risk för att vattenledningar blir trycklösa eller får lågt tryck. Det leder till risk för
inträngning av föroreningar som kan orsaka sjukdomar vilket ger samhällskostnader.
• Större behov av vattenspolning efter brott på ledningar.
• Svårare att planera åtgärder av både akuta händelse och planerat underhåll.
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SAMORDNINGSBEHOV
Flera projekt i olika faser hör ihop med projekt Fjärås Bräcka vattenreservoar:
-

Ökat uttag Fjärås Bräcka Projekt# 4598 PL: Åsa Wester
Ny intagsledning Projekt# 5068 PL: Joakim Ekberg
Ny råvattenledning Projekt# 5069 PL: Joakim Ekberg
Nya ledningar Fjärås VV-Hammerö Projekt# 5073 PL: David Johnson
Ökad reservoarvolym (VV och på nätet)
Utläckage

Eventuellt behov av samråd/resurs från MEX för markköp. Bygglov krävs.
INVESTERINGSKOSTNAD
Investeringsbehovet planeras fördelas enligt nedan. Dock är kostnaden osäker så här tidigt i projektet.
Reservoar: 4 000 kkr
Bottenplatta: 1 250 kkr
VVS: 500 kkr
Styr: 500 kkr
Markarbete: 1000 kkr
Summa: 7 250 kkr
Oförutsett: 10% av investeringskostnaden: 725 kkr
Projektering/Projektledning/Byggledning: 15 % av investeringskostnaden: 1 000 kkr
Total investeringskostnad inkl. Projektering/Projektledning/Byggledning och oförutsett (avrundat):
9 Mkr, vilket redan är beslutat.
2021: Utredning/Projektering: 9 Mkr (redan beslutad)
2022: Fortsatt utredning/Projektering Beslutad budget behöver rullas över till 2022 och 2023
2024: Eventuell justering av budget. Budgeten är uträknad utifrån en reservoar på 5000 m3. Om
utredning visar att vi ska bygga större reservoar kommer det påverka budgeten.
TIDPLAN
Byggnation är försenad och planeras att starta 2023.

BEHOVSBESKRIVNING

Datum

Benämning

2020-11-16

550C Öjersbos vattenförsörjning

Initiativtagare
Namn och enhet

Åsa Wester Dricksvatten

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

asa.vester@kungsbacka.se

8898

Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Åsa Wester Dricksvatten

asa.vester@kungsbacka.se

8898

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?

I byn Öjersbo finns det två dricksvattenbrunnar; en äldre grävd brunn och en yngre bergborrad. Den
yngre brunnen fungerar inte och det är sårbart med endast en brunn för byns vattenförsörjning.
Dessutom har den äldre brunnen varit på gränsen att räcka till de senaste somrarna. För att trygga
vattenförsörjningen för Öjersbo behövs en utredning för vilka åtgärder som är möjliga.

VAD ÄR DEN FÖRVÄNTADE NYTTAN?

En tryggad vattenförsörjning på långsikt. Nyttan med förstudien är ett beslutsunderlag för beslut om
Öjersbos framtida vattenförsörjning.

VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?

Vid avsaknad av ett genomarbetat beslutsunderlag ökar risken för att beslut tas på felaktiga grunder.

INVESTERINGSINITIATIV

Förstudien behövs för att fastställa om det bästa är att prospektera för ytterligare brunn eller dra
vattenledning från Kungsbacka/Mölndal till Öjersbo. Hänsyn behöver tas till de geologiska
förutsättningarna. En förstudie bör innehålla förutsättningarna för olika alternativ med för och
nackdelar samt kostnad enligt:
•
•
•

Ersätta Öjersbo brunnar med vattenledning från Kungsbacka. Det finns också en
synergimöjlighet att även ersätta Öjersbo avloppsreningsverk med avloppsledning till
Kungsbacka.
Ersätta Öjersbo brunnar med vattenledning till Mölndal. Synnergimöjlighet att ersätta
Öjersbo avloppsreningsverk med avloppsledning till Mölndal.
Prospektera för ny brunn i Öjersbo

Kostnaden för genomförande är beroende på vilken åtgärd som väljs. Beslut kring alternativ
kommer att ske under 2022, och för att säkra dricksvattenförsörjningen fram till dess att ett beslut
tagits och genomförts kommer mindre reinvestering i befintlig anläggning ske under 2022.

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

SAMORDNINGSBEHOV

I alternativet med anslutning till Mölndal krävs en samordning med Mölndal.

INVESTERINGSSTORLEK

Förstudien bedöms kosta 1 Mkr inklusive mindre reinvesteringsåtgärder. Förstudien ska ge ett
bättre underlag för kalkyl kring genomförande.
2022: 1 Mkr
2023:
2024:
2025:

TIDPLAN

Tid- och aktivitetsplan (om ny brunn):
•
•
•

Förstudie klar 2022
Beslut om fortsättning 2022
Beroende på valt alternativ genomförande därefter.

[Projektets namn]
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Datum

Benämning

2021-11-24

Reservvatten Varberg/Projektnr 5055

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Mathias Pedersen
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Frida Moberg, VA Projekt

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

mathias.pedersen@kungsbacka.se

frida.moberg@kungsbacka.se

0300-838881

0300-838929

RESERVVATTEN VARBERG
Projektnr 5055/Projektledare Frida Moberg
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Vattentäkten vid Fjärås Bräcka är Kungsbackas enda större vattentäkt och försörjer cirka 69 000
personer med dricksvatten. Vid en händelse som påverkar vattentäkten, till exempel ett utsläpp av något
hälsofarligt ämne till Lygnern eller till grundvattenförekomsten, finns idag små möjligheter att försörja
invånarna med reservvatten. Ett samarbete med grannkommunerna är nödvändigt för att säkra en
framtida reservvattenförsörjning för Kungsbacka. Dagens medelförbrukning uppgår till 150 l/s och ökar
i takt med större befolkning och fler anslutna abonnenter.
En överföringsledning till Mölndal är färdigställd vilket inom kort kommer att möjliggöra ett
reservvattenutbyte om 70 l/s. En avsiktsförklaring är undertecknad med Göteborg för att på sikt kunna
överföra 100 l/s mellan Kungsbacka och Göteborg. Ledningsnätet mellan Varberg och Kungsbacka är
sammankopplat och reservvattenkapaciteten är idag cirka 20 l/s. Intentionen är att
överföringskapaciteten ska öka till 70 l/s på sikt. För att försörja hela Åsa och Frillesås krävs 50–60 l/s.
För att ta höjd för framtida utbyggnader och föreningar bedöms därför 70 l/s vara ett rimligt flöde. Vid
möte med Vivab beslutades att vi ska sikta på 70 l/s, men att vi i ett första steg ska uppnå 50 l/s till år
2025. Intentionsavtal innebär att kapaciteten 70 l/s ska vara uppnått 2027. Intentionsavtalet godkändes
av Nämnden för Teknik 2019-09-30. Avtalet är undertecknat av förvaltningschef och nämndens
ordförande.
Inför genomförande av projektet ska kommunernas modeller över vattenledningsnäten slås samman och
analyser ska genomföras avseende förstärkningsåtgärder och kvalitetsaspekter. Mätutrustning för
övervakning/analys av vattenkvalitet ska köpas in (en mätare till respektive kommun). Kungsbacka och
Varberg har sökt och fått bidrag från Länsstyrelsen för modellering och inköp av mätutrustning.
Bidraget uppgår till 584 600 kr vilket motsvarar nästan hälften av kostnaden.
Under 2018–2019 utfördes projekt ”4595 Fjärås-Klev etapp 2” som innebär att delar av sträckan
förstärkts.
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Översiktliga modelleringar har utförts för tre olika scenarier med olika storlek på reservvattenflöde:
• Alternativ 1: Flöde 50 l/s mellan Kungsbacka och Varberg innebär att 5 km behöver förstärkas
till en total kostnad på cirka 40,5 Mkr.
• Alternativ 2: Flöde 70 l/s mellan Kungsbacka och Varberg innebär att 14 km behöver förstärkas
till en total kostnad på cirka 100 Mkr.
• Alternativ 3: Flöde 70 l/s till Kungsbacka och 50 l/s till Varberg innebär att 11 km behöver
förstärkas till en total kostnad på cirka 80 Mkr.
Enligt intentionsavtal mellan Kungsbacka och Vivab är det alternativ 2 som ska genomföras.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Projektet är avgörande för att säkra framtida reservvattenförsörjning för Kungsbacka kommun även i en
situation som innebär att vattentäkten vid Fjärås Bräcka faller bort under en tid. Enligt Kungsbackas
VA-policy ska ”Vattentillgången säkerställas för den allmänna vattenförsörjningen i hela kommunen”.
Projektet bär mot Kungsbackas mål ”En hållbar utveckling och en hälsosam miljö”.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Otillräcklig reservvattenförsörjning för Kungsbacka.
SAMORDNINGSBEHOV
Projektets omfattning och tidplan behöver samordnas med Varbergs VA-bolag Vivab.
INVESTERINGSKOSTNAD
Total investeringskostnad för Alternativ 2 beräknas till 100 Mkr.
2019: 0,5 Mkr (redan beslutat)
2020: 10 Mkr (redan beslutat)
2021: 10 Mkr (redan beslutat)
2022: 0 Mkr
2023: 0 Mkr
2024: 30 Mkr
2025: 30 Mkr
2026: 20 Mkr
TIDPLAN
Förstärkning av ledningssträckor mellan Klev och Frillesås utförs i etapper mellan åren 2023 och 2026.

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

2021-11-24

Vattenkiosker

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Jörgen Fredriksson/Rörnät
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Jörgen Fredriksson/Rörnät

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

jorgen.fredriksson@kungsbacka.se

jorgen.fredriksson@kungsbacka.se

0300-835285

0300-835285

VATTENKIOSK
Proj nr 5550 / Projektledare Jörgen Fredriksson
Montering av en vattenkiosk per år under fem år.
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
För att kunna hålla bättre kontroll på spolvatten behöver uttag av vatten av tex. spolbilar, asfaltsläggare
mm hänvisas till vissa platser där det är lämpligt att hämta dricksvatten. Uttaget bör också på ett enkelt
sätt kunna registreras för uppföljning och debitering.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Vattenkiosker tillsammans med att vi pluggat brandposterna hindrar olovligt uttag av vatten som kan
bidra till dålig vattenkvalitet. Det kommer bli lättare att följa upp mängden spolvatten och därmed
förbättra beräkningen av vattenläckage. Möjlighet att debitera uttag av vatten på ett enklare sätt.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Dålig kontroll på spolvattnet. Svårt nå målet om att minska differensen mellan producerat och debiterat
vatten med 2 procent om året.
SAMORDNINGSBEHOV
Inga.
INVESTERINGSSVOLYM
300 000 kr/år i fem år.
TIDPLAN
2021-2025
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Datum

Benämning

2021-11-24

Reinvestering VA-ledningar 2023-2027/Projektnr 3515

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Mathias Pedersen
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Frida Moberg, Planering VA

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

mathias.pedersen@kungsbacka.se

frida.moberg@kungsbacka.se

0300-838881

0300-838929

REINVESTERING VA-LEDNINGAR 2023-2027
Projektnr 3515
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
En förnyelseplan för ledningsnätet har tagits fram under 2021. Syftet med förnyelseplanen för
Kungsbackas VA-ledningsnät är att få en uppfattning om det långsiktiga förnyelsebehovet, alltså hur stor
den årliga förnyelsen behöver vara för att ledningsnätets status ska uppfylla uppställda mål och krav nu
och i framtiden. Förnyelseplanen ska också visa hur behoven ska prioriteras sinsemellan. Planen
innehåller en inventering av förnyelsebehovet i dess helhet, förnyelsestrategier och förnyelsetakt på
längre sikt. Förnyelseplanen kommer att ligga till grund för en rullande åtgärdsplan som beskriver
konkreta, kostnadsuppskattade åtgärder de kommande fem åren.
Det kommunala dricksvattennätet har en total längd av cirka 768 km, spillvattennätets längd är cirka 686
km (inklusive tryckspillvattenledningar) och dagvattennätet cirka 290 km. En stor del av ledningsnätet är
byggt på 1970-talet. Nästan hälften av dricksvattennätet är av PVC, som är ett material med begränsad
livslängd. Förnyelsebehovet på dricksvattennätet styrs till stor del av våra PVC-ledningar.
Förnyelsebehovet på spillvattennätet styrs av målsättningen att minska mängden tillskottsvatten
eftersom tillskottsvatten ökar belastningen på reningsverken och ökar risken för bräddningar och
källaröversvämningar.
Medelvärdet för förnyelsetakten för vattenledningsnätet under åren (2015–2019) är 0,61% eller 4,6 km,
vilket innebär att hela vattenledningsnätet är utbytt efter 164 år. Motsvarande siffror för spillvattennätet
är är 0,67 % eller 4,6 km (motsvarar en utbytestakt på 150 år) och 0,15% eller 0,4 km (motsvarar en
utbytestakt på 685 år) för dagvattennätet. En analys av vatten- och spillvattennätet i Kungsbacka utifrån
förväntad livslängd för olika ledningsslag visar att förnyelsetakten behöver öka för att ledningsnätets
status inte ska försämras. Beräknat förnyelsebehov visas i tabellen nedan.
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från

till

2020

2029

2030

2039

2040

2049

2050

2059

2060

2069

2070

2079

2080

2089

2090

2099

2100

2109

2110

2119

Dagvatten
Vatten
Spillvatten
km per
km per
km per
10 år
% per år 10 år
% per år 10 år
% per år
82 0,97%
79 1,06%
5 0,16%
78 0,80%
67 0,78%
7 0,18%
69 0,62%
59 0,61%
9 0,21%
62 0,49%
52 0,48%
10 0,23%
59 0,42%
47 0,40%
12 0,24%
54 0,35%
44 0,35%
15 0,26%
47 0,28%
42 0,32%
17 0,27%
43 0,24%
39 0,30%
19 0,28%
42 0,21%
37 0,28%
21 0,29%
43 0,21%
35 0,27%
22 0,29%

VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Förnyelse av ledningsnätet är nödvändig för att ledningsnätets status inte ska försämras. En tillräckligt
hög förnyelsetakt innebär på sikt färre läckor och ett minskat utläckage från vattenledningsnätet och
mindre tillskottsvatten till spillvattennätet. Det innebär också färre störningar för abonnenter och mindre
risk att förorenat markvatten tar sig in i ett trycklöst ledningsnät.
Projektet bär mot kommunfullmäktiges mål ”En hållbar utveckling och en hälsosam miljö” och
nämnden för Tekniks målområde Energi, där formuleringen anger att: I Kungsbacka har vi en hållbar
nivå på både utläckande dricksvatten och tillskottsvatten till avloppsreningsverk. Den hållbara nivån är
väl avvägd utifrån perspektiven kund, miljö och ekonomi.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Sämre status på ledningsnätet i form av läckor, utläckage och tillskottsvatten. En underhållsskuld byggs
upp för framtiden.
SAMORDNINGSBEHOV
Entreprenörer, Markägare, andra ledningsägare och Stadsbyggnadskontoret.
INVESTERINGSKOSTNAD
Under perioden 2015–2019 åren har vi förnyat totalt 9,6 km per år. Kostnaden för detta har uppgått till
cirka 40 Mkr per år vilket är summan av följande delar:
- Förnyelse inom projekt 3515 (10 Mkr)
- Arbetskostnader för förnyelse som idag belastar driftbudget (ca 3 Mkr)
- Förnyelse inom övriga investeringsprojekt (25 Mkr)
- Förnyelse som görs inom ”Särskilda renoveringar” (2,0 Mkr).
Enligt de bedömningar som gjorts i arbetet med förnyelseplan behöver förnyelsetakten öka till 17 km/år
(totalt 85 km under planperioden 2023 - 2027) vilket nästan är en fördubbling mot tidigare. För att öka
förnyelsetakten så kraftigt behövs mer resurser i form av personal för att planera och styra entreprenader.
Att nå upp till den här högre förnyelsetakten redan 2023 är inte rimligt utan vi ser att takten behöver öka
gradvis. Fördelningen per år enligt tabellen nedan innebär att vi under en 5-årsperiod kommer upp i en
total förnyelse om 80 km, det vill säga nästan 85 km.
I projekt ”Åtgärder tillskottsvatten” finns redan budgeterat 7 Mkr för 2022 och en plan på 10 Mkr/år
under perioden 2024–2027 för förnyelse av spillvattenledningar. I projekt ”Frillesås spillvatten” finns

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)

budgeterat 2 Mkr för förnyelse av spillvattenledningar under 2022 för att minska tillskottsvatten. Den
totala budgeten för förnyelse i projekt 3515 har minskats med dessa utgifter.
År

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

Plan
2027

20232027

Förnyad ledningslängd per
år behov (km)

17

17

17

17

17

17

85

Förnyad ledningslängd per
år planerad (km)

12

14

16

18

20

17

85

Förnyad ledningslängd,
medel år 2015 - 2019 (km)

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

48

Förnyad ledningslängd,
ökning sedan tidigare (km)

2,4

4,4

6,4

8,4

10,4

7,4

37

Tidigare planbudget

11 500

12 000

12 500

13 000

13 500

14 000

65 000

Ny budget (utifrån ökning
förnyelse och rättning av
kostnader för arbete egen
regi med avdrag för arbete
inom
tillskottsvattenprojekten)

18 800

26 800

Summor i tusentals kronor.
TIDPLAN
Arbetet pågår successivt under perioden 2023–2027.

35 800

44 800

53 800

40 300

201 500
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Datum

Benämning

2021-11-24

Reservvatten Göteborg /Projektnr 5507

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Mathias Pedersen, Planering VA
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Frida Moberg, Planering VA

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

mathias.pedersen@kungsbacka.se

frida.moberg@kungsbacka.se

0300-838881

0300-838929

RESERVVATTEN GBG-KBA
Projektnr 5507/Projektledare Frida Moberg
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Vattentäkten vid Fjärås Bräcka är Kungsbackas enda större vattentäkt och försörjer cirka 69 000
personer med dricksvatten. Vid en händelse som påverkar vattentäkten, till exempel ett utsläpp av något
hälsofarligt ämne till Lygnern eller till grundvattenförekomsten, finns idag små möjligheter att försörja
invånarna med reservvatten. Ett samarbete med grannkommunerna är nödvändigt för att säkra en
framtida reservvattenförsörjning för Kungsbacka. Dagens medelförbrukning uppgår till 150 l/s och ökar
i takt med större befolkning och fler anslutna abonnenter.
En överföringsledning till Mölndal är färdigställd vilket på sikt kommer att möjliggöra ett
reservvattenutbyte om 70 l/s. Reservvattenkapaciteten mellan Kungsbacka och Varberg ska ökas till 70
l/s.
Diskussioner har pågått under en lång tid mellan Kungsbacka och Göteborg för ökad
reservvattenkapacitet mellan kommunerna. Under hösten 2021 har en avsiktsförklaring tecknats mellan
Kungsbacka och Göteborg om reservvattenutbyte. Enligt avsiktsförklaringen ska kapaciteten i ett första
steg ökas till 55 l/s för att i nästa etapp utökas till 100 l/s. De ledningsförstärkningar som krävs ska vara
klara 2030. Ytterligare ett avtal ska tas fram som närmare beskriver och reglerar kostnadsreglering,
åtaganden, kvalitetsfrågor mm.
Totalt krävs uppdimensionering av totalt 13,2 km i Kungsbacka (14,3 km om vi ska klara
reservvattenmatning mot både Göteborg och Kungsbacka).
De sträckor som behöver dimensioneras upp i Kungsbacka är:
• Kullaviks HR-kommungränsen ca 2,9 km.
• Kullavik HR-Bukärr-Solbyn 4,6 km
• Sandbäck-Ysby VPU 2 km
• Kungsbackaskogen HR-Gräskärr 1,8 km
• Gräskärr-Västra Hammerö 1,9 km
För att klara samtidig reservvattenmatning mot Mölndal med 70 l/s krävs även förstärkning av:
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•

Västra Hammerö – Hammerö VPU 1,1 km

Dessutom behöver en tryckstegringsstation byggas i kommungränsen för tryckhöjning då Kungsbacka
leverera reservvatten mot Göteborg.
Utbyggnaden kommer att ske i etapper. Den första planerade etappen är sträckan närmast
kommungränsen (Sandlyckan-Snipen). Projektering påbörjas under hösten 2021 och byggstart planeras
till 2023. Kostnad för den första etappen uppskattas till 17 Mkr.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Projektet är avgörande för att säkra framtida reservvattenförsörjning för Kungsbacka kommun även i en
situation som innebär att vattentäkten vid Fjärås Bräcka faller bort under en tid. Enligt Kungsbackas
VA-policy ska ”Vattentillgången säkerställas för den allmänna vattenförsörjningen i hela kommunen”.
Projektet bär mot målet ”En hållbar utveckling och en hälsosam miljö”.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Otillräcklig reservvattenförsörjning för Kungsbacka.
SAMORDNINGSBEHOV
Projektets omfattning och tidplan behöver samordnas med Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.
INVESTERINGSKOSTNAD
Investeringsvolymen per år är osäker eftersom endast en översiktlig kalkyl har gjorts. Den totala
investeringsvolymen uppskattas till 210 Mkr.
2019: 10 Mkr (redan beslutat)
2020: 5 Mkr (redan beslutat)
2021: 5 Mkr (redan beslutat)
2022: 2 Mkr (redan beslutat)
2023: 0 Mkr
2024: 20 Mkr
2025: 20 Mkr
2026: 28 Mkr
2027: 30 Mkr
2028: 30 Mkr
2029:30 Mkr
2030: 30 Mkr
TIDPLAN
Tidplanen är i dagsläget osäker men intentionen är att arbetet med förstärkningsåtgärder påbörjas under
2022–2023.

BEHOVSBESKRIVNING

1 (1)

Datum

Benämning

2021-12-04

Digitala vattenmätare

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Jörgen Fredriksson /Rörnät
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Jörgen Fredriksson /Rörnät

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

jorgen.fredriksson@kungsbacka.se

jorgen.fredriksson@kungsbacka.se

0300-835285

0300-835285

DIGITALA VATTENMÄTARE
Proj nr 5059 / Projektledare Jörgen Fredriksson
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Vi har i dagsläget analoga vattenmätare och har sedan 2019 installerat digitala vattenmätare vid byte.
När en stor andel av mätarna är utbytta är de digitala mätarna till stor nytta vid läcksökningar. Tvister
om vattenförbrukning blir lättare att hantera då mätaren lagrar driftshistorik. Med den nyttan vi ser vill
vi också öka takten i utbytet, för det är först när alla mätare i ett område är utbytta vi kan göra korrekta
analyser.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Digitala mätare möjliggör ökad kundnytta när vattenanvändningen registreras med tätare intervall. Det
ger oss också en bättre möjlighet att beräkna en korrekt nivå av vattenförluster när volymen använt
vatten mäts tätare. När vi har mer data, kan vi snabbare och effektivare upptäcka avvikelser som beror
på läckage. Digitala mätare ger dessutom en möjlighet att lokalisera vattenläckor på den privata
ledningen mellan gata och hus.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Sämre möjligheter till noggrann mätning av vattenförluster och minskad möjlighet att lokalisera läckage
snabbt.
SAMORDNINGSBEHOV
Inga.
INVESTERINGSKOSTNAD
2022: 2,2 Mkr (redan beslutat)
2023: 3 Mkr
2024-27: 3 Mkr
TIDPLAN
Löpande.
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Datum

Benämning

2021-11-05

5060 VUTB Björkris/Voxlöv (Söderåleden etapp 2)

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Mathias Pedersen
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Erika Nilsson, Projektenhet

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

Mathias.pedersen@kungsbacka.se

erika.nilsson@kungsbacka.se

0300-83 88 81

0300-83 84 24

BJÖRKRIS/VOXLÖV
Projektnr 5060/Projektledare Erika Nilsson
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Inför kommande utbyggnad av Nordöstra Kungsbacka (Voxlöv, Björkris och Tölö) måste flera projekt
genomföras för att öka kapaciteten i det allmänna ledningsnätet för spill- och dricksvatten utanför
området. Området som ska byggas ut är indelade i flera olika detaljplaner. Trots att det finns ett
planprogram för området är det stor osäkerhet i vilken tidsföljd som detaljplanerna kommer att
genomföras.
För Teknik kommer detta att resultera i cirka 7-8 projekt enligt översiktlig utredning som utförts av
konsult (Tyréns; VA-utredning inför planarbeten i Norra Kungsbacka 272875).
Söderåleden etapp 2 är ett av dessa delprojekt, se Bilaga 1. Projektet Söderåleden etapp 1 är genomfört
under 2020.
Söderåleden etapp 2 omfattar cirka 1500 meter spillvattenledning dimension 600/800 mm, samt 750
meter dricksvattenledning dimension 400 mm. Hela sträckan med dricksvatten (750 meter) samförläggs
med spillvatten. Total investeringsbudget för projektet är uppskattad till 35 Mkr.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Del i att säkra VA-försörjning av exploateringsområdena i Voxlöv, Tölö och Björkris. Projektet bidrar
till att uppfylla mål ”Leveranssäkerhet” i Hållbarhetsindex och kommunfullmäktiges mål En attraktiv
kommun att bo, verka och vistas i.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
VA-försörjning av planerade exploateringsområden kan ej ske på ett säkert sätt. Uppdimensionering av
VA-anläggningen är en förutsättning för att planerna ska kunna genomföras.
SAMORDNINGSBEHOV
Plan och bygg, Miljö- och hälsoskydd, Länsstyrelsen i Halland
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Kommunstyrelsens förvaltning (markägare).
Övrigt: Fastighetsägare som berörs av byggnationen, ombyggnad av Lindens torg
INVESTERINGSKOSTNAD
Projektet är försenat. Projektet finansieras via investeringsbudget.
År

2021

2022

2023*

2024

Totalt

7500

7500

0

20 000

35 000

Intäkt
Utgift
Summa
* Medel redan beslutade 2022 vilka kommer användas 2023.
TIDPLAN
Q3 2021 Start förprojektering
Q1 2022 Förprojektering klar. Start detaljprojektering
Q3 2023 Byggstart samt alla myndighetsbeslut klara
Q4 2024 Färdigutbyggt system.

35 000
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Bilaga 1. Söderlåeden etapp 2 enligt lila sträckning.
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Datum

Benämning

2021-11-02

5073 Fjärås VV-Hammerö uppdim vatten etapp 1

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Mathias Pedersen, Planering VA
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

David Johnson, Planering VA

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

mathias.pedersen@kungsbacka.se

david-johnson@kungsbacka.se

0300-83 38 44

0300-83 42 58

FJÄRÅS VV-HAMMERÖ UPPDIMENSIONERING VATTEN ETAPP 1
5073 Projektledare David Johnson
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Kungsbackas dricksvatten kommer i huvudsak från vattentäkten vid Fjärås Bräcka. Vattenverket vid
Fjärås Bräcka försörjer cirka 69 000 personer med dricksvatten.
Den nuvarande vattendomen för Lygnern och Fjärås Bräcka medger ett grundvattenuttag på 6 miljoner
m3 per år. Nytt tillstånd ska sökas för utökat uttag för att kunna möta det ökande vattenbehov som
befolkningsökningen innebär. Den ökade leveransen från Fjärås Bräcka mot Kungsbacka innebär att de
två huvudvattenledningarna mellan Fjärås Bräcka och Hammerö tryckstegringsstation behöver
dimensioneras upp. De två parallella ledningarna är av asbestcement. En ledning lagd 1978 samt en
ledning lagd 1960. Den totala sträckan mellan Fjärås Bräcka och Hammerö omfattar tre etapper och är
totalt är cirka 6 km meter. Redan idag sjunker trycket i Hammerö tryckstegringsstation vid hög
förbrukning. Detta märktes under sommaren 2018 när leveransen låg på en hög nivå. Ledningarna står
för all matning av dricksvatten från Fjärås Bräcka mot Kungsbacka tätort och vidare mot Anneberg,
Onsala, Särö och Kullavik och är avgörande för att dricksvattendistributionen ska fungera. De nya
ledningarna ska ha dimension som klarar vattenförbrukningen i Kungsbacka kommun samt reservvatten
till grannkommunerna Göteborg, Mölndal och Varberg fram till år 2100. Båda ledningarna ska ha
samma dimension för att fungera redundant så att en av ledningarna kan stängas av med bibehållen
leveranssäkerhet för Kungsbacka kommun. Byggnation av etapp 1 har påbörjats 2021.
I första hand prioriteras utbyggnad av nya vattenledningar inom området för Detaljplan för Må 3:13 där
Derome AB i dagsläget exploaterar för nya bostäder. Överföringsledningarna har börjat byggas under
2021 och måste vara driftsatta innan 2023, med anledning av att befintliga ledningar inom planområdet
måste tas ur drift senast i slutet av 2022 och de nya ledningarna ska kopplas in. Utöver att detaljplanen
ska genomföras ska även Trafikverket bygga en gång- och cykelbana utmed planområdet i närheten av
planerade ledningar. De tre projekten måste samordnas. Derome AB har under 2020 påbörjat utbyggnad
av bostäder i planområdet och Trafikverket planerar byggstart för gång- och cykelbana under 2022.
Ledningssträckan i denna etapp är cirka 2000 meter samt att en tryckstegringsstation ska byggas på ny
plats för att ersätta befintlig tryckstegringsstation. Totalt uppskattas investeringen i etapp 1 till 70 Mkr.

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Projektet är avgörande för att säkra framtida vattenförsörjning för Kungsbacka kommun. Enligt
Kungsbackas VA-policy ska ”Vattentillgången säkerställas för den allmänna vattenförsörjningen i hela
kommunen”.
Projektet bär mot målet Kommunfullmäktiges mål ”En hållbar utveckling och en hälsosam miljö”.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Om inget görs kommer det i framtiden inte vara möjligt att leverera tillräcklig mängd dricksvatten till
Kungsbacka samt reservvatten till våra grannkommuner Varberg, Göteborg och Mölndal.
SAMORDNINGSBEHOV
Behov av samråd/samordning med länsstyrelsen, Trafikverket, fastighetsägare, arrendatorer,
naturvårdsverket och förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd.
INVESTERINGSKOSTNAD
Tidigare var hela ledningssträckan mellan Fjärås och Hammerö i en samlad behovsbeskrivning för
samtliga tre etapper. Vi har nu delat upp sträckan i tre etapper med start i öster vid vattenverket fram till
Böckerass väg. Grovt uppskattad total investeringskostnad för hela etapp 1 är ca 70 Mkr. Tidigare
uppskattad total investeringskostnad för etapp 1 beräknades till ca 50 Mkr. Totalkostnaden för samtliga
etapper var tidigare beräknad till 140 Mkr men är nu beräknad till 175 Mkr.
.
2020: 4 Mkr (redan beslutat)
2021: 17 Mkr (redan beslutat)
2022: 23 Mkr (redan beslutat)
2023: 26 Mkr
TIDPLAN
2020: Utredning, tillstånds- och dispensansökningar samt projektering.
2021-2022: Byggnation av etapp 1 samt tryckstegringsstation påbörjas.
2022: Byggnation av etapp 1 samt tryckstegringsstation avslutas
2023: Återställning och avslutande av ledningsrätt inkl ekonomiska utbetalningar.
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Datum

Benämning

2021-11-10

550P Fjärås VV-Hammerö uppdim vatten etapp 2

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Mathias Pedersen, Planering VA
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

David Johnson, Planering VA

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

mathias.pedersen@kungsbacka.se

david-johnson@kungsbacka.se

0300-83 38 44

0300-83 42 58

FJÄRÅS VV-HAMMERÖ UPPDIMENSIONERING VATTEN ET 2
550P Projektledare ej utsedd.
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Kungsbackas dricksvatten kommer i huvudsak från vattentäkten vid Fjärås Bräcka. Vattenverket vid
Fjärås Bräcka försörjer cirka 69 000 personer med dricksvatten.
Den nuvarande vattendomen för Lygnern och Fjärås Bräcka medger ett grundvattenuttag på 6 miljoner
m3 per år. Nytt tillstånd ska sökas för utökat uttag för att kunna möta det ökande vattenbehov som
befolkningsökningen innebär. Den ökade leveransen från Fjärås Bräcka mot Kungsbacka innebär att de
två huvudvattenledningarna mellan Fjärås Bräcka och Hammerö tryckstegringsstation behöver
dimensioneras upp. De två parallella ledningarna är av asbestcement. En ledning lagd 1978 samt en
ledning lagd 1960. Den totala sträckan mellan Fjärås Bräcka och Hammerö omfattar tre etapper och är
totalt är cirka 6 km meter. Redan idag sjunker trycket i Hammerö tryckstegringsstation vid hög
förbrukning. Detta märktes under sommaren 2018 när leveransen låg på en hög nivå. Ledningarna står
för all matning av dricksvatten från Fjärås Bräcka mot Kungsbacka tätort och vidare mot Anneberg,
Onsala, Särö och Kullavik och är avgörande för att dricksvattendistributionen ska fungera. De nya
ledningarna ska ha dimension som klarar vattenförbrukningen i Kungsbacka kommun samt reservvatten
till grannkommunerna Göteborg, Mölndal och Varberg fram till år 2100. Båda ledningarna ska ha
samma dimension för att fungera redundant så att en av ledningarna kan stängas av med bibehållen
leveranssäkerhet för Kungsbacka kommun. Byggnation av etapp 1 har påbörjats 2021.
Etapp 2 är cirka 1850 meter lång. En mindre ledning tas med i schakten för att kunna ansluta befintliga
och nya serviser till ledningsnätet.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Projektet är avgörande för att säkra framtida vattenförsörjning för Kungsbacka kommun. Enligt
Kungsbackas VA-policy ska ”Vattentillgången säkerställas för den allmänna vattenförsörjningen i hela
kommunen”.
Projektet bär mot målet Kommunfullmäktiges mål ”En hållbar utveckling och en hälsosam miljö”.
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VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Om inget görs kommer det i framtiden inte vara möjligt att leverera tillräcklig mängd dricksvatten till
Kungsbacka samt reservvatten till våra grannkommuner Varberg, Göteborg och Mölndal.
SAMORDNINGSBEHOV
Behov av samråd/samordning med länsstyrelsen, Trafikverket, fastighetsägare, arrendatorer,
naturvårdsverket och Miljö & Hälsoskydd.
INVESTERINGSKOSTNAD
Tidigare var hela ledningssträckan mellan Fjärås och Hammerö i en samlad behovsbeskrivning för
samtliga tre etapper. Vi har nu delat upp sträckan i tre etapper med start i öster vid vattenverket. Grovt
uppskattad total investeringskostnad för hela etapp 2 är ca 42 Mkr. Budgeten för etapp 1,2 och 3 har
tidigare varit samlad i projekt 5073, nu föreslås den delas upp mellan de tre etapperna.
2022: 0 Mkr (finns ej i budget)
2023: 12 Mkr
2024: 20 Mkr
2025: 10 Mkr
TIDPLAN
2022: Utredning och projektering.
2023-2025: Utbyggnad

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

2021-11-02

550Q Fjärås VV-Hammerö uppdim vatten et 3

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Mathias Pedersen, Planering VA
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

David Johnson, Planering VA

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

mathias.pedersen@kungsbacka.se

david-johnson@kungsbacka.se

0300-83 38 44

0300-83 42 58

FJÄRÅS VV-HAMMERÖ UPPDIMENSIONERING VATTEN ET 3
550Q Projektledare ej utsedd.
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Kungsbackas dricksvatten kommer i huvudsak från vattentäkten vid Fjärås Bräcka. Vattenverket vid
Fjärås Bräcka försörjer cirka 69 000 personer med dricksvatten.
Den nuvarande vattendomen för Lygnern och Fjärås Bräcka medger ett grundvattenuttag på 6 miljoner
m3 per år. Nytt tillstånd ska sökas för utökat uttag för att kunna möta det ökande vattenbehov som
befolkningsökningen innebär. Den ökade leveransen från Fjärås Bräcka mot Kungsbacka innebär att de
två huvudvattenledningarna mellan Fjärås Bräcka och Hammerö tryckstegringsstation behöver
dimensioneras upp. De två parallella ledningarna är av asbestcement. En ledning lagd 1978 samt en
ledning lagd 1960. Den totala sträckan mellan Fjärås Bräcka och Hammerö omfattar tre etapper och är
totalt är cirka 6 km meter. Redan idag sjunker trycket i Hammerö tryckstegringsstation vid hög
förbrukning. Detta märktes under sommaren 2018 när leveransen låg på en hög nivå. Ledningarna står
för all matning av dricksvatten från Fjärås Bräcka mot Kungsbacka tätort och vidare mot Anneberg,
Onsala, Särö och Kullavik och är avgörande för att dricksvattendistributionen ska fungera. De nya
ledningarna ska ha dimension som klarar vattenförbrukningen i Kungsbacka kommun samt reservvatten
till grannkommunerna Göteborg, Mölndal och Varberg fram till år 2100. Båda ledningarna ska ha
samma dimension för att fungera redundant så att en av ledningarna kan stängas av med bibehållen
leveranssäkerhet för Kungsbacka kommun. Byggnation av etapp 1 har påbörjats 2021.
Etapp 3 är cirka 2150 meter lång. I projektet för etapp 3 måste Rolfsån korsas genom schaktfritt
utförande. En mindre ledning tas med i schakten för att kunna ansluta befintliga och nya serviser till
ledningsnätet.
Projektet kommer enligt ovan omfattas av schakfri förläggning under Rolfsån. Befintliga ledningar
under Rolfsån är relativt nylagda och man bör i projektet utreda om dessa ledningars dimension räcker
eller om det måste kompletteras med en ny ledning. Inom etapp 3 finns ett pågående Planprogram för
Södra Porten. Det är oklart när en framtida detaljplan för Södra Porten kan vara vinna laga kraft och
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eventuella konflikter och samordningsmöjligheter bör utredas vidare. Ledningarna i etapp 3 föreslås
börja byggas under 2023.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Projektet är avgörande för att säkra framtida vattenförsörjning för Kungsbacka kommun. Enligt
Kungsbackas VA-policy ska ”Vattentillgången säkerställas för den allmänna vattenförsörjningen i hela
kommunen”.
Projektet bär mot målet Kommunfullmäktiges mål ”En hållbar utveckling och en hälsosam miljö”.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Om inget görs kommer det i framtiden inte vara möjligt att leverera tillräcklig mängd dricksvatten till
Kungsbacka samt reservvatten till våra grannkommuner Varberg, Göteborg och Mölndal.
SAMORDNINGSBEHOV
Behov av samråd/samordning med länsstyrelsen, Trafikverket, fastighetsägare, arrendatorer,
naturvårdsverket och Miljö & Hälsoskydd.
INVESTERINGSKOSTNAD
Tidigare var hela ledningssträckan mellan Fjärås och Hammerö i en behovsbeskrivning och samma
projekt för samtliga tre etapper. Vi har nu delat upp sträckan i tre etapper med start i öster vid
vattenverket. Grovt uppskattad total investeringskostnad för hela etapp 3 är ca 58 Mkr. Budgeten för
etapp 1,2 och 3 har tidigare varit samlad i projekt 5073, nu föreslås den delas upp mellan de tre
etapperna.
2022: 0 Mkr (finns ej i budget)
2023: 23 Mkr
2024: 20 Mkr
2025: 15 Mkr
TIDPLAN
2022: Utredning och projektering.
2023-2025: Utbyggnad

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

2021-12-06

Onsalavägen Rösan-Forsbäck/Projektnr 5598

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Bengt Gustafsson
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Mathias Pedersen

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

bengt.gustafsson@kungsbacka.se

mathias.pedersen@kungsbacka.se

0300-834343

0300-838881

VA VÄG 940 RÖSAN-FORSBÄCK
Projektnr 5598/Projektledare Mathias Pedersen
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Trafikverket planerar att bygga ut Onsalavägen på sträckan Rösan-Forsbäck. I Trafikverkets projekt
kommer flytt av allmänna VA-ledningar att bli nödvändigt på drygt tio olika avsnitt av vägsträckningen.
Trafikverket planerar, bygger och finansierar all ledningsflytt som sker på grund av vägbyggnationen. I
samband med detta har Teknik önskat att Trafikverket för kommunens räkning nedlägger cirka 450
meter dricksvattenledning dimension 225 mm inom vägområdet, fördelat på två olika sträckor.
Den ena sträckan avser att ersätta 370 m PVC-ledning från ”Stoppet” och västerut. Befintlig
vattenledning har dimension 160 mm och är anlagd 1972. En befintlig mätkammare kommer i konflikt
med ny väg och ska flyttas på Trafikverkets bekostnad. I samband med flytten kommer mätkammaren
förses med överbyggnad, vilket bekostas av Teknik.
Den andra sträckan avser att ersätta 80 m PVC-ledning vid Skällaredsvägen. Befintlig vattenledning har
dimension 160 mm och är anlagd 1977. Nya dricksvattenledningar finansieras via Tekniks
investeringsbudget för VA.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
En ny matarledning med högre driftsäkerhet ut mot Onsala. Ledningen hamnar inom Trafikverkets
vägområde och får genom Trafikverkets godkännande rättighet att ligga i det nya läget. Befintlig
dricksvattenledningen saknar servitut/ledningsrätt.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Driftsäkerheten på matarledningen ut mot Onsala ökar inte. Befintlig dricksvattenledning får ligga kvar
utan rättighet.
SAMORDNINGSBEHOV
Trafikverket

KUNGSBACKA KOMMUN
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INVESTERINGSKOSTNAD
4 Mkr för 450 meter dricksvattenledning samt 500 kkr för överbyggnad mätkammare som finansieras
genom Tekniks investeringsbudget för VA. Trafikverket finansierar övriga ledningsomläggningar som
sker i samband med vägbyggnation.
2021: 4 Mkr (redan beslutat)
2022: 500 kkr (redan beslutat)
2023: 0 Mkr (medel rullas med)
TIDPLAN
Det är oklart när Onsalavägen börjar byggas och i vilken ordning de olika sträckningar av vägen utförs.
Preliminär byggstart för vägprojektet är tidigast 2022. Om denna byggstart hålls är sannolik tid för
utförande av aktuell dricksvattenledning någon gång mellan 2022–2024. Medel från tidigare år rullas
med.

Onsalavägens planerade sträckning i svart.

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

2020-11-13

5077 Åtgärder för minskat tillskottsvatten

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Jörgen Fredriksson och Maurice Bourne
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Joakim Ekberg

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

Jorgen.fredriksson@kungsbacka.se

joakim.ekberg@kungsbacka.se

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Tillskottsvatten riskerar att orsaka kapacitetsbrist och ökar risken för bräddning vid pumpstationer och
reningsverk. Risken för källaröversvämningar ökar också när spillvattennätet är överbelastat av
tillskottsvatten. En plan har upprättats för hur arbetet med tillskottsvatte ska bedrivas och planen redogör
för behovet av öronmärkta investeringspengar för åtgärder för minskat tillskottsvatten.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Den övergripande nyttan med planen är att på sikt kunna minska volymen tillskottsvatten. Planen skapar
förutsättningar för ett systematiskt och långsiktigt arbete med tillskottsvatten. Den mer direkta nyttan är
framförallt möjligheten att minska bräddningar, därför kommer prioriteringar av områden att undersöka
utgå från detta tillsammans med att försöka hitta det snabba vattnet. En förväntad nytta bedöms vara att i
de undersökta stationernas SPU-område kommer bräddningarna att minska med mer än 50%. Utfallet av
felkopplade fastigheter i undersökta områden brukar ligga på 15–20%. Dessa ytor kommer i princip bli
bortkopplade från spillvattensystemet i all överskådlig framtid.
Projektet bär mot kommunfullmäktiges mål ”En hållbar utveckling och en hälsosam miljö” och
nämnden för Tekniks målområde Energi, där formuleringen anger att: I Kungsbacka har vi en hållbar
nivå på både utläckande dricksvatten och tillskottsvatten till avloppsreningsverk. Den hållbara nivån är
väl avvägd utifrån perspektiven kund, miljö och ekonomi.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Fortsatta problem med bräddningar och stora flöden in till avloppsreningsverken.
SAMORDNINGSBEHOV
Inga föreliggande behov.

KUNGSBACKA KOMMUN
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INVESTERINGSKOSTNAD
Total investeringskostnad per år är 7,5 Mkr/år fördelat på 5 Mkr för Rörnät (3 Mkr schaktfri
ledningsförnyelse inkl. brunnsrenoveringar samt 2 Mkr schaktåtgärder), 2 Mkr/år för utredning och 0,5
Mkr/år för Avloppvattenrening (Flödesmätare utgående tryckledning, bräddmätning och nya pumpar).
2021: Efter diskussioner med styrgrupp för projektet så har det framkommit önskemål om högre takt i
arbetet, däför korrigerat upp till 10Mkr kommande år.
2021: 5 Mkr (redan beslutat)
2022: 7 Mkr (redan beslutat)
2023: 10 Mkr
2024: 10 Mkr
2025: 10 Mkr
2026: 10 Mkr
2027: 10 Mkr

TIDPLAN
Årlig investeringsram för tillskottsvatten.

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

2021-12-07

5080 Stockalid 1:4 VA utom plan

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Mathias Pedersen, Planering VA
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Mathias Pedersen, Planering VA

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

frida.moberg@kungsbacka.se

mathias.pedersen@kungsbacka.se

0300-838929

0300-838881

STOCKALID 1:4 VA UTOM PLAN
Projektnr 5080 /Projektledare Mathias Pedersen

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Stadsbyggnadskontoret arbetar med en ny detaljplan för ett område öster om Åsa station (se figur 1 och
2). För att trygga VA-försörjningen till planområdet måste kapaciteten i det allmänna ledningsnätet för
spill- och dricksvatten fram till planområdet ökas och nya system för vatten, spillvatten och dagvatten
måste byggas ut. Följande insatser krävs:
•

Byte av pumpar i spillvattenpumpstation, ca 0,3 Mkr

•

Byggnation av ny spillvattenpumpstation utmed Ölmevallavägen, ca 2 Mkr

•

Byggnation av ny tryckstegringsstation för vatten utmed Kläppavägen, ca 2 Mkr

•

Byggnation av ca 500 m nya vatten-, spill-, och dagvattenledningar, ca 7,5 Mkr

•

Eventuella åtgärder för dikessystem väster om Ölmevallavägen, ca 0,5 Mkr

•

Projektering, projektledning, byggledning, ca 2 Mkr

En förutsättning för att genomföra projektet är att kommunen skaffar sig rätt att släppa dagvatten från
planområdet till dikessystemet nedströms området (öster om Ölmevallavägen).
Total investeringsbudget för ovanstående projekt är uppskattad till ca 14 Mkr. Observera att denna
kostnad endast räknar in åtgärder utanför detaljplaneområdet. Anläggande av VA-system inom
planområdet är inte inräknade, kostnaden för dessa uppskattas i detta tidiga skede till ca 10 Mkr, men
inom plan kommer också en inkomst när nya fastigheter ansluts.
I sammanhanget kan även nämnas att fortsatt exploatering av intilliggande områden kommer att kräva
mycket omfattande investeringar i VA-systemen.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Säker VA-försörjning av det aktuella detaljplaneområdet.

KUNGSBACKA KOMMUN
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VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Planområdet kan ej anslutas till det allmänna VA-nätet. Uppdimensionering av VA-anläggningen är en
förutsättning för att detaljplanen ska kunna genomföras.
SAMORDNINGSBEHOV
Plan och bygg, Miljö- och hälsoskydd, Länsstyrelsen i Halland.
Övrigt: Fastighetsägare som berörs av byggnationen.
INVESTERINGSKOSTNAD
2021: 7 Mkr (redan beslutat)
2022: 4 Mkr (redan beslutat)
2023: 3 Mkr
TIDPLAN
Tidplanerna för projekten beror till stor del av när detaljplanen vinner laga kraft, vilket är svårt att
uppskatta i dagsläget. Byggstart sker inte förrän detaljplanen vunnit laga kraft. Medel för 2021 har inte
upparbetats utan rullas med till 2022.
Figur 1 Orienteringskarta
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Figur 2 Detaljplaneområdet

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

2021-11-20

Åsa dagvattenledning/Projektnr 5061

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Annika Malm, Vatten & Avfall
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Emil Nilsson, Projektenheten

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

annika.malm@kungsbacka.se

emil.nilsson2@kungsbacka.se

0300-834333

0300-838895

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Flera detaljplaner är på gång som innebär en förtätning av Åsa centrum och en högre belastning av
dagvattensystemet där. Exploateringar i Skantzes ängar och Norra Åsa kommer att öka behovet av
avledning. Utjämningsmöjligheterna i centrala Åsa är begränsade, och behöver öka i takt med att
området förtätas.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
En ny ledning och dike som komplement till befintlig ledning med utlopp i Vita Sand ger en förbättrad
dagvattenhantering i Åsa tätort. Genom att öppna upp volymer ovanför den befintliga
dagvattenledningen utmed Åsa Bäckväg, kan en mer kontrollerad fördröjning av dagvatten ske.
Beräkningar visar att dagvattensituationen efter åtgärder och exploateringar blir bättre än för befintlig
situation.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Befintlig ledning kan inte ta emot flödena från kommande exploateringar på grund av kapacitetsbrist.
Utjämningsvolymerna som finns i centrala Åsa räcker inte till. Om inget görs blir följden en avsevärd
försämring av dagvattenhanteringen. De problem som redan finns idag kan förväntas bli värre.
SAMORDNINGSBEHOV
Förvaltningen för Kultur & Fritid, Miljö och hälsoskydd, fastighetsägare, samfälligheter, Länsstyrelsen.
INVESTERINGSKOSTNAD
Tidigare beslutad budget: 10 Mkr (ombudgeteras)
Budget 2022: 5 Mkr (redan beslutat)
Budget 2023: 5 Mkr
Budget 2024: 5 Mkr
Total investeringskostnad: 25 Mkr

KUNGSBACKA KOMMUN
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TIDPLAN
• Detalprojektering klart juni 2022.
• Ansökningar om nödvändiga tillstånd och ledningsrätt väntas vara beviljade mars 2023 om ingen
överklagan sker.
• Upphandling av entreprenör beräknas klart mars 2023
• Start byggnation vår 2023 och klar mars 2024. Momentet är avhängigt hur det går med de olika
tillståndsansökningarna och ledningsrätten. På vissa sträckor kan ej byggnation ske under
turistsäsongen.

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

2020-11-09

Frillesås – åtgärder spillvatten/Projektnr 550B

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Bengt Gustafsson, VA-planering
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Joakim Ekberg, Projekt

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

bengt.gustafsson@kungsbacka.se

frida.moberg@kungsbacka.se

0300-834343

0300-838929

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Flera detaljplaner är på gång som innebär en förtätning av Frillesås och en högre belastning av
spillvattensystemet där. Problem med tillskottsvatten i Frillesås gör att spillvattensystemet kommer att
bli överbelastat om inget görs. För att minska risken för bräddningar och källaröversvämningar behöver
påverkan från hårdgjorda ytor minskas med ca 25 procent. Även åtgärder i pumpstationer och
förstärkning av ledningsnätet kommer att behövas. Ett utjämningsmagasin på 800 m3 behövs innan
pumpning sker mot Ölmanäs reningsverk via befintlig sjöledning.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Åtgärderna ger en förbättrad spillvattenhantering i Frillesås och möjliggör anslutning av det som ligger
närmast i tiden. Det kan inte uteslutas att ytterligare åtgärder kan komma att behövas i framtiden
eftersom Frillesås är utpekat som ett utvecklingsområde i den nya översiktsplanen som håller på att
upprättas - både vad gäller verksamheter och bostäder.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Framtida exploateringar kan inte genomföras om inte avloppsfrågan blir löst.
SAMORDNINGSBEHOV
Inget samordningsbehov.

KUNGSBACKA KOMMUN
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INVESTERINGSKOSTNAD
Kostnad för föreslagna åtgärder är:
Förstärkning av spillvattennätet (byte till större ledning)

9,8 Mkr

Tätning av befintliga ledningar för mindre tillskottsvatten

1,0 Mkr

Förstärkning av pumpstation

1,5 Mkr

Utjämningsmagasin

5,0 Mkr

Utredningar och oförutsett

7,9 Mkr

Totalt

25,2 Mkr

2022: 9,1 Mkr
2023: 16,1 Mkr
TIDPLAN
2020-2021: Utredning och åtgärder tillskottsvatten
2022:
Förstärkning av självfallssystemet samt fortsatt arbete med tillskottsvatten.
2023:
Ökning ledningsdimension, kapacitetsökning pumpstation, utjämningsmagasin samt
fortsatt arbete med tillskottsvatten.

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

2021-11-24

5076 Åtgärder för minskat utläckage

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Mathias Pedersen
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Frida Moberg, VA Projekt

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

mathias.pedersen@kungsbacka.se

frida.moberg@kungsbacka.se

0300-838881

0300-838929

ÅTGÄRDER FÖR MINSKAT UTLÄCKAGE
Projektnr 5076/Projektledare Joakim Ekberg/Frida Moberg
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Dricksvatten som inte når våra kunder utan istället läcker ut innebär att resurser som energi och
kemikalier används utan att ge den avsedda nyttan. Ett stort utläckage kan även påverka
investeringsbehov på vattenverk, tryckstegringsstationer och ledningsnät. Ett mindre utläckage bidrar till
att systemet inte blir lika känsligt för perioder med stor vattenförbrukning och vattenbrist. Ett läckande
och otätt innebär också risk för återströmning av förorenat vatten och ökat inläckage till
spillvattenledningar.
Kungsbacka kommun har sökt och beviljats bidrag från Länsstyrelsen för bättre vattenhushållning och
bättre tillgång till dricksvatten. Inom ramen för projektet har Teknik köpt in ett beslutsstödsystem för
läckageövervakning som implementeras under hösten 2020. I projekt ingår också inköp och installation
av två flödesmätare på ledningsnätet samt uppsättning av master/koncentratorer för insamling av
debiteringsdata. Målet med beslutsstödsystemet är att vi ska få en automatiserad övervakning av alla
zoner genom att flödesdata analyseras kontinuerligt och ger nulägesbild över vattenbalansen. Parallellt
pågår en installation av fjärravlästa hushållsmätare, vilket innebär att vi på sikt kommer få en mycket
mer tillförlitlig bild av vattenbalansen. Tiden från det att en läcka uppstår till dess att den upptäcks och
lagas kommer att kortas, vilket medför att utläckaget kommer att minska.
Ett fortsatt arbete med installation av flödesmätare och uppsättning av master/koncentratorer för
insamling av debiteringsdata planeras de kommande fem åren. Genom att dela in vattenledningsnätet i
avgränsade mätzoner erhålls en bättre kontroll över ledningsnätets status och förnyelseinsatser kan riktas
till rätt områden.
Planen är att sätta upp 3 större och 4 mindre master/koncentratorer samt två flödesmätarbrunnar varje år.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Projektet syftar till att minska utläckaget från vattenledningsnätet. Genom att dela in ledningsnätet i
mindre mätzoner blir det lättare att upptäcka och lokalisera läckor. Uppsättning av fler master krävs för
att så mycket debiteringsdatan som möjligt ska kunna överföras automatiskt varje dygn.
Projektet bär mot kommunfullmäktiges mål ”En hållbar utveckling och en hälsosam miljö” och
nämnden för Tekniks målområde Energi, där formuleringen anger att: I Kungsbacka har vi en hållbar

KUNGSBACKA KOMMUN
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nivå på både utläckande dricksvatten och tillskottsvatten till avloppsreningsverk. Den hållbara nivån är
väl avvägd utifrån perspektiven kund, miljö och ekonomi.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
En sämre läckageövervakning och svårare att upptäcka och lokalisera läckor. Förutsättningarna att
minska utläckaget blir sämre.
SAMORDNINGSBEHOV
Samordning med förvaltningen för Service, Digitalt center.
INVESTERINGSKOSTNAD
Master/koncentratorer (7 st/år): 300 kkr/år
Flödesmätarbrunnar (2 st/år): 600 kkr/år
Kostnad för planering/projektledning: 100 kkr/år
2023: 1 Mkr
2024: 1 Mkr
2025: 1 Mkr
2026: 1 Mkr
2027: 1 Mkr
TIDPLAN
Arbetet utförs löpande under 2023-2027

BEHOVSBESKRIVNING

Datum

Benämning

2021-11-02

VUTB Bolsheden-Släps Högås

Initiativtagare
Namn och enhet

Mathias Pedersen, Planering VA

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

Mathias.pedersen@kungsbacka.se

0300-838881

Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Frida Moberg, Planering VA

frida.moberg@kungsbacka,se

0300-838929

Varför behöver något göras?
För att försörja VA-utbyggnadsområde Släps-Högås samt området Hällesås i Mölndal med
dricksvatten krävs utbyggnad av en ny vattenledning mellan Bolsheden och Släps-Högås. Total
ledningslängd är 470 meter. Dessutom behöver en ny tryckstegringsstation byggas längst in på
Bolshedens Industriväg.

Vad är den förväntade nyttan?
Den förväntade nyttan är att VA-utbyggnadsområde Släps-Högås samt Hällesås i Mölndal kan
försörjas med dricksvatten.

Vad blir konsekvenserna om inget görs?
VA-utbyggnadsområde Släps-Högås kan inte byggas ut enligt tidplan.

Investeringsinitiativ
Finansieras genom investeringsbudget.

Samordningsbehov
Samordning krävs med övriga projekt som hänger ihop med VA-försörjning av Släps-Högås. Dessa
är VUTB Sandlyckan-Snipen, VUTB Snipen-Bolsheden och VOMV Släps-Högås.

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

Investeringsstorlek
Den totala kostnaden för VA-utbyggnaden uppskattas i detta tidiga skede till 8 Mkr, med fördelning
enligt nedan.
2022: 0,8 Mkr (inom ram)
2023: 7 Mkr

Tidplan
Ny ledning behöver vara färdigställd i samband med att fastigheter inom VA-utbyggnadsområde
Släps-Högås ansluts.
2022: Projektering
2023: Byggnation

[Projektets namn]
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Datum

Benämning

2021-11-02

VUTB Snipen-Bolsheden

Initiativtagare
Namn och enhet

Mathias Pedersen, Planering VA

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

Mathias.pedersen@kungsbacka.se

0300-838881

Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Frida Moberg, Planering VA

frida.moberg@kungsbacka,se

0300-838929

Varför behöver något göras?
För att försörja VA-utbyggnadsområde Släps-Högås samt området Hällesås i Mölndal med
dricksvatten krävs förstärkning av vattenledningsnätet längs Lindomevägen mellan Snipen och
Bolsheden samt längs Bolshedens Industriväg. Total längd är cirka 960 meter. Dessutom ska
tryckspillvattenledning samt vattenledning från pumpstationer läggas om.

Vad är den förväntade nyttan?
Den förväntade nyttan är att VA-utbyggnadsområde Släps-Högås samt Hällesås i Mölndal kan
försörjas med dricksvatten.

Vad blir konsekvenserna om inget görs?
VA-utbyggnadsområde Släps-Högås kan inte byggas ut enligt tidplan.

Investeringsinitiativ
Finansieras genom investeringsbudget.

Samordningsbehov
Samordning krävs med övriga projekt som hänger ihop med VA-försörjning av Släps-Högås. Dessa
är VUTB Sandlyckan-Snipen, VUTB Bolsheden-Släps Högås och VOMV Släps-Högås.

Investeringsstorlek
Den totala kostnaden för förstärkningsåtgärderna uppskattas i detta tidiga skede till 14 Mkr, med
fördelning enligt nedan.

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

2022: 14 Mkr (inom ram)

Tidplan
Ny vattenledning behöver vara färdigställd i samband med att fastigheter inom VAutbyggnadsområde Släps-Högås ansluts.
2022: Projektering samt byggnation

[Projektets namn]
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Datum

Benämning

2021-11-17

VUTB Svangatan dagvatten

Initiativtagare
Namn och enhet

David Johnson Planering VA

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

david.johnson@kungsbacka.se

0300-834258

Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

David Johnson Planering VA

david.johnson@kungsbacka.se

0300-834258

Varför behöver något göras?
En fastighetsägare på Svangatan 21 har regelbundet haft översvämningar i sin källare.
Översvämningarna har enligt fastighetsägaren kommit från dagvattenledningen i Svangatan som ägs
och driftas av Kungsbacka kommun. Ytterligare fyra fastigheter har enligt uppgift från
fastighetsägaren till Svangatan 21 haft översvämningar vid tidigare tillfällen, dessa är dock inte
bekräftade men beräkningar visar att det sannolikt är översvämningar i de andra fastigheterna med
jämna mellanrum. Samtliga fastigheter ligger inom verksamhetsområde för dagvatten.
Planering VA har under hösten filmat ledningarna, mätt in källarnivåer, kontrollerat anslutningar
och gjort beräkningar över befintlig ledningskapacitet. Kapaciteten uppfyller inte kraven i Svenskt
Vattens publikation P110. Trycknivå över marknivå uppnås redan vid ett 2-årsregn, ledningen bör
klara ett 10-årsregn med trycknivå under marknivån. För att uppnå kraven enligt Svenskt Vatten
måste ledningen uppdimensioneras från dimension 225 mm till 400 mm på en sträcka av ca 180
meter. Se översikt nedan.
Eventuellt kan befintlig dagvattenledning behållas och kompletteras med en ledning av större
dimension.
Beräkningar och utredningsresultat kan fås av Planering VA innan projektstart.

Vad är den förväntade nyttan?
Minska risken för nya översvämningar när regnintensiteten understiger ett statistiskt 10-årsregn. Vi
uppfyller i så fall kraven i Svenskt Vatten P110 och behöver därmed inte ersätta eventuella skador
på fastigheter som översvämmas.

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

Vad blir konsekvenserna om inget görs?
Risk för översvämningar där kommunen får stå för skadekostnader kvarstår.

Investeringsinitiativ
Dimensionera upp dagvattenledningarna för att säkerställa att vi uppfyller kraven på säkerhet mot
översvämning enligt Svenskt Vattens standard och minska risken för att kommunen får stå för
kostnaden för ev. skador vid källaröversvämningar.

Samordningsbehovs
TUM, berörda ledningsägare, fastighetsägare.

Investeringsstorlek
1,7 miljoner kronor.

Tidplan och ekonomi
För att inte vänta för länge med att avhjälpa problemen för fastighetsägarna bör ledningarna vara
utbyggda innan årsskiftet 2023/2024. Samtliga kostnader beräknas komma under 2023.
Översikt
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Datum

Benämning

2021-12-20

VUTB Hedeleden

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Mathias Pedersen, Planering VA
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Mathias Pedersen, Planering VA

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

Mathias.pedersen@kungsbacka.se

Mathias.pedersen@kungsbacka.se

0300-83 88 81

0300-83 88 81

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Ett planprogram för Nordöstra Kungsbacka godkändes under 2019. Planprogrammet för nordöstra
Kungsbacka syftar till att möjliggöra flera nya stadsdelar i Voxlöv och Tölö ängar. Programområdet
ligger i nordöstra Kungsbacka, på båda sidor om Hede station, främst på den östra sidan och längs
Hällingsjövägen, se Figur 1. Området består idag av drygt 60 hektar jordbruksmark och drygt 10 hektar
skog. Till största delen ägs marken av byggföretagen Derome, Bonava, JM och Sverigehuset. Delar av
programområdet ägs även av privatpersoner samt Kungsbacka kommun.

Figur 1. Gränsen för planprogrammet – Nordöstra Kungsbacka stad.

Varje delområde inom programområdet kommer att utgöra en eller flera detaljplaner. I dagsläget har
arbete med två detaljplaner startat, detaljplan för Hedeleden och Klippebergen samt detaljplan för del av
Tölö 6:4 m.fl (som är en del av Tölö Ängar 3).
Hedeleden ska binda ihop Hällingsjövägen med Hede. Leden är tänkt att gå strax väster om planområdet
Tölö Ängar 3 och vidare norrut genom planområdet Voxlöv.
VA behöver byggas ut längs med Hedeleden för att kunna ansluta de kommande områdena till den
allmänna VA-anläggningen. De nya vatten- och spillvattenledningarna kommer att ansluta till befintliga
system vid Hällingsjövägen. Vattenledningen som byggs kommer även att kopplas ihop med befintligt
system i norr för att förstärka vattenförsörjningen upp mot Björkris och även stärka upp
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reservvattenförsörjningen mellan Kungsbacka och Mölndal. Dagvattensystem för att avleda vatten från
planområdena Tölö 6:4 m.fl och Hedeleden Klippeleden byggs ut, dagvattnet avleds ner mot Söderån.
Projektet kommer sannolikt byggas i etapper allt eftersom arbetet med ingående detaljplaner fortskrider.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Utbyggnaden av VA-systemen möjliggör exploatering av ovan nämnda planområden samt stärker upp
vattenförsörjningen upp mot Björkris samt reservvattenförsörjningen mot Mölndal. Projektet bidrar till
att uppfylla mål ”Leveranssäkerhet” i Hållbarhetsindex och kommunfullmäktiges mål En attraktiv
kommun att bo, verka och vistas i.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Utan VA-försörjning är det inte möjligt att fortsätta exploateringen av nordöstra Kungsbacka.
SAMORDNINGSBEHOV
Stadsbyggnadskontoret (Planenheten och MEX), Miljö- och hälsoskydd, Länsstyrelsen i Halland
Teknik TUM, övriga ledningsägare
INVESTERINGSKOSTNAD
Projektet avser utbyggnad av huvudledningar och öppna dagvattensystem som ska försörja de
kommande exploateringsområdena. Utbyggnad av VA inom respektive område ingår inte i det här
projektet. Därmed beräknas inte heller projektet ge några intäkter.
År

2023

2024

2025

2026

Totalt

5000

5000

10 000

10 000

30 000

Intäkt
Utgift
Summa
* Medel redan beslutade 2022 vilka kommer användas 2023.
TIDPLAN
2022 Start projektering
2023 Starta utbyggnad söderifrån
2026 Färdigutbyggt system

30 000
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Figur 1 Översiktskarta ledningssträckning
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Datum

Benämning

2021-11-01

Reinvestering Pumpstationer 2023-2027

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Maurice Bourne avloppsvattenrening
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Maurice Bourne avloppsvattenrening

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

Maurice.bourne@kungsbacka.se

Maurice.bourne@kungsbacka.se

0300-834072

0300-834072

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Kommunen har fler än 200 spillvattenpumpstationer. De äldsta är från 1960–70-talet. Successivt behövs
reinvesteringar i pumpstationerna för att säkerställa drift, förbättra arbetsmiljön, minska
energiförbrukningen samt minska/underlätta underhåll. För detta har det skapats en förnyelseplan samt
en underhållsplan som hjälper oss att planera reinvesteringarna.
Exempel på åtgärder som kan krävas är byta av pumpar och ventiler. Även överbyggnaderna – dvs
själva huset behöver återkommande underhåll i form av nytt tak, ny fasad, ommålning och liknande.
På huvudpumpstationen i Kungsbacka P1 (SPU 256), ses ett behov av att kunna förbipumpa stationen
för att kunna utföra nödvändigt underhåll i stationen, denna möjlighet finns inte idag.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Det här målet bär mot Kungsbackas mål ”En hållbar utveckling och en hälsosam miljö”.
Renoveringen av pumpstationerna görs för att säkerställa drift och minska risk för haverier och
breddningsutsläpp. Åtgärderna görs för att förbättra arbetsmiljön samt minska drift och
underhållskostnader. Renoveringen bidrar till att öka framtida kapacitet när Kungsbacka växer.
Förnyelseplanen för spillvattenpumpstationerna kopplar till kommunens långsiktiga mål gällande
bostadsutbyggnad, energiförbrukning samt ger medborgarna en ökad trygghet genom att minska
driftstörningar i avloppsnätet.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Risk för driftstörningar och haverier i avloppsnätet samt bräddningar av avloppsvatten till sjöar och hav.
Ökad risk för miljöpåverkan samt stor påverkan vid driftstörningar för de boende i Kungsbacka
kommun. Fortsatt undermålig arbetsmiljö vid arbete på vissa typer av pumpstationerna och risk för
föreläggande eller andra åtgärder från Arbetsmiljöverket.
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SAMORDNINGSBEHOV
Kontakter med Miljö och hälsoskydd inför ombyggnationer och vid större driftstörningar. Information
till berörda fastighetsägare och näringsidkare.
INVESTERINGSKOSTNAD
2021: 9,1 Mkr (redan beslutat)
2022: 7,0 (redan beslutat)
2023
Budget

2024
Plan

2025
Plan

2026
Plan

2027
Plan

Reinvestering
pumpstationer

10,4 Mkr

6,4 Mkr

6,4 Mkr

6,4 Mkr

6,4 Mkr

Fastighetsrenoveringar

0,3 Mkr

0,3 Mkr

0,3 Mkr

0,3 Mkr

0,3 Mkr

Totalt

10,7 Mkr

6,7 Mkr

6,7 Mkr

6,7 Mkr

6,7 Mkr

TIDPLAN
Investeringarna genomförs successivt under åren i perioden.
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Datum

Benämning

2021-11-01

Reinvesteringar reningsverk

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Maurice Bourne
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Maurice Bourne

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

Maurice.bourne@kungsbacka.se

Maurice.bourne@kungsbacka.se

0300-834702

0300-834702

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Detta projekt avser reinvesteringar i kommunens avloppsreningsverk. Successivt behövs investeringar i
reningsverken för att upprätthålla driftsäkerhet. För 2023 är de stora investeringsbehoven upprustning av
Ölmanäs avloppsreningsverk där det finns behov av:
•

Redundans på rensgallerna för att säkerställa optimal drift och tillgänglighet på grovreningen
samt underlättar underhållsåtgärder.

•

Nya cisterner samt hus till bulkkemikalier detta då den ena cisternen saknar helt en godkänd
invallning.

•

Slutpolering och sandtvätt, dessa åtgärder säkerställer ett ännu renare vatten ut till recipienten
samt ett renare avfallsprodukt i form av tvättad sand (det sistnämnda gör även avsättningen av
avfallet lättare).

•

Fastinstallerad reservkraft på Ölmanäsverket, delvis efter önskemål från Miljö och Hälsoskydd,
men även för att säkerställa en god arbetsmiljö.

Exempel på andra nödvändiga åtgärder kan vara nya blåsmaskiner och sandtvätt på övriga verk.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Det här målet bär mot Kungsbackas mål ”En hållbar utveckling och en hälsosam miljö” och nämndens
mål ”Avloppsvattnet renas med god marginal till tillståndsgivna gränsvärden och växtnäringen återförs
på ett hållbart sätt.”
Driftsäkerhet i reningsverken, som innebär att vi inte råkar ut för oförväntade stopp i produktionen.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Ökad driftosäkerhet, flera stopp och nödåtgärder. Det leder till risk för att tillståndsgiva gränsvärden inte
nås och att utsläppen av näringsämnen ökar.
SAMORDNINGSBEHOV
Inget.
INVESTERINGSKOSTNAD
För 2023 är den stora investeringen är upprustning av Ölmanäs avloppsreningsverk om ca 40 miljoner
kr.
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Investeringsbelopp:
2022: 4,5 Mkr (redan beslutat)
2023: 44 Mkr
2024: 3,5 Mkr
2025: 4,5 Mkr
2026:13,5 Mkr
2027: 5,5 mkr
TIDPLAN
Investeringarna genomförs successivt under åren i perioden.
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Datum

Benämning

2021-11-01

Energisparprojekt-Pumpar

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Maurice Bourne Avloppsvattenrening
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Maurice Bourne Avloppsvattenrening

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

Maurice.bourne@kungsbacka.se

Maurice.bourne@kungsbacka.se

0300-834702

0300-834702

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Energibehovet för kommunala verksamheter måste minska och energieffektiviteten öka. Projektet ligger
i linje med nämndens mål om ökad energieffektivitet.
På avloppssystemet finns många gamla pumpar, och efter tidigare genomförd inventering kan utbytet
prioriteras av på ett systematiskt sätt.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Projektet bär mot kommunfullmäktiges mål ”En hållbar utveckling och en hälsosam miljö” och
nämnden för Tekniks målområde Energi, där formuleringen anger att: I Kungsbacka har vi en hållbar
nivå på både utläckande dricksvatten och tillskottsvatten till avloppsreningsverk. Den hållbara nivån är
väl avvägd utifrån perspektiven kund, miljö och ekonomi.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Ökat energibehov och lägre energieffektivitet leder till ökad påverkan på vår miljö.
SAMORDNINGSBEHOV
Inga
INVESTERINGSKOSTNAD
2022: 600 tkr (redan beslutad)
2023: 600 tkr
2024: 600 tkr
2025: 600 tkr
2026: 600 tkr
2027: 600 tkr
TIDPLAN
Projektet genomförs löpande.
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Datum

Benämning

2021-12-05

Framtidens avloppsrening i Kungsbacka/prj.nr 5066

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Maurice Bourne, Avloppsrening
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Joakim Ekberg, Projektledning

E-postadress

maurice.bourne@kungsbacka.se

E-postadress

joakim.ekberg@kungsbacka.se

Telefon

0300-83 47 02

Telefon

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I KUNGSBACKA
Projektnr 5066/Projektledare Joakim Ekberg
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Kungsbackas största reningsverk får inom snar framtid kapacitetsbrist och kommer med all sannolikhet
att överskrida sitt befintliga miljötillstånd, om ingenting görs. Bakgrunden till detta är att kommunen
bygger ut, exploaterar för nya bostäder och verksamheter med hög intensitet.
Om Kungsbacka ska klara av och sitt åtagande avseende allmän avloppshantering och rening av
spillvatten framöver måste kommunen nu satsa och investera, samt säkerställa att nödvändiga
miljötillstånd för utsläpp erhålls. Under 2018 utfördes en förstudie som ligger till grund för
tillståndsansökan. Under förstudien studerades och utvärderades olika alternativ för den framtida
avloppsreningen. Slutsatsen blev att utbyggnad av Hammargård ska vara inriktningen för det fortsatta
projektet och Nämnden för Teknik gav förvaltningen i uppdrag att genomföra utredningar,
planeringsarbete och tillståndsansökan för att uppnå avloppsreningskapacitet för 95 000
personekvivalenter inom upptagningsområde för Hammargårds reningsverk.
Under åren 2019 och 2020 har förvaltningen arbetet med att ta fram underlag för ansökan om nytt
miljötillstånd, som lämnade sin till miljöprövningsdelegationen vid Hallands Länsstyrelse i januari 2021.
Under 2021 har vidare arbetet bedrivits med att komplettera miljöansökan till Länstyrelen, vilket har
varit ett omfattande arbete med många fältstudier i Kungsbackaån och Kungsbackafjorden.
Under 2021 har även arbete med att ta fram upphandlingsdokument för en entreprenad i samverkan,
bedrivit. I slutet av augusti skickades en inbjuden om prekvalificering ut och den avgjordes i november
där tre entreprenörer bjöds in att lämna anbud, upphandlingen beräknas färdigställas i februari 2022.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Projektet är avgörande för att säkra framtida spillvattenrening för majoriteten av Kungsbacka kommuns
befolkning.
Projektet bär mot kommunfullmäktiges mål ”En hållbar utveckling och en hälsosam miljö” och
nämnden för Tekniks målområde Kretslopp, där formuleringen anger att: Avloppsvattnet renas med god
marginal till tillståndsgivna gränsvärden och växtnäringen återförs på ett hållbart sätt.
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Satsningen på ökad avloppsreningskapacitet ska ta vara på innovationer, ny teknik, förändrade tankesätt
och beteenden för att skapa en långsiktigt hållbar VA-försörjning i Kungsbacka. Den allmänna
anläggningen för avloppshantering måste klara av att omhänderta spillvatten minst intill år 2050 och
detta på ett säkert sätt med hänsyn till människors hälsa och miljö – där påverkan på västerhavet och
fjorden minimeras. Den nya anläggningen ska uppmuntra och inbjuda till besök och dialog med
allmänheten om avloppsrening. Viktiga grundpelare i projektet ska vara hållbarhet, digitalisering och
arbetsmiljö.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Om inget görs kommer tillståndet på sikt att överskridas. Att överskrida tillstånd är miljöbrott. För att
inte överskrida tillståndet måste Kungsbackas utveckling bromsas och anslutningen av fastigheter som
har enskilt avlopp i dag upphöra. Det skulle innebära att kommunen fortsatt har många enskilda avlopp
med sämre rening än vad ett modernt reningsverk har. Det är ett dåligt val för miljön.
SAMORDNINGSBEHOV
Behov av samråd/samordning med länsstyrelsen, grannar, föreningar samt Miljö & Hälsoskydd.
INVESTERINGSKOSTNAD
Investeringsvolymen per år är mycket osäker eftersom vi i dagsläget inte vet vilka åtgärder som kommer
att krävas för att uppnå tillräcklig kapacitet. Utfall för 2021 kommer inte i närheten av budget på 25
Mkr. Under 2022 kommer projektering börja med antagen entreprenör och det lär inte uppgå till mer än
25 Mkr. Kvarstående skillnad mellan utfall och budget kan rullas med till 2023.Byggnation kommer
tidigast starta i mitten av 2023 och pågå till mitten av 2025.
2021: 25 Mkr (redan beslutat)
2022: 25 Mkr (redan beslutat)
2023: 125 Mkr
2024: 225 Mkr
2025: 100 Mkr
TIDPLAN
2020-2021: Framtagande av tillståndsansökan, miljökonsekvensbeskrivning. Genomförande av samråd.
Inlämning av tillståndsansökan till länsstyrelsen. Komplettering av ansökan och framtagning av
förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenad (partnering).
2022-2023: Upphandling av entreprenör för partnering. Projektering av Hammargårds uppgraderade
rening.
2023-2025: Byggnation
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Datum

Benämning

2020-11-24

Slamavvattning yttre verk

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Maurice Bourne avloppsvattenrening
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Maurice Bourne avloppsvattenrening

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

Maurice.bourne@kungsbacka.se

Maurice.bourne@kungsbacka.se

0300-834072

0300-834072

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Idag förtjockas slammet från Lerkils, Ölmanäs och Kullaviks reningsverk från 1 procent upp till ungefär
4-5 procent torrsubstans innan det transporteras till Hammargårds reningsverk för avvattning i centrifug.
Vi transporterar således 95 procent vatten med varje transport från de övriga verken till Hammargård.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Det här målet bär mot Kungsbackas mål ”En hållbar utveckling och en hälsosam miljö”.
Genom att avvattna slammet på plats på Lerkils, Ölmanäs och Kullaviks reningsverk till en
torrsubstanshalt på över 20 procent kommer transporterna av slam att minska med över 75 procent.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Det är en stor miljövinst att minska dessa (onödiga) transporter av vatten mellan avloppsreningsverken.
Gör vi inte detta fortsätter vi att belasta miljön.
SAMORDNINGSBEHOV
Inget behov.

INVESTERINGSKOSTNAD
Status 2021: Slamavvattning vid yttre verk är med som option i FAR projektet.
2022: 1,5 Mkr (redan beslutad)
2024: 3 Mkr
TIDPLAN
Då slutlig process för slamhantering ännu inte är beslutad, behöver detta projekt vänta något.
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Datum

Benämning

2020-12-15

VUTB Torred (Etapp 2 och 3)

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Annika Malm
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Joakim Ekberg. Projektenheten

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

Annika.malm@kungsbacka.se

Joakim.ekberg@kungabacka.se

0300-83 50 24

VUTB TORRED
Projektnr 5503.
Området Torred på östra sidan av väg 158 i höjd med Kullavik finns med i det VA-saneringsprogram för
åren 2016-2020 som beslutats av Tekniska nämnden. Projektet behövs av miljöskäl. Projektets uppdrag
är att projektera och bygga VA-ledningsnät med två spillvattenpumpstationer.
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Området Torred etapp 2 och 3 finns med i det VA-saneringsprogram för åren 2011-2015 som beslutats
av nämnden för Teknik. Projektet behövs av miljöskäl. Enligt lagen om allmänna vattentjänster § 6 är
kommunen skyldig att tillhandahålla vattentjänster i områden med tätare bebyggelse utifrån de behov
som finns i respektive område. VA-utbyggnad generellt behövs också som en del i arbetet med att uppnå
miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, främst genom att minska utsläpp av näringsämnen till
recipienter som inte uppnår god ekologisk status.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
VA-utbyggnad minskar övergödning och gynnar vattenkvaliteten i hav, sjöar, vattendrag och
grundvatten genom att reningsgraden i kommunala reningsverk i regel är betydligt högre än i enskilda
avloppsanläggningar. VA-utbyggnad bidrar till minskade hälsorisker och rättvisare förutsättningar för
VA-anslutning. VA-utbyggnad medför ökad tillgång till kommunalt VA och möjliggör framtida
bebyggelse med anslutning till kommunalt VA.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Problem med vattentillgång och vattenkvalitet i privata brunnar kvarstår vilket kan leda till
hälsoproblem för invånare. Miljöbelastning från enskilda avlopp kvarstår och bidrar till övergödning och
annan förorening av recipienter. Förutsättningar för anslutning till kommunalt VA i samlad bebyggelse
förblir olika från område till område. I det fall avtalsanslutningar finns kvarstår orättvisa VAförhållanden jämfört med områden inom verksamhetsområde för VA. Befintlig dagvattenhantering
kvarstår. Kommunen förbiser att ta det ansvar som ålagts genom Lagen om allmänna vattentjänster § 6,
vilket kan resultera i rättsprocesser och straffavgifter.
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SAMORDNINGSBEHOV
Lantmäterimyndigheten, Miljö & Hälsoskydd, Länsstyrelsen, fastighetsägare samt entreprenörer.
INVESTERINGSKOSTNAD
Totala utbetalningar beräknas till 66 Mkr och totala inbetalningar beräknas till 32 Mkr.
Projektet finansieras genom VA-taxan, i första hand genom anläggningstaxa för området och i andra
hand genom hela kommunens brukningstaxa.
Allteftersom VA-utbyggnad sker i allt mer otillgängliga områden ökar kostnaderna. Allt fler befintliga
avtalsanslutningar före VA-utbyggnaden ger upphov till större undersökningskostnader.
Avtalasanslutningar minskar samtidigt möjlighet till avgiftsuttag enligt VA-taxan i samband med VAutbyggnaden.
Status 2021: Projektet kommer att avslutas under 2022 och nedan intäkter kvarstår enligt plan.
Utfall 2 tom dags datum är ca 20Mkr. Prognosen är att projektet är betydligt billigare än budget, men
oklart hur mycket då den mest kritiska delen av projektet med schaktning jämte Svenska Kraftnäts
nationella kabel kvarstår. Troligt totalt utfall på 50Mkr
2020-2021: Utgifter 51 Mkr (ingår i projekt 3599 Budget VA-sanering)
2022: Utgifter 15 Mkr, Intäkter 32 Mkr
TIDPLAN
Q1 2020 Byggstart
Q2 2022 Etapp 2 klar. Färdigutbyggt system.

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

2021-11-01

VOMV Hagryd-Dala / Projektnr 5565

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Mathias Pedersen, Planering VA
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Erika Nilsson. Projektenheten

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

Mathias.pedersen@kungsbacka.se

erika.nilsson@kungsbacka.se

0300-83 88 81

0300-83 84 24

VA-UTBYGGNAD VOMV HAGRYD-DALA
Projektnr 5565
Projektet innefattar totalt ca 9 km vatten- och spillvattenledningar och 5 st pumpstationer och 1 st
tryckstegringsstation. Projektet kommer delas in i två etapper.
Etapp 1 innefattar VA-utbyggnad i Karlbotrångsvägen fram till anslutningspunkt vid Särömotet, ca 2000
m. Tryckning över hästhagar och åkermark i Sannå-Dala/Släp, ca 620 m och 100 m schakt.
Etapp 2 innefattar resterande del av området, ca 7400 m ledning och 5 pumpstationer.
Sist i dokumentet finns information om området.
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Området Hagryd-Dala finns med i tidigare VA-saneringsprogram 2008-2012. Enligt lagen om allmänna
vattentjänster § 6 är kommunen skyldig att tillhandahålla vattentjänster i områden med tätare bebyggelse
utifrån de behov som finns i respektive område. VA-utbyggnad generellt behövs också som en del i
arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, främst genom att minska utsläpp av
näringsämnen till recipienter som inte uppnår god ekologisk status.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
VA-utbyggnad minskar övergödning och gynnar vattenkvaliteten i hav, sjöar, vattendrag och
grundvatten genom att reningsgraden i kommunala reningsverk i regel är betydligt högre än i enskilda
avloppsanläggningar. VA-utbyggnad bidrar till minskade hälsorisker och rättvisare förutsättningar för
VA-anslutning. VA-utbyggnad medför ökad tillgång till kommunalt VA och möjliggör framtida
bebyggelse med anslutning till kommunalt VA.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Problem med vattentillgång och vattenkvalitet i privata brunnar kvarstår vilket kan leda till
hälsoproblem för invånare. Miljöbelastning från enskilda avlopp kvarstår och bidrar till övergödning och
annan förorening av recipienter. Förutsättningar för anslutning till kommunalt VA i samlad bebyggelse
förblir olika från område till område. I det fall avtalsanslutningar finns kvarstår orättvisa VAförhållanden jämfört med områden inom verksamhetsområde för VA. Befintlig dagvattenhantering

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)

kvarstår. Kommunen förbiser att ta det ansvar som ålagts genom Lagen om allmänna vattentjänster § 6,
vilket kan resultera i rättsprocesser och straffavgifter.
SAMORDNINGSBEHOV
Lantmäterimyndigheten, Miljö & Hälsoskydd, Länsstyrelsen, Trafikverket, fastighetsägare samt
entreprenörer.
INVESTERINGSKOSTNAD
Totala utbetalningar beräknas till 101 Mkr och totala inbetalningar beräknas till 41,5 Mkr. Summa
kostnader 59,5 Mkr.
År
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Totalt
(kostnader
budget
VAsanering)

Inbetalningar

4 500

37 000

41 500

Utbetalningar

3 000

18 000

21 000

21 000

21 000

17 000

101 000

Summa
kostnader

3 000

18 000

16 500

19 000

20 000

-20 000

59 500

Summor i tusentals kronor.
I föregående års behovsbeskrivning hade den totala utbetalningen beräknats till 94 Mkr. Detta innebär en
ökning på 7 Mkr. Anledningen till detta är att projekteringen är längre gången. Området består av
mycket berg vilket ger ett högre meterpris. Utöver detta har en tryckstegringsstation tillkommit.
Projektet finansieras genom VA-taxan, i första hand genom anläggningstaxa för området och i andra
hand genom hela kommunens brukningstaxa.
Allteftersom VA-utbyggnad sker i allt mer otillgängliga områden ökar kostnaderna. Allt fler befintliga
avtalsanslutningar före VA-utbyggnaden ger upphov till större undersökningskostnader.
Avtalasanslutningar minskar samtidigt möjlighet till avgiftsuttag enligt VA-taxan i samband med VAutbyggnaden.
En täckningsgrad på cirka 40 % har beräknats för projektet. För närvarande utreds huruvida
verksamhetsområde för dagvatten ska inrättas för en del av område. Byggs dagvatten ut ökar
täckningsgraden något.
TIDPLAN
Q3 2021 Detaljprojektering för etapp 1 klar samt alla myndighetsbeslut
Q4 2021 Byggstart Etapp 1.
Q4 2022 Detaljprojektering för etapp 2 klar samt alla myndighetsbeslut.
Q4 2022. Etapp 1 klar. Byggstart etapp 2.
Q1 2023 Byggstart etapp 2.
Q4 2026 Etapp 2 klar. Färdigutbyggt system.
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OMRÅDESBESKRIVNING FRÅN VA-UTBYGGNADSPLANEN
Hagryd-Dala är klassat som Klass 2 enligt VA-saneringsprogrammet 2008-2012.
Klass 2:

Enstaka problem förekommer med förorenade vattentäkter och ytvattenområden.
Dagvattenproblem kan förekomma. Svårigheter att ordna godtagbar enskild
avloppsförsörjning förekommer. Området ligger inom en yta där det i dag är
kapacitetsproblem i VA-systemet. Avståndet är förhållandevis kort till befintligt VA.

Området som benämns Hagryd Dala i VA-saneringsplanen omfattar både Hagryd Dala och Sannå Dala.
På bifogad karta finns en ljusorange markering. Enstaka fastigheter som ligger glesare än övrig
bebyggelse kommer inte att komma med i kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten
även om de finns med i den orangea markeringen. För dessa kan det finnas möjlighet att via egna
ledningar ansluta till en anslutningspunkt så nära det är möjligt utefter VA-nätet som ska byggas ut för
verksamhetsområdet.
Enligt officiell tidsplanen ska VA-sanering i Hagryd Dala och Sannå Dala ske med:
70 fastigheter år 2019
50 fastigheter år 2020
resterande 44 fastigheter vid obestämd tid efter år 2020
Etapper för VA-sanering Hagryd-Dala är inte bestämda ännu. Projektering av VA-ledningar för området
har inte gjorts. Det går därför inte att säga vilken fastighet som kommer att kunna anslutas under vilken
tid. Vad som är planerat är att VA-sanering i Hagryd Dala och Sannå Dala inleds år 2019 och blir klar
några år senare. Tiden som anges för start av VA-sanering kan komma att förskjutas något år beroende
på eventuella oförutsedda problem som uppkommer i arbetet.
Det händer att fastigheter som ligger glest längs ut i områdena inte kommer med i verksamhetsområdet
och därigenom inte får en kommunal anslutning vid VA-sanering. Om så blir fallet med en viss fastighet
vet vi inte förrän något år innan VA-sanering inleds då detaljprojekteringen görs. Exempel på osäkra
fastigheter är Nötegång 7:3, Ekenäs 3:41 och 14 st längst upp i nordost (från Bukärr 34:2 till Nötegång
1:81). Det kan finnas fler eftersom exakt område ännu inte definierats.

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

2020-11-02

VA-utbyggnad Hanhals / Projektnr 4512

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Bengt Gustafsson, Planering VA
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Margarita Kouzina, Projektledning

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

bengt.gustafsson@kungsbacka.se

margarita.kouzina@kungsbacka.se

0300-83 43 43

0300-83 74 35

VA-UTBYGGNAD VOMV HANHALS
Projektnr 4512
136 fastigheter ingår i VA-utbyggnadsområde Hanhals. Av dessa är 6 fastigheter obebyggda.
•
•
•
•
•
•

Cirka 7 km ledningsnät,
2 spillvattenpumpstationer med överbyggnad,
6 spillvattenpumpstationer utan överbyggnad,
12 villapumpar
Bredband byggs fram till 8 spillvattenpumpstationer.
Tillfälliga vägar

KUNGSBACKA KOMMUN
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VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Området Hanhals finns med i tidigare VA-saneringsprogram 2008-2012.
Området Hanhals ingick i klass 3.
Klass 3:

Övriga områden med mindre VA-problem än klass 1 och 2. Idag endast enstaka problem
med den enskilda va-situationen. Stort avstånd till befintligt VA.

Teknik har fått föreläggande från länsstyrelsens att bygga ut spillvattenledningsnät senast den 31
december 2021, Dom, Mark- och miljödomstolen, 2016-01-20. Teknik har begärt att få förlänga tiden
till 31 december 2024.
Enligt lagen om allmänna vattentjänster § 6 är kommunen skyldig att tillhandahålla vattentjänster i
områden med tätare bebyggelse utifrån de behov som finns i respektive område. VA-utbyggnad generellt
behövs också som en del i arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, främst
genom att minska utsläpp av näringsämnen till recipienter som inte uppnår god ekologisk status.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
VA-utbyggnad minskar övergödning och gynnar vattenkvaliteten i hav, sjöar, vattendrag och
grundvatten genom att reningsgraden i kommunala reningsverk i regel är betydligt högre än i enskilda
avloppsanläggningar. VA-utbyggnad bidrar till minskade hälsorisker och rättvisare förutsättningar för
VA-anslutning. VA-utbyggnad medför ökad tillgång till kommunalt VA och möjliggör framtida
bebyggelse med anslutning till kommunalt VA.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Miljöbelastning från enskilda avlopp kvarstår och bidrar till övergödning och annan förorening av
recipienter. Förutsättningar för anslutning till kommunalt VA i samlad bebyggelse förblir olika från
område till område. I det fall avtalsanslutningar finns kvarstår orättvisa VA-förhållanden jämfört med
områden inom verksamhetsområde för VA. Befintlig dagvattenhantering kvarstår. Kommunen förbiser
att ta det ansvar som ålagts genom Lagen om allmänna vattentjänster § 6, vilket kan resultera i
rättsprocesser och straffavgifter.
SAMORDNINGSBEHOV
Lantmäterimyndigheten, Miljö & Hälsoskydd, Länsstyrelsen, fastighetsägare samt entreprenörer.
INVESTERINGSKOSTNAD
År

2021

2022

2023

2024

Totalt

(kostnader budget
VA-sanering)

Inbetalningar

-11 500

Utbetalningar

40 000

53 000

Summa
kostnader

40 000

41 500

-1 500

-13 000
93 000

-1 500

80 000

Summor i tusentals kronor.
Projektet finansieras genom VA - taxan, i första hand genom anläggningstaxa för området och i andra
hand genom hela kommunens brukningstaxa.
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Anläggningsavgift för vattenanslutning är betalt sedan tidigare vilket göra att täckningsgraden i projektet
blir väldigt låg.
En täckningsgrad på cirka 14 % har beräknats för projektet.
TIDPLAN
Q 2 2022 Byggstart
Q 4 2023 Färdigställande av entreprenaden

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

201125

Nya serviser bef anl /Projektnr 3528/3539

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Emanuel Forsell, Kundstöd & Utredning

emanuel.forsell@kungsbacka.se

072-995 37 14

Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Emanuel Forsell, Kundstöd & Utredning

emanuel.forsell@kungsbacka.se

072-995 37 14

Kontaktperson för behovsbeskrivningen

NYA SERVISER BEF ANLÄGG UT/IN OCH EXPLOATERING
Projektnr 3528/3539
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Det finns två olika projekt kopplat till behovsbeskrivningen:
Nya serviser, befintlig anläggning UT, som innebär kostnader för att bygga ut serviser till fastigheter
inom befintliga områden.
Nya serviser, befintlig anläggning IN, som innebär intäkter i form av anläggningsavgifter för fastigheter
inom befintliga områden
Anslutning av fastigheter inom verksamhetsområde styrs av Lag om allmänna vattentjänster (LAV).
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Förser kommuninnevånarna med anslutning till kommunalt dricks-, dag- och spillvatten. Antalet
enskilda avlopp i kommunen minskar.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
De enskilda avloppen består, vilket försämrar miljön. Tillgången till kommunalt dricksvatten ökar inte.
SAMORDNINGSBEHOV
Lantmäterimyndigheten, Miljö & Hälsoskydd, Länsstyrelsen, fastighetsägare, Plan & Bygg, Teknik
Skatt samt entreprenörer.

KUNGSBACKA KOMMUN
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INVESTERINGSKOSTNAD
Intäkterna för projekt 3539 ”Nya serviser befintlig anläggning” har legat högt de senaste åren. Detta ska
jämföras med tidigare budgeten som har legat på 8 Mkr per år i intäkter. De stora intäkterna de senaste
åren kan förklaras med den omfattande anslutningen av VA-föreningar. Med anledning av detta har
budgeten för 3539 höjts upp de kommande 5 åren. Budgeten för 3528 ”Nya serviser befintlig
anläggning” (utgifter) har legat under tidigare budget på 6 500 tkr (fram till 2020). Budgeten dras därför
ner något de kommande åren.
År

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Inbetalningar
3539 Nya serviser befintlig
anläggning

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Utbetalningar
3528 Nya serviser befintlig
anläggning
Summa IN

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Belopp i tusentals kronor.

I tabellen nedan visas utfallet under perioden 2015-2020.
År
2015
2016
Inbetalningar
3539 Nya serviser befintlig
anläggning
Utbetalningar
3528 Nya serviser befintlig
anläggning

23 400

37 300

19 700

29 700

20 209

2020 tom
oktober
16 601

5 300

9 100

3 700

4 600

2 546

2 279

Summa IN

18 100

28 200

15 100

25 100

17 663

14 322

2017

2018

2019

TIDPLAN
Investeringarna genomförs successivt under åren i perioden.

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

2020-11-02

VOMV Släps-Högås / Projektnr 5560

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Bengt Gustafsson, Planering VA
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Margarita Kouzina, Projektledning

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

bengt.gustafsson@kungsbacka.se

margarita.kouzina@kungsbacka.se

0300-83 43 43

0300-83 74 35

VA-UTBYGGNAD VOMV SLÄPS-HÖGÅS
Projektnr 5560

(120 fastigheter I Kungsbacka kommun och 63 fastigheter i Mölndals stad).
•
•
•
•
•
•

Vatten- och spillvattenledningsnät, eventuellt lokala dagvattenlösningar.
C:a 4 spillvattenpumpstationer med överbyggnad,
Bredband byggs fram till 4 spillvattenpumpstationer.
Tillfälliga vägar
Rundmatning av vattenledningsnät (c:a 1,5 km )mellan Släps-Högås och Torred.
Utredning av behovet av rundmatningen kommer att utföras.

KUNGSBACKA KOMMUN
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•

Utbyggnad av sträckan för rundmatning kommer eventuellt att läggas som eget projekt.

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Området Släps-Högås finns med i tidigare VA-saneringsprogram 2008-2012. Enligt lagen om allmänna
vattentjänster § 6 är kommunen skyldig att tillhandahålla vattentjänster i områden med tätare bebyggelse
utifrån de behov som finns i respektive område. VA-utbyggnad generellt behövs också som en del i
arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, främst genom att minska utsläpp av
näringsämnen till recipienter som inte uppnår god ekologisk status.
Utbyggnaden planeras pågå under perioden 2022-2023.
Mölndals stad planerar att ansluta det närliggande området Hällesås till kommunal VA-anläggning
senast år 2027. Hällesås ligger långt ifrån Mölndals befintliga allmänna VA-anläggning och Mölndals
stad har därför kontaktat Teknik om möjlighet att ansluta Hällesås till Kungsbacka kommuns framtida
allmänna VA-anläggning som ska byggas ut för området Släps-Högås.

VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
VA-utbyggnad minskar övergödning och gynnar vattenkvaliteten i hav, sjöar, vattendrag och
grundvatten genom att reningsgraden i kommunala reningsverk i regel är betydligt högre än i enskilda
avloppsanläggningar. VA-utbyggnad bidrar till minskade hälsorisker och rättvisare förutsättningar för
VA-anslutning. VA-utbyggnad medför ökad tillgång till kommunalt VA och möjliggör framtida
bebyggelse med anslutning till kommunalt VA.

VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Problem med vattentillgång och vattenkvalitet i privata brunnar kvarstår vilket kan leda till
hälsoproblem för invånare. Miljöbelastning från enskilda avlopp kvarstår och bidrar till övergödning och
annan förorening av recipienter. Förutsättningar för anslutning till kommunalt VA i samlad bebyggelse
förblir olika från område till område. I det fall avtalsanslutningar finns kvarstår orättvisa VAförhållanden jämfört med områden inom verksamhetsområde för VA. Befintlig dagvattenhantering
kvarstår. Kommunen förbiser att ta det ansvar som ålagts genom Lagen om allmänna vattentjänster § 6,
vilket kan resultera i rättsprocesser och straffavgifter.
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SAMORDNINGSBEHOV
Lantmäterimyndigheten, Miljö & Hälsoskydd, Länsstyrelsen, fastighetsägare, Plan & Bygg, Teknik
Skatt samt entreprenörer.
INVESTERINGSKOSTNAD
År

2022

2023

2024

2025

Totalt

(obebyggda
byggrätter)
Inbetalningar
Utbetalningar

-29 000
50 000

23 000

-8 000

17 500

-37 000
90 500

Summor i tusentals kronor.
Projektet finansieras genom VA-taxan, i första hand genom anläggningstaxa för området och i andra
hand genom hela kommunens brukningstaxa.
Allteftersom VA-utbyggnad sker i allt mer otillgängliga områden ökar kostnaderna. Allt fler befintliga
avtalsanslutningar före VA-utbyggnaden ger upphov till större undersökningskostnader.
Avtalasanslutningar minskar samtidigt möjlighet till avgiftsuttag enligt VA-taxan i samband med VAutbyggnaden.
En täckningsgrad på cirka 41 % har beräknats för projektet.
TIDPLAN
Q1 2022 Byggstart
Q4 2023 Färdigställande av entreprenaden

OMRÅDESBESKRIVNING FRÅN VA-UTBYGGNADSPLANEN
Släps-Högås är klassat som Klass 2 enligt VA-saneringsprogrammet 2008-2012.
Klass 2:

Enstaka problem förekommer med förorenade vattentäkter och ytvattenområden.
Dagvattenproblem kan förekomma. Svårigheter att ordna godtagbar enskild
avloppsförsörjning förekommer. Området ligger inom en yta där det i dag är
kapacitetsproblem i VA-systemet. Avståndet är förhållandevis kort till befintligt VA.
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Datum

Benämning

2021-11-02

VOMV 405 Lerberg / Projektnr: 5094

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Mathias Pedersen, Planering VA
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Astrid Nilsson, planering VA
Hannes Rydberg, planering VA

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

mathias.pedersen@kungsbacka.se

astrid.nilsson@kungsbacka.se
hannes.rydberg@kungsbacka.se

0300-83 88 81

0300-83 78 57
0300-83 46 67

VA-UTBYGGNAD VOMV 405 Lerberg
Projektnr: 5094
Sist i dokumentet (på sida 3) finns områdesbeskrivningen från VA-utbyggnadsplanen.
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
VA-utbyggnad genomförs utifrån Kungsbacka kommuns VA-utbyggnadsplan, som fastställts i
kommunfullmäktige 2020-09-08. Enligt lagen om allmänna vattentjänster § 6 är kommunen skyldig att
tillhandahålla vattentjänster i områden med tätare bebyggelse utifrån de behov som finns i respektive
område. VA-utbyggnad generellt behövs också som en del i arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormer
för vattenförekomster, främst genom att minska utsläpp av näringsämnen till recipienter som inte uppnår
god ekologisk status.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
VA-utbyggnad minskar övergödning och gynnar vattenkvaliteten i hav, sjöar, vattendrag och
grundvatten genom att reningsgraden i kommunala reningsverk i regel är betydligt högre än i enskilda
avloppsanläggningar. VA-utbyggnad bidrar till minskade hälsorisker och rättvisare förutsättningar för
VA-anslutning. VA-utbyggnad medför ökad tillgång till kommunalt VA och möjliggör framtida
bebyggelse med anslutning till kommunalt VA.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Problem med vattentillgång och vattenkvalitet i privata brunnar kvarstår vilket kan leda till
hälsoproblem för invånare. Miljöbelastning från enskilda avlopp kvarstår och bidrar till övergödning och
annan förorening av recipienter. Förutsättningar för anslutning till kommunalt VA i samlad bebyggelse
förblir olika från område till område. I det fall avtalsanslutningar finns kvarstår orättvisa VAförhållanden jämfört med områden inom verksamhetsområde för VA. Avtalsanslutna föreningar riskerar
att råka ut för svårigheter i förvaltningen av ledningsnät som inte kan lösas utan kommunens
inblandning. Befintlig dagvattenhantering kvarstår. Kommunen förbiser att ta det ansvar som ålagts
genom Lagen om allmänna vattentjänster § 6, vilket kan resultera i rättsprocesser och straffavgifter.

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)

SAMORDNINGSBEHOV
Lantmäterimyndigheten, Miljö & Hälsoskydd, Länsstyrelsen, fastighetsägare, Plan & Bygg, Teknik
Skatt samt entreprenörer.
INVESTERINGSKOSTNAD
Denna tidiga budgetering tar inte hänsyn till områdenas karaktär eller andel avtalsanslutna fastigheter.
Alla kostnader här är angivna utifrån grovt uppskattade schablonvärden. När förstudien är klar kommer
intäkter och kostnader att anges mer precist. Då schablonvärdena utgår från uppskattad kostnad per
fastighet kan det hända att stora områden har en överskattad kostnad medan små områden har en
underskattad kostnad. Kostnader är beroende av vilka vattentjänster som ska byggas ut och vilka
ledningsnät som ska tas över, vilket kommer att avgöras under förstudien. Så snart förstudien är klar
kommer budgeten att uppdateras till mer rättvisande värden. Att avtalsanslutna ledningar och
ledningsnät antingen förblir förenings- eller privatägda, eller också övertas till en okänd kostnad innebär
stora osäkerhetsmoment i denna budgetering, som görs före förstudien.
År

2023

2024

2025

2026

2027

Inbetalningar

0

4000

0

0

0

Utbetalningar

7000

0

0

0

0

Summa
kostnader

7000

-4000

0

0

0

Summor i tusentals kronor.
TIDPLAN
2021 Q2 Förstudie färdig
2022 Q4 Färdig detaljprojektering och alla myndighetsbeslut/tillstånd klara
2023 Q1 Start på genomförandefas
2024 Q1 Utbyggt system och fastighetsägare ska ha blivit anvisade förbindelsepunkt
2024 Q2 Avslut, utvärdering och kunskapsåterföring.

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)

OMRÅDESBESKRIVNING FRÅN VA-UTBYGGNADSPLANEN

BEHOVSBESKRIVNING

1 (3)

Datum

Benämning

2021-11-02

VOMV 401 Alafors / Projektnr: 5088

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Mathias Pedersen, Planering VA
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Astrid Nilsson, planering VA
Hannes Rydberg, planering VA

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

mathias.pedersen@kungsbacka.se

astrid.nilsson@kungsbacka.se
hannes.rydberg@kungsbacka.se

0300-83 88 81

0300-83 78 57
0300-83 46 67

VA-UTBYGGNAD VOMV 401 ALAFORS
Projektnr: 5088
Sist i dokumentet (på sida 3) finns områdesbeskrivningen från VA-utbyggnadsplanen.
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
VA-utbyggnad genomförs utifrån Kungsbacka kommuns VA-utbyggnadsplan, som fastställts i
kommunfullmäktige 2020-09-08. Enligt lagen om allmänna vattentjänster § 6 är kommunen skyldig att
tillhandahålla vattentjänster i områden med tätare bebyggelse utifrån de behov som finns i respektive
område. VA-utbyggnad generellt behövs också som en del i arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormer
för vattenförekomster, främst genom att minska utsläpp av näringsämnen till recipienter som inte uppnår
god ekologisk status.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
VA-utbyggnad minskar övergödning och gynnar vattenkvaliteten i hav, sjöar, vattendrag och
grundvatten genom att reningsgraden i kommunala reningsverk i regel är betydligt högre än i enskilda
avloppsanläggningar. VA-utbyggnad bidrar till minskade hälsorisker och rättvisare förutsättningar för
VA-anslutning. VA-utbyggnad medför ökad tillgång till kommunalt VA och möjliggör framtida
bebyggelse med anslutning till kommunalt VA.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Problem med vattentillgång och vattenkvalitet i privata brunnar kvarstår vilket kan leda till
hälsoproblem för invånare. Miljöbelastning från enskilda avlopp kvarstår och bidrar till övergödning och
annan förorening av recipienter. Förutsättningar för anslutning till kommunalt VA i samlad bebyggelse
förblir olika från område till område. I det fall avtalsanslutningar finns kvarstår orättvisa VAförhållanden jämfört med områden inom verksamhetsområde för VA. Avtalsanslutna föreningar riskerar
att råka ut för svårigheter i förvaltningen av ledningsnät som inte kan lösas utan kommunens
inblandning. Befintlig dagvattenhantering kvarstår. Kommunen förbiser att ta det ansvar som ålagts
genom Lagen om allmänna vattentjänster § 6, vilket kan resultera i rättsprocesser och straffavgifter.

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)

SAMORDNINGSBEHOV
Lantmäterimyndigheten, Miljö & Hälsoskydd, Länsstyrelsen, fastighetsägare, Plan & Bygg, Teknik
Skatt samt entreprenörer.
INVESTERINGSKOSTNAD
Denna tidiga budgetering tar inte hänsyn till områdenas karaktär eller andel avtalsanslutna fastigheter.
Alla kostnader här är angivna utifrån grovt uppskattade schablonvärden. När förstudien är klar kommer
intäkter och kostnader att anges mer precist. Då schablonvärdena utgår från uppskattad kostnad per
fastighet kan det hända att stora områden har en överskattad kostnad medan små områden har en
underskattad kostnad. Kostnader är beroende av vilka vattentjänster som ska byggas ut och vilka
ledningsnät som ska tas över, vilket kommer att avgöras under förstudien. Så snart förstudien är klar
kommer budgeten att uppdateras till mer rättvisande värden. Att avtalsanslutna ledningar och
ledningsnät antingen förblir förenings- eller privatägda, eller också övertas till en okänd kostnad innebär
stora osäkerhetsmoment i denna budgetering, som görs före förstudien.
År

2023

2024

2025

2026

2027

Inbetalningar

0

0

0

19000

0

Utbetalningar

0

0

29000

0

0

Summa
kostnader

0

0

29000

-19000

0

Summor i tusentals kronor.
TIDPLAN
2022 Q2 Förstudie färdig
2024 Q4 Färdig detaljprojektering och alla myndighetsbeslut/tillstånd klara
2025 Q1 Start på genomförandefas
2026 Q2 Utbyggt system och fastighetsägare ska ha blivit anvisade förbindelsepunkt
2026 Q3 Avslut, utvärdering och kunskapsåterföring

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)

OMRÅDESBESKRIVNING FRÅN VA-UTBYGGNADSPLANEN

BEHOVSBESKRIVNING

1 (3)

Datum

Benämning

2021-11-02

VOMV 305 Runsås / Projektnr: 5095

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Mathias Pedersen, Planering VA
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Astrid Nilsson, planering VA
Hannes Rydberg, planering VA

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

mathias.pedersen@kungsbacka.se

astrid.nilsson@kungsbacka.se
hannes.rydberg@kungsbacka.se

0300-83 88 81

0300-83 78 57
0300-83 46 67

VA-UTBYGGNAD VOMV 305 RUNSÅS
Projektnr: 5095
Sist i dokumentet (på sida 3) finns områdesbeskrivningen från VA-utbyggnadsplanen.
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
VA-utbyggnad genomförs utifrån Kungsbacka kommuns VA-utbyggnadsplan, som fastställts i
kommunfullmäktige 2020-09-08. Enligt lagen om allmänna vattentjänster § 6 är kommunen skyldig att
tillhandahålla vattentjänster i områden med tätare bebyggelse utifrån de behov som finns i respektive
område. VA-utbyggnad generellt behövs också som en del i arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormer
för vattenförekomster, främst genom att minska utsläpp av näringsämnen till recipienter som inte uppnår
god ekologisk status.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
VA-utbyggnad minskar övergödning och gynnar vattenkvaliteten i hav, sjöar, vattendrag och
grundvatten genom att reningsgraden i kommunala reningsverk i regel är betydligt högre än i enskilda
avloppsanläggningar. VA-utbyggnad bidrar till minskade hälsorisker och rättvisare förutsättningar för
VA-anslutning. VA-utbyggnad medför ökad tillgång till kommunalt VA och möjliggör framtida
bebyggelse med anslutning till kommunalt VA.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Problem med vattentillgång och vattenkvalitet i privata brunnar kvarstår vilket kan leda till
hälsoproblem för invånare. Miljöbelastning från enskilda avlopp kvarstår och bidrar till övergödning och
annan förorening av recipienter. Förutsättningar för anslutning till kommunalt VA i samlad bebyggelse
förblir olika från område till område. I det fall avtalsanslutningar finns kvarstår orättvisa VAförhållanden jämfört med områden inom verksamhetsområde för VA. Avtalsanslutna föreningar riskerar
att råka ut för svårigheter i förvaltningen av ledningsnät som inte kan lösas utan kommunens
inblandning. Befintlig dagvattenhantering kvarstår. Kommunen förbiser att ta det ansvar som ålagts
genom Lagen om allmänna vattentjänster § 6, vilket kan resultera i rättsprocesser och straffavgifter.

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)

SAMORDNINGSBEHOV
Lantmäterimyndigheten, Miljö & Hälsoskydd, Länsstyrelsen, fastighetsägare, Plan & Bygg, Teknik
Skatt samt entreprenörer.
INVESTERINGSKOSTNAD
Denna tidiga budgetering tar inte hänsyn till områdenas karaktär eller andel avtalsanslutna fastigheter.
Alla kostnader här är angivna utifrån grovt uppskattade schablonvärden. När förstudien är klar kommer
intäkter och kostnader att anges mer precist. Då schablonvärdena utgår från uppskattad kostnad per
fastighet kan det hända att stora områden har en överskattad kostnad medan små områden har en
underskattad kostnad. Kostnader är beroende av vilka vattentjänster som ska byggas ut och vilka
ledningsnät som ska tas över, vilket kommer att avgöras under förstudien. Så snart förstudien är klar
kommer budgeten att uppdateras till mer rättvisande värden. Att avtalsanslutna ledningar och
ledningsnät antingen förblir förenings- eller privatägda, eller också övertas till en okänd kostnad innebär
stora osäkerhetsmoment i denna budgetering, som görs före förstudien.
År

2023

2024

2025

2026

2027

Inbetalningar

0

0

0

49000

0

Utbetalningar

0

0

75000

0

0

Summa
kostnader

0

0

75000

-49000

0

Summor i tusentals kronor.
TIDPLAN
2022 Q2 Förstudie färdig
2024 Q4 Färdig detaljprojektering och alla myndighetsbeslut/tillstånd klara
2025 Q1 Start på genomförandefas
2026 Q2 Utbyggt system och fastighetsägare ska ha blivit anvisade förbindelsepunkt
2026 Q3 Avslut, utvärdering och kunskapsåterföring

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)

OMRÅDESBESKRIVNING FRÅN VA-UTBYGGNADSPLANEN

BEHOVSBESKRIVNING

1 (3)

Datum

Benämning

2021-11-02

VOMV 407 Voxlöv / Projektnr: 550F

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Mathias Pedersen, Planering VA
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Astrid Nilsson, planering VA
Hannes Rydberg, planering VA

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

mathias.pedersen@kungsbacka.se

astrid.nilsson@kungsbacka.se
hannes.rydberg@kungsbacka.se

0300-83 88 81

0300-83 78 57
0300-83 46 67

VA-UTBYGGNAD VOMV 407 VOXLÖV
Projektnr: 550F
Sist i dokumentet (på sida 3) finns områdesbeskrivningen från VA-utbyggnadsplanen.
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
VA-utbyggnad genomförs utifrån Kungsbacka kommuns VA-utbyggnadsplan, som fastställts i
kommunfullmäktige 2020-09-08. Enligt lagen om allmänna vattentjänster § 6 är kommunen skyldig att
tillhandahålla vattentjänster i områden med tätare bebyggelse utifrån de behov som finns i respektive
område. VA-utbyggnad generellt behövs också som en del i arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormer
för vattenförekomster, främst genom att minska utsläpp av näringsämnen till recipienter som inte uppnår
god ekologisk status.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
VA-utbyggnad minskar övergödning och gynnar vattenkvaliteten i hav, sjöar, vattendrag och
grundvatten genom att reningsgraden i kommunala reningsverk i regel är betydligt högre än i enskilda
avloppsanläggningar. VA-utbyggnad bidrar till minskade hälsorisker och rättvisare förutsättningar för
VA-anslutning. VA-utbyggnad medför ökad tillgång till kommunalt VA och möjliggör framtida
bebyggelse med anslutning till kommunalt VA.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Problem med vattentillgång och vattenkvalitet i privata brunnar kvarstår vilket kan leda till
hälsoproblem för invånare. Miljöbelastning från enskilda avlopp kvarstår och bidrar till övergödning och
annan förorening av recipienter. Förutsättningar för anslutning till kommunalt VA i samlad bebyggelse
förblir olika från område till område. I det fall avtalsanslutningar finns kvarstår orättvisa VAförhållanden jämfört med områden inom verksamhetsområde för VA. Avtalsanslutna föreningar riskerar
att råka ut för svårigheter i förvaltningen av ledningsnät som inte kan lösas utan kommunens
inblandning. Befintlig dagvattenhantering kvarstår. Kommunen förbiser att ta det ansvar som ålagts
genom Lagen om allmänna vattentjänster § 6, vilket kan resultera i rättsprocesser och straffavgifter.

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)

SAMORDNINGSBEHOV
Lantmäterimyndigheten, Miljö & Hälsoskydd, Länsstyrelsen, fastighetsägare, Plan & Bygg, Teknik
Skatt samt entreprenörer.
INVESTERINGSKOSTNAD
Denna tidiga budgetering tar inte hänsyn till områdenas karaktär eller andel avtalsanslutna fastigheter.
Alla kostnader här är angivna utifrån grovt uppskattade schablonvärden. När förstudien är klar kommer
intäkter och kostnader att anges mer precist. Då schablonvärdena utgår från uppskattad kostnad per
fastighet kan det hända att stora områden har en överskattad kostnad medan små områden har en
underskattad kostnad. Kostnader är beroende av vilka vattentjänster som ska byggas ut och vilka
ledningsnät som ska tas över, vilket kommer att avgöras under förstudien. Så snart förstudien är klar
kommer budgeten att uppdateras till mer rättvisande värden. Att avtalsanslutna ledningar och
ledningsnät antingen förblir förenings- eller privatägda, eller också övertas till en okänd kostnad innebär
stora osäkerhetsmoment i denna budgetering, som görs före förstudien.
År

2023

2024

2025

2026

2027

Inbetalningar

0

0

4000

0

0

Utbetalningar

0

0

6000

0

0

Summa
kostnader

0

0

2000

0

0

Summor i tusentals kronor.
TIDPLAN
2022 Q2 Förstudie färdig
2024 Q4 Färdig detaljprojektering och alla myndighetsbeslut/tillstånd klara
2025 Q1 Start på genomförandefas
2025 Q3 Utbyggt system och fastighetsägare ska ha blivit anvisade förbindelsepunkt
2025 Q4 Avslut, utvärdering och kunskapsåterföring.

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)

OMRÅDESBESKRIVNING FRÅN VA-UTBYGGNADSPLANEN

BEHOVSBESKRIVNING

1 (3)

Datum

Benämning

2021-11-02

VOMV 803 Kläppa / Projektnr: 550G

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Mathias Pedersen, Planering VA
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Astrid Nilsson, planering VA
Hannes Rydberg, planering VA

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

mathias.pedersen@kungsbacka.se

astrid.nilsson@kungsbacka.se
hannes.rydberg@kungsbacka.se

0300-83 88 81

0300-83 78 57
0300-83 46 67

VA-UTBYGGNAD VOMV 803 KLÄPPA
Projektnr: 550G
Sist i dokumentet (på sida 3) finns områdesbeskrivningen från VA-utbyggnadsplanen.
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
VA-utbyggnad genomförs utifrån Kungsbacka kommuns VA-utbyggnadsplan, som fastställts i
kommunfullmäktige 2020-09-08. Enligt lagen om allmänna vattentjänster § 6 är kommunen skyldig att
tillhandahålla vattentjänster i områden med tätare bebyggelse utifrån de behov som finns i respektive
område. VA-utbyggnad generellt behövs också som en del i arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormer
för vattenförekomster, främst genom att minska utsläpp av näringsämnen till recipienter som inte uppnår
god ekologisk status.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
VA-utbyggnad minskar övergödning och gynnar vattenkvaliteten i hav, sjöar, vattendrag och
grundvatten genom att reningsgraden i kommunala reningsverk i regel är betydligt högre än i enskilda
avloppsanläggningar. VA-utbyggnad bidrar till minskade hälsorisker och rättvisare förutsättningar för
VA-anslutning. VA-utbyggnad medför ökad tillgång till kommunalt VA och möjliggör framtida
bebyggelse med anslutning till kommunalt VA.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Problem med vattentillgång och vattenkvalitet i privata brunnar kvarstår vilket kan leda till
hälsoproblem för invånare. Miljöbelastning från enskilda avlopp kvarstår och bidrar till övergödning och
annan förorening av recipienter. Förutsättningar för anslutning till kommunalt VA i samlad bebyggelse
förblir olika från område till område. I det fall avtalsanslutningar finns kvarstår orättvisa VAförhållanden jämfört med områden inom verksamhetsområde för VA. Avtalsanslutna föreningar riskerar
att råka ut för svårigheter i förvaltningen av ledningsnät som inte kan lösas utan kommunens
inblandning. Befintlig dagvattenhantering kvarstår. Kommunen förbiser att ta det ansvar som ålagts
genom Lagen om allmänna vattentjänster § 6, vilket kan resultera i rättsprocesser och straffavgifter.

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)

SAMORDNINGSBEHOV
Lantmäterimyndigheten, Miljö & Hälsoskydd, Länsstyrelsen, fastighetsägare, Plan & Bygg, Teknik
Skatt samt entreprenörer.
INVESTERINGSKOSTNAD
Denna tidiga budgetering tar inte hänsyn till områdenas karaktär eller andel avtalsanslutna fastigheter.
Alla kostnader här är angivna utifrån grovt uppskattade schablonvärden. När förstudien är klar kommer
intäkter och kostnader att anges mer precist. Då schablonvärdena utgår från uppskattad kostnad per
fastighet kan det hända att stora områden har en överskattad kostnad medan små områden har en
underskattad kostnad. Kostnader är beroende av vilka vattentjänster som ska byggas ut och vilka
ledningsnät som ska tas över, vilket kommer att avgöras under förstudien. Så snart förstudien är klar
kommer budgeten att uppdateras till mer rättvisande värden. Att avtalsanslutna ledningar och
ledningsnät antingen förblir förenings- eller privatägda, eller också övertas till en okänd kostnad innebär
stora osäkerhetsmoment i denna budgetering, som görs före förstudien.
År

2023

2024

2025

2026

2027

Inbetalningar

0

0

5000

0

0

Utbetalningar

0

0

7000

0

0

Summa
kostnader

0

0

2000

0

0

Summor i tusentals kronor.
TIDPLAN
2022 Q2 Förstudie färdig
2024 Q4 Färdig detaljprojektering och alla myndighetsbeslut/tillstånd klara
2025 Q1 Start på genomförandefas
2025 Q3 Utbyggt system och fastighetsägare ska ha blivit anvisade förbindelsepunkt
2025 Q4 Avslut, utvärdering och kunskapsåterföring.

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)

OMRÅDESBESKRIVNING FRÅN VA-UTBYGGNADSPLANEN

BEHOVSBESKRIVNING

1 (3)

Datum

Benämning

2021-11-02

VOMV 804 Buared / Projektnr: 550H

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Mathias Pedersen, Planering VA
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Astrid Nilsson, planering VA
Hannes Rydberg, planering VA

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

mathias.pedersen@kungsbacka.se

astrid.nilsson@kungsbacka.se
hannes.rydberg@kungsbacka.se

0300-83 88 81

0300-83 78 57
0300-83 46 67

VA-UTBYGGNAD VOMV 804 BUARED
Projektnr: 550H
Sist i dokumentet (på sida 3) finns områdesbeskrivningen från VA-utbyggnadsplanen.
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
VA-utbyggnad genomförs utifrån Kungsbacka kommuns VA-utbyggnadsplan, som fastställts i
kommunfullmäktige 2020-09-08. Enligt lagen om allmänna vattentjänster § 6 är kommunen skyldig att
tillhandahålla vattentjänster i områden med tätare bebyggelse utifrån de behov som finns i respektive
område. VA-utbyggnad generellt behövs också som en del i arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormer
för vattenförekomster, främst genom att minska utsläpp av näringsämnen till recipienter som inte uppnår
god ekologisk status.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
VA-utbyggnad minskar övergödning och gynnar vattenkvaliteten i hav, sjöar, vattendrag och
grundvatten genom att reningsgraden i kommunala reningsverk i regel är betydligt högre än i enskilda
avloppsanläggningar. VA-utbyggnad bidrar till minskade hälsorisker och rättvisare förutsättningar för
VA-anslutning. VA-utbyggnad medför ökad tillgång till kommunalt VA och möjliggör framtida
bebyggelse med anslutning till kommunalt VA.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Problem med vattentillgång och vattenkvalitet i privata brunnar kvarstår vilket kan leda till
hälsoproblem för invånare. Miljöbelastning från enskilda avlopp kvarstår och bidrar till övergödning och
annan förorening av recipienter. Förutsättningar för anslutning till kommunalt VA i samlad bebyggelse
förblir olika från område till område. I det fall avtalsanslutningar finns kvarstår orättvisa VAförhållanden jämfört med områden inom verksamhetsområde för VA. Avtalsanslutna föreningar riskerar
att råka ut för svårigheter i förvaltningen av ledningsnät som inte kan lösas utan kommunens
inblandning. Befintlig dagvattenhantering kvarstår. Kommunen förbiser att ta det ansvar som ålagts
genom Lagen om allmänna vattentjänster § 6, vilket kan resultera i rättsprocesser och straffavgifter.

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)

SAMORDNINGSBEHOV
Lantmäterimyndigheten, Miljö & Hälsoskydd, Länsstyrelsen, fastighetsägare, Plan & Bygg, Teknik
Skatt samt entreprenörer.
INVESTERINGSKOSTNAD
Denna tidiga budgetering tar inte hänsyn till områdenas karaktär eller andel avtalsanslutna fastigheter.
Alla kostnader här är angivna utifrån grovt uppskattade schablonvärden. När förstudien är klar kommer
intäkter och kostnader att anges mer precist. Då schablonvärdena utgår från uppskattad kostnad per
fastighet kan det hända att stora områden har en överskattad kostnad medan små områden har en
underskattad kostnad. Kostnader är beroende av vilka vattentjänster som ska byggas ut och vilka
ledningsnät som ska tas över, vilket kommer att avgöras under förstudien. Så snart förstudien är klar
kommer budgeten att uppdateras till mer rättvisande värden. Att avtalsanslutna ledningar och
ledningsnät antingen förblir förenings- eller privatägda, eller också övertas till en okänd kostnad innebär
stora osäkerhetsmoment i denna budgetering, som görs före förstudien.
År

2023

2024

2025

2026

2027

Inbetalningar

0

0

0

13000

0

Utbetalningar

0

0

20000

0

0

Summa
kostnader

0

0

20000

-13000

0

Summor i tusentals kronor.
TIDPLAN
2022 Q2 Förstudie färdig
2024 Q4 Färdig detaljprojektering och alla myndighetsbeslut/tillstånd klara
2025 Q1 Start på genomförandefas
2025 Q4 Utbyggt system och fastighetsägare ska ha blivit anvisade förbindelsepunkt
2026 Q1 Avslut, utvärdering och kunskapsåterföring.

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)

OMRÅDESBESKRIVNING FRÅN VA-UTBYGGNADSPLANEN

BEHOVSBESKRIVNING

1 (3)

Datum

Benämning

2021-11-02

VOMV 216 Sönnerbergen / Projektnr: 550I

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Mathias Pedersen, Planering VA
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Astrid Nilsson, planering VA
Hannes Rydberg, planering VA

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

mathias.pedersen@kungsbacka.se

astrid.nilsson@kungsbacka.se
hannes.rydberg@kungsbacka.se

0300-83 88 81

0300-83 78 57
0300-83 46 67

VA-UTBYGGNAD VOMV 216 SÖNNERBERGEN
Projektnr: 550I
Sist i dokumentet (på sida 3) finns områdesbeskrivningen från VA-utbyggnadsplanen.
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
VA-utbyggnad genomförs utifrån Kungsbacka kommuns VA-utbyggnadsplan, som fastställts i
kommunfullmäktige 2020-09-08. Enligt lagen om allmänna vattentjänster § 6 är kommunen skyldig att
tillhandahålla vattentjänster i områden med tätare bebyggelse utifrån de behov som finns i respektive
område. VA-utbyggnad generellt behövs också som en del i arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormer
för vattenförekomster, främst genom att minska utsläpp av näringsämnen till recipienter som inte uppnår
god ekologisk status.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
VA-utbyggnad minskar övergödning och gynnar vattenkvaliteten i hav, sjöar, vattendrag och
grundvatten genom att reningsgraden i kommunala reningsverk i regel är betydligt högre än i enskilda
avloppsanläggningar. VA-utbyggnad bidrar till minskade hälsorisker och rättvisare förutsättningar för
VA-anslutning. VA-utbyggnad medför ökad tillgång till kommunalt VA och möjliggör framtida
bebyggelse med anslutning till kommunalt VA.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Problem med vattentillgång och vattenkvalitet i privata brunnar kvarstår vilket kan leda till
hälsoproblem för invånare. Miljöbelastning från enskilda avlopp kvarstår och bidrar till övergödning och
annan förorening av recipienter. Förutsättningar för anslutning till kommunalt VA i samlad bebyggelse
förblir olika från område till område. I det fall avtalsanslutningar finns kvarstår orättvisa VAförhållanden jämfört med områden inom verksamhetsområde för VA. Avtalsanslutna föreningar riskerar
att råka ut för svårigheter i förvaltningen av ledningsnät som inte kan lösas utan kommunens
inblandning. Befintlig dagvattenhantering kvarstår. Kommunen förbiser att ta det ansvar som ålagts
genom Lagen om allmänna vattentjänster § 6, vilket kan resultera i rättsprocesser och straffavgifter.

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)

SAMORDNINGSBEHOV
Lantmäterimyndigheten, Miljö & Hälsoskydd, Länsstyrelsen, fastighetsägare, Plan & Bygg, Teknik
Skatt samt entreprenörer.
INVESTERINGSKOSTNAD
Denna tidiga budgetering tar inte hänsyn till områdenas karaktär eller andel avtalsanslutna fastigheter.
Alla kostnader här är angivna utifrån grovt uppskattade schablonvärden. När förstudien är klar kommer
intäkter och kostnader att anges mer precist. Då schablonvärdena utgår från uppskattad kostnad per
fastighet kan det hända att stora områden har en överskattad kostnad medan små områden har en
underskattad kostnad. Kostnader är beroende av vilka vattentjänster som ska byggas ut och vilka
ledningsnät som ska tas över, vilket kommer att avgöras under förstudien. Så snart förstudien är klar
kommer budgeten att uppdateras till mer rättvisande värden. Att avtalsanslutna ledningar och
ledningsnät antingen förblir förenings- eller privatägda, eller också övertas till en okänd kostnad innebär
stora osäkerhetsmoment i denna budgetering, som görs före förstudien.
År

2023

2024

2025

2026

2027

Inbetalningar

0

0

53 000

0

0

Utbetalningar

0

0

81 000

0

0

Summa
kostnader

0

0

28 000

0

0

Summor i tusentals kronor.
TIDPLAN
2022 Q3 Förstudie färdig
2024 Q4 Färdig detaljprojektering och alla myndighetsbeslut/tillstånd klara
2025 Q1 Start på genomförandefas
2025 Q3 Utbyggt system och fastighetsägare ska ha blivit anvisade förbindelsepunkt
2025 Q4 Avslut, utvärdering och kunskapsåterföring.

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)

OMRÅDESBESKRIVNING FRÅN VA-UTBYGGNADSPLANEN

BEHOVSBESKRIVNING

1 (3)

Datum

Benämning

2021-11-02

VOMV 108 Guntofta Släp / Projektnr: saknas

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Mathias Pedersen, Planering VA
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Astrid Nilsson, planering VA
Hannes Rydberg, planering VA

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

mathias.pedersen@kungsbacka.se

astrid.nilsson@kungsbacka.se
hannes.rydberg@kungsbacka.se

0300-83 88 81

0300-83 78 57
0300-83 46 67

VA-UTBYGGNAD VOMV 108 GUNTOFTA SLÄP
Projektnr: saknas
Sist i dokumentet (på sida 3) finns områdesbeskrivningen från VA-utbyggnadsplanen.
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
VA-utbyggnad genomförs utifrån Kungsbacka kommuns VA-utbyggnadsplan, som fastställts i
kommunfullmäktige 2020-09-08. Enligt lagen om allmänna vattentjänster § 6 är kommunen skyldig att
tillhandahålla vattentjänster i områden med tätare bebyggelse utifrån de behov som finns i respektive
område. VA-utbyggnad generellt behövs också som en del i arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormer
för vattenförekomster, främst genom att minska utsläpp av näringsämnen till recipienter som inte uppnår
god ekologisk status.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
VA-utbyggnad minskar övergödning och gynnar vattenkvaliteten i hav, sjöar, vattendrag och
grundvatten genom att reningsgraden i kommunala reningsverk i regel är betydligt högre än i enskilda
avloppsanläggningar. VA-utbyggnad bidrar till minskade hälsorisker och rättvisare förutsättningar för
VA-anslutning. VA-utbyggnad medför ökad tillgång till kommunalt VA och möjliggör framtida
bebyggelse med anslutning till kommunalt VA.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Problem med vattentillgång och vattenkvalitet i privata brunnar kvarstår vilket kan leda till
hälsoproblem för invånare. Miljöbelastning från enskilda avlopp kvarstår och bidrar till övergödning och
annan förorening av recipienter. Förutsättningar för anslutning till kommunalt VA i samlad bebyggelse
förblir olika från område till område. I det fall avtalsanslutningar finns kvarstår orättvisa VAförhållanden jämfört med områden inom verksamhetsområde för VA. Avtalsanslutna föreningar riskerar
att råka ut för svårigheter i förvaltningen av ledningsnät som inte kan lösas utan kommunens
inblandning. Befintlig dagvattenhantering kvarstår. Kommunen förbiser att ta det ansvar som ålagts
genom Lagen om allmänna vattentjänster § 6, vilket kan resultera i rättsprocesser och straffavgifter.

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)

SAMORDNINGSBEHOV
Lantmäterimyndigheten, Miljö & Hälsoskydd, Länsstyrelsen, fastighetsägare, Plan & Bygg, Teknik
Skatt samt entreprenörer.
INVESTERINGSKOSTNAD
Denna tidiga budgetering tar inte hänsyn till områdenas karaktär eller andel avtalsanslutna fastigheter.
Alla kostnader här är angivna utifrån grovt uppskattade schablonvärden. När förstudien är klar kommer
intäkter och kostnader att anges mer precist. Då schablonvärdena utgår från uppskattad kostnad per
fastighet kan det hända att stora områden har en överskattad kostnad medan små områden har en
underskattad kostnad. Kostnader är beroende av vilka vattentjänster som ska byggas ut och vilka
ledningsnät som ska tas över, vilket kommer att avgöras under förstudien. Så snart förstudien är klar
kommer budgeten att uppdateras till mer rättvisande värden. Att avtalsanslutna ledningar och
ledningsnät antingen förblir förenings- eller privatägda, eller också övertas till en okänd kostnad innebär
stora osäkerhetsmoment i denna budgetering, som görs före förstudien.
År

2023

2024

2025

2026

2027

Inbetalningar

0

0

0

0

10900

Utbetalningar

0

0

0

17000

0

Summa
kostnader

0

0

0

17000

-10900

Summor i tusentals kronor.
TIDPLAN
2023 Q1 Förstudie färdig
2026 Q1 Färdig detaljprojektering och alla myndighetsbeslut/tillstånd klara
2026 Q2 Start på genomförandefas
2026 Q4 Utbyggt system och fastighetsägare ska ha blivit anvisade förbindelsepunkt
2027 Q1 Avslut, utvärdering och kunskapsåterföring.

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)

OMRÅDESBESKRIVNING FRÅN VA-UTBYGGNADSPLANEN

BEHOVSBESKRIVNING

1 (3)

Datum

Benämning

2021-11-02

VOMV 301 Ranasgården / Projektnr: saknas

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Mathias Pedersen, Planering VA
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Astrid Nilsson, planering VA
Hannes Rydberg, planering VA

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

mathias.pedersen@kungsbacka.se

astrid.nilsson@kungsbacka.se
hannes.rydberg@kungsbacka.se

0300-83 88 81

0300-83 78 57
0300-83 46 67

VA-UTBYGGNAD VOMV 301 RANASGÅRDEN
Projektnr: saknas
Sist i dokumentet (på sida 3) finns områdesbeskrivningen från VA-utbyggnadsplanen.
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
VA-utbyggnad genomförs utifrån Kungsbacka kommuns VA-utbyggnadsplan, som fastställts i
kommunfullmäktige 2020-09-08. Enligt lagen om allmänna vattentjänster § 6 är kommunen skyldig att
tillhandahålla vattentjänster i områden med tätare bebyggelse utifrån de behov som finns i respektive
område. VA-utbyggnad generellt behövs också som en del i arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormer
för vattenförekomster, främst genom att minska utsläpp av näringsämnen till recipienter som inte uppnår
god ekologisk status.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
VA-utbyggnad minskar övergödning och gynnar vattenkvaliteten i hav, sjöar, vattendrag och
grundvatten genom att reningsgraden i kommunala reningsverk i regel är betydligt högre än i enskilda
avloppsanläggningar. VA-utbyggnad bidrar till minskade hälsorisker och rättvisare förutsättningar för
VA-anslutning. VA-utbyggnad medför ökad tillgång till kommunalt VA och möjliggör framtida
bebyggelse med anslutning till kommunalt VA.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Problem med vattentillgång och vattenkvalitet i privata brunnar kvarstår vilket kan leda till
hälsoproblem för invånare. Miljöbelastning från enskilda avlopp kvarstår och bidrar till övergödning och
annan förorening av recipienter. Förutsättningar för anslutning till kommunalt VA i samlad bebyggelse
förblir olika från område till område. I det fall avtalsanslutningar finns kvarstår orättvisa VAförhållanden jämfört med områden inom verksamhetsområde för VA. Avtalsanslutna föreningar riskerar
att råka ut för svårigheter i förvaltningen av ledningsnät som inte kan lösas utan kommunens
inblandning. Befintlig dagvattenhantering kvarstår. Kommunen förbiser att ta det ansvar som ålagts
genom Lagen om allmänna vattentjänster § 6, vilket kan resultera i rättsprocesser och straffavgifter.

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)

SAMORDNINGSBEHOV
Lantmäterimyndigheten, Miljö & Hälsoskydd, Länsstyrelsen, fastighetsägare, Plan & Bygg, Teknik
Skatt samt entreprenörer.
INVESTERINGSKOSTNAD
Denna tidiga budgetering tar inte hänsyn till områdenas karaktär eller andel avtalsanslutna fastigheter.
Alla kostnader här är angivna utifrån grovt uppskattade schablonvärden. När förstudien är klar kommer
intäkter och kostnader att anges mer precist. Då schablonvärdena utgår från uppskattad kostnad per
fastighet kan det hända att stora områden har en överskattad kostnad medan små områden har en
underskattad kostnad. Kostnader är beroende av vilka vattentjänster som ska byggas ut och vilka
ledningsnät som ska tas över, vilket kommer att avgöras under förstudien. Så snart förstudien är klar
kommer budgeten att uppdateras till mer rättvisande värden. Att avtalsanslutna ledningar och
ledningsnät antingen förblir förenings- eller privatägda, eller också övertas till en okänd kostnad innebär
stora osäkerhetsmoment i denna budgetering, som görs före förstudien.
År

2023

2024

2025

2026

2027

Inbetalningar

0

0

0

0

2200

Utbetalningar

0

0

0

3000

0

Summa
kostnader

0

0

0

3000

-2200

Summor i tusentals kronor.
TIDPLAN
2023 Q2 Förstudie färdig
2026 Q2 Färdig detaljprojektering och alla myndighetsbeslut/tillstånd klara
2026 Q3 Start på genomförandefas
2027 Q2 Utbyggt system och fastighetsägare ska ha blivit anvisade förbindelsepunkt
2027 Q3 Avslut, utvärdering och kunskapsåterföring

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)

OMRÅDESBESKRIVNING FRÅN VA-UTBYGGNADSPLANEN

BEHOVSBESKRIVNING

1 (3)

Datum

Benämning

2021-11-02

VOMV 212 Iserås / Projektnr: saknas

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Mathias Pedersen, Planering VA
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Astrid Nilsson, planering VA
Hannes Rydberg, planering VA

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

mathias.pedersen@kungsbacka.se

astrid.nilsson@kungsbacka.se
hannes.rydberg@kungsbacka.se

0300-83 88 81

0300-83 78 57
0300-83 46 67

VA-UTBYGGNAD VOMV 212 ISERÅS
Projektnr: saknas
Sist i dokumentet (på sida 3) finns områdesbeskrivningen från VA-utbyggnadsplanen.
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
VA-utbyggnad genomförs utifrån Kungsbacka kommuns VA-utbyggnadsplan, som fastställts i
kommunfullmäktige 2020-09-08. Enligt lagen om allmänna vattentjänster § 6 är kommunen skyldig att
tillhandahålla vattentjänster i områden med tätare bebyggelse utifrån de behov som finns i respektive
område. VA-utbyggnad generellt behövs också som en del i arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormer
för vattenförekomster, främst genom att minska utsläpp av näringsämnen till recipienter som inte uppnår
god ekologisk status.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
VA-utbyggnad minskar övergödning och gynnar vattenkvaliteten i hav, sjöar, vattendrag och
grundvatten genom att reningsgraden i kommunala reningsverk i regel är betydligt högre än i enskilda
avloppsanläggningar. VA-utbyggnad bidrar till minskade hälsorisker och rättvisare förutsättningar för
VA-anslutning. VA-utbyggnad medför ökad tillgång till kommunalt VA och möjliggör framtida
bebyggelse med anslutning till kommunalt VA.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Problem med vattentillgång och vattenkvalitet i privata brunnar kvarstår vilket kan leda till
hälsoproblem för invånare. Miljöbelastning från enskilda avlopp kvarstår och bidrar till övergödning och
annan förorening av recipienter. Förutsättningar för anslutning till kommunalt VA i samlad bebyggelse
förblir olika från område till område. I det fall avtalsanslutningar finns kvarstår orättvisa VAförhållanden jämfört med områden inom verksamhetsområde för VA. Avtalsanslutna föreningar riskerar
att råka ut för svårigheter i förvaltningen av ledningsnät som inte kan lösas utan kommunens
inblandning. Befintlig dagvattenhantering kvarstår. Kommunen förbiser att ta det ansvar som ålagts
genom Lagen om allmänna vattentjänster § 6, vilket kan resultera i rättsprocesser och straffavgifter.

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)

SAMORDNINGSBEHOV
Lantmäterimyndigheten, Miljö & Hälsoskydd, Länsstyrelsen, fastighetsägare, Plan & Bygg, Teknik
Skatt samt entreprenörer.
INVESTERINGSKOSTNAD
Denna tidiga budgetering tar inte hänsyn till områdenas karaktär eller andel avtalsanslutna fastigheter.
Alla kostnader här är angivna utifrån grovt uppskattade schablonvärden. När förstudien är klar kommer
intäkter och kostnader att anges mer precist. Då schablonvärdena utgår från uppskattad kostnad per
fastighet kan det hända att stora områden har en överskattad kostnad medan små områden har en
underskattad kostnad. Kostnader är beroende av vilka vattentjänster som ska byggas ut och vilka
ledningsnät som ska tas över, vilket kommer att avgöras under förstudien. Så snart förstudien är klar
kommer budgeten att uppdateras till mer rättvisande värden. Att avtalsanslutna ledningar och
ledningsnät antingen förblir förenings- eller privatägda, eller också övertas till en okänd kostnad innebär
stora osäkerhetsmoment i denna budgetering, som görs före förstudien.
År

2023

2024

2025

2026

2027

Inbetalningar

0

0

0

0

5400

Utbetalningar

0

0

0

8000

0

Summa
kostnader

0

0

0

8000

-5400

Summor i tusentals kronor.
TIDPLAN
2023 Q2 Förstudie färdig
2026 Q2 Färdig detaljprojektering och alla myndighetsbeslut/tillstånd klara
2026 Q3 Start på genomförandefas
2027 Q2 Utbyggt system och fastighetsägare ska ha blivit anvisade förbindelsepunkt
2027 Q3 Avslut, utvärdering och kunskapsåterföring

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)

OMRÅDESBESKRIVNING FRÅN VA-UTBYGGNADSPLANEN

BEHOVSBESKRIVNING

1 (3)

Datum

Benämning

2021-11-02

VOMV 302 Lunden / Projektnr: saknas

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Mathias Pedersen, Planering VA
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Astrid Nilsson, planering VA
Hannes Rydberg, planering VA

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

mathias.pedersen@kungsbacka.se

astrid.nilsson@kungsbacka.se
hannes.rydberg@kungsbacka.se

0300-83 88 81

0300-83 78 57
0300-83 46 67

VA-UTBYGGNAD VOMV 302 LUNDEN
Projektnr: saknas
Sist i dokumentet (på sida 3) finns områdesbeskrivningen från VA-utbyggnadsplanen.
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
VA-utbyggnad genomförs utifrån Kungsbacka kommuns VA-utbyggnadsplan, som fastställts i
kommunfullmäktige 2020-09-08. Enligt lagen om allmänna vattentjänster § 6 är kommunen skyldig att
tillhandahålla vattentjänster i områden med tätare bebyggelse utifrån de behov som finns i respektive
område. VA-utbyggnad generellt behövs också som en del i arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormer
för vattenförekomster, främst genom att minska utsläpp av näringsämnen till recipienter som inte uppnår
god ekologisk status.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
VA-utbyggnad minskar övergödning och gynnar vattenkvaliteten i hav, sjöar, vattendrag och
grundvatten genom att reningsgraden i kommunala reningsverk i regel är betydligt högre än i enskilda
avloppsanläggningar. VA-utbyggnad bidrar till minskade hälsorisker och rättvisare förutsättningar för
VA-anslutning. VA-utbyggnad medför ökad tillgång till kommunalt VA och möjliggör framtida
bebyggelse med anslutning till kommunalt VA.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Problem med vattentillgång och vattenkvalitet i privata brunnar kvarstår vilket kan leda till
hälsoproblem för invånare. Miljöbelastning från enskilda avlopp kvarstår och bidrar till övergödning och
annan förorening av recipienter. Förutsättningar för anslutning till kommunalt VA i samlad bebyggelse
förblir olika från område till område. I det fall avtalsanslutningar finns kvarstår orättvisa VAförhållanden jämfört med områden inom verksamhetsområde för VA. Avtalsanslutna föreningar riskerar
att råka ut för svårigheter i förvaltningen av ledningsnät som inte kan lösas utan kommunens
inblandning. Befintlig dagvattenhantering kvarstår. Kommunen förbiser att ta det ansvar som ålagts
genom Lagen om allmänna vattentjänster § 6, vilket kan resultera i rättsprocesser och straffavgifter.

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)

SAMORDNINGSBEHOV
Lantmäterimyndigheten, Miljö & Hälsoskydd, Länsstyrelsen, fastighetsägare, Plan & Bygg, Teknik
Skatt samt entreprenörer.
INVESTERINGSKOSTNAD
Denna tidiga budgetering tar inte hänsyn till områdenas karaktär eller andel avtalsanslutna fastigheter.
Alla kostnader här är angivna utifrån grovt uppskattade schablonvärden. När förstudien är klar kommer
intäkter och kostnader att anges mer precist. Då schablonvärdena utgår från uppskattad kostnad per
fastighet kan det hända att stora områden har en överskattad kostnad medan små områden har en
underskattad kostnad. Kostnader är beroende av vilka vattentjänster som ska byggas ut och vilka
ledningsnät som ska tas över, vilket kommer att avgöras under förstudien. Så snart förstudien är klar
kommer budgeten att uppdateras till mer rättvisande värden. Att avtalsanslutna ledningar och
ledningsnät antingen förblir förenings- eller privatägda, eller också övertas till en okänd kostnad innebär
stora osäkerhetsmoment i denna budgetering, som görs före förstudien.
År

2023

2024

2025

2026

2027

Inbetalningar

0

0

0

0

4900

Utbetalningar

0

0

0

7000

0

Summa
kostnader

0

0

0

7000

-4900

Summor i tusentals kronor.
TIDPLAN
2023 Q2 Förstudie färdig
2026 Q2 Färdig detaljprojektering och alla myndighetsbeslut/tillstånd klara
2026 Q3 Start på genomförandefas
2027 Q2 Utbyggt system och fastighetsägare ska ha blivit anvisade förbindelsepunkt
2027 Q3 Avslut, utvärdering och kunskapsåterföring

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)

OMRÅDESBESKRIVNING FRÅN VA-UTBYGGNADSPLANEN

BEHOVSBESKRIVNING

1 (3)

Datum

Benämning

2021-11-02

VOMV 503 Schweizerdalen / Projektnr: saknas

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Mathias Pedersen, Planering VA
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Astrid Nilsson, planering VA
Hannes Rydberg, planering VA

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

mathias.pedersen@kungsbacka.se

astrid.nilsson@kungsbacka.se
hannes.rydberg@kungsbacka.se

0300-83 88 81

0300-83 78 57
0300-83 46 67

VA-UTBYGGNAD VOMV 503 SCHWEIZERDALEN
Projektnr: saknas
Sist i dokumentet (på sida 3) finns områdesbeskrivningen från VA-utbyggnadsplanen.
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
VA-utbyggnad genomförs utifrån Kungsbacka kommuns VA-utbyggnadsplan, som fastställts i
kommunfullmäktige 2020-09-08. Enligt lagen om allmänna vattentjänster § 6 är kommunen skyldig att
tillhandahålla vattentjänster i områden med tätare bebyggelse utifrån de behov som finns i respektive
område. VA-utbyggnad generellt behövs också som en del i arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormer
för vattenförekomster, främst genom att minska utsläpp av näringsämnen till recipienter som inte uppnår
god ekologisk status.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
VA-utbyggnad minskar övergödning och gynnar vattenkvaliteten i hav, sjöar, vattendrag och
grundvatten genom att reningsgraden i kommunala reningsverk i regel är betydligt högre än i enskilda
avloppsanläggningar. VA-utbyggnad bidrar till minskade hälsorisker och rättvisare förutsättningar för
VA-anslutning. VA-utbyggnad medför ökad tillgång till kommunalt VA och möjliggör framtida
bebyggelse med anslutning till kommunalt VA.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Problem med vattentillgång och vattenkvalitet i privata brunnar kvarstår vilket kan leda till
hälsoproblem för invånare. Miljöbelastning från enskilda avlopp kvarstår och bidrar till övergödning och
annan förorening av recipienter. Förutsättningar för anslutning till kommunalt VA i samlad bebyggelse
förblir olika från område till område. I det fall avtalsanslutningar finns kvarstår orättvisa VAförhållanden jämfört med områden inom verksamhetsområde för VA. Avtalsanslutna föreningar riskerar
att råka ut för svårigheter i förvaltningen av ledningsnät som inte kan lösas utan kommunens
inblandning. Befintlig dagvattenhantering kvarstår. Kommunen förbiser att ta det ansvar som ålagts
genom Lagen om allmänna vattentjänster § 6, vilket kan resultera i rättsprocesser och straffavgifter.

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)

SAMORDNINGSBEHOV
Lantmäterimyndigheten, Miljö & Hälsoskydd, Länsstyrelsen, fastighetsägare, Plan & Bygg, Teknik
Skatt samt entreprenörer.
INVESTERINGSKOSTNAD
Denna tidiga budgetering tar inte hänsyn till områdenas karaktär eller andel avtalsanslutna fastigheter.
Alla kostnader här är angivna utifrån grovt uppskattade schablonvärden. När förstudien är klar kommer
intäkter och kostnader att anges mer precist. Då schablonvärdena utgår från uppskattad kostnad per
fastighet kan det hända att stora områden har en överskattad kostnad medan små områden har en
underskattad kostnad. Kostnader är beroende av vilka vattentjänster som ska byggas ut och vilka
ledningsnät som ska tas över, vilket kommer att avgöras under förstudien. Så snart förstudien är klar
kommer budgeten att uppdateras till mer rättvisande värden. Att avtalsanslutna ledningar och
ledningsnät antingen förblir förenings- eller privatägda, eller också övertas till en okänd kostnad innebär
stora osäkerhetsmoment i denna budgetering, som görs före förstudien.
År

2023

2024

2025

2026

2027

Inbetalningar

0

0

0

0

0

Utbetalningar

300

0

0

0

10 200

Summa
kostnader

300

0

0

0

10 200

Summor i tusentals kronor.
TIDPLAN
2023 Q3 Förstudie färdig
2026 Q4 Färdig detaljprojektering och alla myndighetsbeslut/tillstånd klara
2027 Q1 Start på genomförandefas
2028 Q2 Utbyggt system och fastighetsägare ska ha blivit anvisade förbindelsepunkt
2028 Q3 Avslut, utvärdering och kunskapsåterföring.

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)

OMRÅDESBESKRIVNING FRÅN VA-UTBYGGNADSPLANEN

BEHOVSBESKRIVNING

1 (3)

Datum

Benämning

2021-11-02

VOMV 513 Hanhals öster om E6 / Projektnr: 5090

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Mathias Pedersen, Planering VA
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Astrid Nilsson, planering VA
Hannes Rydberg, planering VA

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

mathias.pedersen@kungsbacka.se

astrid.nilsson@kungsbacka.se
hannes.rydberg@kungsbacka.se

0300-83 88 81

0300-83 78 57
0300-83 46 67

VA-UTBYGGNAD VOMV 513 HANHALS ÖSTER OM E6
Projektnr: 5090
Sist i dokumentet (på sida 3) finns områdesbeskrivningen från VA-utbyggnadsplanen.
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
VA-utbyggnad genomförs utifrån Kungsbacka kommuns VA-utbyggnadsplan, som fastställts i
kommunfullmäktige 2020-09-08. Enligt lagen om allmänna vattentjänster § 6 är kommunen skyldig att
tillhandahålla vattentjänster i områden med tätare bebyggelse utifrån de behov som finns i respektive
område. VA-utbyggnad generellt behövs också som en del i arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormer
för vattenförekomster, främst genom att minska utsläpp av näringsämnen till recipienter som inte uppnår
god ekologisk status.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
VA-utbyggnad minskar övergödning och gynnar vattenkvaliteten i hav, sjöar, vattendrag och
grundvatten genom att reningsgraden i kommunala reningsverk i regel är betydligt högre än i enskilda
avloppsanläggningar. VA-utbyggnad bidrar till minskade hälsorisker och rättvisare förutsättningar för
VA-anslutning. VA-utbyggnad medför ökad tillgång till kommunalt VA och möjliggör framtida
bebyggelse med anslutning till kommunalt VA.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Problem med vattentillgång och vattenkvalitet i privata brunnar kvarstår vilket kan leda till
hälsoproblem för invånare. Miljöbelastning från enskilda avlopp kvarstår och bidrar till övergödning och
annan förorening av recipienter. Förutsättningar för anslutning till kommunalt VA i samlad bebyggelse
förblir olika från område till område. I det fall avtalsanslutningar finns kvarstår orättvisa VAförhållanden jämfört med områden inom verksamhetsområde för VA. Avtalsanslutna föreningar riskerar
att råka ut för svårigheter i förvaltningen av ledningsnät som inte kan lösas utan kommunens
inblandning. Befintlig dagvattenhantering kvarstår. Kommunen förbiser att ta det ansvar som ålagts
genom Lagen om allmänna vattentjänster § 6, vilket kan resultera i rättsprocesser och straffavgifter.

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)

SAMORDNINGSBEHOV
Lantmäterimyndigheten, Miljö & Hälsoskydd, Länsstyrelsen, fastighetsägare, Plan & Bygg, Teknik
Skatt samt entreprenörer.
INVESTERINGSKOSTNAD
Denna tidiga budgetering tar inte hänsyn till områdenas karaktär eller andel avtalsanslutna fastigheter.
Alla kostnader här är angivna utifrån grovt uppskattade schablonvärden. När förstudien är klar kommer
intäkter och kostnader att anges mer precist. Då schablonvärdena utgår från uppskattad kostnad per
fastighet kan det hända att stora områden har en överskattad kostnad medan små områden har en
underskattad kostnad. Kostnader är beroende av vilka vattentjänster som ska byggas ut och vilka
ledningsnät som ska tas över, vilket kommer att avgöras under förstudien. Så snart förstudien är klar
kommer budgeten att uppdateras till mer rättvisande värden. Att avtalsanslutna ledningar och
ledningsnät antingen förblir förenings- eller privatägda, eller också övertas till en okänd kostnad innebär
stora osäkerhetsmoment i denna budgetering, som görs före förstudien.
År

2023

2024

2025

2026

2027

Inbetalningar

0

0

0

0

0

Utbetalningar

0

0

0

15000

0

Summa
kostnader

0

0

0

15000

0

Summor i tusentals kronor.
TIDPLAN
2021 Q3 Övertagande av ledningsnät från Hanhals östra avloppsförening klart
2023 Q1 Förstudie färdig
2026 Q3 Färdig detaljprojektering och alla myndighetsbeslut/tillstånd klara
2026 Q4 Start på genomförandefas
2028 Q1 Utbyggt system och fastighetsägare ska ha blivit anvisade förbindelsepunkt
2028 Q2 Avslut, utvärdering och kunskapsåterföring.

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)

OMRÅDESBESKRIVNING FRÅN VA-UTBYGGNADSPLANEN

BEHOVSBESKRIVNING

1 (3)

Datum

Benämning

2021-11-02

VOMV 107 Solberga / Projektnr: saknas

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Mathias Pedersen, Planering VA
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Astrid Nilsson, planering VA
Hannes Rydberg, planering VA

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

mathias.pedersen@kungsbacka.se

astrid.nilsson@kungsbacka.se
hannes.rydberg@kungsbacka.se

0300-83 88 81

0300-83 78 57
0300-83 46 67

VA-UTBYGGNAD VOMV 107 SOLBERGA
Projektnr: saknas
Sist i dokumentet (på sida 3) finns områdesbeskrivningen från VA-utbyggnadsplanen.
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
VA-utbyggnad genomförs utifrån Kungsbacka kommuns VA-utbyggnadsplan, som fastställts i
kommunfullmäktige 2020-09-08. Enligt lagen om allmänna vattentjänster § 6 är kommunen skyldig att
tillhandahålla vattentjänster i områden med tätare bebyggelse utifrån de behov som finns i respektive
område. VA-utbyggnad generellt behövs också som en del i arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormer
för vattenförekomster, främst genom att minska utsläpp av näringsämnen till recipienter som inte uppnår
god ekologisk status.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
VA-utbyggnad minskar övergödning och gynnar vattenkvaliteten i hav, sjöar, vattendrag och
grundvatten genom att reningsgraden i kommunala reningsverk i regel är betydligt högre än i enskilda
avloppsanläggningar. VA-utbyggnad bidrar till minskade hälsorisker och rättvisare förutsättningar för
VA-anslutning. VA-utbyggnad medför ökad tillgång till kommunalt VA och möjliggör framtida
bebyggelse med anslutning till kommunalt VA.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Problem med vattentillgång och vattenkvalitet i privata brunnar kvarstår vilket kan leda till
hälsoproblem för invånare. Miljöbelastning från enskilda avlopp kvarstår och bidrar till övergödning och
annan förorening av recipienter. Förutsättningar för anslutning till kommunalt VA i samlad bebyggelse
förblir olika från område till område. I det fall avtalsanslutningar finns kvarstår orättvisa VAförhållanden jämfört med områden inom verksamhetsområde för VA. Avtalsanslutna föreningar riskerar
att råka ut för svårigheter i förvaltningen av ledningsnät som inte kan lösas utan kommunens
inblandning. Befintlig dagvattenhantering kvarstår. Kommunen förbiser att ta det ansvar som ålagts
genom Lagen om allmänna vattentjänster § 6, vilket kan resultera i rättsprocesser och straffavgifter.

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)

SAMORDNINGSBEHOV
Lantmäterimyndigheten, Miljö & Hälsoskydd, Länsstyrelsen, fastighetsägare, Plan & Bygg, Teknik
Skatt samt entreprenörer.
INVESTERINGSKOSTNAD
Denna tidiga budgetering tar inte hänsyn till områdenas karaktär eller andel avtalsanslutna fastigheter.
Alla kostnader här är angivna utifrån grovt uppskattade schablonvärden. När förstudien är klar kommer
intäkter och kostnader att anges mer precist. Då schablonvärdena utgår från uppskattad kostnad per
fastighet kan det hända att stora områden har en överskattad kostnad medan små områden har en
underskattad kostnad. Kostnader är beroende av vilka vattentjänster som ska byggas ut och vilka
ledningsnät som ska tas över, vilket kommer att avgöras under förstudien. Så snart förstudien är klar
kommer budgeten att uppdateras till mer rättvisande värden. Att avtalsanslutna ledningar och
ledningsnät antingen förblir förenings- eller privatägda, eller också övertas till en okänd kostnad innebär
stora osäkerhetsmoment i denna budgetering, som görs före förstudien.
År

2023

2024

2025

2026

2027

Inbetalningar

0

0

0

0

0

Utbetalningar

100

0

0

0

4100

Summa
kostnader

100

0

0

0

4100

Summor i tusentals kronor.
TIDPLAN
2023 Q3 Förstudie färdig
2027 Q1 Färdig detaljprojektering och alla myndighetsbeslut/tillstånd klara
2027 Q2 Start på genomförandefas
2028 Q1 Utbyggt system och fastighetsägare ska ha blivit anvisade förbindelsepunkt
2028 Q2 Avslut, utvärdering och kunskapsåterföring.

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)

OMRÅDESBESKRIVNING FRÅN VA-UTBYGGNADSPLANEN

BEHOVSBESKRIVNING

1 (3)

Datum

Benämning

2021-11-02

VOMV 103 Tollesbur syd / Projektnr: saknas

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Mathias Pedersen, Planering VA
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Astrid Nilsson, planering VA
Hannes Rydberg, planering VA

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

mathias.pedersen@kungsbacka.se

astrid.nilsson@kungsbacka.se
hannes.rydberg@kungsbacka.se

0300-83 88 81

0300-83 78 57
0300-83 46 67

VA-UTBYGGNAD VOMV 103 TOLLESBUR SYD
Projektnr: saknas
Sist i dokumentet (på sida 3) finns områdesbeskrivningen från VA-utbyggnadsplanen.
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
VA-utbyggnad genomförs utifrån Kungsbacka kommuns VA-utbyggnadsplan, som fastställts i
kommunfullmäktige 2020-09-08. Enligt lagen om allmänna vattentjänster § 6 är kommunen skyldig att
tillhandahålla vattentjänster i områden med tätare bebyggelse utifrån de behov som finns i respektive
område. VA-utbyggnad generellt behövs också som en del i arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormer
för vattenförekomster, främst genom att minska utsläpp av näringsämnen till recipienter som inte uppnår
god ekologisk status.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
VA-utbyggnad minskar övergödning och gynnar vattenkvaliteten i hav, sjöar, vattendrag och
grundvatten genom att reningsgraden i kommunala reningsverk i regel är betydligt högre än i enskilda
avloppsanläggningar. VA-utbyggnad bidrar till minskade hälsorisker och rättvisare förutsättningar för
VA-anslutning. VA-utbyggnad medför ökad tillgång till kommunalt VA och möjliggör framtida
bebyggelse med anslutning till kommunalt VA.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Problem med vattentillgång och vattenkvalitet i privata brunnar kvarstår vilket kan leda till
hälsoproblem för invånare. Miljöbelastning från enskilda avlopp kvarstår och bidrar till övergödning och
annan förorening av recipienter. Förutsättningar för anslutning till kommunalt VA i samlad bebyggelse
förblir olika från område till område. I det fall avtalsanslutningar finns kvarstår orättvisa VAförhållanden jämfört med områden inom verksamhetsområde för VA. Avtalsanslutna föreningar riskerar
att råka ut för svårigheter i förvaltningen av ledningsnät som inte kan lösas utan kommunens
inblandning. Befintlig dagvattenhantering kvarstår. Kommunen förbiser att ta det ansvar som ålagts
genom Lagen om allmänna vattentjänster § 6, vilket kan resultera i rättsprocesser och straffavgifter.

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)

SAMORDNINGSBEHOV
Lantmäterimyndigheten, Miljö & Hälsoskydd, Länsstyrelsen, fastighetsägare, Plan & Bygg, Teknik
Skatt samt entreprenörer.
INVESTERINGSKOSTNAD
Denna tidiga budgetering tar inte hänsyn till områdenas karaktär eller andel avtalsanslutna fastigheter.
Alla kostnader här är angivna utifrån grovt uppskattade schablonvärden. När förstudien är klar kommer
intäkter och kostnader att anges mer precist. Då schablonvärdena utgår från uppskattad kostnad per
fastighet kan det hända att stora områden har en överskattad kostnad medan små områden har en
underskattad kostnad. Kostnader är beroende av vilka vattentjänster som ska byggas ut och vilka
ledningsnät som ska tas över, vilket kommer att avgöras under förstudien. Så snart förstudien är klar
kommer budgeten att uppdateras till mer rättvisande värden. Att avtalsanslutna ledningar och
ledningsnät antingen förblir förenings- eller privatägda, eller också övertas till en okänd kostnad innebär
stora osäkerhetsmoment i denna budgetering, som görs före förstudien.
År

2023

2024

2025

2026

2027

Inbetalningar

0

0

0

0

0

Utbetalningar

200

0

0

0

5200

Summa
kostnader

200

0

0

0

5200

Summor i tusentals kronor.
TIDPLAN
2023 Q3 Förstudie färdig
2027 Q1 Färdig detaljprojektering och alla myndighetsbeslut/tillstånd klara
2027 Q2 Start på genomförandefas
2028 Q1 Utbyggt system och fastighetsägare ska ha blivit anvisade förbindelsepunkt
2028 Q2 Avslut, utvärdering och kunskapsåterföring

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)

OMRÅDESBESKRIVNING FRÅN VA-UTBYGGNADSPLANEN

BEHOVSBESKRIVNING

1 (3)

Datum

Benämning

2021-11-02

VOMV 205 Altardalsvägen / Projektnr: saknas

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Mathias Pedersen, Planering VA
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Astrid Nilsson, planering VA
Hannes Rydberg, planering VA

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

mathias.pedersen@kungsbacka.se

astrid.nilsson@kungsbacka.se
hannes.rydberg@kungsbacka.se

0300-83 88 81

0300-83 78 57
0300-83 46 67

VA-UTBYGGNAD VOMV 205 ALTARDALSVÄGEN
Projektnr: saknas
Sist i dokumentet (på sida 3) finns områdesbeskrivningen från VA-utbyggnadsplanen.
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
VA-utbyggnad genomförs utifrån Kungsbacka kommuns VA-utbyggnadsplan, som fastställts i
kommunfullmäktige 2020-09-08. Enligt lagen om allmänna vattentjänster § 6 är kommunen skyldig att
tillhandahålla vattentjänster i områden med tätare bebyggelse utifrån de behov som finns i respektive
område. VA-utbyggnad generellt behövs också som en del i arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormer
för vattenförekomster, främst genom att minska utsläpp av näringsämnen till recipienter som inte uppnår
god ekologisk status.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
VA-utbyggnad minskar övergödning och gynnar vattenkvaliteten i hav, sjöar, vattendrag och
grundvatten genom att reningsgraden i kommunala reningsverk i regel är betydligt högre än i enskilda
avloppsanläggningar. VA-utbyggnad bidrar till minskade hälsorisker och rättvisare förutsättningar för
VA-anslutning. VA-utbyggnad medför ökad tillgång till kommunalt VA och möjliggör framtida
bebyggelse med anslutning till kommunalt VA.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Problem med vattentillgång och vattenkvalitet i privata brunnar kvarstår vilket kan leda till
hälsoproblem för invånare. Miljöbelastning från enskilda avlopp kvarstår och bidrar till övergödning och
annan förorening av recipienter. Förutsättningar för anslutning till kommunalt VA i samlad bebyggelse
förblir olika från område till område. I det fall avtalsanslutningar finns kvarstår orättvisa VAförhållanden jämfört med områden inom verksamhetsområde för VA. Avtalsanslutna föreningar riskerar
att råka ut för svårigheter i förvaltningen av ledningsnät som inte kan lösas utan kommunens
inblandning. Befintlig dagvattenhantering kvarstår. Kommunen förbiser att ta det ansvar som ålagts
genom Lagen om allmänna vattentjänster § 6, vilket kan resultera i rättsprocesser och straffavgifter.

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)

SAMORDNINGSBEHOV
Lantmäterimyndigheten, Miljö & Hälsoskydd, Länsstyrelsen, fastighetsägare, Plan & Bygg, Teknik
Skatt samt entreprenörer.
INVESTERINGSKOSTNAD
Denna tidiga budgetering tar inte hänsyn till områdenas karaktär eller andel avtalsanslutna fastigheter.
Alla kostnader här är angivna utifrån grovt uppskattade schablonvärden. När förstudien är klar kommer
intäkter och kostnader att anges mer precist. Då schablonvärdena utgår från uppskattad kostnad per
fastighet kan det hända att stora områden har en överskattad kostnad medan små områden har en
underskattad kostnad. Kostnader är beroende av vilka vattentjänster som ska byggas ut och vilka
ledningsnät som ska tas över, vilket kommer att avgöras under förstudien. Så snart förstudien är klar
kommer budgeten att uppdateras till mer rättvisande värden. Att avtalsanslutna ledningar och
ledningsnät antingen förblir förenings- eller privatägda, eller också övertas till en okänd kostnad innebär
stora osäkerhetsmoment i denna budgetering, som görs före förstudien.
År

2023

2024

2025

2026

2027

Inbetalningar

0

0

0

0

0

Utbetalningar

300

0

0

0

10 400

Summa
kostnader

300

0

0

0

10 400

Summor i tusentals kronor.
TIDPLAN
2023 Q3 Förstudie färdig
2027 Q2 Färdig detaljprojektering och alla myndighetsbeslut/tillstånd klara
2027 Q3 Start på genomförandefas
2028 Q4 Utbyggt system och fastighetsägare ska ha blivit anvisade förbindelsepunkt
2029 Q1 Avslut, utvärdering och kunskapsåterföring

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)

OMRÅDESBESKRIVNING FRÅN VA-UTBYGGNADSPLANEN

BEHOVSBESKRIVNING

1 (3)

Datum

Benämning

2021-11-02

VOMV 811 Vassbäck Nortorpsvägen / Projektnr: saknas

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Mathias Pedersen, Planering VA
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Astrid Nilsson, planering VA
Hannes Rydberg, planering VA

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

mathias.pedersen@kungsbacka.se

astrid.nilsson@kungsbacka.se
hannes.rydberg@kungsbacka.se

0300-83 88 81

0300-83 78 57
0300-83 46 67

VA-UTBYGGNAD VOMV 811 VASSBÄCK NORTORPSVÄGEN
Projektnr: saknas
Sist i dokumentet (på sida 3) finns områdesbeskrivningen från VA-utbyggnadsplanen.
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
VA-utbyggnad genomförs utifrån Kungsbacka kommuns VA-utbyggnadsplan, som fastställts i
kommunfullmäktige 2020-09-08. Enligt lagen om allmänna vattentjänster § 6 är kommunen skyldig att
tillhandahålla vattentjänster i områden med tätare bebyggelse utifrån de behov som finns i respektive
område. VA-utbyggnad generellt behövs också som en del i arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormer
för vattenförekomster, främst genom att minska utsläpp av näringsämnen till recipienter som inte uppnår
god ekologisk status.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
VA-utbyggnad minskar övergödning och gynnar vattenkvaliteten i hav, sjöar, vattendrag och
grundvatten genom att reningsgraden i kommunala reningsverk i regel är betydligt högre än i enskilda
avloppsanläggningar. VA-utbyggnad bidrar till minskade hälsorisker och rättvisare förutsättningar för
VA-anslutning. VA-utbyggnad medför ökad tillgång till kommunalt VA och möjliggör framtida
bebyggelse med anslutning till kommunalt VA.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Problem med vattentillgång och vattenkvalitet i privata brunnar kvarstår vilket kan leda till
hälsoproblem för invånare. Miljöbelastning från enskilda avlopp kvarstår och bidrar till övergödning och
annan förorening av recipienter. Förutsättningar för anslutning till kommunalt VA i samlad bebyggelse
förblir olika från område till område. I det fall avtalsanslutningar finns kvarstår orättvisa VAförhållanden jämfört med områden inom verksamhetsområde för VA. Avtalsanslutna föreningar riskerar
att råka ut för svårigheter i förvaltningen av ledningsnät som inte kan lösas utan kommunens
inblandning. Befintlig dagvattenhantering kvarstår. Kommunen förbiser att ta det ansvar som ålagts
genom Lagen om allmänna vattentjänster § 6, vilket kan resultera i rättsprocesser och straffavgifter.

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)

SAMORDNINGSBEHOV
Lantmäterimyndigheten, Miljö & Hälsoskydd, Länsstyrelsen, fastighetsägare, Plan & Bygg, Teknik
Skatt samt entreprenörer.
INVESTERINGSKOSTNAD
Denna tidiga budgetering tar inte hänsyn till områdenas karaktär eller andel avtalsanslutna fastigheter.
Alla kostnader här är angivna utifrån grovt uppskattade schablonvärden. När förstudien är klar kommer
intäkter och kostnader att anges mer precist. Då schablonvärdena utgår från uppskattad kostnad per
fastighet kan det hända att stora områden har en överskattad kostnad medan små områden har en
underskattad kostnad. Kostnader är beroende av vilka vattentjänster som ska byggas ut och vilka
ledningsnät som ska tas över, vilket kommer att avgöras under förstudien. Så snart förstudien är klar
kommer budgeten att uppdateras till mer rättvisande värden. Att avtalsanslutna ledningar och
ledningsnät antingen förblir förenings- eller privatägda, eller också övertas till en okänd kostnad innebär
stora osäkerhetsmoment i denna budgetering, som görs före förstudien.
År

2023

2024

2025

2026

2027

Inbetalningar

0

0

0

0

0

Utbetalningar

100

0

0

0

2200

Summa
kostnader

100

0

0

0

2200

Summor i tusentals kronor.
TIDPLAN
2023 Q3 Förstudie färdig
2027 Q3 Färdig detaljprojektering och alla myndighetsbeslut/tillstånd klara
2027 Q4 Start på genomförandefas
2028 Q3 Utbyggt system och fastighetsägare ska ha blivit anvisade förbindelsepunkt
2028 Q4 Avslut, utvärdering och kunskapsåterföring

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)

OMRÅDESBESKRIVNING FRÅN VA-UTBYGGNADSPLANEN

BEHOVSBESKRIVNING

1 (3)

Datum

Benämning

2021-11-02

VOMV 810 Vassbäck Västra / Projektnr: saknas

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Mathias Pedersen, Planering VA
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Astrid Nilsson, planering VA
Hannes Rydberg, planering VA

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

mathias.pedersen@kungsbacka.se

astrid.nilsson@kungsbacka.se
hannes.rydberg@kungsbacka.se

0300-83 88 81

0300-83 78 57
0300-83 46 67

VA-UTBYGGNAD VOMV 810 VASSBÄCK VÄSTRA
Projektnr: saknas
Sist i dokumentet (på sida 3) finns områdesbeskrivningen från VA-utbyggnadsplanen.
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
VA-utbyggnad genomförs utifrån Kungsbacka kommuns VA-utbyggnadsplan, som fastställts i
kommunfullmäktige 2020-09-08. Enligt lagen om allmänna vattentjänster § 6 är kommunen skyldig att
tillhandahålla vattentjänster i områden med tätare bebyggelse utifrån de behov som finns i respektive
område. VA-utbyggnad generellt behövs också som en del i arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormer
för vattenförekomster, främst genom att minska utsläpp av näringsämnen till recipienter som inte uppnår
god ekologisk status.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
VA-utbyggnad minskar övergödning och gynnar vattenkvaliteten i hav, sjöar, vattendrag och
grundvatten genom att reningsgraden i kommunala reningsverk i regel är betydligt högre än i enskilda
avloppsanläggningar. VA-utbyggnad bidrar till minskade hälsorisker och rättvisare förutsättningar för
VA-anslutning. VA-utbyggnad medför ökad tillgång till kommunalt VA och möjliggör framtida
bebyggelse med anslutning till kommunalt VA.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Problem med vattentillgång och vattenkvalitet i privata brunnar kvarstår vilket kan leda till
hälsoproblem för invånare. Miljöbelastning från enskilda avlopp kvarstår och bidrar till övergödning och
annan förorening av recipienter. Förutsättningar för anslutning till kommunalt VA i samlad bebyggelse
förblir olika från område till område. I det fall avtalsanslutningar finns kvarstår orättvisa VAförhållanden jämfört med områden inom verksamhetsområde för VA. Avtalsanslutna föreningar riskerar
att råka ut för svårigheter i förvaltningen av ledningsnät som inte kan lösas utan kommunens
inblandning. Befintlig dagvattenhantering kvarstår. Kommunen förbiser att ta det ansvar som ålagts
genom Lagen om allmänna vattentjänster § 6, vilket kan resultera i rättsprocesser och straffavgifter.

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)

SAMORDNINGSBEHOV
Lantmäterimyndigheten, Miljö & Hälsoskydd, Länsstyrelsen, fastighetsägare, Plan & Bygg, Teknik
Skatt samt entreprenörer.
INVESTERINGSKOSTNAD
Denna tidiga budgetering tar inte hänsyn till områdenas karaktär eller andel avtalsanslutna fastigheter.
Alla kostnader här är angivna utifrån grovt uppskattade schablonvärden. När förstudien är klar kommer
intäkter och kostnader att anges mer precist. Då schablonvärdena utgår från uppskattad kostnad per
fastighet kan det hända att stora områden har en överskattad kostnad medan små områden har en
underskattad kostnad. Kostnader är beroende av vilka vattentjänster som ska byggas ut och vilka
ledningsnät som ska tas över, vilket kommer att avgöras under förstudien. Så snart förstudien är klar
kommer budgeten att uppdateras till mer rättvisande värden. Att avtalsanslutna ledningar och
ledningsnät antingen förblir förenings- eller privatägda, eller också övertas till en okänd kostnad innebär
stora osäkerhetsmoment i denna budgetering, som görs före förstudien.
År

2023

2024

2025

2026

2027

Inbetalningar

0

0

0

0

0

Utbetalningar

300

0

0

0

6700

Summa
kostnader

300

0

0

0

6700

Summor i tusentals kronor.
TIDPLAN
2023 Q3 Förstudie färdig
2027 Q3 Färdig detaljprojektering och alla myndighetsbeslut/tillstånd klara
2027 Q4 Start på genomförandefas
2028 Q3 Utbyggt system och fastighetsägare ska ha blivit anvisade förbindelsepunkt
2028 Q4 Avslut, utvärdering och kunskapsåterföring

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)

OMRÅDESBESKRIVNING FRÅN VA-UTBYGGNADSPLANEN

BEHOVSBESKRIVNING

1 (3)

Datum

Benämning

2021-11-02

VOMV 802 Österbyn / Projektnr: saknas

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Mathias Pedersen, Planering VA
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Astrid Nilsson, planering VA
Hannes Rydberg, planering VA

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

mathias.pedersen@kungsbacka.se

astrid.nilsson@kungsbacka.se
hannes.rydberg@kungsbacka.se

0300-83 88 81

0300-83 78 57
0300-83 46 67

VA-UTBYGGNAD VOMV 802 ÖSTERBYN
Projektnr: saknas
Sist i dokumentet (på sida 3) finns områdesbeskrivningen från VA-utbyggnadsplanen.
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
VA-utbyggnad genomförs utifrån Kungsbacka kommuns VA-utbyggnadsplan, som fastställts i
kommunfullmäktige 2020-09-08. Enligt lagen om allmänna vattentjänster § 6 är kommunen skyldig att
tillhandahålla vattentjänster i områden med tätare bebyggelse utifrån de behov som finns i respektive
område. VA-utbyggnad generellt behövs också som en del i arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormer
för vattenförekomster, främst genom att minska utsläpp av näringsämnen till recipienter som inte uppnår
god ekologisk status.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
VA-utbyggnad minskar övergödning och gynnar vattenkvaliteten i hav, sjöar, vattendrag och
grundvatten genom att reningsgraden i kommunala reningsverk i regel är betydligt högre än i enskilda
avloppsanläggningar. VA-utbyggnad bidrar till minskade hälsorisker och rättvisare förutsättningar för
VA-anslutning. VA-utbyggnad medför ökad tillgång till kommunalt VA och möjliggör framtida
bebyggelse med anslutning till kommunalt VA.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Problem med vattentillgång och vattenkvalitet i privata brunnar kvarstår vilket kan leda till
hälsoproblem för invånare. Miljöbelastning från enskilda avlopp kvarstår och bidrar till övergödning och
annan förorening av recipienter. Förutsättningar för anslutning till kommunalt VA i samlad bebyggelse
förblir olika från område till område. I det fall avtalsanslutningar finns kvarstår orättvisa VAförhållanden jämfört med områden inom verksamhetsområde för VA. Avtalsanslutna föreningar riskerar
att råka ut för svårigheter i förvaltningen av ledningsnät som inte kan lösas utan kommunens
inblandning. Befintlig dagvattenhantering kvarstår. Kommunen förbiser att ta det ansvar som ålagts
genom Lagen om allmänna vattentjänster § 6, vilket kan resultera i rättsprocesser och straffavgifter.

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)

SAMORDNINGSBEHOV
Lantmäterimyndigheten, Miljö & Hälsoskydd, Länsstyrelsen, fastighetsägare, Plan & Bygg, Teknik
Skatt samt entreprenörer.
INVESTERINGSKOSTNAD
Denna tidiga budgetering tar inte hänsyn till områdenas karaktär eller andel avtalsanslutna fastigheter.
Alla kostnader här är angivna utifrån grovt uppskattade schablonvärden. När förstudien är klar kommer
intäkter och kostnader att anges mer precist. Då schablonvärdena utgår från uppskattad kostnad per
fastighet kan det hända att stora områden har en överskattad kostnad medan små områden har en
underskattad kostnad. Kostnader är beroende av vilka vattentjänster som ska byggas ut och vilka
ledningsnät som ska tas över, vilket kommer att avgöras under förstudien. Så snart förstudien är klar
kommer budgeten att uppdateras till mer rättvisande värden. Att avtalsanslutna ledningar och
ledningsnät antingen förblir förenings- eller privatägda, eller också övertas till en okänd kostnad innebär
stora osäkerhetsmoment i denna budgetering, som görs före förstudien.
År

2023

2024

2025

2026

2027

Inbetalningar

0

0

0

0

0

Utbetalningar

900

0

0

0

19 100

Summa
kostnader

900

0

0

0

19 100

Summor i tusentals kronor.
TIDPLAN
2024 Q1 Förstudie färdig
2027 Q3 Färdig detaljprojektering och alla myndighetsbeslut/tillstånd klara
2027 Q4 Start på genomförandefas
2029 Q1 Utbyggt system och fastighetsägare ska ha blivit anvisade förbindelsepunkt
2029 Q2 Avslut, utvärdering och kunskapsåterföring.

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)

OMRÅDESBESKRIVNING FRÅN VA-UTBYGGNADSPLANEN

BEHOVSBESKRIVNING

1 (23)

Datum

Benämning

2021-11-03

Kommande VA-utbyggnad enligt plan

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Mathias Pedersen, Planering VA

Astrid Nilsson, planering VA
Hannes Rydberg, planering VA

Telefon

E-postadress

Telefon

mathias.pedersen@kungsbacka.se

Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

E-postadress

astrid.nilsson@kungsbacka.se
hannes.rydberg@kungsbacka.se

0300-83 88 81

0300-83 78 57
0300-83 46 67

VA-UTBYGGNAD 2028-2032 FÖRSTUDIER
De 21 VA-utbyggnadsområden med planerad utbyggnad perioden 2028-2032 redovisas samlat i detta
dokument med kostnader för förstudier. För de 19 VA-utbyggnadsområden som planeras byggas ut
under perioden 2023-2027 finns separata behovsbeskrivningar.
Detta dokument avser förstudier för följande områden från VA-utbyggnadsplanen:
214 Viken
217 Gamla Pykstensvägen
504 Rygga
208 Gärdet
507 Torkelstorp
215 Häcklehagen
306 Vässingsö
307 Dragsbacka
308 Hållsundsudden
303 Ledet
809 Rågelund

502 Hjälm
206 Skiftekärr
211 Onsala Högås
602 Skår
304 Berghem
808 Sintorp
807 Nortorp
202 Vipekärr
201 Trättefjäll
812 Hamragårdsvägen

Beskrivningar av områdena finns sist i det här dokumentet. Beskrivningarna har hämtats från VAutbyggnadsplanen.
Projektnr: saknas
VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
VA-utbyggnad genomförs utifrån Kungsbacka kommuns VA-utbyggnadsplan, som fastställts i
kommunfullmäktige 2020-09-08. Enligt lagen om allmänna vattentjänster § 6 är kommunen skyldig att
tillhandahålla vattentjänster i områden med tätare bebyggelse utifrån de behov som finns i respektive

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (24)

område. VA-utbyggnad generellt behövs också som en del i arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormer
för vattenförekomster, främst genom att minska utsläpp av näringsämnen till recipienter som inte uppnår
god ekologisk status.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
VA-utbyggnad minskar övergödning och gynnar vattenkvaliteten i hav, sjöar, vattendrag och
grundvatten genom att reningsgraden i kommunala reningsverk i regel är betydligt högre än i enskilda
avloppsanläggningar. VA-utbyggnad bidrar till minskade hälsorisker och rättvisare förutsättningar för
VA-anslutning. VA-utbyggnad medför ökad tillgång till kommunalt VA och möjliggör framtida
bebyggelse med anslutning till kommunalt VA.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Problem med vattentillgång och vattenkvalitet i privata brunnar kvarstår vilket kan leda till
hälsoproblem för invånare. Miljöbelastning från enskilda avlopp kvarstår och bidrar till övergödning och
annan förorening av recipienter. Förutsättningar för anslutning till kommunalt VA i samlad bebyggelse
förblir olika från område till område. I det fall avtalsanslutningar finns kvarstår orättvisa VAförhållanden jämfört med områden inom verksamhetsområde för VA. Avtalsanslutna föreningar riskerar
att råka ut för svårigheter i förvaltningen av ledningsnät som inte kan lösas utan kommunens
inblandning. Befintlig dagvattenhantering kvarstår. Kommunen förbiser att ta det ansvar som ålagts
genom Lagen om allmänna vattentjänster § 6, vilket kan resultera i rättsprocesser och straffavgifter.
SAMORDNINGSBEHOV
Lantmäterimyndigheten, Miljö & Hälsoskydd, Länsstyrelsen, fastighetsägare, Plan & Bygg, Teknik
Skatt samt entreprenörer.
INVESTERINGSKOSTNAD
VA-utbyggnadsområden med planerad utbyggnad perioden 2028-2032 redovisas samlat i detta
dokument. De kostnader som redovisas avser endast förstudierna, vilka samtliga (med undantag från 812
Hamragårdsvägen) planerats under perioden 2023-2027. I Hamragårdsvägens förstudie (som påbörjades
2020) beslutades det att flytta fram utbyggnaden. Sista delen av förstudien görs därför under 2030.
Denna tidiga budgetering tar inte hänsyn till områdenas karaktär eller andel avtalsanslutna fastigheter.
Alla kostnader här är angivna utifrån grovt uppskattade schablonvärden. När förstudien är klar kommer
intäkter och kostnader att anges mer precist. Då schablonvärdena utgår från uppskattad kostnad per
fastighet kan det hända att stora områden har en överskattad kostnad medan små områden har en
underskattad kostnad. Kostnader är beroende av vilka vattentjänster som ska byggas ut och vilka
ledningsnät som ska tas över, vilket kommer att avgöras under förstudien. Så snart förstudien är klar
kommer budgeten att uppdateras till mer rättvisande värden. Att avtalsanslutna ledningar och
ledningsnät antingen förblir förenings- eller privatägda, eller också övertas till en okänd kostnad innebär
stora osäkerhetsmoment i denna budgetering, som görs före förstudien.
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År

2023

2024

2025

2026

2027

Inbetalningar

0

0

0

0

0

Utbetalningar

1700

1800

4900

2600

0

Summa
kostnader

1700

1800

4900

2600

0

Summor i tusentals kronor.

TIDPLAN
2023-2027: Förstudier genomförs
2025-2032: Detaljprojektering och genomförande av VA-utbyggnad
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SAMMANSTÄLLNING AV INVESTERINGAR 2023-2027
Budget
2022

2023-2027

Förslag
Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

Plan
2027

TE
5529 ÅVC och diverse

8 500

1700

1 700

1 700

1 700

1 700

1 700

0

500

0

0

0

0

0

5523 Container

1 700

500

500

300

300

300

300

5535 Kärl

7 500

1500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

5527 Reinvestering omlastningsstation

40 000

5000

5 000

35 000

0

0

0

Digitala nycklar

Ny ÅVC Frillesås (Syd)

2 000

0

0

1 500

500

0

0

Ny ÅVC Volym

65 000

0

0

30 000

35 000

0

0

2 500

0

1 000

1 500

0

0

0

9 200

9 700

71 500

39 000

3 500

3 500

NY Kärlvågar för insamlingsfordon

S.A INVESTERINGAR

127 200

ÅVC och diverse
Container
Kärl
Ny ÅVC Frillesås (Syd)
NY Kärlvåg för insamlingsfordon

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

2021-11-08

ÅVC och Diverse

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Maria Samuelsson
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Maria Samuelsson

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

maria.samuelsson@kungsbacka.se

maria.samuelsson@kungsbacka.se

0300-835288

0300-835288

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Reparation och underhåll på Kungsbacka kommuns tre återvinningscentraler Klovsten, Barnamossen
och den tillfälliga återvinningscentralen i Frillesås.
Årligt underhåll och upprustningsarbeten, på byggnader och återvinningscentraler samt
omlastningsstation i stort.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Bibehålla standarden på våra återvinningscentraler, och säkerställa en säker och lättillgänglig hantering
för invånarna i Kungsbacka kommun av det avfall som kommer in.
Ökad inlämning till återbruk, minskade avfallsmängder, ökat engagemang och bättre bild av
återbruk/second hand.
KOPPLING TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL
En hållbar utveckling och en hälsosam miljö
Fokusområde: Kungsbackas miljöarbete utgår från de nationella miljömålen, de globala
hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet.
Nämndmål Kretslopp: I Kungsbacka finns goda möjligheter att bidra till en hållbar konsumtion och vi
rör oss ständigt uppåt i avfallstrappan. Det är enkelt att lämna produkter till återbruk och andelen
insamlat material till materialåtervinning ökar. Vi arbetar aktivt för att nå de mål vi satt upp i den
regionala avfallsplanen ”Göteborgsregionen minskar avfallet”.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Underhållet och hur vi hanterar avfallet blir sämre med störningar som detta i så fall kommer att
medföra.
SAMORDNINGSBEHOV
Inget samordningsbehov
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INVESTERINGSKOSTNAD
2023

1 700 000 kr

2024

1 700 000 kr

2025

1 700 000 kr

2026

1 700 000 kr

2027

1 700 000 kr

TIDPLAN
Årligen, löpande underhåll och förbättringsåtgärder.
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Datum

Benämning

2021-11-08

Container

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Maria Samuelsson
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Maria Samuelsson

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

maria.samuelsson@kungsbacka.se

maria.samuelsson@kungsbacka.se

0300-835288

0300-835288

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Det behövs löpande investeringar i nya containrar till återvinningscentraler för att säkerställa ett
gemensamt utseende, ett utökat behov och förbättrad arbetsmiljö.
För att arbeta mot målen om att mer ska kunna återanvändas görs investeringar i förbättrade
återbruksmottagningar som ska öka möjligheten att lämna återbruksprodukter på återvinningscentraler.
Investeringarna kan förutom container avse behållare, tält med mera.
Antalet fraktioner på återvinningscentraler kommer att utökas för att nå målen om mer återanvändning
och återvinning. Investeringar kan avse containrar med tillhörande utrustning såsom rullkomprimatorer.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Bibehållen standard på våra återvinningscentraler, där containers används för insamling av diverse
fraktioner.
Ökad inlämning till återbruk, minskade avfallsmängder, ökat engagemang och bättre bild av
återbruk/second hand.
KOPPLING TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL
En hållbar utveckling och en hälsosam miljö
Fokusområde: Kungsbackas miljöarbete utgår från de nationella miljömålen, de globala
hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet.
Nämndmål Kretslopp: I Kungsbacka finns goda möjligheter att bidra till en hållbar konsumtion och vi
rör oss ständigt uppåt i avfallstrappan. Det är enkelt att lämna produkter till återbruk och andelen
insamlat material till materialåtervinning ökar. Vi arbetar aktivt för att nå de mål vi satt upp i den
regionala avfallsplanen ”Göteborgsregionen minskar avfallet”.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Otydlig hantering av diverse fraktioner som kommuninnevånarna använder för avfall och även för
återbruk.
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SAMORDNINGSBEHOV
Inget samordningsbehov
INVESTERINGSKOSTNAD
2023

500 000 kr

2024

300 000 kr

2025

300 000 kr

2026

300 000 kr

2027

300 000 kr

TIDPLAN
Årligen, löpande underhåll och förbättringsåtgärder.

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

2021-11-08

Kärl

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Maria Samuelsson
Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Maria Samuelsson

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

maria.samuelsson@kungsbacka.se

maria.samuelsson@kungsbacka.se

0300-835288

0300-835288

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Utbytte av trasiga kärl, och kärl till nya renhållningskunder. Även kärl till nya tjänster.
VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Byte av trasiga kärl, och till nya renhållningskunder. För att kunna hålla en god standard på kärlen.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Det finns en risk för att skadade och trasiga kärl används, som kan medföra arbetsmiljöproblem och
även problem för kommuninvånarna.
SAMORDNINGSBEHOV
Det finns inga samordningsbehov.
INVESTERINGSKOSTNAD
2022
1 500 000 kr (redan beslutad)
2023

1 500 000 kr

2024

1 500 000 kr

2025

1 500 000 kr

2026

1 500 000 kr

2027

1 500 000 kr

TIDPLAN
Årligen, löpande underhåll och förbättringsåtgärder.
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Datum

Benämning

2021-12-21

Ny ÅVC Frillesås (Syd) samt info kring framtida ÅVC

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Maria Samuelsson

Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Maria Samuelsson

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

maria.samuelsson@kungsbac
ka.se

maria.samuelsson@kungsbac
ka.se

0300 835288

0300 835288

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Denna behovsbeskrivning är ett underlag för förslag till beslut kring ÅVC i Frillesås. För att få en
samlad bild resoneras även kring helheten kring Framtidens ÅVC.
Kungsbacka kommun har idag tre återvinningscentraler (ÅVC): Klovstens återvinningscentral, Frillesås
återvinningscentral samt Barnamossens återvinningscentral. De tre ÅVC har idag 150 000 besök per år,
en möjlighet att möta våra kunder i Kungsbacka.
Klovstensområdet ska göras om vilket innebär att Klovsten återvinningscentral måste flytta från sin
nuvarande lokalisering. Frillesås återvinningscentral har ett temporärt bygglov på fem år på FrillesåsRya 3:77 (fram till hösten 2024). Barnamossens återvinningscentral kommer stegvis att avvecklas i
samband med att den gamla deponin sluttäcks.
För att ta ett helhetsgrepp om hur vi kan förändra dagens situation har förvaltningen tagit fram en
målbild för framtidens ÅVC i Kungsbacka. Målbilden beskriver en kommun med tre ÅVC:
• Nya Klovsten - Yteffektivt och fokus på återbruk
• Återbruksgård Syd
• Återvinningspunkt Volym– framtidssäkrat och lättillgängligt
Inga beslut är tagna kring något av dessa ÅVC. Nästa steg är att besluta kring målbilden, ett beslut där
de övergripande ekonomiska konsekvenserna framgår samt att därefter besluta kring lämpliga platser.
I perioden mellan att befintlig station måste stängas och den tilltänkta platsen är klar för byggnation
kommer ingen ÅVC finnas i Klovsten. En ÅVC planeras till industriområde i Frillesås, i den plan som är
på väg upp för godkännande i Byggnadsnämnden i början av 2022. Planerad tidplan för förslag till
godkännande i kommunstyrelse med förslag till antagande i kommunfullmäktige är under våren 2022. I
planen redovisas underlag från målbild Återvinningsgård Syd, men inga beslut kring utformning är
tagna. För Återvinningspunkt Volym finns möjlighet till placering i Duvehed, en samlokalisering med
pågående byggnation av en Omlastningsstation för hushållsavfall.
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Ur förvaltningens målbild för Kungsbackas återvinningscentraler:
•
•
•
•
•
•
•
•

I Kungsbacka kommun har vi moderna, snygga och fräscha anläggningar.
Du möts av klar och tydlig information och serviceinriktad personal i alla delar av
återvinningscentralerna.
Du kan komma in snabbt och smidigt. Det är en vacker och skön atmosfär, ingen trängsel
och ingen stress tack vare effektiva lösningar för alla ytor inom området.
Det är märkbart välplanerat. Det är tydligt vart man kan stanna och hur trafiken ska flöda
igenom återvinningscentralen.
Du kan lämna alla fraktioner på alla anläggningar.
All tung trafik är separerad från besökare.
Vi har alltid en del av området som inte kräver att man drar sitt kort, för förpackningar, eloch vitvaror samt möjlighet till att lämna till återbruk.
Alla våra återvinningscentraler är attraktiva arbetsplatser med en bra och säker
arbetsmiljö.

VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Moderna och väl fungerande återvinningscentraler bidrar till att Kungsbacka kommun kan leva upp till
dagens krav och målsättningar. Antalet besökande är stort och i ett växande Kungsbacka behövs större
ytor för att skapa effektiva, väl fungerande och välkomnande anläggningar för kommunens invånare.
Utsortering av olika material kommer att öka, vilket kräver omhändertagande av fler fraktioner. Det
behövs också planeras för att möta ökande krav på återanvändning och återbruk.
KOPPLING TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL:
En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i
En hållbar utveckling och en hälsosam miljö
Fokusområde: Kungsbackas miljöarbete utgår från de nationella miljömålen, de globala
hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet.
Nämndmål Kretslopp: I Kungsbacka finns goda möjligheter att bidra till en hållbar konsumtion och vi
rör oss ständigt uppåt i avfallstrappan. Det är enkelt att lämna produkter till återbruk och andelen
insamlat material till materialåtervinning ökar. Vi arbetar aktivt för att nå de mål vi satt upp i den
regionala avfallsplanen ”Göteborgsregionen minskar avfallet”. I den nya avfallsplanen för
Göteborgsregionen ligger stort fokus på att hindra att avfall uppstår helt och hållet, detta genom
avfallsförbyggande och stor satsning på återbruk. Detta går även i linje med bestämmelser från
Naturvårdsverket samt det faktum att avfallshantering ska ske enligt avfallshierarkin som sedan 2016 är
lagstadgad i Miljöbalken.
VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Konsekvenserna av att Klovstens ÅVC flyttas innebär en ökad trängsel på kvarvarande anläggningar
som redan idag inte är dimensionerade för Kungsbackas nuvarande befolkning. Vi kan bli tvungna att
bygga tillfälliga lösningar, vilket innebär ökade kostnader. Om invånares närmaste ÅVC försvinner
minskar kundvänligheten och invånarnas transportbehov ökar. Det blir svårt att nå kommunens
övergripande mål och målen i avfallsplanen för Göteborgsregionen.
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SAMORDNINGSBEHOV
Investeringen kräver samordning på flera håll. Berörda förvaltningar inom kommunen är
Kommunstyrelsens förvaltning, Bygg & Miljö och Service. Externt krävs samordning med
entreprenörer. Det kan också finnas samordningsmöjligheter med grannkommunerna.
INVESTERINGSKOSTNAD
Investeringskostnaderna är inte möjliga att bedöma då ingen plan för lokalisering och yta är beslutad.
Dock, för Frillesås har detaljplan Frillesås möjliggjort en investering, som skulle kunna starta 2023.
Därför föreslår förvaltningen medel för denna ÅVC i budget 2023. I förslaget ingår byggnation och
markkostnad för en ÅVC om 20 000 m2. Investeringsmedel för de ytterligare två ÅVC kan planeras för
först efter att en plan beslutats, vilket betyder att medel kan äskas först i investeringsbeslut 2024 och
plan 2025–2028.
2022

5 Mkr (beslutad i budget 2022, men medel kommer inte förbrukas före 2023)

2023

5 Mkr

2024

35 Mkr

2025

- kr

2026

- kr

2027

- kr

TIDPLAN
Frillesås temporära bygglov gäller till höst 2024 men eftersom den tillfälliga ÅVCn ligger där en väg ska
byggas föreslås byggstart för ny ÅVC redan 2023, dock kräver projektering och upphandling tid så
realistiskt kommer den mesta byggnationen kunna ske först 2024.
Klovstens nuvarande återvinningscentral kommer att flyttas, osäkert vilket år, men ny ÅVC vid
Klovsten är osäkert om den kan börja byggas inom perioden fram till 2027.
ÅVC Volym kan vara aktuell inom investeringsperioden 2024–2027.
Barnamossen kommer att kunna vara kvar i minst 10 år, men ytan kommer att minskas på grund av
sluttäckning av deponin.

BEHOVSBESKRIVNING

Datum

Benämning

2021-12-06

Kärlvågar för insamlingsfordon

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

Maria Samuelsson

E-postadress

Telefon

E-postadress

Telefon

maria.samuelsson@kungsbacka.se

0300-835288

Kontaktperson för behovsbeskrivningen
Namn och enhet

Maria Samuelsson

maria.samuelsson@kungsbacka.se

0300-835288

Varför behöver något göras?
För att kunna göra korrekt verksamhetsuppföljning och genomföra vissa utvecklingsinsatser har vi
ett behov av tydligare data om avfallsmängder och avfallstyper.
I kundenkäter och i dialoger med fastighetsägare av flerbostadshus har vi identifierat en förväntan
från abonnemangsinnehavare att de som strävar efter avfallsminimering ska kunna premieras.
Fordonen i den nya insamlingsentreprenaden är förberedda för kärlvåg. Behållarna ska kunna vägas
både fyllda och tömda i de fall vägning förekommer. Systemet för tömningsregistrering ska kunna
hantera inkoppling av vågsystem. Att installera vågar medför en kostnad som kommunen enligt
avtal ska stå för.

Vad är den förväntade nyttan?
Syftet med att väga hushållens avfall är att minska mängderna.
Möjligheten att väga avfallet i sopbilarna leder till tydligare information om avfallsmängderna från
olika abonnemangstyper. Det blir enklare att följa upp faktiska avfallsmängder från till exempel
verksamheter samt att följa effekter av införda åtgärder. Det ger möjlighet att identifiera geografiska
områden som sticker ut negativt i avfallsmängder samt att starta lokalt anpassade åtgärder i just de
områdena.
Vågar i fordonen ger också möjlighet till att införa en viktbaserad taxa, vilket ger en mer rättvis
debitering för kunder och ett incitament att minska avfallsmängderna. Minskade avfallsmängder
och bättre sortering ger i sin tur minskade behandlingskostnader för förbränning och mer material
till återvinning.

Koppling till kommunfullmäktiges mål
En hållbar utveckling och en hälsosam miljö
I avfallsplanen ”Göteborgsregionen minskar avfallet” finns mål om att avfall från hushåll ska
minska, samt att innehållet i restavfallet ska vara rätt sorterat.

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

Vad blir konsekvenserna om inget görs?
Konsekvenserna om ingenting görs, blir att kommunen inte kan följa upp avfallsmängderna bättre
än idag.

Investeringsstorlek
2023 1 500 000 kr
2024 1 000 000 kr
2025 0 kr
2026 0 kr
2027 0 kr

Tidplan
Investeringen planeras att genomföras år 2023 och 2024 med förberedelser under 2022.
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Sida 2 av 2

2022-01-05

SAMMANSTÄLLNING AV INVESTERINGAR 2023-2027

Nämnd:

Kungsbacka Bredband

Nämnd

Specifikation

TE

Totalt
investeringsanslag

2023-2027

Likvidbehov = investeringsbudget

Budget
2022

Proj/Kat

Övriga investeringar:

4520

Kungsbacka Bredband UT

41 200

4520

Kungsbacka Bredband IN

-7 000

5538

Inventarier KBN

50

Förslag
Budget
2023

0

Plan
2024

Plan
2025

0

Plan
2026

0

Plan
2027

0

0

Varav uppskattad fördelad investering UT:
450A / 521

Stamnät och Hårdvara utbyggnad

39 050

7 800

6 050

5 900

9 650

9 650

451B / 522

Områdesnät/Villa och Företags anslutningar

84 250

19 250

18 250

16 250

15 250

15 250

452A / 523

Verksamhetsområden och nya områden

37 800

6 175

9 225

9 300

7 550

5 550

453A / 524

Samförläggning med VA

12 400

2 100

1 500

3 600

2 350

2 850

454A / 525

Samförläggning belysning och GC vägar

8 050

950

1 700

2 550

1 800

1 050

455A / 526

Extra tillkommande investeringar

5 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Områdesnät/Villa och Företags anslutningar

-28 000

-7 000

-6 000

-5 000

-5 000

-5 000

S.A INVESTERINGAR

158 550

30 275

31 725

33 600

32 600

30 350

Varav uppskattad fördelad investering IN:
451B

34 250

BEHOVSBESKRIVNING
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Datum

Benämning

8/11-2021

Stamnät och hårdvara utbyggnad

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Lennart Torgerson

Lennart.torgerson@kungsbacka.se

0300 834107

Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Lennart Torgerson

Lennart.torgerson@kungsbacka.se

0300 834107

Kontaktperson för behovsbeskrivningen

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Investeringen består i några olika delar:


Att fortsätta bygga bort stamnätets trånga sektorer där vi idag har slut på fiber och fiber
uppkoppling inte är möjlig.



Att bygga ut avbrottsfri kraft för Teknikbodarna.



Att kunna erbjuda nya kunder fiberuppkoppling.



Bygga teknikbodar med reservkraft så att vi utnyttjar den fiber som finns i nätet på effektivaste
sättet och säkerställa att vi kan upprätthålla driften vid strömbortfall.



Bygga redundans i fibernätet.



Underhållsarbeten som är driftrelaterade



Ersätta gammal hårdvara och öka kapaciteten i nätet

Verksamheten är avgiftsfinansierad.

VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Kunna erbjuda företag, kunder och kommunal förvaltningar fibernät där det inte finns idag. Bygga redundans i
fibernätet, detta för att höja säkerheten.

Koppling till Kommunfullmäktiges mål:
En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (12)

VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Vi kan inte erbjuda företag, kunder och kommunal förvaltningar fiberförbindelse, detta ger sämre
anslutningsgrad i Kungsbacka kommun. Bygga redundans i fibernätet, detta föra inte vara så känsliga för
avbrott.

SAMORDNINGSBEHOV
Samverkan ser med merparten av verksamheterna inom Teknik, även med Statkraft, Eon, Ellevio och
privata föreningar.

INVESTERINGSKOSTNAD
2023

7 800 000 kr

2024

6 050 000 kr

2025

5 900 000 kr

2026

9 650 000 kr

2027

9 650 000 kr

TIDPLAN
Investeringarna görs successivt under åren

KUNGSBACKA KOMMUN
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BEHOVSBESKRIVNING

Datum

Benämning

8/11-2021

Områdesnät/Villa och Företagsanslutningar

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Lennart Torgerson

Lennart.torgerson@kungsbacka.se

0300 834107

Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Lennart Torgerson

Lennart.torgerson@kungsbacka.se

0300 834107

Kontaktperson för behovsbeskrivningen

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
För att kunna erbjuda fiberuppkoppling direkt till enskilda villor och till företag.
Verksamheten är avgiftsfinansierad.

VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Möjlighet att erbjuda enskilda villor och till företag direkt fibernät i nya och befintliga områden. Höja
anslutningsgraden av villor och företag i Kungsbacka kommun.

Koppling till Kommunfullmäktiges mål:
En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i

VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Vi kan inte erbjuda enskilda villor och företag, fiberförbindelse i befintliga områden. Detta ger sämre
anslutningsgrad i Kungsbacka kommun.

KUNGSBACKA KOMMUN
4 (12)

SAMORDNINGSBEHOV
Samverkan ser med merparten av verksamheterna inom Teknik, även med Statkraft, Eon, Ellevio och
privata föreningar.

INVESTERINGSKOSTNAD
2023

19 250 000 kr

2024

18 250 000 kr

2025

16 250 000 kr

2026

15 250 000 kr

2027

15 250 000 kr

INVESTERINGSINTÄKT
2023

7 000 000 kr

2024

6 000 000 kr

2025

5 000 000 kr

2026

5 000 000 kr

2027

5 000 000 kr

TIDPLAN
Investeringarna görs successivt under åren

KUNGSBACKA KOMMUN
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BEHOVSBESKRIVNING

Datum

Benämning

8/11-2021

Verksamhetsområden och nya områden

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Lennart Torgerson

Lennart.torgerson@kungsbacka.se

0300 834107

Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Lennart Torgerson

Lennart.torgerson@kungsbacka.se

0300 834107

Kontaktperson för behovsbeskrivningen

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
För att kunna erbjuda fiberuppkoppling i nya exploateringsområden och nya verksamhetsområden till
företag, kommuninvånare och kommunala förvaltningar.
Verksamheten är avgiftsfinansierad.

VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Möjlighet att erbjuda företag, kommuninvånare och kommunalförvaltningar fibernät i de nya
verksamhetsområdena och exploateringsområden som sker i kommunen.

Koppling till Kommunfullmäktiges mål:
En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i

VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Vi kan inte erbjuda företag, kommuninvånare fiberförbindelse i de nya verksamhetsområdena och
exploateringsområden som sker i kommunen. Detta ger sämre anslutningsgrad i Kungsbacka kommun.

KUNGSBACKA KOMMUN
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SAMORDNINGSBEHOV
Samverkan ser med merparten av verksamheterna inom Teknik, även med Statkraft, Eon, Ellevio och
privata föreningar.

INVESTERINGSKOSTNAD
2023

6 175 000 kr

2024

9 225 000 kr

2025

9 300 000 kr

2026

7 550 000 kr

2027

5 550 000 kr

TIDPLAN
Investeringarna görs successivt under åren

KUNGSBACKA KOMMUN
7 (12)

BEHOVSBESKRIVNING

Datum

Benämning

8/11-2021

Samförläggning med VA

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Lennart Torgerson

Lennart.torgerson@kungsbacka.se

0300 834107

Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Lennart Torgerson

Lennart.torgerson@kungsbacka.se

0300 834107

Kontaktperson för behovsbeskrivningen

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
Denna investering syftar till att bygga ut fibernätet på ett kostnadseffektivt sätt med samförläggning i
samband med att Teknik VA bygger så följer Kungsbacka Bredbandsnät med i ledningschakterna med
kanalisation för fiber. Kungsbacka Bredbandsnät når på så sätt företag, kommuninvånare och
kommunala förvaltningar.
Verksamheten är avgiftsfinansierad.

VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Möjlighet att erbjuda företag, kommuninvånare och kommunalförvaltningar fibernät i de områden som vi inte har
något fiberförbindelse idag.

Koppling till Kommunfullmäktiges mål:
En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i

VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Vi kan inte erbjuda företag, kommuninvånare fiberförbindelse. Detta ger sämre anslutningsgrad i
Kungsbacka kommun.

KUNGSBACKA KOMMUN
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SAMORDNINGSBEHOV
Samverkan ser med merparten av verksamheterna inom Teknik.

INVESTERINGSKOSTNAD
2023

2 100 000 kr

2024

1 500 000 kr

2025

3 600 000 kr

2026

2 350 000 kr

2027

2 850 000 kr

TIDPLAN
Investeringarna görs successivt under åren

KUNGSBACKA KOMMUN
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BEHOVSBESKRIVNING

Datum

Benämning

8/11-2021

Samförläggning med belysning och GC-vägar

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Lennart Torgerson

Lennart.torgerson@kungsbacka.se

0300 834107

Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Lennart Torgerson

Lennart.torgerson@kungsbacka.se

0300 834107

Kontaktperson för behovsbeskrivningen

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
För att kunna bygga ut fibernätet på ett kostnadseffektivt sätt, och att nå företag och kommuninvånare. I
samband med att Teknik Trafik och Park genomför sina investeringar samförlägger Kungsbacka
Bredbandsnät och lägger ner kanalisation för fiber.
Verksamheten är avgiftsfinansierad.

VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Kunna erbjuda företag, kommuninvånare och kommunalförvaltningar fibernät i de områden som vi inte har något
fiberförbindelse idag.

Koppling till Kommunfullmäktiges mål:
En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i

VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Vi kan inte erbjuda företag, kommuninvånare fiberförbindelse. Detta ger sämre anslutningsgrad i
Kungsbacka kommun.

KUNGSBACKA KOMMUN
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SAMORDNINGSBEHOV
Samverkan ser med merparten av verksamheterna inom Teknik.

INVESTERINGSKOSTNAD
2023

950 000 kr

2024

1 700 000 kr

2025

2 550 000 kr

2026

1 800 000 kr

2027

1 050 000 kr

TIDPLAN
Investeringarna görs successivt under åren

KUNGSBACKA KOMMUN
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BEHOVSBESKRIVNING

Datum

Benämning

8/11-2021

Extra tillkommande investeringar

Chef på enheten som investeringen tillhör
Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Lennart Torgerson

Lennart.torgerson@kungsbacka.se

0300 834107

Namn och enhet

E-postadress

Telefon

Lennart Torgerson

Lennart.torgerson@kungsbacka.se

0300 834107

Kontaktperson för behovsbeskrivningen

VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS?
För att kunna bygga ut fibernätet på de ställen som inte är kända idag, tex. samförläggning ihop med
Teknik VA, Statkraft, Eon, Ellevio och föreningar och andra utbyggnationer.
Verksamheten är avgiftsfinansierad.

VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN?
Kunna erbjuda företag, kommuninvånare och kommunalförvaltningar fibernät i de områden som vi inte har något
fiberförbindelse idag.

Koppling till Kommunfullmäktiges mål:
En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i

VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS?
Vi kan inte erbjuda företag, kommuninvånare fiberförbindelse. Detta ger sämre anslutningsgrad i
Kungsbacka kommun.

KUNGSBACKA KOMMUN
12 (12)

SAMORDNINGSBEHOV
Samverkan ser med merparten av verksamheterna inom Teknik, även med Statkraft, Eon, Ellevio och
privata föreningar.

INVESTERINGSKOSTNAD
2023

1 000 000 kr

2024

1 000 000 kr

2025

1 000 000 kr

2026

1 000 000 kr

2027

1 000 000 kr

TIDPLAN
Investeringarna görs successivt under åren

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-12-06
Diarienummer

TE 2021-00185

Förlängning av gång- och cykelplanen

Förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden beslutar om att förlänga giltigheten för kommunens Gång- och cykelplan 2018-2021 till och
med år 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommuns Gång- och cykelplan 2018-2021 går ut vid årsskiftet 2021. En ny plan för
kommande fyra år, 2022-2025 har inte tagits fram på grund av resursbrist kombinerat med prioritering
av andra arbetsuppgifter. Förvaltningen planerar att ta fram en uppdaterad Gång- och cykelplan för
Kungsbacka under 2022. Delar av åtgärderna i gällande plan är ännu inte genomförda (steg 1-3).
Prioriteringen av identifierade saknade länkar (steg 4) bedöms vara aktuell även 2022.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-12-06
Protokollsutdrag 2021-04-21 § 47 2021-00185
Gång- och cykelplan 2018-2021, TE/2017:812
Beslutet meddelas
Planering Trafik & Utemiljö

Ola Hamberg

Julia Emqvist

Tf förvaltningschef

Trafikplanerare

Trafik & Utemiljö
Julia Emqvist
Trafikplanerare

1 (1)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Datum

1 (1)

2022-01-10

§4
Dnr 2021-00185
Förlängning av gång- och cykelplanen
Beslut - förslag till nämnden för Teknik
Nämnden beslutar om att förlänga giltigheten för kommunens Gång- och cykelplan
2018-2021 till och med år 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommuns Gång- och cykelplan 2018-2021 gick ut vid årsskiftet 2021.
En ny plan för kommande fyra år, 2022-2025 har inte tagits fram på grund av
resursbrist kombinerat med prioritering av andra arbetsuppgifter. Förvaltningen
planerar att ta fram en uppdaterad Gång- och cykelplan för Kungsbacka under 2022.
Delar av åtgärderna i gällande plan är ännu inte genomförda (steg 1-3). Prioriteringen
av identifierade saknade länkar (steg 4) bedöms vara aktuell även 2022.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-12-06
Protokollsutdrag 2021-04-21 § 47 2021-00185
Gång- och cykelplan 2018-2021, TE/2017:812
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det.
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Att ta sig fram till fots eller med cykel ska vara det naturliga
förstahandsvalet av färdmedel för resor inom kommunens
tätorter och till hållplatser för kollektivtrafiken.
För de som vill ta sig mellan kommunens tätorter med cykel
ska en attraktiv cykelväg finnas med hög framkomlighet,
säkerhet och komfort.
Målbild för gång- och cykeltrafiken

1

Inledning

Sedan mitten av 80-talet har Kungsbacka kommun haft ett
planeringsinstrument för utbyggnad av gång- och cykelvägar. Styrdokumentet har benämnts Gång- och cykelplan för
Kungsbacka kommun och planen har verkat som utbyggnadsplan för det övergripande gång- och cykelvägnätet i kommunen.
I maj 2017 antogs för första gången en Gång- och cykelstrategi
i kommunen och denna ersatte stora delar av dess föregångare,
Gång- och cykelplan 2013-2016. Denna Gång- och cykelplan 2018-2021 består av en lista på åtgärder som ska leda oss
närmre målbilden i Gång- och cykelstrategin.

1.1

Avgränsningar

Planen behandlar all gång- och cykeltrafik i kommunen med
fokus på huvudnätet. Men även om planens avgränsning är
huvudnätet är det viktigt att även arbeta med att förbättra
lokalnätet så även det kan utvecklas och bidra till att fler går
och cyklar.
Utbyggnad i exploateringsområden finns inte med i planen
utan gång- och cykelfrågan hanteras inom varje detaljplan med
stöd av riktlinjer i Gång- och cykelstrategin.

Syfte

Syftet med Gång- och cykelplanen är att formulera och prioritera åtgärder som krävs för att nå kommunens vision och
Gång- och cykelstrategins målbild. Planen ska fungera som en
handlingsplan och identifiera åtgärder som kan genomföras på
kort och lång sikt och som leder till att målen uppfylls.

1.2

1.3

Riktning

I stöd av kommunfullmäktiges prioriterade mål om ”God Livskvalitet” gav Nämnden för Teknik i Nämndbudget 2016 enligt
beslut TE/2015:673, förvaltningen i uppdrag att utarbeta en
ny Gång- och cykelplan. I denna skulle det framgå hur Teknik
ska förbättra möjligheterna till cykelpendling i Kungsbacka på
kort och lång sikt.
Eftersom nya riktlinjer för styrdokument togs fram i kommunen under våren 2017 blev resultatet av nämndens uppdrag en
Gång- och cykelstrategi som fastslogs i maj 2017 samt denna
Gång- och cykelplan som är en åtgärdsplan för strategin.

2

Mål med planen

I Gång- och cykelstrategin identifierades de kommunala mål
som har bäring på gång- och cykelarbetet. Dessa är som följer:
 Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska
öka.
 Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska
öka.
 Andelen invånare som upplever förutsättningar för god
livskvalitet ska öka.
 Antalet cykelresor ska öka
 Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka.
 Andelen av kommunens invånare som är nöjda med sitt
kultur- och fritidsliv ska öka.
 Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka.
 Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje
år minska med 2,5 procent.

GC-plan 2018–2021
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I följande avsnitt redovisas förslag på åtgärder som bidrar till
att målen uppfylls:
 Andelen invånare som upplever att de har inflytande
ska öka

- Samråd och dialog med kommuninvånarna i alla utbyggnadsprojekt
- Koordinera nätverk för gång- och cykelfrågor som samlar
kommuninvånarna med intresse i frågorna.
 Andelen invånare som upplever förutsättningar för
god livskvalitet ska öka

- Antalet cykelresor ska öka
- Skapa ett attraktivt och säkert gång- och cykelvägnät
- Information och kunskapsspridning kring cykelns effekter
på individens hälsa
- Information och kunskapsspridning kring arbetsgivares
vinster av att fler väljer cykeln som färdmedel
 Andelen invånare som upplever att de är trygga ska
öka

- Skapa ett attraktivt och säkert gång- och cykelnät

4
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 Andelen av kommunens invånare som är nöjda med
sitt kultur- och fritidsliv ska öka

- Koppla turistattraktioner, badplatser och idrottsanläggningar till gång- och cykelvägnätet.
- Tillsammans med Region Halland utveckla Kattegattleden
genom kommunen.
 Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka

- Koppla stationer och hållplatser till gång- och cykelvägnätet
- Skapa säkra cykelparkeringar vid hållplatser och stationer
- Arbeta med beteendepåverkande kampanjer (Mobility
management)
 Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor
ska varje år minska med 2,5 procent.

- Information och kunskapsspridning kring arbetsgivares
vinster av att fler väljer cykeln som färdmedel

3

Gång- och cykelnätet

Efterfrågan på gång- och cykelinfrastruktur är mycket stor i
hela kommunen. Där det saknas infrastruktur önskas gångoch cykelvägar främst av trafiksäkerhetsskäl. Där infrastruktur
finns trycker man på att det är otryggt och osäkert att blanda
fotgängare och cyklister men också på att hinder behöver tas
bort för att framkomligheten skall förbättras.
I följande avsnitt kommer varje kommundel beskrivas med
avseende på standarden på gång- och cykelnätet i förhållande
till målbilden i Gång- och cykelstrategin. Brister att åtgärda
för att uppnå målen kommer att identifieras.

3.1

Särö – Kullavik

Från Kungsbacka når man kommundelen via en gång- och
cykelväg utmed Säröleden (V158) som ansluter till Östra
Särövägen (V955) som utgör en länk med blandtrafik fram till
Kyrkobyn-Dala. Därifrån finns idag en ny gång- och cykelväg
som stod klar hösten 2017. Den södra delen är därför utpekad
som en brist. En alternativ väg är Gröningevägen (V960) som
kopplar samman kommundelen med norra Kungsbacka via
Östra Särövägen (V955). Gröningevägen (V960) utgör en läng
med blandtrafik och är därmed utpekad som en brist.

och korsningar med bilvägar har trafiksäkrats. På sikt kan det
bli aktuellt att bredda vägen på de mest trafikerade stråkna och
då separera fotgängare och cyklister. Detta skulle medföra en
ökad trygghet samt ge en bättre framkomlighet för cyklisterna.
Åtgärden skulle också höja trafiksäkerheten på sträckan.
För att binda samman det kustnära och det centrala stråket
behövs en gång- och cykelväg utmed Guntoftavägen (V954),
från Säröleden till Särö Danska väg. Byggnation pågår och en
ny gång- och cykelväg ska stå klar våren 2018.
Det finns behov av en koppling längs med Västra Särövägen
(V955) mellan Särö centrum och Särö banvall. Det finns dock
en alternativ sträckning via lokalvägnätet, men denna väg är
inte gen och kan vara svår att hitta för de som inte känner till
området. Detta stråk är därför utpekad som en brist.
Det finns ett bra lokalt gång- och cykelnät i både Särö och i
Kullavik. Dessa sammanbinder bostadsområdena med varandra samt med skola, kollektivtrafik och handel.
Tabell 1 Utpekade brister Kullavik – Särö
Väg

Sträckning

km

955

Västra Särövägen, Särö Lundaväg – Särö banvall

0,7

Kullavik och Särö

956

Östra Särövägen, Kyrkoby Dalavägen – Säröleden

2,4

Inom kommundelen skapas ett nät med två nord-sydliga
stråk, ett kustnära och ett centralt. Säröbanan från Kullaviks
centrum ner till Särö Västerskog utgör det kustnära stråket,
medan det centrala stråket utgår från Snipen på gränsen mot
Göteborg och går utmed Gamla Särövägen (V953) ner till Särö
centrum och sedan vidare på Östra Särövägen (V955) ner till
anslutningen mot Guntoftavägen (V954).

960

Gröningevägen

3,5

Under 2017 färdigställdes gång- och cykelvägarna längs med
Gamla Särövägen (V953) mellan Hagryd Dalavägen och
Liabovägen samt längs med Östra Särövägen (V955) mellan
Sofielundsvägen och Kyrkoby Dalavägen. Längs det kustnära
stråket finns det en gång- och cykelväg på den gamla banvallen, Särö banvall. Framkomligheten och säkerheten har under
2017 förbättrats på sträckan genom att bilspärrar tagits bort

V955 Västra Särövägen

3.2

Onsala – Vallda

Från Kungsbacka når man Onsala via en gång- och cykelväg
utmed Onsalavägen (V940) som leder hela vägen ner till Klaraplan i Gottskär. Gång- och cykelvägen är i stort sett separerad från biltrafiken hela vägen men dess attraktivitet måste öka
genom att framkomligheten förbättras och säkerheten höjs.
Onsalavägen utgör med sina stora trafikmängder en kraftig
barriär för gång- och cykeltrafikanter. Detta kommer dock att
förbättras när den nya Onsalavägen byggs och dagens Onsalaväg byggs om. Den gamla vägen kan då med fördel utvecklas
till att bli ett tydligare och attraktivare cykelstråk.
Från Kungsbacka når man Vallda via en gång- och cykelväg
utmed Säröleden (V158) till Vallda Trekant. Stråket delar
här upp sig i två stråk, ett längst Sandövägen (V950) ner till
Råhagsvägen och ett längs Valldavägen (V942) ner till Klaraplan i Gottskär. En separerad gång- och cykelväg finns på hela
sträckan. Framkomligheten är dock begränsad söder om Toråsskolan där gång- och cykelvägen letar sig igenom villaområdet
via lokalvägnätet. Längs med en sträcka på Gathes väg (V942)
saknas också en separerad gång- och cykelväg och stråket går
istället på lokalvägnätet i blandtrafik. Denna sträcka är därför
utpekad som en brist.
Onsala

V955 Östra Särövägen
V960 Grönningevägen

Figur 1 – Karta Kullavik – Särö

För att nå målpunkter inom Onsala finns gång- och cykelvägar utmed Onsalavägen/Gottskärsvägen (V940), Mariedalsvägen (V946), Skällaredsvägen och delvis längs med Gathesväg (V942). Utefter Gathes väg saknas det en bit gång- och
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cykelväg men här kan gång- och cykeltrafiken ta sig fram i
blandtrafik på bland annat Sträveliden. Denna väg är något
mer gen men aningen mer kuperad och kan vara svårt att hitta
för den som inte känner till området. Det saknas även en säker
förbindelse längs Gottskärsvägen (V940) från Klaraplan ner
till Utholmens badplats och Gottskärs hamn. Dessa stråk är
därför utpekade som brister.
En ny gång- och cykelväg kommer inom nybyggnadsprojektet:
Väg 940, delen Rösan–Forsbäck (Objekt: 106 705) att byggas
mellan Gottskärsvägen (V940) och Mariedalsvägen (V946).
Vallda

För att nå målpunkter så som idrottsanläggningar, skolor, handel och bostadsområden inom Vallda finns gång- och cykelvägar utmed Valldavägen (V942), Sandövägen (V950) och Lerkilsvägen (V951). Det saknas dock en säker förbindelse med
bad- och hamnanläggningen vid Smarholmen och vid Vallda
Sandö. Dessa stråk är därför utpekade som en brister. Sandövägen (V950) mellan Vallda-Sandö och Lerkilsvägen (V951)
kommer på sikt bli en del av Kattegattleden. Denna sträcka är
därför utpekad som en brist.

3.3

Anneberg – Älvsåker

Från Kungsbacka når man kommundelen via en gång- och
cykelväg utmed Göteborgsvägen (V970). Fortsättningen
norrut från Älvsåkersvägen upp till kommungränsen och
vidare till Lindome saknar gång- och cykelväg men sträckan
är utpekad i Trafikverkets åtgärdsvalstudie för cykel nationellt
vägnät (2015). Om detta stråk byggs ut kan man cykla säkert
hela vägen mellan Kungsbacka och Göteborg. Detta är en
sträcka som även diskuteras bli ett stråk i det regionala stomcykelnätet. Denna sträcka är utpekad som en brist.
Man kan även nå kommundelen via de smala men förhållandevis lågt trafikerade vägarna Höglandavägen (V975) och Lerbergsvägen (V975). En gång- och cykelväg utmed Lerbergsvägen planeras som kopplar Anneberg med Höglanda där det
finns en gång- och cykelväg utbyggd längs med Höglandavägen (V978). Lerbergsvägen är därför utpekad som en brist.
Älvsåker

En gång- och cykelväg finns utbyggd utefter Älvsåkersvägen
mellan Göteborgsvägen och Djursjövägen.

Lunnavägen (V948) nyttjas för gång- och cykeltrafik i blandtrafik. Utbyggnad kan komma att bli aktuell om exploatering
sker utefter sträckan. Denna sträcka är därför utpekad som en
brist.

v940 Göteborgsvägen

v975 Lerbergsvägen

v158 Säröleden
v950 Sandövägen

v948 Lunnavägen

Figur 3 – Karta Anneberg – Älvsåker

v965 Smarholmsvägen

Tabell 3 Utpekade brister Anneberg – Älvsåker
v940 Nya Onsalavägen
v942 Gathes väg

v940 Gottskärsvägen

Väg

Stråk

km

970

Göteborgsvägen, Älvsåkersvägen – Kommungränsen

1,8

975

Lerbergsvägen, Lärkvägen – Älvsåkers Byväg

1,9

Figur 2 – Karta Onsala – Vallda

3.4

Tabell 2 Utpekade brister Onsala – Vallda
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Väg

Stråk

km

158

Säröleden, Madernas väg – Bröndomevägen

0,7

940

Nya Onsalavägen

1,5

940

Gottskärsvägen, Klaraplan – Gottskärs hamn

0,5

942

Gathes väg, Sträveliden – Kuttervägen

0,8

948

Lunnavägen

7,4

950

Sandövägen Sandöhamnsvägen – Lerkilsvägen

3,5

950

Sandövägen, Råhagsvägen – Sandöhamnsvägen

1,3

965

Smarholmsvägen

1,1
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Fjärås – Hjälm – Hanhals – Gällinge

För att från Kungsbacka nå Fjärås tätort finns tre möjliga vägar;
Myravägen (V933), Varbergsvägen (V939) och Vallbyvägen
(V934) samt via Hällingsjövägen (V974) och Gåsevadholmsvägen (V932). Myravägen är mycket smal men relativt lågt trafikerad. Gåsevadholmsvägen och Vallbyvägen är båda avsevärt
mer trafikerade och mer gen och en gång- och cykelväg utmed
denna stäcka bör därför byggas ut först. Denna kommer även
fylla ett turistiskt syfte eftersom sträckan utmed Varbergsvägen ingår i Kattegattsleden. Att få en säker gång- och cykelväg
hela vägen till Fjärås tätort stärker även området runt Fjärås
Bräcka som turistmål. Alla stråk är utpekade som brister.

Från Kungsbacka når man Hjälm via en gång- och cykelväg
utmed Hällingsjövägen (V974) som vid Höglandavägen övergår till en länk med blandtrafik fram till Hjälm. Detta stråk når
också till den kommunala badplatsen vid Iglakärr. Det finns
en efterfrågan på en gång- och cykelväg vidare till Allarängen,
denna sträcka är dock inte aktuell förrän hela sträckan till
Kungsbacka är utbyggd. Dessa stråk är utpekade som brister.

Tabell 4 Utpekade brister Fjärås – Hjälm – Hanhals – Gällinge
Väg

Stråk

km

916

Tostaredsvägen, Varbergsvägen – Gällingevägen

1,1

918

Gällingevägen, Tostaredsvägen – Förlandavägen

6,9

927

Hanhalsholmevägen

3,4

932

Måbovägen

1,7

932

Gåsevadholmsvägen, Raskens väg – Vallbyvägen

1,2

Från Kungsbacka når man Hanhals via en gång- och cykelväg
utmed Varbergsvägen (V939) som ansluter till Hanhals Kyrkväg (V928) och vidare till Hanhalsholmevägen (V927) som
båda utgör länkar med blandtrafik fram till Hanhals Holme.
Denna sträcka är utpekad som en brist.

932

Gåsevadholmsvägen, Klintåsvägen – Raskens väg

1,7

932

Gåsevadholmsvägen, Hällingsjövägen – Klintåsvägen

4,5

934

Vallbyvägen, Varbergsvägen – Gåsevadholmsvägen

2,2

936

Hjälmsbergsvägen

1,9

939

Varbergsvägen, Hanhals Kyrkväg – Torkelstorpsvägen

3,5

Från Kungsbacka når man Gällinge via Varbergsvägen (V939)
vidare på Tostaredsvägen (V916) och Gällingevägen (V918).
Mellan Hanhals Kyrkväg och Gällinge saknas det gång- och
cykelväg och sträckan är därför utpekad som en brist. (Sträckan
Fjärås station-Gällinge finns med på kartan över området ÅsaFrillesås)

939

Varbergsvägen, Torkelstorpsvägen – Torpavägen

2,4

974

Hällingsjövägen, Hjälm – Hagavägen

4,3

974

Hällingsjövägen, Höglandavägen – Hjälm

3,3

Fjärås

Inom Fjärås finns ett väl utbyggt gång- och cykelnät på det
enskilda vägnätet som binder samman bostadsområden, skola,
fritidsanläggning och centrumfunktioner. Därutöver utgör
Lygnern och Fjärås Bräcka en stor målpunkt för bad och
rekreation.
En gång- och cykelväg genom Fjärås längs Gåsevadholms
vägen (V932) bör byggas för att sammanlänka planerade
bostadsområden längs vägen med centrum och den planerade
gång- och cykelvägen längs Vallbyvägen. Idag kan man ta sig
via lokalvägnätet i nord sydlig riktning men denna sträckning
är inte helt tydligt och svårt att hitta för den som inte känner
till området. En förlängning upp till Lertäppan skulle kunna
medverka till att fler går och cyklar till anläggningen. Båda
dessa stråk är utpekade som en brist.
Hjälm, Hanhals och Gällinge

I Hjälm, Hanhals och Gällinge saknas det helt gång- och
cykelnät och trafikanterna rör sig i blandtrafik på enskilda
gator och vägar.

v974 Hällingsjövägen

v936 Hjälmsbergsvägen

v932 Gåsevadholmsvägen
v927 Hanhalsholmevägen

v934 Vallbyvägen

v939 Varbergsvägen

v932 Måbovägen
v916 Tostaredsvägen
v918 Gällingevägen

Figur 4 – Karta Fjärås – Hjälm – Hanhals – Gällinge

3.5

Åsa – Frillesås

Åsa är beläget ca 15 km söder om Kungsbacka och det finns
det ingen gång- och cykelväg mellan orterna. Kattegattleden
är dragen denna sträcka men går i dagsläget på enskilda vägar
öster om järnvägen. Gång- och cykelväg utmed Varbergsvägen
(V939) från Hanhals via Fjärås station och vidare ner till Åsa
bör byggas. Denna kan delas in i flera olika etapper där etappen
mellan Torkelstorpsvägen och Torpa vägen (V915) är den viktigaste eftersom det här inte finns några alternativa vägar via
det enskilda vägnätet. Etappen mellan Hanhals Kyrkväg och
Torkestorpsvägen är identifierad som mycket viktig i kapitlet
om Fjärås eftersom det är en förutsättning för stråket mellan
Kungsbacka och Fjärås. Alla dessa stråk är utpekade som en
brist.
Åsa och Frillesås är förbundna med en gång- och cykelväg på
den gamla banvallen.
Tjolöholm slott är en viktig målpunkt både för turism och
rekreation. En säker förbindelse hit borde byggas så stråket
mellan Kungsbacka och Åsa är klart. Denna sträcka är utpekad som en brist.
I och med bostadsplaner i Kläppa kan det bli intressant med
en gång- och cykelväg längs med Ölmevallavägen. Vägen är
smal men är så lite trafikerad så trafiksäkerheten för gång- och
cykeltrafikanter är god. På sikt kan dock trafiken på sträckan
öka. Denna sträcka är utpekad som en brist.
Frillesåsvägen mot Idala saknar infrastruktur för gång och
cykel. Efterfrågan är stor framför allt hos de som bor öster om
Frillesås. Sträckan är också viktig för att kunna nå målpunkter som exempelvis Stättareds gård. Denna sträcka är utpekad
som en brist.
Åsa

Mellan Åsa centrum och Kläppa finns en gång och cykelväg
utmed Kläppavägen (V912). Denna sträcka är en del av Kattegattleden och går via Åsa station. Den genaste vägen till
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Åsa centrum från Kläppavägen är dock via lokalvägnätet och
planer finns i den fördjupade översiktplanen för Åsa att skapa
ett starkare och säkrare gång- och cykelstråk som förbinder
Kläppavägen (V912) med banvallen som leder ner till Frillesås.
Åsa har gång- och cykelväg genom centrum utmed Varbergsvägen (V939). Dessutom finns ett väl utbyggt system mellan
centrum, skola och vårdcentral.
Det finns ingen trygg och säker gång- och cykelförbindelse
mellan Åsa centrum och Gårda Brygga. I och med arbetet med
den fördjupade översiktsplanen för Åsa tog man fram en ”Trafikutredning Ölmanäs” som har fokus på gång- och cykelfrågor. I denna identifierade man fyra olika lösningar på tillgänglighetsproblemet; Koppling A-Ölmanäs Ringväg, Koppling
B- Åsa Jutegårdsväg, Gundlehögsvägen och Christmansvägen
(den som identifierats i tidigare gång- och cykelplaner), Koppling C-Jute Tvärväg samt Koppling D- ny gång- och cykelväg
med utgångspunkt i Österbyn vidare längs Ölmanäs Ringväg
samt en ny gång- och cykelväg över åkermark mot centrum.
Av dessa förslag är Koppling A det som prioriterats eftersom
detta förslag gagnar flest trafikanter och den är därför utpe-

v939 Varbergsvägen

v913 Ölmevallavägen
v904 Ölmanäs Ringväg

v905 Frillesåsvägen

v903 Ölmanäs Ringväg

v845 Göteborgsvägen
v900 Frillesåsvägen

Figur 5 – Karta Åsa – Frillesås
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kad som en brist. Men då denna väg inte anses gen behövs den
kompletteras med kopplingarna B och C. Markåtkomst och
drift- och underhållsfrågor måste dock här lösas med mark
ägare och enskilda väghållare.
Frillesås

Frillesås har en god gång- och cykelnätstandard genom gångoch cykelvägen utmed Torstensviksvägen/Frillesåsvägen
(V900), från havet fram till Frillesåsskolan. För att få ett bra
tätortssystem krävs även gång- och cykelväg utmed Göteborgsvägen (V845), från kommungränsen vid Löftaån och norr ut
till Rågelund. Vid Bastevägen kan man ta sig vidare norr ut på
banvallen. Nu nyttjas lokalvägnätet väster om Göteborgsvägen
och det är svårt att hitta rätt för de trafikanter som inte känner
till området. Dessa stråk är utpekade som brister.
Tabell 5 Utpekade brister Åsa – Frillesås
Väg

Stråk

km

845

Göteborgsvägen, Bastevägen – Lurendalsvägen

1,1

845

Göteborgsvägen, Södra Rågelundsvägen –
Bastevägen

0,7

900

Frillesåsvägen, Lillestocksvägen – Almedalsvägen

0,9

900

Frillesåsvägen, Lärkbacken – Lillestocksvägen

1,1

903

Ölmanäs Ringväg, Äppelstigen – Näsbokrokvägen

2,5

903/
904

Ölmanäs Ringväg, Näsbokrogvägen – Jute Tvärväg

2,6

904

Ölmanäs Ringväg, Jute Tvärväg – Kläppavägen

1,8

905

Frillesåsvägen, Almedalsvägen – Biaredsvägen

3,0

905

Frillesåsvägen, Biaredsvägen – Stuvvägen

2,4

913

Ölmevallavägen, Varbergsvägen – Kläppavägen

1,8

939

Varbergsvägen, Torpavägen – Torpa Maaväg

1,6

939

Varbergsvägen, Dotetorpsvägen – Ölmevallavägen

2,4

939

Varbergsvägen, Torpa Maaväg – Dotetorpsvägen

1,5

939

Varbergsvägen, Ölmevallavägen – Ölmanäs Ringväg

1,7

Tjolöholmsvägen

3,7

3.6

Kungsbacka

Kopplingar mellan Kungsbacka och övriga kommundelar finns
beskrivna under respektive kommundelsavsnitt. Hur dessa
sedan är kopplade från stadsgränsen och vidare in till centrum
är mycket viktigt för helheten för stråken, de så kallade kommundelsstråken. Kommundelsstråken är del av huvudstråken
men har en ännu viktigare funktion som pendlingstråk för
både de boende i Kungsbacka och för de som pendlar från
kommunens övriga delar och har därför högst prioritet. Dessa
stråk behöver ses över för att säkerhetsställa hög framkomlighet, trygghet och säkerhet.

Kungsbacka har ett väl fungerande gång- och cykelnät, delvis
på gång- och cykelvägar och delvis i en trafikmiljö med låga
fordonshastigheter. Kungsbackaån och Västkustbanan utgör
dock barriärer för gång- och cykeltrafikanter och det behövs
fler broar och undergångar för att förbättra framkomligheten.
I och med utbyggnaden av det nya bostadsområdet Kolla har
behovet av gång- och cykelväg utmed Inlagsleden ökat. Här
kan dock gång- och cykeltrafikanter ta sig över järnvägen
utmed bilvägen men trafikflödena är höga och säkerheten är
låg. Denna sträcka är därför utpekad som en brist. Tvärstråket
mellan Hede och Varla är också utpekats som en brist. Idag
saknas dock broar över både järnvägen och Kungsbackaån för
att få stråket komplett.
Eftersom det inte finns någon möjlighet för gång- och cykeltrafikanter att ta sig genom viadukten under järnvägen på Varbergsvägen är de hänvisade att ta vägen genom Innerstaden
alternativt via Klockaregatan på östra sidan järnvägen. Eftersom dessa vägar utgör en omväg för de som ska genom staden
ställer detta höga krav på mycket god framkomlighet och vägvisning.
Även om planens avgränsning är huvudnätet är det viktigt att
även arbeta med att förbättra lokalnätet i Kungsbacka så även
det kan utvecklas och bidra till att fler går och cyklar.
Tabell 6 Utpekade brister Kungsbacka

Figur 6 – Karta Kungsbacka

Stråk

km

Bro över järnvägen vid Inlagsleden, Södra Infarten – Hantverksgatan

Bro

Forsvägen, Infart Forsvägen 8 – Hålabäcksvägen

0,5

Borgmästaregatan, Varlavägen – Kungsbackaån

0,2

Bro över Kungsbackaån vid Kolla

Bro

Bro över Kungsbackaån Hede norra vid Varlaparken

Bro

Tunnel mellan Hede och verksamhetsområdet Hede norra

Tunnel

Tvärstråket i verksamhetsområdet Hede norra

0,3
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4

Brister i gångoch cykelvägnätet

Åsa använts (Kungsbacka kommun, 2013). Lindome är med i
analysen för att se på pendlingsstråket mot Göteborg.

För att på ett strukturerat sätt ta fram de mest prioriterade
stråken har alla utpekade brister kartlagts. För att ta reda på
vilka åtgärder som ger störst nytta har kriterier kopplade till
cykelplanens vision tagits fram. Dessa är som följer:
1.
2.
3.
4.

Alla naturliga stråk mellan orterna har utvärderats och är
redovisade i figur 7. I resultattabellen i bilaga 1, har stråk som
uppfyller kriteriet markerats med grönt och de stråk som inte
uppfyller kriteriet är markerade med rött.

Stråkets potential för pendling
Trafiksäkerheten på stråket
Stråkets roll som skolväg
Målpunktsanalys

Kriterierna kommer att användas för att prioritera vilka brister
som ska åtgärdas först.

4.1

Stråkets potential för pendling

Kågesson (2007) har tagit fram en metod för att se på länkars
potential för cykelpendling. Metoden bygger på gravitationsteori, detta innebär att två orter attraherar varandra och att ju
större orterna är, desto större är attraktionen och den potentiella pendlingsbenägenheten med cykel se tabell 7.
Analysen i tabell 8 är gjord för de utvecklingsområden som är
identifierade i gällande Översiktsplan (Kungsbacka kommun,
2006) och där gräns saknas har utvecklingsområdena i FÖP
Kungsbacka (Kungsbacka kommun, 2009) respektive FÖP
Tabell 7 – De angivna avstånden avser sträckan mellan respektive
tätorts yttre gräns (Kågeson, 2007)
Antal invånare
i den mindre av orterna

Högsta avstånd
mellan (km)

500 – 1 000

3

1 000 – 2 000

6

2 000 – 5 000

10

5 000 – 10 000

12

10 000 – 20 000

15

över 20 000

20

Tabell 8 – Invånarantal i kommunens orter
Ort
Kungsbacka (FÖP)

Högsta avstånd mellan
(km) enligt Tabell 9

21 964

20

Kullavik

5 868

12

Särö

3 250

10

Vallda

3 517

10

Onsala

Ett annat kriterium man kan utgå ifrån för att se på ett stråks
potential är att se på hur många som bor utmed stråket. I denna
analys har vi valt att se på ett område 400 meter runt det föreslagna stråket. För att kunna jämföra stråken med varandra har
vi sedan delat antalet boende med sträckans längd. I resultattabellen i bilaga 1 har stråk med fler än 1 boende per meter
markerats med rött och de mellan 0,5-1 boende per meter med
gult.
Av förklarliga skäl ligger de stråk med högst boende per meter
inom kommunens tätorter. De stråk som dock sticker ut är
Göteborgsvägen norr om Frillesås, Gåsevadholmsvägen mellan Fjärås och Lertäppan, och två etapper av Ölmanäs Ringväg. Förklaringen till detta är ju naturligtvis att dessa ligger i
direkt anslutning till en tätort samt att det bor många personer
runt Gårda Brygga. Resultaten för alla stråk kan ses i resultattabellen i bilaga 1.

10 832

15

Onsala (Gottskär)

1 067

6

4.2

Anneberg/Älvsåker

Trafiksäkerheten har analyserats utifrån kriterierna i rapporten
Vägledning för regional cykelvägvisning (Trafikverket, 2014)
där det ställts upp ett kriterium för trafiksäkerhet där hastighet
och årsdygnstrafik är de två parametrarna. Grönt visar på god
kvalitet, gult på acceptabel kvalitet och rött på dålig kvalitet, se
tabell 9. Resultaten kan också ses i tabellform i resultattabellen
i bilaga 1.

1 899

6

Hjälm

258

0

Fjärås

2 301

10

137

0

Åsa (FÖP)

4 881

10 till 12

Frillesås

2 317

10

Fjärås station

10

Invånarantal

Figur 7 – Analys av potentialen av cykelpendling mellan kommunens tätorter, Gröna stråk uppfyller kriteriet och Röda stråk uppfyller inte kriteriet.
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Trafiksäkerhet

Ådt
Hastighet
kvm/tim

<250

<1000

<2000

<2500

<3000

<5000

40
50/60
70
80
90

eller en mopedist varit inblandad har räknats. Då underlaget är
mycket kortfattat i sina beskrivningar är det svårt att analysera
om olyckan hade gått att undvika om infrastrukturen byggts
om. Det fanns ingen särskilt plats i kommunen som var särskild utmärkande. Alla stråk där en olycka med en gångtrafikant, cyklist eller mopedist varit inblandad har markerats med
rött, övriga är gröna. Resultaten kan ses i tabellform i resultattabellen i bilaga 1.

4.3

100

Tabell 9 – Tabellen visar vilken trafiksituation som bör uppfyllas om
en väg ska skyltas med vägvisning för cyklister (Trafikverket, 2014).
Grönt = god kvalitet, gult = acceptabel kvalitet, rött = dålig kvalitet.

Alla stråk har utvärderats och är redovisade i figur 8.

Stråkets roll som skolväg

En inledande analys i rapporten Cykla till skolan – En GISanalys av förutsättningarna att gå- och cykla till skolan
(Kungsbacka kommun, 2017) visade att 14 700 eller 72 procent av alla barn i åldrarna 0–18 år kan ta sig till skolan på
gång- och cykelnätet. I den vidare analysen identifierades 43
saknade länkar. Analysen utgick från de 23 kommunala skolorna i kommunen och analyserade möjligheten för barn inom
skolornas respektive upptagningsområde att ta sig till skolan
trafiksäkert till fots eller på cykel. Om alla dessa saknade länkar skulle klassas som trafiksäkra skulle ytterligare 4 700 barn
kunna ta sig själva till skolan vilket skulle ge en uppskattat
täckning på cirka 95%.
Följande saknade länkar har identifierats:

Figur 8 – Kvalitet på cykelstråk utifrån trafiksäkerhet. Grönt visar
på god kvalitet, gult på acceptabel kvalitet och rött på dålig kvalitet.
Blått visar stråk där indata inte finns och därmed ingen analys gjorts.

En annan viktig faktor för säkerhet och framkomlighet i
blandtrafik är vägens bredd. Tabell 10 är hämtad från Råd om
Vägar och gators utformning (Trafikverket, 2015) och varje
stråk har klassificerats i resultattabellen i bilaga 1. Stråk som
uppfyller utrymmesklass A markerade med grönt, stråk som
uppfyller utrymmesklass B markerade med gult och de stråk
som inte uppfyller något kriterium är markerade med rött.
Tabell 10 – Sidoavståndsmått från Tabell 2.4-2 i Råd om vägar och
gators utformning (Trafikverket, 2015)
Vägklass
A, bredd (m)

B, bredd (m)

30/40

5,4

5,0

50/60

6,1

5,5

70/80

7,0

6,1

Hastighetsgräns

Antalet olyckor, som rapporterats in till trafikolycksstatistikdatabasen STRADA under 2011-2015; på respektive stråk
har också studerats. Olyckor där en gångtrafikant, en cyklist

Figur 9 – Saknade länkar i kommunen.
Värdetal barn/m, grön: 0-0.05, gul: 0.05-0.1, orange: 0.1-0.15,
röd: >0.15 (Kungsbacka kommun, 2017)

Flera av länkarna har redan idag tillfredställande trafiksäkerhetsstandard men var trots det med i analysen eftersom
kartunderlaget ibland vad svårt att tyda. I tabell 11 kan utläsas
att flertalet länkar har enskilt huvudmannaskap. Då ingen av
dessa ingår i huvudnätet kommer dessa inte vara med i den
fortsatta analysen.
Länkarna i Tabell 12 utgör stråk som ingår i målbilden för
huvudnätet. Länkarna i Tabell 13 är utmed statligt eller kommunalt vägnät men utgör inte stråk som ingår i målbilden för
huvudnätet.Alla stråk som utpekats som skolvägar redovisas i
tabellform i den gemensamma resultattabellen i bilaga 1.
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Tabell 11 Samtliga saknade länkar (Kungsbacka kommun, 2017)

12

Väg

Skola

Saknade länkar

Längd (m)

Antal barn

Barn/m

km/h

1

Fjordskolan

Gottskärsvägen – Dragsvägen

1000

249

0,25

30

Väghållare
enskild/statlig

2

Iseråsskolan

Bräckavägen

1000

209

0,21

30

enskild

3

Furulidskolan

Kilanäsavägen

700

139

0,20

70

enskild

4

Åsaskolan

Ölmanäs Ringväg norrut

1500

250

0,17

40

enskild/statlig

5

Iseråsskolan

Nygårdsvägen – Bueråsvägen

1500

245

0,16

50

enskild

6

Fullriggaren Malevik

Långenäsvägen

900

140

0,16

30

enskild

7

Furulidskolan

Vattåsvägen – Gräppåsvägen –
Orrekullevägen

900

133

0,15

30

enskild

8

Åsakolan

Ölmanäs Ringväg sydväst

1100

161

0,15

40

statlig

9

Furulidskolan

Smarholmsvägen

900

125

0,14

40

statlig

10

Fullriggaren Malevik

Hagenvägen –
Kullsviksvägen – Källevägen

900

100

0,11

30

enskild

11

Furulidskolan

Sandövägen – Bossövägen – Vallda
Korshamnsväg

1200

130

0,11

70

enskild/statlig

12

Åsaskolan

Ölmanäs Ringväg sydväst – Stenavägen

5400

540

0,10

40

enskild/statlig

13

Åsa Gårdsskola

Hultavägen – Mossvägen

14

Kullaviksskolan

Torredsvägen

700

68

0,10

30

enskild

1500

145

0,10

50

enskild

15

Iseråsskolan

Vässingsövägen

1000

95

0,10

30

statlig

16

Furulidskolan

Trålvägen till Källåsvägen

1300

115

0,09

30

enskild

17

Furulidskolan

Södergårdsvägen

1700

142

0,08

70

enskild

18

Toråsskolan

Rörmöstvägen västerut

900

72

0,08

50

enskild

19

Åsaskolan

Näsbergsvägen

1000

70

0,07

50

enskild

20

Toråsskolan

Rörmöstvägen västerut –
Altardalsvägen

2600

158

0,06

50

enskild

21

Kapareskolan

Håkullavägen – Apelrödsvägen –
Lunnavägen – Nygårdsvägen –
Bueråsvägen

4000

238

0,06

70

enskild/statlig

22

Åsa Gårdsskola

Gustav Alberts väg

900

46

0,05

30

enskild

23

Älvsåkersskolan

Agnsjödalsvägen

1000

50

0,05

50

enskild

24

Iseråsskolan

Vässingsövägen – Rödaholmevägen

3100

140

0,05

50

enskild/statlig

25

Toråsskolan

Bråtåsvägen – Råhagsvägen

2000

84

0,04

30

enskild

26

Iseråsskolan

Häcklehagsvägen

1800

75

0,04

50

statlig

27

Gällingeskolan

Gällingevägen norrut

2100

80

0,04

80

statlig

28

Frillesåsskolan

Göteborgsvägen norrut –
Borekullavägen

1900

70

0,04

70

statlig

29

Smedingeskolan

Varbergsvägen – Vallbyvägen –
Gåsevadholmsvägen

4500

154

0,03

70

statlig

30

Älvsåkersskolan

Asserdalsvägen – Passavägen

31

Smedingeskolan

Måbovägen söderut – Tostaredsvägen
västerut

800

20

0,03

50

enskild

2800

70

0,03

70

statlig

32

Älvsåkersskolan

Lerbergsvägen söderut

1100

24

0,02

40

statlig

33

Älvsåkersskolan

Kyrkobolsvägen norrut

1800

38

0,02

70

enskild

4200

84

0,02

70

statlig

700

12

0,02

50

enskild

34

Smedingeskolan

Gåsevadholmsvägen – Hjälmbergsvägen

35

Älvsåkersskolan

Asserdalsvägen – Hjälmareds Åsväg

36

Älvsåkersskolan

Älvsåkers byväg – Ringlatorpsvägen

2100

35

0,02

70

enskild/statlig

37

Toråsskolan

Bröndomevägen

3500

40

0,01

70

statlig

38

Älvsåkersskolan

Assedalsvägen

2600

28

0,01

50

enskild

39

Älvsåkersskolan

Älvsåkersbyväg

2100

20

0,01

70

statlig

40

Hedeskolan

Höglandavägen

2800

26

0,01

70

kommunal/statlig

41

Tingbergsskolan

Gröningevägen

2500

22

0,01

70

statlig

42

Gällingeskolan

Gällingevägen söderut

4600

46

0,01

70

statlig

43

Gällingeskolan

Förlandavägen

4000

40

0,01

70

statlig
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Tabell 12 Saknade länkar som ingår i mållbilden för huvudnätet (Kungsbacka kommun, 2017)
Längd (m)

Barn/m

km/h

1

Delvis

Saknade länkar
Gottskärsvägen – Dragsvägen

1000

0,25

30

enskild/statlig

4

Delvis

Ölmanäs Ringväg norrut

1500

0,17

40

enskild/statlig

1100

0,15

40

statlig

900

0,14

40

statlig

8

Ja

Ölmanäs Ringväg sydväst

9

Ja

Smarholmsvägen

Väghållare

11

Delvis

Sandövägen – Bossövägen – Vallda Korshamnsväg

1200

0,11

70

enskild/statlig

12

Delvis

Ölmanäs Ringväg sydväst – Stenavägen

5400

0,1

40

enskild/statlig

21

Delvis

Håkullavägen – Apelrödsvägen – Lunnavägen – Nygårdsvägen –
Bueråsvägen

4000

0,06

70

enskild/statlig

27

Ja

Gällingevägen norrut

2100

0,04

80

statlig

28

Delvis

Göteborgsvägen norrut – Borekullavägen

1900

0,04

70

statlig

29

Ja

Varbergsvägen – Vallbyvägen – Gåsevadholmsvägen

4500

0,03

70

statlig

31

Ja

Måbovägen söderut – Tostaredsvägen västerut

2800

0,03

70

statlig

32

Ja

Lerbergsvägen söderut

1100

0,02

40

statlig

34

Ja

Gåsevadholmsvägen – Hjälmbergsvägen

4200

0,02

70

statlig

41

Ja

Gröningevägen

2500

0,01

70

statlig

Tabell 13 Saknade länkar som inte ingår i huvudnätet men som är utmed statligt eller kommunalt huvudnät (Kungsbacka kommun, 2017)
Saknade länkar
15

Vässingsövägen

Längd (m)

Barn/m

km/h

1000

0,10

30

Väghållare
statlig

24

Vässingsövägen – Rödaholmevägen

3100

0,05

50

enskild/statlig

26

Häcklehagsvägen

1800

0,04

50

statlig

36

Älvsåkers byväg – Ringlatorpsvägen

2100

0,02

70

enskild/statlig

37

Bröndomevägen

3500

0,01

70

statlig

39

Älvsåkersbyväg

2100

0,01

70

statlig

40

Höglandavägen

2800

0,01

70

kommunal/statlig

42

Gällingevägen söderut

4600

0,01

70

statlig

43

Förlandavägen

4000

0,01

70

statlig

4.4

Målpunkter

En annan viktig aspekt att analysera är ett stråks funktion för
tillgängligheten till viktiga målpunkter i kommunen. Kommunens tätorter är målpunkter i sig och inrymmer arbetsplatser, skolor, service, handel och fritid.
På kartan i figur 10 är 215 målpunkter utritade varav 13 badplatser (B), 44 idrottsplatser (I), 119 förskolor (F), 31 grundskolor (S) samt 8 gymnasieskolor (G). Av dessa är 190 kopplade
till huvudnätet, direkt eller via lokala gång- och cykelvägar
eller gator med hastighetsgräns på högst 30km/h. Det är alltså
25 målpunkter som saknar koppling till huvudvägnätet. Efter
total utbyggnad är det endast 7 målpunkter som saknar koppling till huvudvägnätet varav 4 förskolor, 2 idrottsplatser och
1 badplats. I resultattabellen i bilaga 1 har även stråk där Kattegattleden går markerats med ett K och ett Kf om sträckan är
del av en framtida sträckning.

4.5

Resultat

En sammanfattning av inventeringen och analyserna i avsnitt
4.1-4.4 återfinns i resultattabellen i bilaga 1.

Figur 10 – Karta över målpunkter. Gul: Förskola, Orange: Grundskola, Röd: Gymnasium, Grön: Idrott och Blå: Bad
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5

Åtgärdsplan 2018–2021
(och 2021–2024)

Åtgärdsplanen är uppdelad i tre delar, Steg 1-åtgärder, Steg
2-åtgärder samt Steg 3-och 4-åtgärder. Den sista gruppen innefattar utbyggnadsplanen och har en objektslista som omfattar
länkar till en sträcka av cirka 120 km samt 4 broar. Kommunens mål är att bygga i snitt 4-5 km ny gång- och cykelväg om
året. Objektslistan ska ses som ett planeringsinstrument och
utbyggnad får ske i den takt som tilldelade budgetmedel tillåter. Till detta tillkommer sedan Steg 1- och 2-åtgärder så som
beläggning, framkomlighetsförbättringar, förbättrad belysning, nya cykelparkeringar och påverkanskampanjer. Varje
grupp har ett eget avsnitt nedan.

5.1

Steg 1: Tänk om

Åtgärder som kan påverka behovet:

5.3

Steg 3 och 4: Bygga om och Bygga nytt

Begränsade ombyggnadsåtgärder samt nyinvesteringar och
större ombyggnadsåtgärder.
Tabell 16 – Steg 3-åtgärder
Bygga om
Steg 3 – Åtgärd

Beskrivning

Höja standarden på kommundelstråken

En åtgärdsplan för att förbättra
framkomligheten och säkerheten på
kommundelstråken i Kungsbacka
ska tas fram.

Identifiera och förbättra
skolvägar

En åtgärdsplan för att höja trafiksäkerheten runt kommunens skolor
för att förbättra elevers möjlighet att
ta sig själva till skolan ska tas fram.

Passa på

Ett arbetssätt för att kunna passa
på att höja standarden på huvudnät
och lokalnät i samband med ny
exploateringar eller upprustningar av
det befintliga nätet ska utvecklas

Tabell 14 – Steg 1-åtgärder
Påverkanskampanjer, information och samverkan
Steg 1 – Åtgärd

Beskrivning

Strukturera arbetet med Mobility
management

En mobility management-plan
ska tas fram löpande varje år.
Denna ska ligga till grund för de
påverkanskampanjer som ska
genomföras under året samt bli
beslutsunderlag i budgetarbetet
som ska ge medel för projekt,
kampanjer och informationsmaterial.

Utveckla cykelnätverket
”Tyck om Cykel”

Tydligare riktlinjer för hur
cykelnätverket ”Tyck om cykel”
kan utvecklas så nätverkets fulla
potential utnyttjas skall skapas.

5.2

Steg 2: Optimera

Åtgärder som effektiviserar nyttjandet av befintlig infrastruktur:
Tabell 15 – Steg 2-åtgärder
Skyltning, parkering och väghållning

14

Steg 2 – Åtgärder

Beskrivning

Höja standarden av drift- och
underhåll på huvudnätet

En drift- och underhållsplan
för huvudnätet gällande både
sommar- och vinterväghållning
där kommunen är väghållare ska
tas fram. Denna ska även vara
ett underlag för samverkan med
andra väghållare då kommunen
ska ligga i framkant och föregå
med gott exempel.

Höja standarden på kommunens
cykelparkeringar

En plan för cykelparkering ska
tas fram.

Förbättra orienterbarheten på
gång- och cykelnätet

En vägvisningsplan för huvudvägnätet ska tas fram.
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Objektslistan för Steg 3-och 4-åtgärder är uppdelad i två
grupper, en där objekten är prioriterade (1 och 2) och en där
objekten är utan prioritering. I tidigare planer har denna första grupp kallats för ”Planerad utbyggnad under planperioden”
(Prio 1) och ”Påbörjad planering under planperioden” (Prio
2). Gruppen utan prioritering var tidigare listan ”Objekt för
framtida planering”. Prioriteringen har utgått från målbilden i
Gång- och cykelstrategin som lyder:
- Nätet ska vara sammanhängande och det ska vara lätt att
orientera sig.
- Vägarna ska vara utformade för högsta möjliga säkerhet,
framkomlighet och komfort.
- Gång- och cykelvägar till och från skolor ska prioriteras så
att barnen kan ta sig till och från skolan på ett trafiksäkert
sätt.
Objektslistan med prioriteringsordning 1-2 i tabell 14 innehåller objekt som tillsammans uppgår till utbyggnadsmålet för
två planperioder alltså 4-5 km ny gång- och cykelväg per år.
Teknik prioriterar inom objektlistan, där Trafikverket vid vissa
tillfällen tar ansvar för del eller för hela projekt. I projektet
med att skapa Kattegattleden har kommunerna och Trafikverket gått in med överenskommelsen att samfinansiera gång- och
cykelväg som ingår i leden. Samma finansieringsprincip gäller
för utbyggnad inom nationell och regional plan. Det kommunala väghållningsområdet hanteras helt av Kungsbacka kommun, med hjälp av eventuella statsbidrag.
Viktigt att påtala är att objektslistan består av stråk där brister
för gång- och cykeltrafiken finns. Detta innebär inte alltid att

en ny gång- och cykelväg behöver byggas ut, utan att mindre
ombyggnationer av vägen kan räcka eller att alternativa vägar
kan utredas. Vad för åtgärder som krävs utreds i en åtgärdsvalsstudie som görs för alla objekt i inledningsskedet av ett
nytt projekt. I varje projekt bör medel avsättas för mobilitet
management-åtgärder i enlighet med resonmenaget i Gångoch cykelstrategin.
I objektlistorna ingår enbart stråk på huvudvägnätet enligt pla-

nens avgränsning. Budgetmedel bör även avsättas för utbyggnad och åtgärder på lokalnätet så även det kan utvecklas och
bidra till att fler går och cyklar. Fokus bör läggas på saknade
länkar för att få gång- och cykelnätet tydligt och sammanhållet.
Resterande utbyggnadsprojekt återfinns i tabell 18. Dessa har
inte fått någon prioritering och kommer att lyftas in i kommande planer när utrymme finns.

Tabell 17 –Objektslista med prioriteringsordning 1-2, Prio ”0” innebär att stråket antingen är en rest från föregående plan eller att stråket är
med i ett pågående planprojekt
Uppskatttad kostnad
(mkr)

Status inom
gällande
GC-plan

Kommundel

Väg

Huvudnät

Fjärås

939

Ja

Varbergsvägen, Torkelstorpsvägen – Torpavägen

0

2,4

Vägplan

Kungsbacka

-

Ja

Bro över järnvägen vid Inlagsleden, Södra Infarten –
Hantverksgatan

0

Bro

Planering

Kungsbacka

-

Ja

Borgmästaregatan, Varlavägen – Kungsbacka ån

0

0,2

Planering

Onsala-Vallda

940

Ja

Gottskärsvägen, Klaraplan – Gottskärshamn

0

0,5

Planering

Onsala-Vallda

940

Ja

Nya Onsalavägen

0

1,5

Anneberg-Älvsåker

970

Ja

Göteborgsvägen, Älvsåkersvägen – Kommungränsen

1

1,8

11

ÅVS

Anneberg-Älvsåker

975

Ja

Lerbergsvägen, Lärkvägen – Älvsåkers Byväg

1

1,9

11

Vägplan

Fjärås

934

Ja

Vallbyvägen, Varbergsvägen – Gåsevadholmsvägen

1

2,2

13

Fjärås

939

Ja

Varbergsvägen, Hanhals Kyrkväg – Torkelstorpsvägen

1

3,5

21

Kullavik-Särö

955

Ja

Västra Särövägen, Särö Lundaväg – Särö banvall

1

0,7

4

Kullavik-Särö

956

Ja

Östra Särövägen, Kyrkoby Dalavägen – Säröleden

1

2,4

14

Onsala-Vallda

943

Nej

Vässingsövägen, Gathes väg – Post-Annas väg

1

1,0

6

Onsala-Vallda

950

Ja

Sandövägen, Sandöhamnsvägen – Lerkilsvägen delen
Nälleviksvägen – Lerkilsvägen

1

0,8

5

Onsala-Vallda

950

Ja

Sandövägen, Råhagsvägen – Sandöhamnsvägen

1

1,3

8

Onsala-Vallda

965

Ja

Smarholmsvägen

1

1,1

7

Åsa-Frillesås

845

Ja

Göteborgsvägen, Södra Rågelundsvägen –
Bastevägen

1

0,7

4

Åsa-Frillesås

845

Ja

Göteborgsvägen, Bastevägen – Lurendalsvägen

1

1,1

7

Åsa-Frillesås

903

Ja

Ölmanäs Ringväg, Äppelstigen – Näsbokrokvägen

1

2,5

15

Fjärås

932

Ja

Gåsevadholmsvägen, Klintåsvägen – Raskens väg

2

1,7

10

Fjärås

932

Ja

Gåsevadholmsvägen, Raskens väg – Vallbyvägen

2

1,2

7

Kungsbacka

-

Ja

Bro över Kungsbackaån vid Kolla

2

Bro

15

Onsala-Vallda

950

Ja

Sandövägen Sandöhamnsvägen – Lerkilsvägen delen
Sandöhamnsvägen – Nälleviksvägen

2

2,7

16

Onsala-Vallda

942

Ja

Gathes väg, Sträveliden – Kuttervägen

2

0,8

5

Åsa-Frillesås

904

Ja

Ölmanäs Ringväg, Näsbokrokvägen – Jute Tvärväg

2

2,6

16

ÅVS

Åsa-Frillesås

904

Ja

Ölmanäs Ringväg, Jute Tvärväg – Kläppavägen

2

1,8

11

ÅVS

Åsa-Frillesås

939

Ja

Varbergsvägen, Ölmevallavägen – Ölmanäs Ringväg

2

1,7

10

Åsa-Frillesås

939

Ja

Varbergsvägen, Torpavägen – Torpa Maaväg

2

1,6

10

Åsa-Frillesås

939

Ja

Varbergsvägen, Torpa Maaväg – Dotetorpsvägen

2

1,5

9

Åsa-Frillesås

939

Ja

Varbergsvägen, Dotetorpsvägen – Ölmevallavägen

2

2,4

14

Namn

Prio

Längd

Vägplan

ÅVS
ÅVS

ÅVS

GC-plan 2018–2021

15

Tabell 18 – Objektslista utan prioriteringsordning

Kommundel

Väg

Huvudnät

Namn

Anneberg-Älvsåker

975

Nej

Höglandavägen, Tölöleden – Lerbergsvägen

2,8

17

Anneberg-Älvsåker

979

Nej

Älvsåkers Byväg, Älvsåkersvägen – Barnamossevägen

2,1

13

Anneberg-Älvsåker

979

Nej

Älvsåkers Byväg (-Ringlatorpsvägen), Älvsåkersvägen – Ringlatorpsvägen

2,1

13

Fjärås

916

Ja

Tostaredsvägen, Varbergsvägen – Gällingevägen

1,1

7

Fjärås

916

Nej

Gällingevägen, Förlandavägen – Hallenvägen

4,6

28

Fjärås

918

Ja

Gällingevägen, Tostaredsvägen – Förlandavägen

6,9

41

Fjärås

919

Nej

Förlandavägen, Gällingevägen – Fågelsångsvägen

4,0

24

Fjärås

927

Ja

Hanhalsholmevägen

3,4

20

Fjärås

932

Ja

Måbovägen

1,7

10

Fjärås

932

Ja

Gåsevadholmsvägen, Hällingsjövägen – Klintåsvägen

4,5

27

Fjärås

936

Ja

Hjälmsbergsvägen

1,9

12

Fjärås

974

Ja

Hällingsjövägen, Höglandavägen – Hjälm

3,3

20

Fjärås

974

Ja

Hällingsjövägen, Hjälm – Hagavägen

4,3

26

Kullavik-Särö

960

Ja

Gröningevägen

3,5

21

Kungsbacka

-

Ja

Bro mellan Hede och V – området Hede norra

Bro

25

Kungsbacka

-

Ja

Tvärstråket i Verksamhetsområdet Hede norra

0,3

2

Kungsbacka

-

Ja

Bro över Kungsbackaån Hede norra vid Varlaparken

Bro

15

Onsala-Vallda

158

Ja

Säröleden, Madernas väg – Bröndomevägen

0,7

4

Onsala-Vallda

943

Nej

Vässingsövägen, Gathes väg – Röde Holme

3,1

19

Onsala-Vallda

945

Nej

Häcklehagsvägen

1,8

11

Onsala-Vallda

948

Ja

Lunnavägen

7,4

44

Onsala-Vallda

952

Nej

Bröndomevägen, Föreningsvägen – Brogrens väg

3,5

21

Åsa-Frillesås

900

Ja

Frillesåsvägen, Lärkbacken – Lillestocksvägen

1,1

7

Åsa-Frillesås

900

Ja

Frillesåsvägen, Lillestocksvägen – Almedalsvägen

0,9

6

Åsa-Frillesås

905

Ja

Frillesåsvägen, Almedalsvägen – Biaredsvägen

3,0

18

Åsa-Frillesås

905

Ja

Frillesåsvägen, Biaredsvägen – Stuvvägen

2,4

14

Åsa-Frillesås

913

Ja

Ölmevallavägen, Varbergsvägen – Kläppavägen

1,8

11

Åsa-Frillesås

-

Ja

Tjolöholmsvägen

3,7

22

6

Referenser

Kungsbacka kommun, 2006. Kungsbacka översiktsplan 2006
(ÖP06)
Kungsbacka kommun, 2009. Fördjupad översiktsplan för
Kungsbacka stad.
Kungsbacka kommun, 2013. Fördjupning av översiktsplanen
för Åsa (ÖP039)
Kungsbacka kommun, 2017. Cykla till skolan – En GIS-analys
av förutsättningarna att gå- och cykla till skolan
Kågeson, P., 2007. Modell för regional inventering och planering av cykelvägar (Vägverket Publikation 2007:13)
Trafikverket, 2014. Vägledning för regional cykelvägvisning
(TRV 2015:032)
Trafikverket, 2015. Råd för vägar och gators utformning (TRV
2015:087)

16

GC-plan 2018–2021

Längd

Uppskatttad kostnad
(mkr)

GC-plan 2018–2021

17

18

GC-plan 2018–2021

Bilaga 1
Resultattabell

GC-plan 2018–2021

19

GC-plan 2018–2021

975

970

979

975

979

939

934

939

932

932

936

916

932

918

927

932

974

974

Kommundel

Anneberg-Älvsåker

Anneberg-Älvsåker

Anneberg-Älvsåker

Anneberg-Älvsåker

Anneberg-Älvsåker

Fjärås

Fjärås

Fjärås

Fjärås

Fjärås

Fjärås

Fjärås

Fjärås

Fjärås

Fjärås

Fjärås

Fjärås

Fjärås

Förklaring – se sid 23

Väg

20

Huvudnät

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Namn

Hällingsjövägen, Hjälm –
Hagavägen

Hällingsjövägen, Höglandavägen –
Hjälm

Gåsevadholmsvägen, Hällingsjövägen –
Klintåsvägen

Hanhalsholmevägen

Gällingevägen, Tostaredsvägen –
Förlandavägen

Måbovägen

Tostaredsvägen, Varbergsvägen –
Gällingevägen

Hjälmsbergsvägen

Gåsevadholmsvägen, Raskens väg –
Vallbyvägen

Gåsevadholmsvägen, Klintåsvägen –
Raskens väg

Varbergsvägen, Hanhals Kyrkväg –
Torkelstorpsvägen

Vallbyvägen, Varbergsvägen –
Gåsevadholmsvägen

Varbergsvägen, Torkelstorpsvägen –
Torpavägen

Älvsåkers Byväg (-Ringlatorpsvägen),
Älvsåkersvägen – Ringlatorpsvägen

Höglandavägen, Tölöleden –
Lerbergsvägen

Älvsåkers Byväg, Älvsåkersvägen –
Barnamossevägen

Göteborgsvägen, Älvsåkersvägen –
Kommungränsen

Lerbergsvägen, Lärkvägen –
Älvsåkers Byväg

2

2

1

1

0

1

1

4,3

3,3

4,5

3,4

6,9

1,7

1,1

1,9

1,2

1,7

3,5

2,2

2,4

2,1

2,8

2,1

1,8

1,9

Uppskattad kostnad (mkr)
26

20

27

20

41

10

7

12

7

10

21

13

15

13

17

13

11

11

Kågeson
Nej

Nej

Ja(1)

Inte

Inte

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja(1)

Ja

Ja

Nej

Ja(1)

Inte

Ja(1)

Ja

Ja(1)

Skolväg (antal/m)
0,04

0,03

0,03

0,02

0,03

0,02

0,03

0,03

0,02

0,01

0,01

0,02

27

31

31

34

29

34

29

29

36

40

39

32

Boende/meter
0,10

0,13

0,03

0,08

0,07

0,08

0,18

0,16

1,48

0,74

0,09

0,11

0,11

0,07

0,23

0,07

0,38

0,38

2

0

0

0

0

0

0

1

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Trafik 2016 (fordon/dygn)
1653

2183

2061

1487

3347

2723

5698

476

2061

2061

8812

2560

8548

585

650

585

5315

996

70

70

70

70

80

70

70

70

60

70

80

70

80

70

70

70

80

70

Väghållare

Vagbredd (m)
5.5 Trv

6.3 Trv

5.3 Trv

4.2 Trv

6.7 Trv

6 Trv

6.7 Trv

4.5 Trv

9 Trv

6 Trv

9 Trv

5.8 Trv

9 Trv

4,5 Trv

4,5 Trv

4,5 Trv

11.2 Trv

5.5 Trv

Målpunkt
-

B

-

B

F, S

-

-

-

-

I

Kf,M

-

K

M

M

ÅVS

Vägplan

ÅVS

Vägplan

Status inom gällande GC-plan

Hastighet (km/h)

Olyckor GCM

Skolväg (nr)

Längd

Prio

GC-plan 2018–2021

21

916

919

955

956

960

-

-

-

-

-

-

940

965

950

950

943

942

940

158

Fjärås

Fjärås

Kullavik-Särö

Kullavik-Särö

Kullavik-Särö

Kungsbacka

Kungsbacka

Kungsbacka

Kungsbacka

Kungsbacka

Kungsbacka

Onsala-Vallda

Onsala-Vallda

Onsala-Vallda

Onsala-Vallda

Onsala-Vallda

Onsala-Vallda

Onsala-Vallda

Onsala-Vallda

Förklaring – se sid 23

Väg

Kommundel

Huvudnät

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Säröleden, Madernas väg –
Bröndomevägen

Nya Onsalavägen

Gathes väg, Sträveliden –
Kuttervägen

Vässingsövägen, Gathes väg –
Post-Annas väg

Sandövägen, Råhagsvägen –
Sandöhamnsvägen

Sandövägen Sandöhamnsvägen –
Lerkilsvägen

Smarholmsvägen

Gottskärsvägen, Klaraplan –
Gottskärshamn

Bro över Kungsbackaån Hede
norra vid Varlaparken

Tvärstråket i Verksamhetsområdet
Hede norra

Bro mellan Hede och V – området
Hede norra

Bro över Kungsbackaån vid Kolla

Borgmästaregatan, Varlavägen –
Kungsbacka ån

Bro över järnvägen vid Inlagsleden,
Södra Infarten – Hantverksgatan

Gröningevägen

Östra Särövägen, Kyrkoby Dala
vägen – Säröleden

Västra Särövägen, Särö Lundaväg
– Särö banvall

Förlandavägen, Gällingevägen –
Fågelsångsvägen

Gällingevägen, Förlandavägen –
Hallenvägen

Namn

Prio
0

2

1

1

1&2*

1

0

2

0

0

1

1

0,7

1,5

0,8

1,0

1,3

3,5

1,1

0,5

Bro

0,3

Bro

Bro

0,2

Bro

3,5

2,4

0,7

4,0

4,6

Uppskattad kostnad (mkr)
4

9

5

6

8

21

7

3

15

2

25

15

1

25

21

14

4

24

28

Kågeson
Ja(1)

It

It

It

Inte

Inte

Inte

It

It

It

It

It

It

It

Ja(1)

Ja

It

Inte

Inte

Skolväg (antal/m)
0,10

0,17

0,14

0,25

0,01

0,01

0,01

15

11

9

1

41

43

42

Boende/meter
0,22

0,98

1,91

0,87

0,40

0,17

0,33

0,82

0,63

1,09

8,07

14,0

11,1

2,09

0,12

0,10

1,43

0,05

0,05

1

-

1

0

1

1

5

0

-

-

-

-

4

0

0

0

1

0

1

Trafik 2016 (fordon/dygn)
14445

-

3336

877

3009

928

551

2887

-

-

-

-

7171

9292

1163

1165

5341

1509

1772

70

-

40

30

70

70

40

30

-

-

-

-

30

60

70

70

40

70

70

Väghållare
Kba

Kba

Kba

Kba

Trv
9 Trv

-

6 Trv

4,5 Trv

5.4 Trv

5 Trv

4 Trv

5 Trv

-

-

-

-

8.5 Kba

8.5 Kba

5 Trv

6.2 Trv

5.8 Trv

5,8 Trv

5,7 Trv

Målpunkt
M

-

I,Kf,M

B, F

F

B

B,I

M

M

M

M

M

M

-

K,M

M

Vägplan

Påg.plan

Påg.plan

Påg.plan

ÅVS

Status inom gällande GC-plan

Vagbredd (m)

Hastighet (km/h)

Olyckor GCM

Skolväg (nr)

Längd

Väg
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948

952

945

943

845

845

903

904

939

939

939

939

904

900

900

905

905

913

-

Kommundel

Onsala-Vallda

Onsala-Vallda

Onsala-Vallda

Onsala-Vallda

Åsa-Frillesås

Åsa-Frillesås

Åsa-Frillesås

Åsa-Frillesås

Åsa-Frillesås

Åsa-Frillesås

Åsa-Frillesås

Åsa-Frillesås

Åsa-Frillesås

Åsa-Frillesås

Åsa-Frillesås

Åsa-Frillesås

Åsa-Frillesås

Åsa-Frillesås

Åsa-Frillesås

Huvudnät

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Namn

Tjolöholmsvägen

Ölmevallavägen, Varbergsvägen –
Kläppavägen

Frillesåsvägen, Biaredsvägen –
Stuvvägen

Frillesåsvägen, Almedalsvägen –
Biaredsvägen

Frillesåsvägen, Lillestocksvägen –
Almedalsvägen

Frillesåsvägen, Lärkbacken –
Lillestocksvägen

Ölmanäs Ringväg, Jute Tvärväg –
Kläppavägen

Varbergsvägen, Dotetorpsvägen –
Ölmevallavägen

Varbergsvägen, Torpa Maaväg –
Dotetorpsvägen

Varbergsvägen, Torpavägen – Torpa
Maaväg

Varbergsvägen, Ölmevallavägen –
Ölmanäs Ringväg

Ölmanäs Ringväg, Näsbokrokvägen – Jute Tvärväg

Ölmanäs Ringväg, Äppelstigen –
Näsbokrokvägen

Göteborgsvägen, Bastevägen –
Lurendalsvägen

Göteborgsvägen, Södra Rågelundsvägen – Bastevägen

Vässingsövägen, Gathes väg –
Röde Holme

Häcklehagsvägen

Bröndomevägen, Föreningsvägen –
Brogrens väg

Lunnavägen

2

2

2

2

2

2

1

1

1

3,7

1,8

2,4

3,0

0,9

1,1

1,8

2,4

1,5

1,6

1,7

2,6

2,5

1,1

0,7

3,1

1,8

3,5

7,4

Uppskattad kostnad (mkr)
22

11

14

18

6

7

11

14

9

10

10

16

15

7

4

19

11

21

44

Kågeson
Inte

Inte

Inte

Inte

Inte

Inte

Inte

Nej

Nej

Nej

Nej

Inte

Inte

It

Inte

Inte

Inte

Ja(1)

Ja(1)

Skolväg (antal/m)
0,17

0,10

0,15

0

0

0,05

0,04

0,01

12

8

24

26

37

Boende/meter
0,04

0,17

0,04

0,05

0,07

0,47

0,57

0,04

0,06

0,09

0,19

0,31

0,70

1,12

1,27

0,37

0,44

0,15

0,13

1

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

2

2

1

0

1

2

4

Trafik 2016 (fordon/dygn)
-

459

656

1936

1487

1487

1258

7416

7416

7416

7416

569

1826

4485

4485

877

959

428

745

70

70

70

70

70

70

70

80

80

80

80

40

40

60

70

50

50

70

70

Väghållare
5.3 Enskild

4.2 Trv

6 Trv

5.8 Trv

5.5 Trv

5.5 Trv

4.6 Trv

7.5 Trv

7.5 Trv

7.5 Trv

9 Trv

3.8 Trv

4.5 Trv

8 Trv

9 Trv

3,5 Trv

3,5 Trv

4,2 Trv

4.7 Trv

Målpunkt
B

-

-

-

-

-

-

Kf

Kf

Kf

Kf

B, I

F

Kf,M

-

-

ÅVS

ÅVS

ÅVS

Status inom gällande GC-plan

Vagbredd (m)

Hastighet (km/h)

Olyckor GCM

Skolväg (nr)

Längd

Prio

GC-plan 2018–2021
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Kba=Kommunen

Ja(1) = alternativ sträcka finns
It = Inom tätort
Inte = Inte en sträcka mellan två
orter

B = Badplats
F = Förskola
S = Grundskola
G = Gymnasium

Målpunkter
I = Idrott
M = Missing link
K = Kattegattleden
Kf = Kattegattleden framtid

Olyckor GCM är hämtade från trafikolycksdatabasen, STRADA i mars 2017 och är för åren 2011–2015.
Trafik 2016 är för alla statliga vägar hämtade från Trafikverkets Trafikflödeskartan, fliken TFK och är uppräknade till 2016 års trafik.
Värden för hastighet och vägbredd är hämtade från Trafikverkets nationell vägdatabas, NVDB i april 2017
Kostnaden för projektet är beräknad på 6 miljoner per meter.
* Delen Nälleviksvägen-Lerkilsvägen är prioriterad 1. Delen Sandöhamnsvägen-Nälleviksvägen är prioriterad 2.

Trv = Trafikverket (De objekt som finns i regionaleller nationellplan är markerade med rött

Väghållare

Kågesson

Förklaring

För de som vill ta sig mellan kommunens tätorter till fots eller med cykel ska en attraktiv
cykelväg finnas med hög framkomlighet och
säkerhet.
Det är Kungsbacka kommuns målbild för gång- och cykeltrafiken.
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Produktion: MEDIA@KUNGSBACKA.SE l Foto omslag: Ciprian Gorga, foto övrigt: Adam Folcker och Ciprian Gorga.

Att ta sig fram till fots eller med cykel ska vara
det naturliga förstahandsvalet av färdmedel
för resor inom kommunens tätorter.

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

1 (1)

2021-04-21

§ 47
Status Gång- och cykelplanen

Dnr 2021-00185

Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Trafikingenjör Jon Weihard redogör statusen för gång- och cykelplanen som antogs i
nämnden 2018. Det redogörs bl.a. för hur långt vi hunnit med utbyggnadsplanen, hur
målbilden för huvudnätet ser ut och för hur planeringen med arbetet med att optimera
och bygga om befintliga GC-banor ser ut.
Det informeras också att Kungsbacka kommun i mars blev medlemmar i föreningen
Svenska Cykelstäder.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN
Nämnden för Teknik

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2017-04-19

§ 49
Tillgänglighetsplan
TE/2017:245 8.0
Beslut
Nämnden för Teknik ger förvaltningen för Teknik i uppdrag att i samråd med
nämnden uppdatera och utöka Tillgänglighetsplan Kungsbacka centrum från
2007 att gälla för Kungsbacka stad.
Sammanfattning
Tillgänglighetsplanen för Kungsbacka centrum från 2007 togs fram i syfte att
åtgärda boverkets föreskrifter om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder. Planen
har kartlagt och identifierat behoven som sedan mynnat ut i åtgärdsförslag för
enkelt avhjälpta hinder inom ett begränsat område av Kungsbackas centrala
delar.
Tillgänglighetsplanen behöver uppdateras så den stämmer överens med den nya
plan- och bygglagen, samt gällande byggregler och föreskrifter. Planen behöver
också utvecklas till att gälla för hur den fysiska utomhusmiljön ska vara utformad
på allmän plats i hela Kungsbacka stad.
Ärendet behandlades av arbetsutskottet för Teknik den 3 april 2017.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet för Teknik, 2017-04-03, § 53
Tjänsteskrivelse, 2017-03-30
Tillgänglighetsplanen för Kungsbacka centrum (Teknik 2007).
Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt (Plan & Bygg 2010).
Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning
(Funktionsstöd 2010).

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN
Nämnden för Teknik

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2017-04-19

Beslutet skickas till
TE- Trafik & Park, Byggnadsnämnden, Förvaltningen för Plan- och bygg

Expedierat/bestyrkt

OrgNamn: Kommunstyrelsen

Typ: Mottagare
OrgNamn: Plan- och bygg
Epost: info@kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

2021-05-19

§ 66
Tillgänglighetsplan

Dnr 2017-00245

Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Landskapsingenjör Solveig Gunnarsson ger nämnden en lägesrapport hur långt
förvaltningen kommit i arbetet med Tillgänglighetsplan för utomhusmiljöer i
Kungsbacka.
I huvudsak uppges att Tillgänglighetsplanen är under framtagande och att
inventeringen utgör stommen i planen med rapporter och åtgärdsförslag. Samtliga
brister och hinder inrapporteras direkt i Kartportalens lager för Tillgänglighet.
Monica Neptun (L) framförde en önskan om att planen skulle blir klar snabbare.
Förvaltningen tog med sig frågan och ser över möjligheten att dela upp planen i en
handboksdel, med prioriteringsplan för åtgärdspunkter, och en inventeringsdel med
åtgärdsplan för enkelt avhjälpta hinder.

Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) frågar nämnden om informationen kan noteras till
protokollet och finner att så sker.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Yttranden Teknik december 2021
Nedan yttranden är delegeringsbeslut enligt nämnden för Tekniks
delegeringsförteckning 2021-06-16 § 76
Datum

2022-01-04
Sida

1(3)

Datum
2021-12-29
2021-12-29
2021-12-29
2021-12-29
2021-12-29
2021-12-27
2021-12-27
2021-12-23
2021-12-23
2021-12-23
2021-12-22
2021-12-22
2021-12-22
2021-12-20

Beskrivning
Yttrande Teknik-tillfälligt bankkontor Gymnasiegatan
Yttrande Teknik - enskild avloppsanläggning, SMEDSGÄRDE 1:7,
MH2021/4605
Yttrande Teknik - enskild avloppsanläggning, ÖSSLÖV 2:2,
MH2021/4972
Yttrande Teknik - enskild avloppsanläggning, HANHALS 14:5,
MH2021/4840
Yttrande Teknik - angående avfallshantering HÅFORS 4:1 BN 2021003370
Yttrande Teknik-Penninginsamling med bössa Radiohjälpen
Yttrande Teknik - Vald placering av nybyggnad av anläggning
LERBÄCK 1:1, BN 2021-003032
Yttrande Teknik bilaga - Mall vändplats renhållning
Yttrande Teknik - Angående avfallshantering - Kyvik 1:17, BN 2021000598
Yttrande Teknik - Parkering, trafiksäkerhet och avfallshantering - Må
3:133, BN 2021-002586
Yttrande Teknik - trafiksäkerhet, GUBBEKULLA 1:123, BN 2020002934
Yttrande Teknik - enskild avloppsanläggning - RÅÖ 8:1, MH2021/5002
Yttrande Teknik - Placering av transformatorstation - TORPA 21:13, BN
2021-002759
Yttrande Teknik - parkering, angöringsplatser vändplats för sopbil
TÖLÖGRÄNS 30 BN 2021-003013

Diarienummer
2021-01205
2021-01189
2021-01188
2021-01185
2021-01176
2021-01181
2021-01167
2021-01164
2021-01164
2021-01144
2021-01183
2021-01172
2021-01168
2021-01166

Sida
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Datum
2021-12-20
2021-12-16
2021-12-16
2021-12-16
2021-12-16
2021-12-16
2021-12-16
2021-12-16
2021-12-16
2021-12-16
2021-12-16
2021-12-14
2021-12-14
2021-12-13

2021-12-09
2021-12-09

Beskrivning
Yttrande Teknik - Gällande tillgång till samhällsservice - Ölmevalla-Klev
1:21, BN 2021-001895
Yttrande Teknik - placering och utförande av plats för avfall, VÄLÅS
11:9, BN 2021-001386
Yttrande Teknik - vändplats för sopbil & slambil, SLÄTTEN 1:56, BN
2021-001460
Yttrande Teknik - Uppställning av extra återvinningsbehållare Snipens
p-parkering
Vändplats renhållning - Bilaga mall, yttrande Teknik
Yttrande Teknik - Anslutning till kommunalt VA, ÖLMANÄS 18:7, BN
2021-001672
Yttrande Teknik - parkering, angöringsplatser, miljöhus, sopbil m.m.,
SÖDERCENTRUM 10, BN 2021-003261
Yttrande Teknik - parkering, angöringsplatser, miljöhus, sopbil m.m.,
SÖDERCENTRUM 9, BN 2021-003260
Yttrande Teknik - Parkering, angöringsplatser, miljöhus, sopbil m.m.,
SÖDERCENTRUM 8, BN 2021-003248
Yttrande Teknik - vändplats för sopbil & slambil, SUNDSTORP 1:7, BN
2021-002022
Yttrande Teknik - Ledningar, parkeringar och sopbil, NÖTEGÅNG
1:138, BN 2021-000894
Yttrande Teknik - Granskningsutskick - Detaljplan för bostäder och
förskola inom del av Frillesås-Rya 2:1, BN 2020-00015
Yttrande Teknik - Placering av transformatorstation RYGGA 8:8 BN
2021-003386
Yttrande Teknik - Anslutning till VA-förening, byggnation inom
vattentäkt, tillgänglighet och vändplats för sopbil - Gällinge 2:5, BN
2020-002792
Yttrande Teknik - Placering av transformatorstation - Viken 1:3, BN
2021-003379
Yttrande Teknik - parkering, infart/gata, avfall, ledningar - SKÅRBY
6:19, BN 2021-002190

Diarienummer
2021-01159
2021-01153
2021-01127
2021-01147
2021-01088
2021-01171
2021-01156
2021-01158
2021-01157
2021-01088
2021-01111
2021-01107
2021-01095
2021-00968

2021-01140
2021-01101

Sida
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Datum
2021-12-09

2021-12-09
2021-12-08
2021-12-08
2021-12-08
2021-12-08
2021-12-07
2021-12-07
2021-12-07
2021-12-06
2021-12-03
2021-12-03

2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02

2021-12-01

Beskrivning
Yttrande Teknik - Parkering, miljöhus, väglutning och vägbredd till
miljöhus samt trafik- och omgivningspåverkan vid in- och utfarter - Varla
10:26, BN 2021-002213
Yttrande Teknik - Angående kommunal anslutning av VA samt
framkomlighet för sopbil, HANHALS 4:4, BN 2020-003059
Bilaga yttrande Teknik - vändplansmall
Yttrande Teknik - vändplats för sopbil & slambil, ÄLVSÅKERS-LINDÅS
2:12, BN 2021-000403
Bilaga yttrande Teknik - vändplansmall
Yttrande Teknik - Vändplats för sopbil, GÄLLINGE 1:26, BN 2021000356
Yttrande Teknik - Kommunalt vatten och avlopp samt framkomlighet för
servicefordon, Vallda 12:7 och Vallda 12:5, BN 2021-002104
Yttrande Teknik - Placering av transformatorstation Sundstorp 4:2, BN
2021-003851
Yttrande Teknik - Placering av transformatorstation Släps-Kullen 1:96,
BN 2021-003380
Yttrande Teknik-Uppställning blodmobil och följebil
Yttrande Teknik - Avstånd till väg, Släthall 1:7, BN 2020-003681
Yttrande Teknik - Vändplats för sopbil & slambil för enskilt avlopp,
fettavskiljare inklusive tömningsplats samt VA-anslutning - Gullekulla
1:8, BN 2021-000730
Yttrande Teknik-inhägnat arbetsområde Dioritvägen
Yttrande Teknik - Anslutning till kommunalt VA, MAEN 1:5, BN 2021002026
Yttrande Teknik - transportdispens TRV 2021/128979
Yttrande Teknik - Samrådsutskick - detaljplan för bostäder inom del av
Söderbro 10, Söderbro 11, Kungsbacka 4:46 och 4:38, SBK 202600016
Yttrande Teknik - Placering av transformatorstation, inom
skyddsområde vattentäkt, STORMHULT 1:2, BN 2021-003630

Diarienummer
2021-01106

2021-00781
2021-01123
2021-01123
2021-01125
2021-01125
2021-01116
2021-01124
2021-01087
2021-01006
2021-01126
2021-01077

2021-01131
2021-01109
2021-01122
2021-01066

2021-01090

Datum

2022-01-12
Diarienummer

2022-0005

Delegeringsbeslut Teknik
Delegeringsbeslut december 2021, rapportering januari
Punkt i
delegeringsordning
Tecknade avtal
9.6

Beslutsdatum Delegat

211201 FC
9.6

211201 FC

9.6

211207 FC

4.3.1

4.4
4.5
Teknik
Emelie Hjertén
emelie.hjerten@kungsbacka.se

Under Trafikingenjör
december Samordnare

Under
december
Under
december

Trafikingenjör
Samordnare
Trafikingenjör
Samordnare

Beskrivning
Undertecknat samarbetsavtal och styrgrupp för
gemensamt inpasseringssystem ÅVC:er
Undertecknat överenskommelse mellan Vivab och
Kungsbacka kring framtida reservvattenförsörjning
Sluta avtal kring utsmyckning av GC-tunnel under
Valldavägen

15 beslut om upphävande av lokala trafikföreskrifter
1384 2021-00264
1384 2021-00266
1384 2021-00282
1384 2021-00283
1384 2021-00284
1384 2021-00285
1384 2021-00286
1384 2021-00287
1384 2021-00288
1384 2021-00289
1384 2021-00290
1384 2021-00291
1384 2021-00292
1384 2021-00293
1384 2021-00294
3 beslut om tillfälliga trafikföreskrifter
1384 2021-00257
1384 2021-00259
1384 2021-00260
8 reviderade befintliga permanenta föreskrifter
1384 2021-00278
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
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4.6

Under Trafikingenjör
december Samordnare

4.7

Under Trafikingenjör
december Samordnare

4.8

Trafikingenjör
Under Samordnare

4.10

Under
december Trafikingenjör

1384 2021-00279
1384 2021-00280
1384 2021-00281
1384 2021-00295
1384 2021-00296
1384 2021-00297
1384 2021-00299
2 beslut av trafikföreskrift med anledning av
ombyggnation beslutad av nämnd (investering)
1384 2021-00263
1384 2021-00265
113 beslut om dispens från lokal trafikföreskrift
angående förbud mot parkering eller tidsbegränsad
parkering
2 beslut till transportör om undantag från
bestämmelserna om största tillåtna fordonsbredd,
-längd och -vikt
1 beslut om föreskrifter vid vägarbete eller liknande
arbete samt under kortare tid vid skada eller risk för
skada på väg
1384 2021-00277
Felparkeringsavgifter (gatumark):
- 422 st

4.13
4.14
4.15

Under
december Trafikövervakare
Under
december Vägtekniker
Under
december Vägtekniker

5.1

Under
december Färdtjänstutredare
Under
december Färdtjänstutredare

5.3

Under
december Färdtjänstutredare

4.16

8 beslut om enbart trafikanordningsplan
Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Beviljade: 11
Avslagna: 1
Beslut om färdtjänst
Beviljade: 67
Avslagna: 2 (delavslag)
Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst
Beviljade: 11
Avslagna: 0

Under
december

Handläggare,
administratör och
systemadministratör

Under
december

Handläggare,
administratör och
5 beslut om godkännande av kompostering av
systemadministratör matavfall

8.3

8.6

Kontrollavgifter (tomtmark):
- 98 st
16 beslut om tillstånd att schakta i gator och
trafikanordningsplan.

11 beslut om tillfälligt uppehåll från sophämtning

KUNGSBACKA KOMMUN
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211201

FC

9.1.2
211209
9.1.2
211209
9.1.2
211209
9.1.2
211209
9.1.2
211209
9.1.2
211209
9.1.2
211209
9.1.2

FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC

211209

FC

9.1.2
211209
9.1.2

FC

211209

FC

9.1.2
211202

9.7

FC
211206

10.2.4

FC

Godkänna tilldelning ramavtal Drifta av ÅVC och
omlastningsstation samt transport och
omhändertagande av fraktioner 21/135
Underteckna ramavtal Tekniska konsulter
besiktningsmän fiber med D-konsult Väst AB
Underteckna ramavtal Tekniska konsulter
besiktningsmän fiber med Eivor Consulting AB
Underteckna ramavtal Tekniska konsulter
besiktningsmän fiber med Network Advisor Sweden KB
Underteckna ramavtal Tekniska konsulter
besiktningsmän infrastruktur med Sweco Sverige AB
Underteckna ramavtal Tekniska konsulter
besiktningsmän infrastruktur med Pontarius AB
Underteckna ramavtal Tekniska konsulter
besiktningsmän infrastruktur med Lektus Sweden AB
Underteckna avtal omhändertagande av wellpapp
21/130 med Stena Recyling AB
Underteckna tjänstekoncession för insamling av
returpapper i Kungsbacka kommun med Stena Recycling
AB
Underteckna tjänstekoncession för insamling av
returpapper i Kungsbacka kommun med Remondis AB
Underteckna tjänstekoncession för insamling av
returpapper i Kungsbacka kommun med Veolia
Recycling Solutions Sweden AB

Utbetalning självrisk - Skadeståndsanspråk gällande
vattenskadad häck - Släps-Kullen 1:263 2021-169
Sluta överenskommelse med medarbetare om avslut
av anställning

