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Förord
Kungsbacka stad, centralorten i vår kommun, ska enligt kommunens vision få 
en starkare ställning. Idag bor bara en fjärdedel av kommunens invånare här. 
För att öka stadens tyngd krävs en långsiktig utveckling av såväl bostadsbyg-
gande, infrastruktur, näringsliv och kommunikationer som satsning på sociala 
och kulturella kvaliteter. Denna fördjupade översiktsplan ersätter den gamla 
från 1994. 

Ett nav i kommunen
I dokumentet Mål för bostadsbyggande 2006-2010 beskrivs den byggtakt som 
kommunen strävar efter under en femårsperiod. Att bygga 300 bostäder per år 
i Kungsbacka stad är målet. I den här fördjupade översiktsplanen framgår var 
bostäder, företag planeras i staden fram till 2020. Planen ger utrymme för att 
Kungsbacka stad under denna period ska kunna växa från dagens knappt 18 000 
invånare till ungefär 25 000 år, en ökning med drygt en tredjedel. 

Kungsbacka stad ska kunna växa på mer än ett sätt. Visionen innebär att Kungs-
backa stad ska bli ett framträdande nav i kommunen och mer få karaktären av 
stad. En sådan utveckling leder både till ökade möjligheter och större krav på 
planering från kommunens sida. Mycket måste jämkas ihop för att Kungsbacka 
ska bli bra att leva och verka i.

Ett förslag med brett perspektiv
Samrådsupplagan var ett förslag från tjänstemännen där kommunens förvalt-
ningar samarbetade för att ta fram förslaget. Detta har gett ett brett perspektiv 
på Kungsbacka stads utveckling.  

Under samrådet kom medborgare, politiska partier och andra organisationer 
in med förslag på förändringar av samrådsupplagan. Därefter bearbetade kom-
munstyrelsen förslaget och det ställdes ut igen för granskning. Inför antagandet 
gjordes några justeringar av förslaget till följd av de synpunkter som kom in under 
utställningen. Nu när kommunfullmäktige godkänt den fördjupade översikts-
planen är den ett styrande dokument för planeringen av stadens utveckling. 

Per Ödman
Kommunstyrelsens ordförande



6



7

Sammanställningskarta

Stadsgräns

1. Björkris

2. voxlöv

3. tölö ängar

4. tölö ängar, syd
5. Kungsgärde

6. varlaberg
III

7. Kv valand

8. Kv Ejdern

10. Kv vägmästaren

12. Aranäs stadsdel

13. Kolla

14. Södra Hammerö 1

15. Södra Hammerö 2

9. Kv Sågen 

v

Iv

II

I

vIII

11. Kv verkmästaren

vII vI

5.onsalamotet

2. Borgås 
1. norra Hede

3. varla

4. Klovsten

I

6. Hammargård

I
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Antagande
16 juni 2009

Ytterligare justeringar gjordes till 
följd av de synpunkter som kom 
in under utställningen. Fördjupad 
översiktsplan för Kungsbacka stad 

antogs av kommunfullmäktige 
och vann därefter laga 

kraft 20 juli.

utställning
16 dec 2008 - 20 feb 2009

Förslaget bearbetades efter de 
synpunkter som kom in under sam-
rådet och förankrades politiskt. När 
utställningen var över hade cirka 30 

skrivelser och nära 200 talonger 
kommit in.

Samråd
21 maj - 12 okt 2007

Ett första förslag till Fördjupad 
översiktsplan för Kungsbacka stad 
visades. Förslaget var en tjänste- 
mannaprodukt. Cirka 130 skrivelser 
och över 700 talonger kom in. 

Alla synpunkter har doku-
menterats.

Innan planen antogs

processen är viktig
När en fördjupad översiktsplan tas fram är processen 
minst lika viktig som resultatet. Särskilt viktigt är 
samrådsskedet. 

När samrådsförslaget togs fram var alla förvaltningar 
inblandade och elva delutredningar låg till grund för 
planförslaget.
 
Under samrådet visades förslaget i Stadshusets entré 
och på kommunens webbplats. Ett allmänt informa-
tionsmöte hölls och tolv möten arrangerade av par-
tigrupper och intresseorganisationer där information 
om vad planen innebär gavs.

I samrådet inkom omkring 130 skriftliga yttranden 
och över 700 talonger om Varlaskogens bevarande 
vilket vittnar ett ovanligt stort gensvar vid samråd 
om en översiktsplan.

Om samrådet är den stora ”tycka-till-fasen” så har 
utställningen mer karaktären av en granskningsfas. 
Synpunkter kan lämnas igen men tanken är att många 
avvägningar nu ska vara gjorda. Det betydligt mindre 
gensvaret i utställningen pekar på att så var fallet.

planen kommer att gälla i tio till femton år
Den fördjupade översiktsplanen ska:

Utreda var nya bostadsområden ska ligga •	
Utreda var nya områden för företag ska ligga•	 .

Till den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka 
stad hör också en miljökonsekvensbeskrivning. Dessa 
dokument kommer att vara ett viktigt stöd i fortsatta 
beslut om planering i tio till femton år framöver
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1.  FörutSättnIngAr
Historia

Allmänna utgångspunkter

utvecklingstendenser
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FörutSättnIngAr

Historia 
Brann ned och byggdes upp
Stadens bebyggelse, som sedan medeltiden legat mellan åarna i Kungsbackafjordens 
inre del, utplånades nästan helt i den stora branden 1846. Från tiden före branden 
finns idag endast två byggnader kvar – Röda stugan och Borgmästarbostaden.

Efter branden byggdes Kungsbacka stad upp igen på samma plats. Det skedde efter 
en del konflikter mellan stadens då 500 invånare om var staden skulle ligga. Den 
nya stadsplanen gjordes av lantmätare IS Wallmark. Han använde sig av den tidens 
tankar och idéer om hur städer skulle se ut. Det innebar bland annat ett gatunät 
i räta vinklar. Gatorna skulle också vara breda för brandsäkerhetens skull.

Dåliga grundförhållanden gjorde att det blev omöjligt med stenhus. Istället byggdes 
 en trädstad med envåningshus. Torget fyllde en viktig funktion i handels- och 
hantverksstaden Kungsbacka. Av den anledningen bestämde man sig för att torget 
skulle bli förhållandevis stort.

Liten befolkningsökning i Kungsbacka stad
Handel och hantverk har historiskt sett varit de viktigaste näringarna i Kungsbacka. 
Jordbruk var också länge en stor inkomstkälla. Åkrar och betesmark låg utanför 
staden, medan man hade djuren på sina gårdar.

Den katastrofala branden hade inneburit svårigheter för näringslivet att utvecklas. 
Först kring 1870-talet kom ett uppsving med bland annat utskeppning av spann-
mål. När järnvägen kom 1888 gavs staden också helt nya möjligheter. Den nya 
transportmetoden var betydelsefull för en ort med handel och hantverk som sina 
viktigaste näringar.

Kungsbacka blev en knutpunkt 
när Gottskär började blomstra 
som badort på 1880-talet. Då tog 
badgäster tåget till Kungsbacka 
och promenerade genom staden 
till Hamntorget. Därifrån gick 
båtar ut genom Kungsbackaån.

Industrialiseringen förde med sig 
att folkmängden ökade i många 
städer i Sverige. Ökningen var 
dock liten i Kungsbacka. Dels var 
Kungsbacka den minsta staden i 
länet, och dels var det den minst 
industrialiserade.

Kungsbacka år 1713; en liten stad omgiven av 
jordbruksmark. Ur Svecia Antiqua et Hodierna

Kungsbackas nya 
rutnätsplan, med 
det gamla organiska 
stadsmönstret i 
bakgrunden 
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År 1900 hade Kungsbacka mindre än 1 000 invånare. Under den första hälften av 
1900-talet ökade befolkningen i jämn takt. 1930 var Kungsbackaborna ungefär 
2 000 till antalet. Praktiskt taget alla bodde i Innerstaden. 

Kungsbackas karaktär av så kallad agrar köpstad varade ända till slutet av 1920-talet.  
Vid denna tid hade många av stadens ladugårdsbyggnader byggts om till bilverk-
städer eller lagerlokaler. En del av dem hade också fått ge vika för bebyggelse av 
bostäder och butiker. 

En ö mellan grannkommunerna
Kungsbacka stad behöll sin småborgerliga prägel ända fram till 1950-talet. Då 
etablerade sig en del industrier och inflyttningen ökade. Fram till kommunsam-
manslagningen 1974 växte staden längs Kungsgatan, en viktig länk mellan väg 158 
och Varbergsvägen. Samma år, 1974, blev också Hede by norr om centralorten 
en del av Kungsbacka stad. 

Men befolkningsökningen gick långsamt, jämfört med på andra håll. Varför tog 
det då sådan tid för Kungsbacka stad att växa, trots att industrialiseringen till slut 
nådde dit? Svaret är att staden bildligt talat var som en ö mellan grannkommu-
nerna Tölö och Hanhals ända fram till den sista sammanslagningen. Detta är en 
av orsakerna till Kungsbacka kommuns profil med en ovanligt liten centralort.

Riksvägen som byggdes 1844 
gick länge rakt genom staden, 
förbi torget och söderut till 
Inlag. Med tiden ökade trafiken 
och blev störande. Det dröjde 
ändå till 1970- och -80-talen 
tills motorvägen byggdes ut, 
väster om staden. Idag är det 
många som är kritiska till att 
man lät motorvägen skära av 
Kungsbacka stads kontakt med 
havet.
Pendeln kom till 1992 för 
att möta Kungsbackabornas 
behov av snabb transport till 
Göteborg.

Idag bor över 18 000 personer 
i Kungsbacka stad. 500 av dem 
bor i Innerstaden.

1980-2000

1960-1979

1950-talet

-1900

1920-1950

1900-1920

Trots att Kungsbacka stad vuxit mycket de senaste de-
cennierna är den fortfarande liten till ytan i förhållande 
till kommunen

Kungsbacka stads tillväxt
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Allmänna utgångspunkter
Kungsbacka stad är mycket liten i förhållande till kommunens yta och folkmängd. 
Det goda läget vid pendeln och egenskapen av centralort gör att Kungsbacka stad 
kan förväntas skapa flest arbetstillfällen av samtliga orter i kommunen. Att styra 
en stor del av expansionen hit är därför fördelaktigt. År 2008 bor det cirka 72 
000 personer i kommunen. Av dessa bor cirka 18 000 i Kungsbacka stad. Denna 
fördjupade översiktsplan är inriktad på att Kungsbacka stad kommer att ha  
ungefär 25 000 invånare. 

Detta innebär att Kungsbacka kommun får en centralort som bättre svarar mot 
dess storlek. Kungsbacka har hittills varit en stad med tydlig småstadskaraktär. Nu 
är målsättningen att gradvis bygga in mer stadskaraktär utan att för den sakens 
skull förlora stadens historia. Nya markområden kommer att tas i anspråk när 
staden växer och inom dessa kommer det mesta av expansionen ske. För att nå en 
mer stadslik och tät stad, där många har nära till service, är det också viktigt att 
undersöka hur staden kan växa genom mindre förtätningar på lämpliga platser. 
En del företag ligger idag centralt. Målsättningen är att de områden där dessa 
företag är belägna i framtiden ska få karaktären av blandstad.

Tre dokument att utgå från 
I marginalen till vänster syns de tre övergripande dokument som ger direktiv till 
denna fördjupning. De tre dokumenten ger ett tydligt besked om att en bety-
dande del av kommunens expansion ska ske i Kungsbacka stad. Visionen anger 
att Kungsbacka ska utvecklas till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart 
samhälle. Stadsbyggandet ska genomföras med modern arkitektur, tätare struk-
turer och högre hus.

Utbyggnaden av staden ska enligt visionen och ÖP06 ske enligt tre principer:

Förtätning inom redan bebyggd miljö.•	
Exploatering av obebyggd mark i stadens utkanter.•	
Omvandling på lång sikt av mark i centrala lägen från störande företag till •	
bostäder och företag som i lägre utsträckning stör omgivningen.

Hållbar tillväxt utifrån visionen
Att förlägga en stor del av kommunens expansion till Kungsbacka stad innebär 
möjlighet till en hållbar tillväxt så som visionen anger. Staden har goda möjligheter 
till effektiva transporter. Pendeln ger möjlighet till ett bra alternativ till bilen för 
den som pendlar. Stadens större täthet och tillgång till service gör det möjligt att 
ställa bilen och istället gå eller cykla. För att följa upp dessa möjligheter ska staden 
planeras med följande i åtanke:

Underlätta för den som vill använda pendeln. •	
Skapa en gång- och cykelvänlig stad. Detta gäller både i bostadsområden och •	
på platser där företag är belägna.

Läs mer om dokumenten under Utvecklingstendenser längre fram i kapitlet 
Läs mer om hållbar tillväxt i kapitel 2 och kapitel 4

Läs mer:

ÖP06, antagen av 
kommunfullmäktige 
2006-04-27

Vision för Kungsbacka, 
antagen av kommun-
fullmäktige 2005-10-13

Mål för bostads-
byggande, antagen av 
kommunfullmäktige 
2006-05-11
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Programområdet för Kungsbacka stad definierades i 
ÖP06. I denna fördjupade översiktsplan definieras 
gränserna för staden. Se karta i kapitel 3, Stadens 
gränser.

öp06 - programområde för Kungsbacka stad
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Regional planering
Regionens inflytande på kommunens utveckling är högst påtaglig. Trots att Kungs-
backa stads näringsliv växer med fler arbetstillfällen som följd så är invånarna  
beroende av regionens arbetsplatser för sin försörjning. Omvänt är regionens ex-
pansion beroende av Kungsbackas förmåga att skapa nya goda bostadsmiljöer. 

göteborgsregionen
Göteborg och dess kranskommuner ingår i Göteborgsregionens Kommunalförbund, 
GR. Det är en samarbetsorganisation för regionens samlade fysiska planering. 
Den samordnade planeringen har hittills varit begränsad. Kommunen har varit 
försiktigt positiv till samordnad planering, särskilt inom infrastruktur, kollektiva 
transporter och miljöfrågor.

miljökvalitetsnormer i ett regionalt perspektiv
Miljökvalitetsnormer finns idag för halter av svaveldioxid, kvävedioxid, bly,  
partiklar (PM10), kolmonoxid, bensen och ozon i luften. I regionen är det främst 
Göteborg och Mölndal som har problem med överskridna värden. I Kungsbacka 
stad gjordes 2005 mätningar som visade på kritiska värden på några få platser. 
Kommunerna ansvarar för att kontrollera att normerna inte överskrids. Det är 
viktigt att också ha ett regionalt perspektiv i dessa frågor. 

Som konstaterades ovan finns ett ömsesidigt beroende inom regionen och detta 
orsakar stora trafikströmmar. Ur ett regionalt perspektiv är det mycket svårt att 
kartlägga orsak och verkan utifrån normer för miljökvalitet. Kommunen har 
ambitionen att skapa nya arbetstillfällen som står i proportion till inflyttningen. 
Andelen arbetspendlare ska alltså inte öka. Expansionen av Kungsbacka stad 
kommer ändå att leda till att ett större antal personer pendlar in till Göteborg. 
Läget vid pendeln gör det möjligt att öka andelen som åker kollektivt. 

Kungsbacka kommun har genom GR fått klimatinvesteringsmedel inom projektet 
Nya Resvanor. Syftet är att informera kommunens invånare om kollektivtrafik och 
gång- och cykelbanor för att ändra deras resvanor.

regionala och lokala miljömål
Länsstyrelserna har ett övergripande ansvar för att regionalt 
anpassa, precisera och konkretisera de nationella målen för 
miljökvalitet. I Hallands län har Handlingsprogram - så ge-
nomför vi de regionala miljömålen i Hallands län - tagits fram. 
Handlingsprogrammet har arbetats fram i bred samverkan. 
Kommuner, organisationer, företag och andra har deltagit. 

Kommunen har tagit fram lokala miljömål, Miljömål för 
Kungsbacka 2008-2015 antagna av kommunfullmäktige 
2008-02-05. I rutan intill är de miljömål markerade som 
främst kommer att beröra stadens utveckling. Genom denna 
fördjupade översiktsplan vill kommunen medverka till att 
dessa miljömål uppfylls.

Läs mer om miljömål i Miljökonsekvensbeskrivning och kapitel 5.

Miljömål
*Begränsad klimatpåverkan 
*Frisk luft 
*Bara naturlig försurning
  giftfri miljö
  Skyddande ozonskikt
  Säker strålmiljö
*Ingen övergödning
  levande sjöar och vattendrag
  grundvatten av god kvalitet 
  Hav i balans, levande kust & skärgård
  myllrande våtmarker 
  levande skogar 
  Ett rikt odlingslandskap 
*god bebyggd miljö 

*Målet berör direkt stadens utveckling 



17

K 2020
Idag arbetspendlar ungefär hälften av alla i arbetsför ålder bosatta i Kungsbacka 
kommun. Merparten pendlar in till Göteborg. Tio procent av arbetspendlingen 
till Göteborgområdet sker med kollektivtrafik. I enlighet med kommunens vision 
och de antagna lokala miljömålen ska denna andel öka i framtiden. I Göteborg 
vill kommunen minska antalet bilar för att få bukt med trängsel och överskridna 
miljökvalitetsnormer. Ett grepp som används redan idag är att strypa och fördyra 
tillgången på parkeringar. I framtiden kan restriktioner för biltrafiken in till Göte-
borg komma att bli aktuellt. Detta påverkar troligen Kungsbackas arbetspendlare 
till att i större utsträckning välja kollektivtrafik. 

Kring kollektivtrafiken samarbetar kommuner, län, Västtrafik, Hallandstrafi-
ken, Banverket och SJ. Inom Projektet K2020 är kommunen tillsammans med 
nämnda parter och kommunerna i GR delaktig i utvecklingen av kollektivtrafik 
inom regionen. Regional samverkan kring kollektivtrafiken är av stor vikt. För 
Kungsbackas del är det tydligt i att vi är beroende av utvecklingen i Göteborg för 
att kunna öka kapaciteten på pendeln. För utvecklingen av nya kollektivtrafikstråk 
kan målpunkter i Göteborg spela stor roll för vilken sträcka som väljs. 

Kungsbacka och Göteborg har publicerat en idéstudie om framtida möjligheter 
till ett kollektivtrafikstråk i väster. Denna resulterade i att kommunen lade in 
en möjlig sträckning för kollektivtrafik i ÖP06, se karta tidigare i kapitlet. Den 
sträckning som syns på kartan tidigare i kapitlet är avsedd för spårbunden trafik, 
som stråket enligt ÖP06 skulle utvecklas till att innehålla på lång sikt. Med den 
restriktiva utbyggnad som är planerad i kommunens västra delar räcker inte 
underlaget till för att motivera spårbunden trafik längs väg 158. Därför ändras 
kollektivtrafikstråket till att användas av stombuss enbart och sträckningen ändras 
till att gå in i staden längs Kungsgatan. 

Lagstiftning
För en fördjupad översiktsplan gäller samma lagstiftning som för en översiktsplan 
för hela kommunen. Enligt denna lagstiftning, plan- och bygglagen samt miljö-
balken, har kommunen ansvar för att bebyggelse lokaliseras till mark som är lämplig 
för ändamålet och att miljö-, hälso- och riskaspekter beaktas. Översiktsplaner är  
dock inte juridiskt bindande. Länsstyrelsen i Hallands län, statens förlängda arm, 
är tillsynsmyndighet.

Områden med särskilda värden och kvaliteter ska skyddas. Hit hör bland annat 
områden med natur-, kultur-, och friluftsvärden samt ekologiskt känsliga områden.  
Till dessa räknas också lägen särskilt lämpliga för kommunikationer, energi-, 
vatten- och avloppsförsörjning samt miljö- och riskfaktorer.
Översiktsplaners uppgift enligt lagstiftningen är att:

Medverka till en ändamålsenlig struktur av bebyggelse, grönområden, kom-•	
munikationsleder och andra anläggningar.
Främja goda miljöförhållanden, en långsiktigt god hushållning med mark- och •	
vattenområden samt energi och råvaror.
Främja en från social synpunkt god miljö.     •	 Sammandrag av PBL 1:1 och MB 1:1

Läs mer:

K2020 antogs av 
kommunfullmäktige 
2009-01-13

Kungsbacka kommun 

K2020 lokal 
- framtidens kollektivtrafik i Kungsbacka kommun
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riksintressen
Riksintressen är ett sätt att ta tillvara nationella intressen som är unikt för Sverige. 
Kungsbacka Innerstad är det enda riksintresse som ligger i Kungsbacka stad, se 
karta nedan. Visionen för Kungsbacka anger att ”Ny bebyggelse ska präglas av 
varsamhet så att kulturvärden beaktas.”

Kungsbackafjorden är Natura 2000-område, riksintresse för naturvård och natur-
reservat. Bland annat innebär detta att Kungsbackaån inte får påverkas negativt 
eftersom den i sin tur påverkar fjorden. Rolfsån kan genom att den ligger nära 
stadgränsen i öster komma att påverkas av dagvatten från nya områden.

Västkustbanan, E6:an och väg 158 är riksintressen, se kartor kapitel 3. Det innebär 
att dessa leder så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet. Det kan det innebära att när nya områden 
byggs intill järnvägen ska hänsyn tas så att riktvärden för buller och vibrationer 
följs. 

Banverket önskar möjlighet att på lång sikt kunna bygga ut järnvägen med två spår 
på antingen väster eller öster sida. En breddning av spårområdet genom staden 
medför stora problem då det är mycket ont om utrymme kring järnvägen. Flera 
äldre hus kan behöva rivas och den nybyggda Tölö Tvärled kan behöva byggas 
om. Kommunen menar att det är orealistiskt att lägga ut reservat för ytterligare 
spårområde i Kungsbacka stad. I stället bör kommunen vid oplanerad mark i an-
slutning till spårområdet beakta frågan. Vid planering av Beijers anläggning norr 
om Hede parkering har hänsyn tagits till eventuellt framtida spår.

Läs mer om påverkan på riksintressen i miljökonsekvensbeskrivningen

Stortorget med 
omgivningar är 
riksintresse för 
kulturmiljövård. 
Avgränsningen är 
ungefärlig.
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Allmänna hänsynstaganden i fortsatt planering
I alla områden som ska bebyggas ska säkerhet och hälsa beaktas. 

Säkerhet
I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs hur hänsyn till buller från väg och •	
järnväg, vibrationer och luftkvalitet tas.
Byggnadsverk högre än 45 meter ska anmälas till Luftfartsstyrelsen och samråd •	
ska ske med berörda flygplatser. 
I kapitel 5 som handlar om säkerhet utvecklas hur hänsyn till översvämnings-•	
risk, skredrisk och farlig verksamhet tas.
I närhet till högspänningsledningar och större transformatorstationer ska för-•	
siktighetsprincipen tillämpas. 

Hälsa
För hästhållning runt om staden som kan komma i konflikt med nya bebyg-•	
gelseområden håller ett policydokument på att tas fram för avstånd till ny 
bebyggelse. Detta ska gälla när det antagits. 

natur, kultur och samhällsservice
Naturvårdsplanen och grönstrukturplanen fungerar som kunskapsunderlag för •	
skydd av värdefulla naturmiljöer
God struktur avseende grönstruktur, kollektivtrafik, service med mera ska •	
främjas genom att punkterna i kapitel 3 -Bebyggelseområden följs.
Kulturmiljövårdsprogrammet •	 och inventering av kulturhistoriskt intressant 
bebyggelse fungerar som kunskapsunderlag vid utformning av ny-, om- och 
tillbyggnad. Samråd med antikvarisk expertis ska ske och extra stor hänsyn ska 
tas när bebyggelse ligger i Innerstaden. Utöver detta kan arkeologiska utred-
ningar att krävas enligt lagen om kulturminnen. 

Läs mer:

Kulturmiljövårds-
program, antaget av 
kommunfullmäktige 
2006-04-27 i de delar 
som avser riksintresse

Naturvårdsplan, 
antagen av 
kommunfullmäktige 
2006-04-27 i de delar 
som avser riksintresse 
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utvecklingstendenser
Kommunfullmäktige tog under år 2005 ställning till en sammanfattande vision för 
kommunens utveckling. Visionen behandlar till betydande del vårt samhällsbyg-
gande. Denna fördjupade översiktsplan präglas starkt av den nya inriktning som 
visionen har slagit fast. Ambitionen är att översiktsplanen ska tolka och utveckla 
visionens idéer för det fortsatta samhällsbyggandet i Kungsbacka stad.

Visionen uttrycker klart och tydligt att staden ska växa och bli ett mer fram- 
trädande nav i kommunens utveckling. Detta innebär bland annat att det framtida 
bostadsbyggandet i betydande utsträckning ska koncentreras till staden. Valfrihet 
i bostadsutbudet förs fram som en viktig ingrediens. Detta innebär ett byggande 
med olika upplåtelseformer och bostadsstorlekar. Visionen lägger vikt också på 
gestaltningfrågor. Mer om detta i kapitel 2. 

Stadens centrala delar ska utvecklas så att bostadsutbud, miljö, kultur och kom-
mersiellt utbud främjas. Planeringsinriktningen kommer således att ha ett särskilt 
fokus på centrums utveckling. Detta gäller naturligtvis i hög grad för Innerstads-
kvarteren.

Bostadsbyggande
Med dokumentet Mål för bostadsbyggande 2006-2010 som grund bör denna 
översiktsplan planera för ett totalt bostadsbyggande om cirka 4 000 bostäder i 
staden 2006-2020. Måldokumentet anger också en ambition om att skapa 1 000 
av dessa bostäder i eller i omedelbar närhet av själva Innerstaden. För att lyckas 
med denna höga ambition är det dels nödvändigt att bygga tätare än tidigare och 
dels komplettera med nya bostäder inom redan bebyggda stadsdelar. Den fram-
tida inriktningen innebär också ambitionen att omvandla centrala områden där 
företag nu är belägna till nya attraktiva bostadsområden eller för företag som inte 
påverkar närmiljön med sin verksamhet. 

Nu pågående bostadsplanering är mycket omfattande och berör uppemot 2 000 
bostäder. Den fortsatta utbyggnaden av stadsdelen Kolla är det enskilt största 
projektet och omfattar cirka 1000 bostäder. Dessa kommer enligt beräkningen 
att byggas under perioden 2010-2020. Aranäs stadsdel etapp 2 omfattar 330 
bostäder och startade årsskiftet 2006/2007. I kvarteren Ejdern (Alléskolan) och 
Valand planeras cirka 300-400 bostäder under perioden 2010-2015. Dessa två 
projekt är starten på ett kraftfullt bostadsbyggande runt själva Innerstaden. I 
norra staden planeras en ny stadsdel, Björkris, som har kapacitet att innehålla 
cirka 500 bostäder – utbyggnad 2009-2014. Tölö Ängar etapp 2 omfattar cirka 
200 bostäder med beräknad byggstart 2010. På lite längre sikt kommer bostäder 
att byggas i stadens nordöstra delar samtidigt som förtätning i de centrala delarna 
fortsätter. Inte minst Aranäs stadsdel har stor kapacitet för såväl nya bostäder som 
företag och service.
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Läs mer:

Näringspolitiskt 
program för Kungs-
backa kommun 
antagen av 
kommunfullmäktige 
2006-05-11

Strategiskt program 
för handelns 
utveckling antagen av 
kommunfullmäktige 
2004-10-07

Strategiskt 
program för 

handelns  
utveckling

näringspolitiskt 
program  

för Kungsbacka 
kommun

Främja näringslivets utveckling
Kommunen har en stark vilja att främja näringslivets utveckling i kommunen. I 
det nyligen antagna Näringspolitiskt program anges krav på den fysiska planeringen. 
Vi tolkar denna beställning så att översiktsplanen för Kungsbacka stad ska redo-
visa ny mark för företag som motsvarar 50 hektar. Dessutom kommer en mycket 
angelägen omvandling att ske. I vissa fall innebär utvecklingen en förtätning så 
att marken utnyttjas mer effektivt. I andra är det mer önskvärt med bostäder eller 
kontor. Beijers flyttning är exempel på denna process som kommunen aktivt bör 
understödja. Kvarteren Vägmästaren och Verkmästaren, före detta Energibolaget 
och Bilia, är andra exempel på angelägna omvandlingar.

Nuläget innebär att den kommunala marken för företag i det närmaste är slut i 
Kungsbacka stad. Denna situation hämmar tillväxten inom det befintliga närings-
livet i kommunen. För närvarande pågår planering för två nya mindre områden 
för företag – norr Hede om pendelparkering och väster om Willys. På längre sikt 
föreslår vi en omfattande utbyggnad, cirka 30 hektar, kring Onsalamotet i söder. 
Dessutom föreslår översiktsplanen ett större utredningsområde norr om Björkris 
stadsdel dels för företag och dels för bostäder.

Detaljhandeln är Kungsbackas främsta privata näringsgren. Under 2008 skedde en 
mycket kraftfull utbyggnad av kommunens handelsutbud. Kommunen har medvetet 
lokaliserat ett nytt handelsområde, 16 000 kvm handelsyta, i norra staden och ett 
lika stort i söder. Denna satsning kommer att medföra en sysselsättningsökning av 
betydande mått. Översiktsplanen pekar inte ut någon ytterligare satsning av detta 
format fram till 2020. Planeringsstrategin är att utvärdera nuvarande satsningar 
om några år och därefter göra en ny bedömning.

Alldeles klart är dock att den tillgängliga ytan för stadens utveckling är begränsad. 
Näringslivet måste få möjlighet att i större utsträckning än hittills lokalisera sig 
i övriga kommundelar. Annars får vi en situation där markkonflikt råder mellan 
bostadsutbyggnad och näringslivets utveckling.
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Demografisk utveckling
Kommunen har under en lång följd av år ökat sin befolkning med 800-1 000 
personer. Det är främst i de västra kommundelarna som ökningen skett. Kom-
munens nya planeringsinriktning kommer att få som effekt att befolknings- 
ökningen också kommer att ske i Kungabacka stad. Dagens befolkning på cirka  
18 000 invånare bedöms öka till 25 000 år 2020. Som framgår av prognosdiagram-
men gäller ökningen samtliga åldersgrupper. Slutsatsen innebär att kommunens 
planering för stadens framtid bland annat ska innehålla:

Fortsatt utbyggnad av förskolor.•	
Komplettering av grundskolan med bland annat en ny F-9 skola.•	
Varierat bostadsutbud som särskilt behöver kompletteras med bostäder för •	
ungdomar och seniorer.
Ytterligare minst ett större äldreboende.•	
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Vid en jämförelse av befolkningens åldersstruktur i Sverige, Kungsbacka kommun 
och Kungsbacka stad är det tydligt att Kungsbacka stad mer liknar riksgenom-
snittet än kommunen i stort. Det är positivt för mångfalden att försöka bibehålla 
denna demografiska fördelning i Kungsbacka stad. Det blir möjligt om utbudet 
av bostäder är varierat. Då kan unga och gamla bo kvar.
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2.  mål 
En stad för alla

gestaltning av staden
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mål

En stad för alla
Den fysiska planeringen ska verka för ett samhälle med människan och hennes 
behov i centrum. Invånarna ska ha möjlighet att bo, gå i skolan, arbeta och få vård 
när det behövs. En blandning av hyres-, bostads- och äganderätter motverkar ett 
segregerat boende. Kategoriboende för ofta med sig negativa konsekvenser som 
utanförskap och splittring. För att undvika detta är målet att blanda människor 
i olika åldrar och med olika sociala förutsättningar. Vid förtätning i ett område 
bör inriktningen vara att komplettera området och inte bara lägga till det som 
redan finns.

Det är också viktigt med en lagom utbyggnadstakt inom nya bostadsområden för 
att skapa harmoniska samhällen där den sociala strukturen fungerar. Nyinflyttade 
måste kunna tas emot av förskola, skola och idrotts- och idéburna föreningar och 
så vidare. 
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Läs mer:

Handikappolitiskt 
program för 
Kungsbacka 
kommun, utgör 
planeringsunderlag 
sedan kommunfull-
mäktige 2005-10-13

Tillgänglighetsplan 
Kungsbacka centrum, 
antagen av nämnden 
för Teknik 2006-06-02

Bakgrundsmaterial, 
Sociala aspekter i 
samhällsplaneringen

Tillgänglig stad
Tillgänglighet kan vara många olika saker. I FN:s standardregler definieras det 
som tillgänglighet till den yttre miljön, tillgång till information och möjlighet till 
kommunikation. Ett exempel på tillgänglighet som kan vara lätt att glömma är 
ekonomiska förutsättningar att ta del av och delta i samhället. 

Samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning och i alla 
åldrar ges möjlighet att bli delaktiga i samhällslivet. Våren 2000 antog riksdagen 
en nationell handlingsplan i handikappfrågor. Där betonas vikten av att kommu-
nerna upprättar övergripande handikapprogram med riktlinjer för hur villkoren 
för personer med funktionsnedsättningar kan förbättras. 

tillgänglighetsplan för Kungsbacka centrum
I Kungsbacka har arbetet för tillgänglighet påbörjats genom att ta fram en plan 
för centrum. Detta dokument ska fungera som ett underlag i arbetet med att 
förbättra tillgängligheten för personer med funktionshinder. För att nå dit har 
tillgängligheten längs de primära stråken i centrum inventerats. I planen jämförs 
riktlinjerna i skriften Tillgänglig stad, utgiven av Kommunförbundet, med dem 
som är standard för kommunen. Detta innebär bland annat åtgärder i befintlig 
miljö. Det betyder också att hänsyn till god tillgänglighet måste tas vid nybyggnad, 
ombyggnad och komplettering av trafiknäten. 

Det är också viktigt att planera staden så att varje stadsdel erbjuder både bostäder 
och viss service. Detta underlättar vardagslivet för den som inte har möjlighet att 
färdas längre sträckor. 

Trygg stad
Trygghet kan vara att kunna röra sig i och kring sin bostad och omgivning utan 
att uppleva fysiska och/eller sociala begränsningar. Trygghet är också att kunna 
bo kvar i sin invanda miljö när behovet av stöd ökar på grund av ålder, sjukdom, 
funktionshinder, skilsmässa eller ekonomiska svårigheter. I sådana sammanhang 
är tillgången till bostad en nyckelfråga. Bo Tryggt 06 behandlar trygghetfrågor 
och innehåller överskådliga checklistor användbara i kommunal planering.

Bostadsområden
Erfarenheter visar att nya bostadsområden ofta genomgår en period av social obalans 
de första åren. För att undvika detta kan man ha som mål att bygga färre bostäder 
åt gången, men på flera platser samtidigt för att hålla utbyggnadstakten i staden 
som helhet. Då undviks situationen att alla invånare i ett område är nyinflyttade 
samtidigt. En begränsad mängd nyinflyttade ger den känsla av tillhörighet som 
bidrar till social stabilitet. Det är också viktigt att ha med frågor om fritid, kultur 
och andra sociala aspekter i planeringen från början så att alla delar av det som 
kännetecknar en god boendemiljö finns med redan i inflyttningsskedet.
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områden för företag
Områden för företag där människor måste passera under kvällar och nätter upplevs 
ibland som otrygga. I sådana områden bör det finnas företag som riktar sig till 
allmänheten under en stor del av dygnet. Verksamheten bör vara lättillgänglig och 
välkomnande och finnas i områden som är attraktiva vid olika tider på dygnet. 

Folkhälsa 
En stad bör byggas så att den främjar fysisk aktivitet. Att anlägga trivsamma, sam-
manhängande och säkra gång- och cykelstråk är centralt. Det ska finnas möjlighet 
att röra sig i och mellan grönområden. I nya större bostadsområden bör det finnas 
tillgång till lek och idrott. 

Undersökningar har visat att vistelse i park och naturmark är bra för hälsan. Grön-
områdena ska därför ligga väldigt nära vårt boende. Att vistas i park och natur har 
visat sig vara effektiv rehabilitering för äldre, sjuka och handikappade. Barn som 
leker mycket i naturen är mer kreativa i sina lekar än barn som sällan är ute i skog 
och mark. De blir dessutom starkare och får en mer utvecklad motorik. Många 
upplever att de får energi och återhämtning genom att vara i naturen. 

Kultur i olika former har också positiva effekter på hälsan. Ett rikt utbud av teater, 
konserter och utställningar är berikande och påverkar hälsan positivt.  
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gestaltning av staden
I Vision för Kungsbacka beskrivs hur Kungsbacka stad ska växa. I detta kapitlet 
utvecklar vi några viktiga begrepp hämtade ur Visionen.

utdrag ur vision för Kungsbacka

”Kungsbacka stad skall växa och bli ett mer framträdande nav i kommunen. 
Vi skall bygga tätare, mer stadslikt och högre än tidigare. Utvecklingen skall 
präglas av variation, valfrihet och verksamhet. Variation i stadsplanering 
med en nybyggnation som har mer djärv stil och arkitektur, valfrihet i 
bostadsutbud med fler mindre lägenheter, verksamhet med nya arbetsplatser 
inom service- och tjänstesektorn samt ett stadsliv med rika möjligheter till 
möten, kulturupplevelser, restaurangbesök och övernattningsmöjligheter. Ny 
bebyggelse skall präglas av varsamhet så att kulturvärden beaktas.”

Variation, valfrihet och verksamhet
Som helhet är Kungsbacka stad relativt glest bebyggd. Staden har ett varierat 
bostadsutbud med en hög andel villor. Mycket talar för att de centrala delarna, 
som kommer att utvecklas i takt med staden, med fördel kan byggas som kvarters- 
stad.

Kvartersstaden är ett klassiskt exempel på struktur som främjar rikt stadsliv. I en 
sådan struktur finns många alternativa sätt att ta sig från en punkt till en annan 
med såväl bil eller cykel som till fots. Det är lätt att hitta och lätt att ta sig till 
kollektivtrafik och grönområden. I en kvartersstruktur finns goda möjligheter 
för service och handel. En blandning av service, handel och bostäder skapar liv 
i området under en större del av dygnet. Den är flexibel för förändringar och 
håller över tid. 

I olika delar av staden finns olika förutsättningar för att integrera service och handel 
bland bostäderna. I centrala lägen är det efterstävansvärt med en hög koncentration av 
service och handel i sammanhängande områden. Här är det ofta lämpligt med tätare 
strukturer och högre hus som ger liv och rörelse och ett bättre underlag. Kvarters- 
stadens struktur understödjer möjligheten till blandade funktioner över större 
ytor. I stadsdelar längre från centrum kan service och handel etablera sig i stråk 
eller knutpunkter. Här kan istället trädgårdsstaden vara ett alternativ. 

Läs mer:

Bakgrundsmaterial, 
Arkitektur & 
stadsmiljö
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I Innerstaden som är en kvartersstad är 
byggnaderna placerade längs gatorna vid 
trottoaren vilket ger stadskaraktär. Där 
inte byggnader definierar gaturummet 
anordnas plank, murar eller häckar. Det 
är lätt att röra sig till fots överallt och 
offentliga rum med möjlighet att mötas 
finns. Fasaderna är varierade med många 
portar och skyltfönster. Här finns handel 
och service blandat med bostäder.

Kungsbacka Innerstad har dessutom 
en historisk dimension och är hjärtat 
i Kungsbacka. Med ett respektfullt 
förhållningssätt till bebyggelse kan his-
torien förbli synlig och bidra till stadens 
atmosfär. 

En småskaligare och friare struktur där grönska är viktig är trädgårdsstaden. Ett 
exempel på trädgårdsstad är Tölö ängar. I övergången mellan kvarterstad och 
kuperad natur är punkthus ofta lämpligt. De kan placeras fritt och samspela väl 
med omgivningen. 

För att få variation i de nya områdena ska vi sträva efter att blanda olika boende-
former. Friliggande hus, radhus, kedjehus och olika former av flerfamiljshus får 
gärna samsas i samma område. Strukturen måste också fungera för olika typer av 
användning. När ett område byggs kanske det är bostäder som behövs, medan 
det med tiden blir efterfrågan på fler skolor eller annan service. Dessa funktioner 
behöver då rymmas i stadskvarteren och inte i utkanten av bebyggelsen långt från 
människorna.

Gator, torg och andra offentliga rum är en viktig del av staden som skiljer 
stadsbebyggelse från ett renodlat bostadsområde.
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Kungsbacka Innerstad är en kvartersstad.
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Tätare strukturer
En stad är en plats där det bor många människor på liten yta. Människorna skapar 
liv och rörelse. Förr var städerna inte så ytkrävande och innehöll heller inte alltid så 
höga hus. Ändå bodde det mycket människor där jämfört med idag. En hel familj 
med många barn kunde bo i en etta. Idag har vi en helt annan boendestandard. 
Det sker successivt en naturlig utglesning av Kungsbacka stad. Antalet boende 
per lägenhet har de senaste 25 åren minskat med 15-20 procent i centrumnära 
områden med flerfamiljshus. För att behålla tätheten av människor i staden måste 
fler bostäder byggas i befintliga bostadsområden. 

En tätare stad ger också visuellt ett mer stadslikt intryck. Den är mer gång- och 
cykelvänlig eftersom viktiga funktioner ligger nära varandra. Detta gäller framför 
allt de centrala delarna. Större täthet kan också innebära större trygghet då för-
delarna med social kontroll utnyttjas. Otrygga gång- och cykelstråk ska byggas 
bort. Det är viktigt att inte bygga tätt överallt eftersom kvaliteter som rekreation 
ska kunna vara kvar.

Läs mer under Förtätning i kapitel 3.

Höga hus
Kungsbacka stad har fram tills nu varit en utpräglad småstad med bebyggelse i 
två till tre våningar, ofta i trä. Nu när vi vill bygga stad kan en lagom höjd att 
komplettera med vara fyra till fem våningar, lite högre på en del ställen och lite 
lägre på andra. I centrala lägen, Innerstaden undantagen, passar det ofta bra med 
höga hus.

Man skulle kunna kalla hus som är högre än sju våningar för riktigt höga hus. Dessa 
kräver sin plats. Kring idrottsområdet och ishallen är skalan sådan att det skulle 
kunna passa med ett eller flera riktigt höga hus. Riktigt höga hus har ett starkt 
symbolvärde. Vill vi ha ett landmärke som detta, vad ska det då innehålla?

Höga hus måste harmoniera med staden. Därför är det inte lämpligt att göra så stora 
ingrepp i boendemiljöer. Vid förtätning är det viktigt att komplettera den bebyg-
gelse som finns med något som passar in där, inte minst med hänsyn till boende i 
området. Höga hus kräver noggranna studier och stor bearbetning av omgivande 
miljö. Det finns ett antal problem med höga hus som alltid måste lösas:

Solvärden - ju högre hus desto glesare bör de byggas.•	
Lokalklimatet - risk finns att skuggiga och blåsiga platser skapas.•	
Den mänskliga skalan måste värnas - större bearbetning av utemiljön krävs.•	
Stora parkeringsytor krävs.•	

Dessa faktorer gör att antalet bostäder inte blir större för att husen byggs högre. 
Avståndet mellan dem måste ju vara större. Tätt och högt går alltså inte ihop. Ett 
högt hus är inte automatiskt ett djärvt hus. Det är inte höjden som avgör om 
arkitekturen är djärv eller inte. 
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Djärv arkitektur
Varje nytt område eller ny byggnad som byggs i Kungsbacka stad ska på något 
sätt ha en egen prägel. Området eller byggnaden kommer att samspela med om-
givningen men den/det ska också att tillföra något nytt. Det kan handla om allt 
ifrån färgsättning till hur entrén placeras. 

Aranäsgymnasiet är ett bra exempel på djärv arkitektur. Den har ett starkt form-
språk som passar en offentlig byggnad. Den har både till färg och form utmärkt 
sig som något nytt i Kungsbacka. Nytänkandet gäller också såväl markplanering 
utvändigt som invändig användning. 

Gestaltning är något som måste komma in tidigt i diskussionerna. När det gäller 
företag bör det komma in redan när avtal skrivs.

Nedan syns två andra goda exempel på offentliga byggnader i Kungsbacka som 
är genomtänkta. 

Resecentrum

Kulturhuset Fyren
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Kulturvärden
I Kungsbacka stad finns både hela miljöer och enstaka hus av kulturhistoriskt 
intresse. Förutom Kungsbacka Innerstad, där området kring Stortorget är klas-
sat som riksintresse, är Västra Villastaden, Signeskulle och Järnvägsgatan miljöer 
som är intressanta ur kulturhistoriskt perspektiv. Dessa miljöer finns beskrivna i 
Kulturmiljövårdsprogrammet.

Denna översiktsplan föreslår flera nya bostadsområden där delar redan är bebyggda. 
Äldre byggnader finns på några av dessa platser. När nya planer för sådana platser 
görs ska det alltid utvärderas vad det kan ge att bevara byggnader. Motivet för att 
bevara äldre byggnader är att de ger spänning och bidrar till att stadens historia 
kan skönjas.

Gestalta entréer till staden
Kungsbacka har en ordnad struktur med ett antal leder som alla möts i centrum. 
Under färden utifrån och in ökas intensiteten och tätheten stegvis tills Innerstaden 
nås. En medveten gestaltning spelar stor roll för upplevelsen av staden och dess 
identitet.

Vägrummet bör gestaltas med stigande intensitet från stadens gräns till centrum. 
Belysning, vägbeläggning, växtlighet, gatans bredd och gaturummets bredd kan 
användas för att uppnå önskad gatumiljö. 

Långa och händelsefattiga infartsgator, som Göteborgsvägen, bör brytas upp med 
varierande växtlighet, riktningsändringar och gärna konstnärlig utsmyckning. Vissa 
entréer, som Varbergsvägen, behöver få ett snävare och mer definierat gaturum 
med hjälp av bebyggelse närmare vägen. 

Västra villastaden.
Foto: Anna-Karin ljungman

Följduppdrag: 
Gestaltningsprogram för var och en av stadens entréer tas fram.•	

 - Vägrummet kan bli mer stadslikt med byggnader närmare vägen.
 - På allmän plats längs stadens infarter planteras alléer.
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Kungsbackaån
En viktig del av stadsbilden i Kungsbacka är Kungsbackaån som rinner genom 
staden. Att lyfta fram den som ett lättillgängligt park- och rekreationsstråk är 
viktigt. Ett viktigt mål är att ha gång- och cykelstråk längs ån, hela vägen från 
Björkris till Inlagsleden. Stråken kan användas för att hålla samman olika delar av 
staden, kanske framför allt de centrala. Kommunen håller just nu på att ta fram ett 
program för ån genom hela Kungsbacka stad. Som grund för detta ligger förslag 
på gestaltning som gjordes av tre olika arkitektkontor 2004. 

Parker och natur
Kungsbacka stad har få invånare i förhållande till hela kommunen. Små städer 
brukar ha ont om parkmiljöer och detta gäller i Kungsbacka. Å andra sidan är det 
inte långt till naturområden utanför eller i utkanten av staden.  

Idag är Badhusparken det närmaste stadspark vi kommer. Skansen har möjlighet 
att utvecklas till en vacker parkmiljö. Marken ägs inte av kommunen i dagsläget. 
Ett antal nya parker utmed Kungsbackaån föreslås, se kartan intill. 

Nya parker placeras nära områden för bostäder, service eller förtag så att de kan 
vara en tillgång för boende eller de som arbetar. Efter 2020 bör en utredning göras 
om att etablera en större park. 

Foto: camilla graad

Läs mer:

Gestaltningsprogram 
för Kungsbackaån 
kommer när 
det antagits av 
kommunfullmäktige 
att bli ett viktigt 
dokument.

Bakgrundsmaterial, 
Grönstrukturplan

Gestaltningsprogram för Kungsbackaån

Foto: Anna-Karin ljungman
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grönt å-rum med parker utvecklas

Hede station

Kungsbacka station

Stadsgräns
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För att få en stor spännvidd av ”det gröna” behöver nya typer av grönområden 
utvecklas. De flesta grönområden i Kungsbacka består av skog. Några av dem 
skulle kunna utvecklas och bli mer parklika eller visa upp andra karaktärer. 

Skogsområdena i Kungsbacka stad varierar i karaktär och tillgänglighet. Kungs-
backaskogen kan lyftas fram som ett populärt område med anlagda spår. Ökad 
tillgänglighet i alla skogsområden skulle öka deras värde som rekreationsområde. 
Mellanstora grönområden ska värnas så att de inte försvinner eller delas upp. Inför 
eventuell nyexploatering inom grönområdena ska en djupare analys av kvaliteter 
och gränser tas fram. Analysen ska visa om och i vilken omfattning exploatering 
är lämplig.

Ett mål är att kunna promenera längre sträckor och ta sig till fots mellan de olika 
grönområdena. Därför bör stråk utvecklas och förstärkas. Fotgängarens perspektiv 
är det centrala i detta sammanhang. Det är inte lika viktigt att de stråken är gröna 
som att de är trevliga promenadsträckor. Den nyanlagda Stadspromenaden är en 
början på detta arbete.

Det är viktigt att bebyggelsemiljön utformas med hänsyn till behovet av rekreation 
och att rekreationsområdena görs tillgängliga.

Nytt idrottsområde
I södra delen av staden finns ett större idrottsområde. När staden växer finns an-
ledning att undersöka möjligheterna för ytterligare ett område i den norra delen 
av staden. 

Foto: Andrea Forsström

Stadpromenadens två slingor 
är skyltade

Följduppdrag: 
Tölöberg och Kollaskogen utvecklas och särpräglas som grönområden.•	
Stråk mellan grönområden utvecklas i samband med detaljplanering.•	
Möjligheten att etablera ett idrottsområde i norra delen av staden utreds.•	
Stadens kontakt med Kungsbackafjorden utreds.•	



37

möjligheter till att röra sig i och mellan grönområden

Hede station

Kungsbacka station

Stadsgräns
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Läs mer:

Strategiskt program 
för Kungsbacka 
Innerstad, antaget av 
kommunfullmäktige 
2004-02-05

Torg och mötesplatser
Torg och mötesplatser är ett par av de viktigaste förutsättningarna för att utveckla ett 
levande stadsliv. De ska vara trivsamma, trygga och vackra. De offentliga rummen 
i Kungsbacka stad blir allt viktigare, i takt med att kommunen och staden växer. 
När bostadsområden ska byggas är det angeläget att i ett tidigt skede planera ytor 
för torg samt gång- och cykelstråk.

Ett levande centrum
Området mellan gymnasieskolorna räknas till centrum i Kungsbacka stad. I takt 
med att staden växer kommer centrum att växa, se karta intill. Handel och ser-
vice är grundstenar för att uppnå en attraktiv centrummiljö. Bostäder i och nära  
centrum bidrar till att öka genomströmningen av människor, vilket ytterligare 
gynnar förutsättningarna för handel, kulturupplevelser, restaurangbesök och 
möjligheter till övernattning. Utvecklade gång- och cykelstråk är viktigt, efter-
som det ökar känslan av tillgänglighet till centrum. En mer gångvänlig miljö gör 
Kungsbacka centrum mer stadslikt.

Fram till 2020 kommer flera områden i centrum att kompletteras med bostäder, 
företag, service och parkeringshus. Det är viktigt att dessa områden utformas med 
eftertanke. Det är en kvalitet om gamla byggnader och stadsmönster lever kvar 
integrerat med det nya så att stadens ”årsringar ” kan urskiljas. För att Kungsbacka 
centrum ska kunna växa behövs flera olika delar som kompletterar varandra och 
är väl sammanlänkade. Delarna bör vara attraktiva i sig och ha olika karaktär för 
att skapa variation.

Bevara småstadsidyllen i Innerstaden
Under våren 2004 genomfördes projektet Fokus Innerstaden som ett samarbete 
mellan Innerstadsbolaget och kommunen. Medborgare deltog i tre fokusgrupper. 
Det framgick tydligt att gestaltningsfrågor i Innerstaden överlag är viktigt. Många 
talade i termer som småstadsidyll, gammal fin arkitektur och grönska. Fokusgrup-
pernas resultat visade att det är viktigt att (i rangordning):

Bevara småstadsidyllen i Innerstaden •	
Det finns arenor för möten mellan människor •	
Det är tryggt och säkert, inte minst på kvällstid•	
Vår lokala historia är synlig •	
Innerstaden är barnvänlig •	

Ovanstående punkter beaktas i dagens planering av Innerstaden som behöver 
stärkas och utvecklas för att klara konkurrensen från andra stadsdelar. Målet är 

Följduppdrag: 
Gestaltningsprogram tas för belysning på allmän plats i Kungsbacka stad. •	
Energieffektivitet, trygghet och estetik sätts i fokus.
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Elof lindälvsgymnasiet

Aranäsgymnasiet

att den gamla stadskärnan också i fortsättningen ska ha småstadskaraktär. De 
områden som ska byggas runt Innerstaden, i och i anslutning till centrum, kan 
däremot få karaktären av en lite större stad.

Läs mer om parkering i centrum i kapitel 4 - Trafik

centrum idag, i morgon och i övermorgon
Läs mer:

Bakgrundsmaterial, 
Centrum

Följduppdrag: 
Gestaltningsprogram om utformning av gaturum i centrum tas fram i •	
avsikt att göra centrum mer anpassat för fotgängare. 
Kvartersstudier görs i Innerstaden.•	
Påbörja diskussion om att utveckla parkmiljön vid Skansen.•	



40

Utformning av områden för företag
All verksamhet går inte att integrera med bostäder. Företag som kräver många och 
tunga transporter behöver särskilda områden eftersom de kan störa omgivningen 
med buller och dålig luft. Utformningen av dessa områden är viktig, inte minst 
eftersom de ofta ligger väl synliga.

Skyltning och placering av lastzoner är ett par viktiga element för gestaltning av 
områden där företag är belägna. Företag har en lägre känslighet för buller och kan 
därför placeras närmare bilvägar. Detta bör utnyttjas. Det finns lägen i knutpunkter 
som är särskilt exponerade. Det vore olyckligt om till exempel en lagerbyggnad 
hamnade i ett sådant område. Det är därför en stor poäng att aktivt verka för att 
rätt företag hamnar på rätt plats.

I samband med att nya detaljplaner tas fram görs ofta ett gestaltningsprogram. 
En vacker byggnad fungerar inte bara som marknadsföring för staden utan också 
för verksamheten i byggnaden.

Järnvägen genom staden
Järnvägen är en stor tillgång för Kungsbacka. Det går snabbt och smidigt att ta 
sig till Göteborg med pendeltåg eller med regionaltåg söderut. Järnvägen går rakt 
genom staden med två stora stationer, en i norr och en mitt i centrum. Detta 
ger en god tillgänglighet. Följden blir dock en del problem med både buller och 
vibrationer. Järnvägen är som en barriär som delar staden i två delar. Förutom 
skyddsavstånd kommer det dessutom att behövas fler gångpassager för att minska 
barriäreffekten. Det är extra viktigt att ta hänsyn till helheten i utformningen av 
området längs järnvägen.

Läs mer om gångpassager under järnvägen i kapitel 4 - Gång- och cykelvägar

Foto: Anna-Karin ljungman

Följduppdrag: 
Gestaltningsprogram för utformning längs järnvägen •	 avseende eventuella 
avskärmningar och över-/undergångar. 
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3.  BEByggElSEområdEn 
Stadens gränser 2020

områden för bostäder med mera

Förtätning med bostäder

Sammanställning - bostäder

Företag och bostäder i norr

områden för företag

Förtätning med företag

Sammanställning - områden för företag
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BEByggElSEområdEn

Stadens gränser år 2020
I kommunens översiktsplan, ÖP06, anges ett programområde för den fördjupade 
översiktsplanen för Kungsbacka stad, se kapitel 1. Programområdet är grovt ritat. 
Den fördjupade översiktsplanen ska krympa området och fastställa nya gränser 
för stadens utbredning. Gränserna har stor betydelse för planering och bygglov 
under perioden 2006-2020.

Staden växer till stor del genom förtätning
De senaste åren har varit inriktade på förtätning av bostäder, service och företag. 
Bedömningen är därför att översiktsplanen inte behöver reservera mark väster om 
motorvägen. Denna inriktning är en stor förändring jämfört med gällande fördju-
pade översiktsplan från 1994. I den är områden väster om motorvägen markerade 
som utredningsområden för kommande samhällsutbyggnad. Den nya restriktiva 
bedömningen gäller även för stadens utbredning i öster. Vi bedömer att stadens 
gräns kan gå vid gasledningen/Höglandavägen. Området öster om denna gräns 
ligger utanför stadens framtida utbyggnad, se svart markering på kartan.

Särskilda bygglovkriterier i ÖP06 justeras
Särskilda bygglovskriterier lades fast i ÖP06 och innebär att byggnadsnämnden 
är restriktiv med att tillåta ny bebyggelse. Runt staden är bebyggelsetrycket högt i  
väster, norr och söder. Öster om Kungsbacka stad är bebyggelsetrycket lägre. Dess-
utom finns gasledningen och Rolfsån som begränsar utbyggnadsmöjligheter. 

När utvecklingsområdet för staden krymper justeras samtidigt områden för sär-
skilda bygglovskriterier. I väster, norr och söder bedöms kriterierna behövas men 
i öster regleras inte utbyggnaden med dessa.

Hanhals
I programområde för Kungsbacka stad ingick Hanhals som en egen del söder 
om staden. För att nå målet att växa med 4 500 bostäder behöver inte Hanhals 
utvecklas. Området föreslås istället hanteras med särskilda bygglovkriterier. Det 
innebär att byggnadsnämnden är mycket restriktiv med att tillåta ny bebyggelse. 
Om det inte finns särskilda skäl ska kommunen inte heller bygga ut vatten och 
avlopp eller annan omfattande infrastruktur. Det kan finnas skäl att behandla 
Hanhals annorlunda. Byggnadsnämnden initierar en sådan förändring.
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Utvecklingsområdet för Kungsbacka stad 
definieras på kartan ovan. Denna karta gäller 
nu istället för kartan i ÖP06. Områden 
för särskilda bygglovskriterier justeras då 
utvecklingsområdet krymper. Utredningsområde 
för kollektivtrafik får ny sträckning då det inte 
är aktuellt att utreda spårbunden trafik.

nya gränser för Kungsbacka stad
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områden för bostäder med mera
I Mål för bostadsbyggande 2006-2010 slås fast att det ska byggas 300 bostäder om 
året i Kungsbacka stad. Det innebär att denna fördjupade översiktsplan ska skapa 
förutsättningar för att staden ska kunna växa med 4 000-4 500 bostäder under 
perioden 2006-2020. 

Merparten av expansionen kommer att ske på ny mark. För ny bebyggelse i grön-
områden bör en djupare analys göras. En fråga som bör ställas är om det går att 
minska naturområdet och ändå behålla kvaliteten. Det kommer att bli aktuellt med 
förtätning på vissa platser. Dessutom behöver kommunen ha ett antal områden i 
”reserv” för eventuell utbyggnad, här kallade utredningsområden. 

Bostadsområden ska byggas så att de ger möjlighet till service. Företag som sysslar 
med handel ska placeras strategiskt, framförallt i områden nära centrum. Utanför 
de centrala delarna ska det finnas knutpunkter med möjlighet till service. På vissa 
håll kan det handla om en kiosk och en förskola. I andra fall kan det bli aktuellt 
med en större livsmedelsbutik. Genom att ge bottenvåningarna en högre rums-
höjd finns möjlighet att över tid vara flexibel med innehållet, antingen bostäder 
eller företag. 

När nya bostadsområden planeras eftersträvas följande:
Blandade upplåtelseformer •	 och lägenhetsstorlekar för att attrahera människor 
i olika åldrar och med olika sociala förutsättningar. 
Ju närmare centrum desto rikare utbud av service, så väl kommunal som  •	
kommersiell. Lägsta nivån är en knutpunkt med möjlighet till service. 
Tidigt i varje projekt ska stor vikt läggas på gestaltningen. Parallella uppdrag, •	
arkitekttävling och gestaltningsprogram är exempel på sätt att komma fram 
till lämplig gestaltning.
Gång- och cykelvänliga områden med rimliga avstånd till kollektivtrafik.•	
Sociala aspekter som tillgänglighet, trygghet och folkhälsa beaktas.•	
Tillgång till naturområde eller park.•	

Utredningsområden för bostäder
I många områden som beskrivs i den här planen behöver möjligheten att bygga 
bostäder utredas ytterligare. Dessa områden behövs av flera skäl. Planerade  
bostadsområden ägs inte alltid av kommunen, och kommunen exploaterar inte 
mot markägarens vilja. Det är därför osäkert om och i så fall när marken kan 
exploateras. Områden som utreds för byggnation, så kallade utredningsområden, 
kan fungera som reserv för att klara takten för utbyggnad. De kan också behövas 
om kommunen vill bygga ut snabbare.

Det är angeläget att i ett tidigt skede utreda de områden som har ett strategiskt 
läge. Utredningarna kan handla om buller, geoteknik eller anpassning till ter-
räng. Utredningsområdena kan komma att byggas ut under perioden, men det 
är osäkert hur många bostäder de kan rymma och de har därför inte räknats med 
i sammanställningen. 
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1. Björkris

2. voxlöv

3. tölö ängar
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5. Kungsgärde
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1. Björkris
Björkris är en ny stadsdel norr om Borgås företagsområde 
med närhet till pendeln, ICA maxi, Skårbybergen och  
kulturmiljö vid Björkris prästgård. Området omfattar cirka 
450 bostäder samt en omfattande parkanläggning. Bostäderna 
kommer att upplåtas delvis som hyresrätter, bostadsrätter och 
äganderätter. Göteborgsvägen byggs om till smal stadsgata 
med 50 km/tim som hastighetsgräns. Björkrisvägen blir 
områdets tillfart.

Mark för bostads- och äganderätter ägs i skrivande stund, 
maj 2009, av kommunen. Mark för hyres- och äganderätter 
ägs av Trollängen AB.

2. Voxlöv
Voxlöv är en ny stadsdel norr om Hede med närhet till  
pendeln. En första bedömning är att det finns utrymme för 
cirka 300 bostäder inom utbyggnadsområdet. Området kan 
bebyggas med en blandning av tät trädgårdsstad och villor. 
En större skola planeras i området. 

Vid planeringen ska hänsyn tas till behovet av ytterligare en 
pendelparkering vid Hede station. Planering av området är ak-
tuellt först efter 2015. Marken ägs av privata markägare. 

I. Voxlöv kommande etapp
Delar av området ligger som utredningsområde. Dessa delar 
kan komma att tas i anspråk under planperioden och då blir 
stadsdelen väsentligt större. 

skola & 
förskola

Illustration från utställningen om Björkris

Hedeleden
knutpunkt för 
kollektivtrafik
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tölö tvärled

ny tillfart till 
gymnasiet

3. Tölö ängar, etapp 2
Den första etappen av Tölö Ängar är klar. Under hösten 2007 
började planeringen för etapp 2. Förväntat antal bostäder här 
är cirka 200. I denna etapp ska en tredjedel av bostäderna 
upplåtas med hyresrätt. Precis som i första etappen kommer 
Tölö Ängar att ha prägeln av trädgårdsstad. Planarbetet med 
etapp 2 ska också leda fram till att sträckningen av Hedeleden 
fastställs. Detaljplaneringen inleds med gestaltningsstudier, 
till exempel så kallade parallella uppdrag. 

4. Södra Tölö Ängar
Att bygga på båda sidorna av Hällingsjövägen är mycket 
positivt för stadsdelen Tölö Ängar. Dessutom blir porten 
till staden österifrån mer balanserad och karaktären av stad 
förstärks. Stabiliteten i området har undersökts och visat 
sig vara tillräckligt bra för byggnation. En tidig bedömning 
är att området rymmer cirka 100 bostäder. Marken ägs av 
privata markägare.

II. Tölö ängar, kommande etapper
Ytterligare etapper kommer igång tidigast när etapp 2 är 
klar. Avsikten då blir att ta tillvara gårdarna längs Hällingsjö- 
vägen. Detta redovisas i Övergripande miljö- och kvalitets-
program, 2001. Marken ägs av privata markägare. 

5. Kungsgärde
Direkt söder om Tölö Tvärled och öster om Varlavägen ligger 
ett 20 hektar stort område.  Kungsgärde ligger centralt och 
det är önskvärt att en stor del bebyggs med bostäder. Sam-
tidigt ställs det höga krav på tekniska lösningar för att klara 
översvämningar. En uppskattning är att området rymmer 
cirka 300 bostäder.

Närmast Varlavägen kan det ligga företag, som har lägre krav 
på god ljudmiljö. Dessa företag får inte störa bostäder intill. 
Längs ån bör ett parkrum utvecklas.

Området ägs idag av Aranäs KB. 

Tölö Ängar i ytterligare två etapper. Området 
kan i framtiden fortsätta österut. 

Hedeleden

3.

II.

4.
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6. Varlaberg
En mindre del av Varlaberg föreslås bebyggas med bostäder 
och förskola. Av Varlaskogens idag cirka 50 hektar föreslås 
cirka sju hektar att bebyggas. Om denna del av skogen 
bebyggs förloras inte skogens viktiga naturvärden så som 
alkärret. Skogen kan också i fortsättningen upplevas som 
en sammanhängande enhet.

Enligt detaljplan finns idag rättighet att bygga en väg tvärs 
genom Varlaskogen i nordsydlig riktning. I samband med 
utbyggnad av föreslaget område kommer den rätten helt 
att tas bort. I nordöstra delen av Varlaskogen finns ett 1,6 
hektar stort planområde för bebyggelse. Också denna rät-
tighet att bygga tas bort. Det nya bostadsområdet innebär 
således att omfattande rättigheter i detaljplaner i Varlaskogen 
tas bort.

Området har goda förutsättningar att klara riktvärden 
för buller då det ligger i en sänka. Uppskattningsvis finns 
plats för cirka 100 bostäder som får tillfart söderifrån. Två 
motionsspår planeras i skogen. Dessa kommer att binda 
samman Varlaskogen och Kungsbackaskogen. I samband 
med detaljplanering kommer utbredning och utformning 
att studeras. Aranäs KB äger marken.

III. Kvarteret Gjutaren och kvarteret Liljan
Tingberget är idag ett område för företag med ett stenhuggeri 
och lokaler för diverse verksamheter. Området är cirka fyra 
hektar och ligger centralt med gångavstånd till Resecentrum, 
Kungsmässan och Innerstaden. Det finns plats för cirka 150 
bostäder i området, som kan få karaktären av stad. Förut-
sättningar finns att bygga både bostäder och företag i fyra-
fem våningar mot Varlavägen och något lägre i anslutning 
till de bostäder som redan finns i området. Marken är både 
kommunal och privat. Planeringen kan sätta igång först om 
8-10 år då kommunen beräknar vara klar med några av de 
andra centrala och därmed krävande projekten.
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Kv valand

 Kv Ejdern

bilbro

7. Kvarteret Valand
Förutsättningarna för kvarteret Valand studeras för när- 
varande. En viktig utgångspunkt är att utveckla området till 
en länk mellan Innerstaden i söder och norra centrum med 
Kungsmässan och Fyren. Avsikten är att flytta äldreboendet 
och förskolan och istället bygga lokaler för företag och service 
samt cirka 100-150 bostäder. Valand ligger i ett centralt 
läge med stora möjligheter för utveckling av detaljhandel. 
Dessutom är det viktigt att planera för ett parkeringshus som 
kan ersätta Varlaparkeringen och serva och Kungsmässan.  
Marken ägs idag av kommunen.

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

Projekten Valand och Ejdern är två viktiga projekt som kan 
vidareutveckla centrum och knyta ihop de centrumdelar 
som finns idag.

9. Kvarteret Sågen (f d Beijer)
Kvarteret Sågen är ett centralt beläget område för företag. 
Hänsyn måste tas till Räddningstjänstens rekommendationer  
om avstånd till spår samt till buller. Biltrafiken förbi kvar-
teret kommer att minska när järnvägsövergången stängs. 
Området är lämpligt för seniorbostäder eller bostäder med 
koppling till äldreomsorgen. Uppskattningsvis finns det 
plats för cirka 75 bostäder. Marken ägs av privat markägare 
och Banverket.

IV. Kvarteret Sågen kommande etapp
I dagsläget används området av ett företag och av lands-
tinget. Det är på sikt önskvärt att utveckla området då det 
är centralt beläget.

Iv.

9.
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10. Kvarteret Vägmästaren
I kvarteret Vägmästaren planeras omvandling av område för 
företag till blandstad. Området bedöms ha plats för 100-200 
bostäder och företag, exempelvis kontor. Det troliga är att 
området byggs i flera etapper. En av de första förändringarna 
är att Skatteverket, med 150 anställda flyttar till kvarteret. 
Att omvandla den del där brandstationen ligger ingår i en 
senare etapp. Marken ägs av kommunen.

Öster om Vägmästaren ligger en stor parkeringsyta. Det bör 
utredas om det är lämpligt att bygga här. Parkeringsbehovet 
för boende ska givetvis tillgodoses. 

11. Kvarteret Verkmästaren
Kvarteret Verkmästaren räknas till ett område som om det 
omvandlas blir en del av centrum. Polishuset är ett steg i 
den riktningen. Området rymmer cirka 200 bostäder samt 
kontorsföretag och äldreboende. Parkeringsplatsen norr om 
polishuset avses samutnyttjas.

v. Kvarteret verkmästaren, kommande etapp
Om det blir aktuellt för företagen söder om att flytta, önskar 
kommunen fortsätt omvandlingen till centrum inom hela 
kvarteret.

12. Aranäs stadsdel
Söder om Innerstaden pågår utbyggnad av Aranäs stadsdel. 
Den första etappen innehåller fyra kvarter som började byggas 
årsskiftet 2006/2007, se röda kvarter på kartan. Här ryms 
330 bostäder och lokaler och service i bottenplan. 

Stadsdelen kan byggas ut med ytterligare cirka 300-400 bo-
städer, kontor och parkeringshus längs järnvägen, se klarröda 
kvarter. Hela stadsdelen kommer att byggas i kvartersstruk-
tur för att ge den centrumprägel och täthet som området 
behöver. Marken ägs av kommunen.

VI. Aranäs stadsdel, kommande etapp
I södra delen kan ytterligare en etapp byggas ut, se orange 
kvarter. Det kan bli aktuellt att pröva höga punkthus istället 
för kvarter i södra delen. Gestaltningsstudier krävs för att 
avgöra om och hur husen ska byggas.

De fyra mörkröda kvarteren håller på att byggas ut. Klarröda 
kvarter är planerad utbyggnad och de orangemarkerade kvarteren 
ska utredas.

Innerstaden

11.

10.

V.

Aranäsgymnasiet
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13. Kolla
Inledande studier om bland annat gestaltning har gjorts i 
Kolla. Området är cirka 30 hektar och kommer troligen att 
byggas ut i flera etapper. Troligen kommer utbyggnaden att 
ta 8-10 år. En tredjedel av cirka 1 000 bostäder planeras som 
hyresrätter. Förutom bostäder kommer det att finnas några 
förskolor, en mindre handelsetablering och parkområden 
i stadsdelens mittstråk och längs ån. Dessutom ska Kol-
laskolan byggas ut.  

Längs huvudgatorna planeras bebyggelse i tre till fyra  
våningar, men området innehåller också en- och tvåvå-
ningshus. Marken ägs av Kungsbacka kommun, JM AB 
och Aranäs KB. 

14 och 15. Södra Hammerö 
Södra Hammerö är sammanlagt åtta hektar stort och ligger 
i södra randen av Kungsbacka stad. Söderifrån på Var-
bergsvägen är detta porten till Kungsbacka. Anpassning till 
landskapsrummet och gestaltning av området är därför extra 
viktigt. Den västra delen rymmer cirka 100 bostäder och den 
östra cirka 25 bostäder. Detta är en något glesare bebyggelse 
än i andra mer centralt belägna nya områden. Anslutning till 
bredbandsnätet kräver stora investeringar eftersom avståndet 
är stort till infrastruktur. Det kan bli aktuellt att i samband 
med planeringen lägga om tillfarten till området, som idag 
har siktproblem. Marken ägs av privat markägare.

VII. Gräskärr
Ett tjugotal fastigheter ligger i dag längs Gräskärrsvägen 
som vid en utbyggnad kommer att ingå som en del i  
området. Området ligger i anslutning till Kungsbackasko-
gen. Utredningar om VA-sanering, buller, tillfart och radon 
behövs också. En större elledning som går genom området 
påverkar möjligheterna att bygga ut. Kommunstyrelsen har 
2007-02-21 beslutat att utreda området i samband med den 
här fördjupade översiktsplanen. Marken är både privat och 
kommunal.

handel och 
verksamhet

14.

15.
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VIII. Forsbergen, norr och söder
Om terrängen, framförallt i den norra delen, går att bemästra 
har området stora möjligheter att bli en spännande stadsdel. 
Projektet bör därför utredas snarast. Punkthus, med skogen 
som viktig ingrediens, är en tänkbar utformning.

Noggranna studier av tillfartsvägar och lämpliga hustyper 
måste göras. En utredning om hela Forsbergen som grön-
område ska också tas fram i tidigt skede. Marken ägs av 
privata markägare.
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Förtätning med bostäder
En strategi för Kungsbacka stad blir att förtäta i områden där det redan finns 
bebyggelse. Detta kommer i stor utsträckning att ske på det som är parkmark 
i detaljplan. Förtätning kan väcka starka känslor hos närboende. Det finns skäl 
att trots detta prova möjligheten att förtäta. Idag sker en naturlig utglesning av 
Kungsbacka stad. Antalet boende per lägenhet har de senaste 25 åren minskat 
med 15-20 procent i områden med flerfamiljshus nära centrum. För att behålla 
tätheten av människor i staden måste fler bostäder byggas i områden där bebyg-
gelse redan finns. 

Förtätning med bostäder kan innebära:

Nya bostäder där bebyggelse redan finns genom tillbyggnad eller påbyggnad.•	
Inredning av vindar.•	
Omvandling av områden för företag till områden för bostäder, främst i och •	
kring centrum. 

Positiva effekter av förtätning
Det finns många fördelar med en tätare struktur kring centrum. En sådan är att 
miljön skonas, eftersom kollektivtrafiken utnyttjas mer effektivt med minskat 
bilberoende som följd. Med tätare struktur får många människor nära till service. 
Dessutom är infrastrukturen redan utbyggd. 

Med hänsyn till stadsbilden kan förtätning längs infarterna till Kungsbacka stad 
vara positiv. Idag ligger bebyggelse långt från vägen och det är inte säkert att man 
uppfattar att man kommit in i staden förrän närmare centrum. Karaktären av stad 
bör bli tydligare ju närmare centrum man kommer, se karta. 

En tätare stad ger förutsättningar för en gång- och cykelvänlig stad. Att gå och 
cykla är bra för folkhälsan, och ett minskat bilberoende är positivt för både 
privatekonomin och miljön. Fler människor i rörelse leder dessutom till ökad 
trygghet på gatorna. Gångstråk som upplevs som ödsliga och otrygga kan också 
förbättras av att det byggs bostäder intill dem. De boende uppsikt över stråket 
gör att tryggheten ökar och färre incidenter inträffar.

Med förtätning kan man bygga bort pro-
blem som:

Otrygga gångstråk.•	
Onödigt stora parkeringsplatser.•	
Otydliga entréer till staden.•	
Utspritt centrum.•	

Gångstråk kan upplevas otrygga om man går där 
osedd. 

Läs mer:

Bakgrundsmaterial, 
Förtätning
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Helhetstänkande
Förtätning är en fråga om att ge och ta. Detta innebär att miljöer där bostäder 
redan finns inte ska försämras som helhet. Sociala värden, grönområden och annat 
som kännetecknar ett gott boende ska finnas kvar efter förtätning. Värden att ta 
hänsyn till är:

Kulturhistoria•	
Ekologi•	
Landskaps- och stadsbild•	
Rekreation nära boendet•	
Mötesplatser•	

Förtätning kan innebära att grönytor används för nya bostäder. Ekologiskt viktiga 
platser, som platser för hantering av dagvatten eller områden för rekreation, bör 
inte bebyggas. För att kompensera kan en ”balanseringsprincip” användas. Det 
innebär att öka kvaliteten på det gröna som finns kvar. 

möjlig förtätning i Kungsbacka stad
Det har gjorts en översiktlig inventering av var det är möjligt att bygga bostäder 
i områden där bebyggelse redan finns. Bedömningen blev att det går att bygga 
600-800 nya bostäder i Kungsbacka stad. Samtliga områden kräver fortsatta 
utredningar om buller, geoteknik, gestaltning med mera. I några av dem kan det 
vara lämpligt att bygga äldreboende, gruppboende eller förskola.

De flesta områden där förtätning är möjlig ligger på kommunägd mark. Endast 
ett mindre antal har privata markägare. Förtätning kommer inte till stånd utan 
markägarens medgivande. Privatägda områden ligger centralt. Det är på många 
sätt attraktivt att förtäta nära centrum. Till exempel ökar underlag för service och 
det ger större möjlighet till minskat bilberoende.

Alla områden som kan vara aktuella för förtätning ligger inom detaljplanerat 
område. För att kunna förtäta måste alltså detaljplanen ändras. Det innebär att när 
ett område prövas får markägare runt området alltid komma in med synpunkter, 
både i samrådsskedet och i utställningsskedet.
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Inom ringarna och särskilt längs infartslederna finns möjligheter till förtätning. Detta 
bidrar till att ge ett mer stadslikt intryck.

möjlig förtätning med bostäder
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Utbyggnadsområde   Antal bostäder

 Björkris     450
 voxlöv     300
 tölö ängar     300
 Kungsgärde     300
 varlaberg      100
 Kvarteret valand    100
 Kvarteret Ejdern    150
 Kvarteret Sågen      75
 Kvarteret vägmästaren   200
 Kvarteret verkmästaren   200
 Aranäs stadsdel    700
 Kolla                 1000
 Södra Hammerö    125 

Summa               4000       

Sammanställning - bostäder
Planen ska skapa möjlighet att bygga cirka 4 500 nya bostäder under perioden 
2006-2020: 

Cirka 4 000•	  bostäder kan byggas enligt nedan i utbyggnadsområdena. 
Cirka 100-200 nya bostäder uppskattas omvandling av lokaler i Innerstaden •	
ge. 
Cirka •	 300-400 bostäder behöver alltså komma till genom förtätning alternativt 
att utredningsområden aktivras. 
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Företag och bostäder i norr
I stadens norra del måste en mycket speciell utredning till. Området är 70 hektar 
stort och här finns intresse av att bygga både bostäder och företag. Björkris stads-
del behöver förstärkas med fler bostäder. Det gynnsamma läget vid pendeln bör 
utnyttjas. Å andra sidan finns efterfrågan på mark för företag. 

I norr syns ett utredningsområde för företag i Anneberg. Det två orterna är på väg att 
växa ihop. Göteborgsvägen kan med en annan sträckning ge bättre förutsättningar 
för områdets andvändning och identitet. Marken ägs av privata markägare. 
En omfattande undersökning över området behöver tas fram avseende:

Hur kan företag och bostäder integreras? •	
Vilken sorts företag passar här?•	
Vilket avstånd till Anneberg är rimligt?•	
Om Göteborgsvägen läggs om, kan området utnyttjas bättre då? •	

Stadens norra port - företag och bostäder

Björkris stadsdel

Anneberg 
utredningsområde 
för företag

göteborgsvägen 
kan få ny 
sträckning
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områden för företag
För de företag som är av sådan karaktär att de inte är lämpliga att integrera med 
bostäder avsätts mark i planen. Företag utan omgivningpåverkan, främst service-
företag, bör integreras i nya bostadsområden där det är lämpligt.

I Näringspolitiskt program anges krav på den fysiska planeringen för näringslivets 
utveckling. Vi tolkar programmet så att översiktsplanen för Kungsbacka stad 
ska redovisa nya områden för företag om cirka 50 hektar. Under planperioden 
kommer också en omvandling av områden där bebyggelse redan finns att ske i 
relativt stor utsträckning. I vissa fall innebär dessa en förtätning och därmed att 
marken utnyttjas mer effektivt. Inom andra områden betyder förändringen en 
helt annan markanvändning – bostäder eller kontor.

I Kungsbacka används redan idag en ganska stor del av marken till företag. Detta 
beror på att den relativt lilla staden står för över 90 procent av hela kommunens 
utbud av mark för företag, men bara 25-30 procent av kommunens invånare. Det 
är inte rimligt att Kungsbacka stad fortsätter att tillgodose nästan hela närings-
livets behov av tomtmark i kommunen. Balans mellan arbetsplatser och boende 
är önskvärd för stadslivets skull. Kommunen bör i betydligt högre utsträckning 
öppna nya områden för företag i de övriga tätorterna. Risken är att vi annars får 
en konfliktfylld situation med intressen som står emot varandra – bostäder å ena 
sidan och näringslivets behov å den andra. 

Idag har anläggningar som egentligen borde ha ett mer perifert läge kommit att 
hamna centralt. Det kan vara företag som alstrar tung trafik, hanterar farliga 
ämnen eller är ytkrävande. Ett exempel på detta är bensinstationer. Dessa ska på 
sikt omplaceras till trafiknära men mer perifera lägen.

När nya områden för företag planeras eftersträvas följande: 

Det ska vara enkelt och tryggt att röra sig till fots eller med cykel i alla områden •	
där det finns företag. Det är också viktigt att det finns kollektivtrafik, särskilt 
till köpcentra, livsmedelsbutiker och andra välbesökta verksamheter. 

I väl synliga lägen ska ambitionsnivån för arkitektur och gestaltning vara •	
hög. På flera ställen är områden med företag viktiga entréer till staden och 
annonserar inte bara verksamheten i sig utan hela Kungsbacka. Program för 
gestaltning tas fram.

Företag som etablerar sig i centralorten bör antingen ha många anställda eller •	
mycket kundkontakter.

Sociala aspekter som tillgänglighet, trygghet och folkhälsa ska beaktas.•	

Lokalisering av trafikalstrande verksamhet, som köpcentrum, ska föregås av •	
en tillgänglighets- och trafikutredning.
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5.onsalamotet

2. Borgås 1. norra Hede

3. varla

4. Klovsten

Stadens 
norra 
port

6. Hammargård

I. norra Borgås

utbyggnad av områden för företag

Stadsgräns
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1. Norra Hede
Bakom Beijer byggvaruhandel finns plats för en mindre företagsetablering inom 
kommunens mark. Det finns möjlighet att utöka området cirka en hektar åt norr 
på privatägd mark.

Freeport äger marken öster om sin anläggning mellan Kungsbackaån och Göte-
borgsvägen. Företaget har för avsikt att här utveckla Freeport eller kompletterande 
verksamhet. Ytan omfattar en till två hektar.

Söder om Arendalsleden intill Göteborgsvägen äger kommunen och ett privat 
fastighetsbolag drygt två hektar. Planering pågår för etablering av företag, dock 
inte detaljhandel.

2. Borgås
Norr om kraftvärmeverket i Borgås finns en kommunägd yta på tre hektar för 
företag med ringa omgivningspåverkan då flera bostäder ligger nära. Företag som 
alstrar mycket trafik, buller eller utsläpp är inte lämpliga att etablera här. Kontor 
är en möjlig användning och bebyggelsen ska vara låg och smälta in i landskapet. 
Infart kommer att ske från Arendalsvägen i områdets nordöstra del. 

3. Varla
Mellan motorvägen och Varla bostadområde finns en välexponerade yta för nya 
företagsetableringar om cirka tre hektar. Kommunen äger stora delar av ytan och 
en mindre del ägs av en privat markägare. Byggnader som byggs här har troligen 
en dämpande inverkan på bullret från motorvägen för bakomliggande bostäder.

4. Klovsten
Kommunens avsikt är att utöka Klovsten som område för företag. Ytterligare ett 
par hektar söderut längs motorvägen kan bebyggas. Klovsten är lämpligt för fö-
retag med stort transportbehov. Vi bedömer också att området kan vara lämpligt 
för större bensinanläggningar. Kommunen och Vägverket är stora fastighetsägare 
inom Klovstensområdet som totalt omfattar 7,5 hektar.

5. Onsalamotet
Onsalamotet är kommunens framtida nya stora sammanhållande område för 
företag. Området, se utbredning på karta, uppgår till 20-30 hektar. Onsalamotet 
har mycket goda förutsättningar som område för företag; det är både attraktivit 
och tillgängligt. Exponeringen vid motorvägen och infarten till Kungsbacka kan 
knappast bli bättre. Tillgängligheten gör området särskilt lämpligt för företag 
som är beroende av exponering och genererar transporter. Åkerier och företag för 
omlastning eller lagerhantering bör dock inte vara belägna här utan vid Fjärås 
stationssamhälle.

I stort sett hela området är privatägt – kommunen äger mindre delar. Det är av 
mycket stor betydelse att området så snart som möjligt blir föremål för planerings-
åtgärder och utvecklas som kommunens nya verksamhetsområde. Området är en 
viktig entré till Kungsbacka, vilket ställer höga krav på gestaltning. 
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6. Hammargård
Troligen kommer Hammargårds reningsverk att kompletteras med en våtmark för 
ytterligare rening. Väster om reningsverket har mark reserverats mark för detta på 
kommunens mark. Våtmarken kan med fördel också utvecklas söder ut. 

I. Norra Borgås
En ny del av Borgås ska utredas på Bräckaberget. I områdets närhet finns ett antal 
bostäder och när området Norra Borgås utreds är det ytterst viktigt att studera 
avgränsningen mot dessa. Flera alternativ för tillfart finns och det ska undersökas 
vilket som är mest lämpligt. 

Utredningsområdet ligger inom område utpekat i naturvårdsplanen. Området har 
betydelse för friluftsliv och landskapsbild. Det har också höga biologiska värden 
som framför allt är knutna till ädellövskog. Innan området kan tas i anspråk ska 
rätt avgränsning och användning med hänsyn till naturvärden och landskapsbild 
utredas.

Förtätning med företag
En attraktiv miljö längs stadens infarter är i högsta grad önskvärd. Idag använder  
fler företag än tidigare sin byggnad som en del av marknadsföringen. Detta har 
lett till att Kungsbackas områden för företag successivt har fått en trevligare  
karaktär.

Hittills har planeringen av områden för företag gått ut på att hålla bebyggelsen 
från vägen. Detta har också avspeglat sig i detaljplanerna. Mark som skulle kunna 
utnyttjas för byggnation är idag breda skyddszoner mot vägen. Sådana zoner skulle 
i många fall kunna minskas drastiskt i storlek. Genom att ändra detaljplanen så 
att byggnader hamnar närmare vägen kan dessa områden utnyttjas mer effektivt. 
Entréerna till staden får på det viset den karaktär av stad som eftersträvas.

En inventering av områden för 
företag visar att det finns många 
obebyggda tomter. Dessutom har 
många företag stora ytor i reserv 
för en eventuell framtida utbygg-
nad. Detta ger ett glest och utspritt 
intryck. Det finns alltså möjlighet 
till förtätning av dessa områden. 
Obebyggda tomter och stora re-
servytor uppgår till 15-20 hektar. 
Ett typiskt exempel är före detta  
Beiersdorf, en av de största fastighe-
terna, som har en outnyttjad mark-
del på fyra hektar. Förtätningen är 
beroende av markägarnas initiativ.Detaljplan för verksamhetsområdet längs Varlavägen från 1973. 

Byggrätten börjar först 47 meter från vägmitt. 

 47 m
naturmark 
10 m

industripark 
10 m

mark som inte 
får bebyggas 
10 m

Läs mer:

Bakgrundsmaterial, 
Förtätning
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Sammanställning - områden för företag
Sammanlagt redovisas 50 hektar mark för företag. Onsalamotet är nästa stora 
område att utveckla. I centrala bostadsområden kommer företag att etablera sig. 
Den ytan räknas inte in här.

Utbyggnadsområde    Storlek i hektar

 Hede (alla tre områden)     8
 Borgås       3
 varla         3
 Klovsten       7
 onsalamotet     22
 Hammargård       7

Summa     50 hektar 

Humlans minilager ligger cirka tio 
meter från Göteborgsvägen

Korsning vid Varlavägen ger gott 
om utrymme för förtätningFo
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4.  KommunAl SErvIcE
     & InFrAStruKtur 

Skola, vård och omsorg

trafik 

Bredband 

Energi

vA
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Läs mer: 

Lokalförsörjnings-
program för för- och 
grundskola

Boendeplan  
2006-2011 antagen 
av Nämnden för 
Äldreomsorg  
2006-11-09

Skola, vård och omsorg
I takt med att staden växer behöver den kommunala servicen att byggas ut. I 
prognosen nedan syns en kraftig ökning av både antalet förskolebarn och antalet 
äldre över 80 år.

Skola och barnomsorg
Expansionen av Kungsbacka stad kommer på sikt att medföra behov av minst en 
ny större skola inom stadsområdet. Diskussioner pågår dessutom om att anpassa 
verksamheten efter nya behov på skolorna. 

Prognosen nedan visar en ökning av antalet förskolebarn med 50 procent fram till 
2020. Därför är det mycket viktigt att förskolor byggs i alla nya bostadsområden 
så att varje områdes behov tillfredsställs. Dessutom kommer ytterligare förskolor 
att behövas för att täcka ett underskott som finns idag. Det är viktigt att alla 
förskolor placeras i trafikmässigt bra lägen.

Äldreomsorg
Som framgår av prognosen nära nog fördubblas antalet personer som är över 80 
år under perioden fram till 2020. Det behövs alltså en kontinuerlig utbyggnad 
av äldrebostäder. Dessa bör byggas i varje större stadsdel så att äldre människor 
kan integreras i staden. Detta kan också få den positiva effekten att de äldre kan 
bo kvar i ”sin” stadsdel. 

Handikappomsorg
Handikappomsorgen ansvarar för personer under 65 år med funktionshinder.  
Bostäder med särskild service bör placeras i nära anslutning till tät bebyggelse 
och service. I nybyggda större bostadsområden ska handikappbostäder integreras 
om det finns behov. 

KommunAl SErvIcE & InFrAStruKtur 

 ÅLDER   2008  2010  2012  2015   2020

 0      210      240      260      290      320

  1-5    1114    1200    1300    1400    1600

  6-15    2003    2270    2400    2560    2900

  16-18      770      850      800      750      880

  19-64  10398  12100  12600  13000  14000

  65-79    2675    3100    3300    3500    3500

  80-w    1132    1240    1340    1500    1800

 SUMMA 18302 21000 22000 23000 25000

Befolkningsprognos
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Innerstaden

Signeskulle

Hede
varla

Fors

Hammerö

tingberget

Skola, vård och omsorg

Stadsgräns
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Läs mer:

K2020 antagen av 
kommunfullmäktige 
2009-01-13

Läs mer:

Bakgrundsmaterial, 
Trafikledsplan

trafik
Med den miljöpåverkan och de trängseleffekter som vi ser att biltrafiken ger idag, 
har det blivit än viktigare att främja gång- och cykelmöjligheter och kollektivtrafik. 
Ambitionen är att föra över en större andel av trafiken på gång-, cykel- och kol-
lektivtrafik så att de negativa effektrena av ökad biltrafik kan fördröjas. 

I trafikledsplanen finns prognoser för biltrafikens utveckling på lång och kort sikt. 
I dessa gör man antagandet att resor med kollektivtrafik, med hjälp av K2020-
åtgärder kan öka så pass mycket att bilanvändandet per person inte ökar så som 
hittills varit fallet. 

I projektet K2020 Lokal som pågår i kommunen görs en studie över vilka de viktiga 
kollektivtrafikstråken och knutpunkterna är. På så vis får vi en bättre beredskap 
för att snabbt kunna öka kollektivtrafiken.

En av strategierna för trafiken i Kungsbacka stad är att centrum ska avlastas från 
biltrafik och bli mer gång- och cykelvänligt. Tölö Tvärled är ett steg på vägen. 
Nästa steg blir att bygga parkeringshus nära centrum.

Trafikledsplan
I trafikledsplanen framgår det huvudnät av trafikleder för bussar och bilar som 
enligt prognoser behövs för Kungsbackas stads utveckling fram till omkring 2020. 
I vissa delar, exempelvis Innerstaden, finns gator som inte har status av trafikleder. 
Innerstadens trafik måste därför utredas särskilt. 
2007-03-15 tog kommunfullmäktige dock ett delbeslut att Hedeleden ska vara 
underlag för planering av Tölö Ängar och Voxlöv. Trafikledsplanen i sin helhet 
ska utgöra underlag för fortsatt planering.

Större vägar utanför staden
E6:an avgränsar Kungsbacka stad i väster. Trafiken på E6:an har ökat dramatiskt. 
Enligt Vägverkets långtidsprognoser, som hittills har stämt väl med verkligheten, 
kommer belastningen på E6:an mot Göteborg att år 2020 vara ”kraftig”. Kom-
munen reserverar därför mark för att utbyggnad till sex körfält ska vara möjlig, 
se karta intill. Det är dock Vägverket som, i sin egenskap av väghållare för E6:an, 
har ansvaret för en eventuell utbyggnad. Vägverket har inte med utbyggnad av E6 
i sin nationella plan för vägtransportsystemet som gäller fram till 2015. 

Övriga vägar utanför staden är klassificerade som regionala, statliga vägar. Här är 
Vägverket väghållare. Dessa vägar byter karaktär vid stadsgränsen och hastighets-
gränsen sänks. Inom Kungsbacka stad är kommunen väghållare. I takt med att 
staden växer kommer kommunen att överta ansvaret för väghållning från Vägverket. 
Exempel på detta är Hällingsjövägen vid Tölö Ängar, Göteborgsvägen vid Björkris 
i norr och Varbergsvägen i söder som kommit att hamna inom stadens gränser. 

Kungsbacka kommun 

K2020 lokal 
- framtidens kollektivtrafik i Kungsbacka kommun
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Karta: gF konsult AB

Karta ur trafikledsplanen

Arendalsleden

Hedeleden

tölö tvärled
varlavägen

varbergsvägen

Inlagsleden

Söderåleden

reservat för 
bussgata utgår ur 
trafikledsplanen
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trafikleder inom staden
Större vägar inom staden, så kallade trafikleder, fungerar framför allt som genom-
fartsleder. Dessa vägar kan vara förbindelser mellan större vägar utanför staden. 
Dessutom kan de binda samman stadsdelarna. 

Jämfört med övriga vägar och gator inom tätorten bör trafikleder ha hög kapacitet 
och vara utformade så att framkomligheten blir god. På så vis drar de till sig trafik 
från andra vägar och gator. Ofta är de skyltade med 70 km/tim. I några fall skyltas  
de 50 km/tim där det bedöms som ofrånkomligt av trafiksäkerhets- och/eller 
miljöskäl. Korsningar med gång-och cykeltrafik bör som regel vara planskilda vid 
dessa leder. Busshållplatser byggs så att de inte sänker framkomligheten. 

En så pass kraftig ökning av antalet invånare i Kungsbacka stad som redovisas i 
denna plan ställer krav på ut- och ombyggnad av trafiknätet. Nedan följer viktiga 
punkter där trafiknätet enligt prognos kommer att behöva förbättras. På tre ställen 
i staden reserveras mark för utbyggnad till fyra körfält. 

Arendalsleden har idag fyra körfält på den västra delen fram till korsningen med 
Varlavägen. Plats för fyra körfält reserveras mellan E6 och Göteborgsvägen.

Varlavägen, delen Arendalsleden -Tölö Tvärled, kommer efter utbyggnaden av 
Tölö Tvärled att vara länk i en ”inre ringled”. Denna del av Varlavägen blir hårt 
belastad eftersom den också är förbindelse för trafiken söderut till Kungsmässan 
och Innerstaden. Plats för fyra körfält reserveras.

Varbergsvägen får mycket höga trafikmängder på delen Söderåleden-Inlagsleden. 
Genomfartstrafik via Söderåleden och trafik mot Innerstaden och Kungsmässan 
koncentreras hit. Den höga belastningen kan leda till omfattande smittrafik på 
Syrengatan-Rosengatan. Plats för fyra körfält reserveras.

Tölö Tvärled nyligen färdigbyggd och har en viktig roll i trafiknätet, då den avlastar 
Kungsbacka stads centrum från trafik. På lång sikt kan det behövas ombyggnader 
som förbättrar korsningar.

Hedeleden får en viktig roll för genomfartstrafik från öster särkilt med tanke på 
den bebyggelse som planeras i Tölö. Hedeleden föreslås byggas ut med två körfält 
och hastigheten 70 km/tim. Leden bör i övrigt utformas så att den drar till sig 
maximalt med trafik. Det ska undersökas om barriäreffekten av Hedeleden kan 
överbryggas för att skapa tillgänglighet mellan de två grönområdena.

Söderåledens standard på den södra delen, förbi Östra villastaden och Hålabäck, 
bör ses över. Behovet av god framkomlighet och kraven på trafiksäkerhet ska vara 
utgångspunkter vid översynen.

Inlagsleden har i huvudsak tillfredsställande kapacitet och framkomlighet. Plane-
rade korsningar för trafik från Kolla stadsdel bör byggas så att framkomligheten 
blir god också i fortsättningen. Utformningen av korsningarna öster om järnvägs-
viadukten kommer att ses över. 
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övriga genomfartsvägar i staden
Övriga genomfartsvägar kommer att förbinda delar av staden med varandra, 
särskilt de inre delarna. De har dessutom lokala funktioner.

Till skillnad från trafiklederna bör övriga genomfartsvägar inte utformas så att 
de drar till sig trafik. Allmänt sett bör de ha gatukaraktär. Skyltad hastighet bör i 
huvudsak vara 50 km/tim med undantag för vissa avsnitt där 30 km/tim bör gälla. 
Korsningar i plan för gång- och cykeltrafiken blir det normala. Busshållplatser 
som sänker framkomligheten kan här vara acceptabla.

Trafikmängden blir dock också i fortsättningen relativt stor på en del av dessa vägar. 
Detta gäller särskilt Varlavägen, Kungsgatan och Storgatan-Varbergsvägen.

Buller och luftkvalitet
När trafiken ökar i staden kan detta på sina håll påverka bullernivåerna för några 
bostäder. Kommunen har tidigare jobbat med en plan för bullersanering. I planen, 
som är från 1993 framgår vilka bostäder som då behövde skydd för buller. En 
bullerskärm längs Kungsgatan är exempel på åtgärd som redan har vidtagits. Med 
utgångspunkt från siffrorna i trafikledsplanen ska en ny plan tas fram.

En annan effekt av ökade trafikmängder är att luftkvaliteten försämras, särskilt 
längs de större lederna inne i centrum. Med de  beräknade trafikmängderna riskerar  
normerna för luftkvalitet att överskridas. Det gäller framför allt små partiklar, 
men också kvävedioxid. Därför föreslås att ett handlingsprogram tas fram för att 
övervaka luftkvaliteten och föreslå möjliga åtgärder. 

Följduppdrag: 
Innerstadens trafik utreds i samband med arbetet med den nya bron vid •	
Hamntorget.
Ta fram en plan för bullersanering.•	
Ta fram ett handlingsprogram för god luftkvalitet.•	
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Hede station som den kan komma att se 
ut 2012 enligt ett förslag från ABAKO på 
uppdrag av Göteborgsregionen. Höjdskill-
naden mellan perrong och parkering ut-
nyttjas. Ett långt tak sticker ut i höjd med 
perrongen. Här ordnas cykelparkering och 
kiosk. Flera trappor och en hiss byggs. På 
cykelparkeringens tak byggs väntkurer i 
glas och på så vis frigörs perrongyta.

Kollektivtrafik
Ökad befolkning leder till ökat behov av transporter. För att kunna möta befolk-
ningstillväxten och samtidigt uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle krävs att en 
större andel av resandet sker kollektivt. Om fler reser med kollektivtrafik minskar 
också trängseln på vägarna och behovet av parkeringsytor. Att erbjuda invånarna 
bra kollektivtrafik kommer att bli allt viktigare.

regional trafik
Pendeltågstrafiken är stommen i det kollektiva resandet till och från Göteborg och 
Mölndal. Tåget går i dagsläget varje kvart i högtrafik. Denna turtäthet tillgodoser 
för närvarande behovet till Göteborg. Bankapaciteten mellan Kungsbacka och 
Göteborg är i det närmaste fullt utnyttjad. En förtätning av turerna till exempelvis 
trafik var tionde minut kan innebära att fler spår behövs på vissa sträckor.

två stationer för pendeltåg
Kungsbacka station byggdes om 2003 och utvecklades då till ett modernt rese-
centrum med bekvämligheter för buss- och tågresenärer. Bussplanen byggdes om 
med elva stycken ordinarie hållplatser, en avstigningshållplats och tre reglerhåll-
platser för bussar med paus. 

Läs mer:

Kollektivtrafikplan 
Kungsbacka 
stad, antagen av 
kommunfullmäktige 
2009-01-13

  

Kollektivtrafikplan Kungsbacka stad 
Utvärdering och förslag till åtgärdsprogram 

RAPPORT 2007:44 VERSION 1.0
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All busstrafik till Kungsbacka stad stannar vid Kungsbacka station. En utökad buss-
trafik i staden och från kommundelarna kommer att ställa högre krav på smidiga  
byten till pendeltåget och till olika tätortslinjer. Kungsbacka station har små 
möjligheter till utbyggnad. Den enda reservyta som finns är pendelparkeringen 
vilket innebär att resenärer som vill pendelparkera vid tåget kommer till stor del 
att hänvisas till Hede station. 

Hede station kommer i framtiden att spela en viktigare roll för kollektivtrafiken. 
För att fler ska kunna utnyttja pendeltågstrafiken behövs fler pendelparkeringar, 
gärna med anslutning till god service som uppvärmd vänthall, toaletter och rese-
närsinformation. Dessutom finns planer på att komplettera stationsområdet med 
verksamheter av offentlig karaktär som har öppet utöver kontorstid. 

Hede station har nyligen kompletterats med ytterligare 200 parkeringsplatser, 
fler cykelställ och utrymme för tre bussar samtidigt. På sikt kommer ytterligare 
parkeringsplatser behövas. Dessa kan förläggas öster om Hede station. Det är 
inte lämpligt att leda fler bilar in till stationen i centrum. Däremot ska det finnas 
platser i centrum till dem som ska åka tåg söderut eftersom de tågen inte stannar 
i Hede.

lokal trafik
För att vara attraktiv måste kollektivtrafiken vara tillgänglig och ha ett bra utbud 
av turer. En god kollektivtrafik är ett viktigt inslag vid planering av nya bostads- 
och verksamhetsområden. Det finns nästan alltid anledning att planera in lokala 
busslinjer i nya större områden redan från start. Busslinjen bör vara etablerad när 
inflyttning sker så att invånare i ett tidigt skede kan börja resa med kollektivtrafik. 
Människor är mer benägna att ändra sina resvanor vid stora förändringar som flytt 
eller byte av arbete. När mindre områden planeras nära busslinjer kan det finnas 
anledning att utöka linjerna, något som gynnar det kollektiva resandet.

Busslinjenätet i Kungsbacka stad utgörs till stor del av matarbussar till pendeltåget. 
När Kungsbacka stad utvecklas kommer behovet av lokala resor inom tätorten 
att öka. Förutom matning till pendeltåget blir det viktigt att också erbjuda bättre 
möjligheter att resa mellan olika stadsdelar och områden för företag. 

nya bussgator och knutpunkter
Behovet av bussgator kan vara större än trafikleds-
planen anger. Just nu pågår ett utvecklingsarbete för 
kollektivtrafiken, K2020 Lokal och Kollektivtrafikplan 
Kungsbacka stad. I dessa pekas platser ut som i fram-
tiden kan få problem med framkomligheten. En av 
dessa är området kring Resecentrum. Arbetet med 
K2020 Lokal har också visat att en ny knutpunkt 
vid Klovsten behöver utvecklas. Här ska man kunna 
byta mellan linjer och trafikslag. Pendelparkering för 
cyklar och bilar behöver anläggas. Eventuellt kan 
service som kiosk etableras.

Foto: Andrea Forsström
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Gång- och cykelvägar
Hela staden, framför allt centrum ska anpassas mer till gående. Det behövs både 
för att klara av den kraftiga expansionen och för att ge miljön en mer stadslik 
prägel. I kommunen finns en plan för utbyggnad av det övergripande gång- och 
cykelvägnätet och den planen uppdaters kontinuerligt. Ett mål är att på lång sikt 
skapa ett separat vägnät för fotgängare och cyklister, som binder samman kom-
munens tätorter med Kungsbacka stad. Detta ligger i linje med kommunens 
miljöarbete och viljan att fler använder andra färdmedel än bil. 

Det övergripande gång och cykelnätet inom staden är till stor del redan utbyggt, 
se kartan. 

När det byggs ett nytt bostadsområde är tumregeln att det interna gång- och 
cykelnätet i området ska vara länkat till det övergripande nätet redan vid inflytt-
ning. De goda vanorna att gå och cykla istället för att ta bilen kan då etableras 
från början.

Trivselaspekter som trygghet, låg ljudnivå och ren luft ska också vägas in när gång- 
och cykelnätet utformas. Möjligheter för cyklister att köra i båda riktningar där det 
är enkelriktat för bilister är ett sätt att förbättra framkomligheten för cyklisterna. 
Cykelparkeringar på strategiska platser ska också planeras in för att göra gång- och 
cykelnätet komplett.

Parkering i Kungsbacka centrum
I Kungsbacka centrum finns många olika verksam-
heter som kräver parkering. Från Borgmästargatan 
i norr till Simhallen i söder finns totalt cirka 1 500 
allmänna platser varav 800 avgiftsfria. Dessutom 
finns 800 platser som är reserverade.

Kungsbacka kommun planerar att bygga minst två 
parkeringshus för att förbättra parkeringssituationen 
i centrum. Det är väldigt viktigt att dessa placeras 
så att de får en nära koppling till Innerstaden och 
Kungsmässan. Rätt placering kan skapa en situa-
tion som gör det enkelt för kunder, företagare och 
boende att parkera på bekvämt avstånd. 

Det finns ett vanemönster som innebär att alltid 
försöka få en parkeringsplats på Stortorget. Hamn-
torget nära Stortorget har låg beläggning. På fredag 
efter lunchtid och på lördagar är den något högre, 
men det är sällan fullt. Om tillgängligheten dit 
begränsas eller tas bort kan mönstret brytas och 
bilister tvingas hitta andra ställen att parkera på. 
Effekten kan bli att många upplever det som om 
tillgången på parkeringsplatser ökar. En begränsad 
tillgänglighet till torget skulle dessutom minska 
antalet bilister som letar efter parkeringsplatser.

Läs mer:

Gång- och cykelvägs-
plan för Kungsbacka 
kommun uppdateras 
kontinuerligt och 
antas av kommun-
fullmäktige.

Utöver 
gulmarkerade 
parkerings-
platser kan 
man parkera 
längs gatorna. 
I innersta 
zonen kostar 
det fyra kronor 
i timmen, i 
nästa kostar 
det en krona 
per timme och 
utanför är det 
gratis.
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gång- och cykelplan

Under- eller övergång vid järnvägen för gång- och cykeltrafik
Det behövs en ny möjlighet att ta sig över eller under järnvägen efter det att plan-
korsningen vid Resecentrum stängdes. På grund av järnvägens pålning måste en 
undergång vara förberedd för att vara möjlig. Denna möjlighet finns på två ställen. 
Det ena finns vid Signeskulle och det är den som i viss mån kommer att fungera 
som en ersättning för plankorsningen. Denna har högst prioritet. 

En mer central passage är önskvärd över järnvägen. Övergångar måste ligga högt 
över marken och kräver stor yta på marken för att fungera bra. I ett centralt läge 
blir det också viktigt att den utformas så att den fungerar i stadsbilden. I samband 
med att Resecentrum utvidgas kan en eventuell ny övergång studeras.

Stadsgräns
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Läs mer:

Bakgrundsmaterial, 
Fjärrvärme

Bredband
Kungsbacka kommun äger och driver ett omfångsrikt bredbandsnät inom central-
orten. Nyligen gjordes en granskning av bredbandsnätets nuvarande infrastruktur. 
Översynen visar att Kungsbacka kommun har ett betydande stamnät för datakom-
munikation med goda möjligheter till anslutning och hög kapacitet. 

Kommunen står väl rustad inför den fortsatta expansionen av Kungsbacka stad. 
Undantag är områdena vid Kungsbackas södra entré. På grund av stort avstånd 
till infrastruktur kommer anslutning här att kräva stora investeringar.

Energi
Fjärrvärme
Enligt det energipolitiska handlingsprogrammet från 1999 ska i princip alla nya 
bostäder i Kungsbacka stad anslutas till fjärrvärme. I nya planområden tillåts 
inte direktverkande el. Miljön är en stor vinnare om vi har en gemensam värme- 
anläggning istället för en värmepanna i varje fastighet. Fjärrvärmeproduktionen i 
Kungsbacka baseras till övervägande del på förnyelsebar energi och återvinning.

I Kungsbacka stad finns två fjärrvärmeanläggningar, Hammargård och Borgås. 
Statkraft, som äger och förvaltar fjärrvärmenätet i Kungsbacka, deltar i kommunens 
planering och är väl förberett inför den kommande expansionen. Stora investeringar 
har nyligen gjorts i en biovärmeanläggning, och fortsatta investeringar kommer 
att behövas i takt med att fler fastigheter ansluts till nätet.

Energi- och klimatplan ska tas fram
Visionen om att Kungsbacka ska bli en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar 
kommun är viktig. För att komma närmare ett förverkligande av denna vision 
krävs handlingskraft. En viktig del är att ta fram en Energi- och klimatplan som 
ersätter det energipolitiska handlingsprogrammet. 

Utvecklingen mot ett energieffektivt byggande har gått snabbt de senaste åren. 
Exempelvis har tekniken att bygga så kallade passivhus utvecklats, vilket är den 
hittills mest energisnåla byggnadstekniken hittills. Ett känt exempel på det är ett 
radhusområde i Lindås. Där ligger den tillförda energin för uppvärmning på 16 
till 50 kWh/kvm och år. Att summan varierar beror på att det inte helt går att 
räkna bort de skillnader som finns i användningen av hushållsel. Eksta, som har 
bidragit med passivhus i Frillesås, ligger också långt fram med byggteknik för 
energieffektiva hus. 

Läs mer:

Bakgrundsmaterial, 
Bredband
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Också i de vanligare byggprojekten har mycket hänt och håller på att hända, efter-
som efterfrågan på energieffektiva byggnader växer. Dagens krav på total specifik 
energianvändning i vår del av landet är max 110 kWh/kvm och år, samt max 
75 kWh/kvm och år om man har el-värme, enligt Boverkets Byggregler. Enligt 
Miljömål för Kungsbacka bör alla nybyggda bostäder inom planlagt område senast 
år 2015 vara utformade så att byggnadens energianvändning uppgår till högst 90 
kWh/kvm och år. Nybyggda hus förutsätts då inte ha elvärme. 

Från och med 1 januari 2009 ska alla nya hus och hus som byter ägare ha en en-
ergideklaration. Detta är ytterligare en sporre att effektivisera energianvändningen 
i det befintliga bostadsbeståndet. 

I Kungsbacka stad är målet att 300 bostäder byggas varje år. Den stora mängden 
gör att det spelar stor roll hur vi bygger. Att hus kräver mindre och mindre energi 
kan leda till att det i vissa fall blir olönsamt att bygga nya fjärrvärmenät eller ansluta 
sig till befintliga nät. Detta måste tas hänsyn till.  

Följduppdraget att revidera Energipolitiska programmet har påbörjats i och med 
att kommunstyrelsen 2009-02-24 beslutade om uppdraget att utarbeta förslag 
till Energi- och klimatplan för Kungsbacka. Energi- och klimatplanen antas av 
kommunfullmäktige och ska ersätta det nuvarande energipolitiska programmet 
från 1999.

Följduppdrag: 
Utarbeta förslag till Energi- och klimatplan•	 . 

Läs mer:

Energipolitiskt 
handlingsprogram 
antaget av 
kommunfullmäktige 
1999-03-11. 
Uppdrag att revidera 
programmet gavs 
2009-02-24 av 
kommunstyrelsen. Det 
reviderade programmet 
kommer att heta 
Energi- och klimatplan 
för Kungsbacka.
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vatten och avlopp
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp är en förutsättning för utbyggnad 
av nya bostadsområden i Kungsbacka stad. Därför är det oerhört viktigt att nät 
och anläggningar klarar av stadens expansion och att det finns en beredskap för 
framtida utbyggnad av VA-anläggningarna. 

Vatten
Dricksvattnet i Kungsbacka kommun kommer huvudsakligen från Fjärås bräcka 
och tillhör det bästa i Sverige. Grundvatten kompletterat med sjövatten från 
Lygnern filtreras genom grusåsen.

Anläggningens standard
Huvudledningsnätet för vattenförsörjningen är väl utbyggt. Beräkningar visar att 
anläggningen för vattendistribution kommer att fungera väl med den bostadsut-
byggnad som planeras i Kungsbacka stad fram till 2020.

tillgången på vatten i kommunen
Enligt en vattendom från 1985 får det maximala årsvattenuttaget uppgå till sex 
miljoner kubikmeter per år ur grundvattentäkten vid Fjärås Bräcka. Om vatten-
förbrukning per person ökar eller om invånarantalet stiger oväntat mycket, kan 
vattenuttaget ur kommunens vattentäkt närma sig gränsen cirka 2020. Trenden idag 
är att vattenförbrukningen per person är oförändrad eller minskar bland annat på 
grund av installation av modern VVS-utrustning. Om vi närmar oss kapacitetsgräns 
kommer kommunen att se över vattendomens innehåll och utformning.

reservvatten
Kungsbacka kommun saknar idag reservvattentäkt. 2006 startade kommunen ett 
projekt tillsammans med Mölndals Stad i syfte att säkra försörjningen av vatten. 
I den första etappen planeras en utbyggnad 2009-2010.

Sjövatten 
från 
Lygnern 
filtreras 
och blir 
dricksvatten 
till Kungs-
backaborna.

Foto: margareta lundin

Läs mer:

Bakgrundsmaterial  
VA-plan för 
Kungsbacka stad
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Vatten renas i Hammargårds 
reningsverk för att sedan släppas 
ut i Kungsbackaån.

Foto: margareta lundin

Foto: tony mauritzon

Avlopp
Avloppsvatten, så kallat spillvatten, från Kungsbacka stad leds via ledningsnät och 
pumpstationer till Hammargårds avloppsreningsverk. Spillvatten från Anneberg, 
Fjärås, Vallda och Västra Onsala leds också till Hammargård 

reningsverk
Hammargårds avloppsreningsverk renar idag spillvatten från cirka 35 000 PE 
(personekvivalenter) och beräknas klara en anslutning av upp till 45 000 PE utan 
större ombyggnad. Denna gräns kommer att uppnås cirka 2015. Det planerade 
reningsverket i Lerkil kommer dock avlasta så att behovet av utbyggnad förskjuts 
med cirka sju-åtta år. Markområde för framtida utbyggnad av reningsverket re-
serveras väster om järnvägen. En tänkbar utveckling är att anlägga en våtmark. 
Detta skulle motverka en ökad belastning av närsalter i Kungsbackafjorden. Till-
ståndsgränsen för Hammargård är 52 000 PE, vilket beräknas uppnås sju-åtta år 
efter 2020. Inför den tidpunkten behöver nytt tillstånd sökas.

ledningar och pumpstationer
Mätningar visar att spillvattenledningar och pumpstationer i Kungsbacka stad 
kommer att ha god kapacitet också med den utbyggnad som planeras i Kungs-
backa stad fram till 2020. Utöver pågående ledningsomläggningar behövs inga 
större åtgärder för anslutning av planerade områden. Lokala pumpstationer kan 
behövas intill nya bebyggelseområden.
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Dagvatten
Kungsbacka har på senare år alltmer övergått till att dagvatten renas lokalt. Tidigare 
användes ledningar för att transportera dagvatten till reningsverk. Numera låter 
man istället vattnet dröja kvar och renas via infiltrationsbäddar direkt i marken. 
Det är viktigt att tänka på att detta tar plats i ett område. Hanteringen av dag-
vatten har också blivit en fråga om gestaltning. Öppna diken och dammar med 
dagvatten är synliga inslag som kräver omtanke för att fungera väl i nya områden. 
Arbetet med att ta fram en policy för dagvatten har påbörjats. 

 

Följduppdrag: 
Policy för dagvatten tas fram. •	
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5.  SäKErHEt
Brandrisk i Innerstaden

transporter av farligt gods

Hantering av farliga ämnen

översvämning

Skredrisk
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Kungsbacka stads geografiska läge innebär att staden belastas hårt av väg- och 
järnvägstrafik. På både Västkustbanan och E6:an sker en stor mängd transporter 
med farligt gods. Detta medför en risk för omgivningen och kräver stor hänsyn. 
Inom Kungsbacka stad finns också ett antal företag och verksamheter som hanterar 
farliga ämnen och en kulturhistoriskt värdefull trästad. Risken för översvämning 
och skred har också analyserats. Exploatering och bebyggelse måste hanteras så 
att vi får ett samhälle med acceptabel risknivå för invånarna. I texten som följer 
presenteras förslag på hur det ska göras.

Brandrisk i Innerstaden
Kungsbacka trästad har drabbats av större bränder i genomsnitt vart tionde år under 
1900-talet. För att minska riskerna bör brandskyddet kontinuerligt förbättras. En 
brandteknisk riskbedömning av Kungsbacka trästad gjordes 2002. I enlighet med 
riskbedömningen bör brandskyddet ses över i samband med ny- och ombyggnad 
och vid förändringar i verksamheten. Översynen görs av fastighetsägarna, rädd-
ningstjänsten och kommunen.

Transporter av farligt gods
Bebyggelse nära transportleder utsätts för risker. Hög säkerhet bör eftersträvas i 
alla områden, både nya och gamla. Därför bör riskaspekterna uppmärksammas i 
samband med förändringar av planområden kring transportlederna. 

Att exploatera nära en transport-
led för farligt gods innebär en risk 
för de människor som ska vistas 
där. Genom att använda prin-
cipen som illustreras på bilden 
intill kan en robust fysisk ram 
skapas kring transportlederna. 
Risknivån blir då acceptabel. 
I och med ÖP06 gäller denna 
princip för E6 och järnvägen.

Kommunen kan ta initiativ till 
en riskbedömning för att se om 
det är möjligt att lägga en verk-
samhet närmare en transportled 
än vad som föreskrivs. Det kan 
i vissa fall vara aktuellt med en 
riskbedömning också för längre 
avstånd än de intill redovisade.

SäKErHEt

Läs mer:

Bakgrundsmaterial, 
Riskanalys, innehåller 
tranporter av farligt 
gods, verksamheter 
som hanterar farliga 
ämnen, karteringar av 
översvämningsrisk och 
skredrisk.
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risknivå vid lokalgator med transporter av farligt gods
Transport av farligt gods sker på lokalgator i Kungsbacka stad, detta som en följd 
av verksamhet som bedrivs av centralt belägna företag. Risknivån är dock inte så 
hög att skyddsåtgärder behövs.

Det händer att trafiken dirigeras om från E6:an för att gå igenom Kungsbacka 
stad. Då höjs risknivån tillfälligt. Vid dessa trafikomläggningar finns alternativa 
transportvägar för att minimera riskerna. Dessa syns på kartan nedan.

Kartan visar alterna-
tiva transportleder när 
motorvägen stängs av.

Hantering av farliga ämnen
Ett antal företag i Kungsbacka stad hanterar farliga ämnen. Det blir det troligen 
inte några negativa effekter utanför närområdet om en olycka inträffar. De flesta 
ligger inte i närheten av några bostadsområden. Ett skyddsavstånd ska alltid finnas 
när nya bostäder och företag byggs nära företag som hanterar farliga ämnen. Några 
företag bör på sikt flytta. 

Alternativa transportleder för farligt gods
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Översvämning
I anslutning till Kungsbackaån finns en uppenbar risk för översvämning. Vatten-
ståndet i ån kan stiga snabbt till följd av långvarig nederbörd och kraftig sydlig 
vind som pressar in fjordens vatten i Kungsbackaån.

För att bedöma omfattningen av en större översvämning lät kommunen 2006  
SMHI analysera risken för översvämning av Kungsbackaån. Konsultföretaget DHI 
har därefter förfinat beräkningarna och även beräknat risker för översvämningar 
vid olika återkomsttider för flöde i Kungsbackaån och vattenstånd i havet. Syftet 

med analysen var att kartlägga 
både bebyggda områden som kan 
översvämmas och sådana som inte 
är lämpliga att bygga på eftersom 
risken för översvämning är stor.

De beräkningar som använts för att 
få fram en lägsta golvhöjd grundar 
sig på ett 100-årsflöde och högsta 
högvattenyta i inre delen av Kungs-
backafjorden. Ett 100-årsflöde 
motsvarar cirka 50 kubikmeter per 
sekund och högsta högvattenyta 
motsvarar ett vattenstånd på +1,8 
meter i havet.

Prognoser för hur stora översväm-
ningar till följd av klimatföränd-
ringar kan bli är än så länge grova 
och ändras ofta. Frågan är svår 
att utreda i ett lokalt perspektiv. 
Enligt FN:s klimatpanel, rapport 
5677, kan havsnivån stiga upp till 
0,8 meter i denna del av världen. 
Dessutom kan avrinningen öka i 
Sverige vilket medför att återkoms-
ttiden för dagens hundraårsflöden 
kan komma att bli kortare, enligt 
Klimat- och sårbarhetsutred-
ningen, SOU 2007:60.

 

Riktvärden för lägsta golvhöjd för ny 
bebyggelse inklusive en extra margi-
nal om en halv meter.

lägsta golvhöjd för ny bebyggelse
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ny bebyggelse
Med SMHI:s analys som grund rekommenderas en lägsta golvhöjd för ny be-
byggelse inklusive en extra marginal på 0,5 meter, se kartan bredvid. Eftersom 
Kungsbackaån varierar i höjd varierar också lägsta golvhöjd längs med ån. Dessa 
riktvärden för lägsta sockelhöjd gäller tills vidare. Nationellt och internationellt 
pågår omfattande studier vilket innebär att det under planperioden kan komma 
att leda till nytt vetenskapligt planeringsunderlag.

Om havsvattennivån höjs till följd av klimatförändringar påverkas södra delen 
av staden mest. På grund av de lokala förutsättningar som råder i södra delen av 
Kungsbacka stad avser kommunen att studera andra åtgärder än att bygga med 
högre sockelhöjd. Det kan till exempel vara att bygga en vall längs E6:an. 

Befintlig bebyggelse
En särskild utredning om åtgärder för bebyggelse som ligger inom riskzonen för 
översvämning togs fram av DHI, 2007-10-09. I den ingick att utreda fysiska åt-
gärder för att undvika en översvämning liknande den hösten 2006. Bland förslag 
som ska värderas finns breddning och invallning av ån samt invallning mellan 
staden och havet. Utredningen visar att också att ett samarbete med kommuner 
uppströms angående åtgärder och dagvattenhantering kan ge goda effekter. Just 
nu pågår ytterligare studier om vilka åtgärder som är lämpliga.

Skred
Stora delar av marken i Kungsbacka består av lera. Det betyder att man alltid 
måste ta hänsyn till geotekniska förhållanden och risken för skred när bebyggelse 
planeras. Noggranna analyser görs i all detaljplanering. I samband med den här 
fördjupade översiktsplanen har dessutom Statens Geotekniska Institut, SGI, tagit 
fram en översiktlig analys om skredrisk i hela Kungsbacka stad. Den visar inte 
på några dramatiska förhållanden i Kungsbacka men ger rekommendationer för 
framtida planering. Särskilt känsliga är de områden med branta lerslänter där det 
finns risk för översvämning, till exempel längs åarna. Här kan tunga massor inte 
läggas på utan att stabiliteten säkras genom att grundförstärka marken. 

Extremt höga vattenflöden i Kungsbackaån i december 2006. Foto: Arne Karlsson
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6.  KonSEKvEnSEr & FöljduppdrAg 
miljökonsekvenser

Sociala konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser

Följduppdrag
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KonSEKvEnSEr & FöljduppdrAg

miljökonsekvenser
För att förstå och kunna ta ställning till hur miljön påverkas av den här fördjupade 
översiktsplanen har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. Den fördjupade 
översiktsplanens syfte är att beskriva hur Kungsbacka stad ska växa 2006-2020. 
Planen ska totalt sett skapa möjlighet att bygga 4 000-4 500 bostäder under 
perioden och ge plats för 7-8 000 invånare till i staden.

När en stad växer med så många människor ökar belastningen på miljön. Trafi-
ken ökar, avloppsutsläpp blir större och fler bostäder måste värmas upp. Den här  
miljökonsekvensbeskrivningen koncentrerar sig på den typen av övergripande 
effekter på miljön. Däremot beskrivs inte de exakta konsekvenserna av varje nytt 
bostadsområde. Det är något som man löser i ett senare skede i planeringsprocessen. 

Tätare stad möjliggör hållbara transporter
Trots att planen innebär en ökad miljöbelastning bedöms planen innebära positiva 
konsekvenser i förhållande till om planen inte antas. Bebyggelsetrycket är så högt 
i Göteborgsregionen att bostäderna då kommer att byggas någon annanstans om 
planen inte antas. De fördelar som den fördjupade översiktsplanen innebär förloras 
då. De tydligaste fördelarna med utbyggnaden av Kungsbacka stad är knutna till 
möjligheterna för den framtida invånaren i Kungsbacka stad att ställa bilen. 

Satsningar görs på att:
Kollektivtrafiken till Göteborg ska göras ännu attraktivare•	
Kollektivtrafiken inom tätorten fungerar och blir attraktiv•	
Gång- och cykelvägnätet kompletteras•	
Områden för företag i tätorten byggs ut och förtätas•	

Även om planen innebär en struktur som ger positiva miljökonsekvenser har 
planen ändå vissa negativa miljökonsekvenser.

Ökad trafik
Den ökande trafiken ger den allra största påverkan på miljön om planen genom-
förs. Trafiken orsakar problem på flera sätt. Luftkvaliteten blir sämre på grund 
av avgaser och att små partiklar dammar upp från marken. Bilar släpper också ut 
koldioxid som är en växthusgas. Den ökande mängden växthusgaser i atmosfären 
orsakar globala förändringar av klimatet, till exempel en ökad medeltemperatur. 
Dessutom orsakar trafiken buller som kan vara skadligt för hälsan.

Den allvarligaste konsekvensen av att genomföra det som den här planen föreslår 
är att normerna för luftkvalitet riskerar att överskridas. Det gäller framför allt små 
partiklar, men också kvävedioxid. Därför ska ett handlingsprogram tas fram för 
att övervaka luftkvaliteten och föreslå möjliga åtgärder.

Läs mer:

Miljökonsekvens-
beskrivning
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Utsläppen av växthusgaser förväntas inte bli högre än om bostäderna skulle 
byggas på andra ställen. Tvärtom ger Kungsbacka stads ökade täthet och närhet 
till pendeltågen goda möjligheter för minskad bilism. För att ytterligare förbättra 
möjligheterna till kollektivtrafik föreslås en översyn av hur linjerna är dragna i 
Kungsbacka stad.

I nuläget har boende längs ett tiotal större vägavsnitt ljudnivåer som överstiger 
rekommenderade riktvärden. Fram till 2020 kommer ytterligare två till fyra att 
tillkomma, bland annat längs med Söderåleden där bullerökningen förväntas bli 
som störst. För ytterligare fem vägavsnitt förväntas stora bullerökningar, men utan 
att överskrida riktvärdena för buller.

Längs med järnvägen beräknas fyra områden överskrida riktvärdena för buller från 
tågtrafik. Tre av dessa överskrider inte värdena idag.

Utsläpp till vatten
Utbyggnaden av Kungsbacka stad innebär en påverkan på Kungsbackaån och 
Kungsbackafjorden. Miljön i Kungsbackfjorden är bitvis mycket dålig på grund av 
övergödande näringsämnen. Planen innebär två typer av påverkan, dels avlopp och 
dels dagvatten. Avloppet från de nya bostäderna kommer att renas i Hammargårds 
reningsverk. Trots att det renas finns ändå en del näringsämnen kvar i vattnet som 
hamnar i Kungsbackafjorden. Den tillkommande mängden näringsämnen som 
planen medför bedöms medföra små konsekvenser.

En dagvattenpolicy ska tas fram för att hantera konsekvenserna av dagvattnet, 
både föroreningarna och vattenmängderna. Konsekvenserna av planen bedöms 
bli små när det gäller dagvatten.  

Energi och uppvärmning
I princip hela utbyggnaden kommer att kunna värmas upp med biobränsleeldad 
fjärrvärme. Det innebär att konsekvenserna för miljön blir små. I förhållande till att 
planen inte genomförs bedöms konsekvenserna för miljön bli mindre. Dessutom 
föreslås en omarbetning av det energipolitiska programmet för att kunna bygga 
fler energieffektiva hus. Detta för att minska den tillkommande belastningen på 
miljön ytterligare. 

Bevarandevärden av riksintresse
I miljöbalken finns ett antal bevarandevärden uppräknade för att säkerställa god 
hushållning av mark och vatten. Den här fördjupade översiktsplanen omfattar 
innerstaden som är av riksintresse för kulturmiljövård. I den studie över centrum 
som följer med översiktsplanen har det kulturhistoriska värdet slagits fast och att 
den småskaliga karaktären ska behållas. Riksintresset bedöms inte skadas. 

Dessutom är Kungsbackafjorden ett område i EU:s nätverk av skyddsvärda natur-
områden. Fjordens värden kan skadas av för mycket näringsämnen, men tillskottet 
som beror på den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad bedöms inte 
medföra betydande påverkan på de värdena.
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Sociala konsekvenser
Den här fördjupade översiktsplanen är en fysisk ramplan. Det innebär att planen 
kan påverka de fysiska förutsättningarna för ett rikt socialt liv och ett jämlikt och 
jämställt samhälle. Så långt det är möjligt ska alla stadens invånare, oavsett ålder, 
kön, etnisk bakgrund, fysiska handikapp, ekonomi etcetera, få samma tillgång 
till sin stad. 

Offentlig miljö
För att skapa en stad och inte bara en mängd bostadsområden som ligger bredvid 
varandra måste kraft läggas på en utvecklad stadskärna med bra utbud. God till-
gänglighet till centrum och mellan andra områden är också en förutsättning för att 
en gemensam ”stadsidentitet” ska kunna växa sig stark. För att öka tillgängligheten 
är det viktigt att gång- och cykelnätet är väl fungerande. Som en följd av detta får 
biltrafiken stå till tillbaka, framför allt i centrum. 

För stadslivet är det också viktigt med torg och mötesplatser. Då finns förutsätt-
ningar för ett rikt socialt liv. I den offentliga miljön läggs kraft på trygghet, vilket 
ökar användbarheten av dessa för kvinnor, män och barn. Staden kommer att bli 
tätare än tidigare, vilket leder till en högre puls. I förlängningen kan det leda till 
trängsel, men detta bör kunna vägas upp av god tillgänglighet till grönområden. 
Fler folk i rörelse under en större del av dygnet gör också att tryggheten ökar.
 
Boendemiljö
Den jämna åldersfördelningen i Kungsbacka stad kan bestå om bostäder med olika 
storlek och upplåtelseform byggs. Då finns ett utbud av bostäder för människor i 
olika skeden av livet. En viktig faktor är också ett brett fritids- och kulturutbud.

I en god boendemiljö ingår närhet till grönska och rekreation. Den här fördjupade 
översiktsplanen tar ett helhetsgrepp på dessa frågor. Området längs ån ska utvecklas 
till stadens genomgående grönstråk. Dess centrala läge ger god tillgänglighet för 
många. Staden har dessutom flera gröna lungor som kopplas samman. Tillgäng-
ligheten till rekreation ger möjlighet till god folkhälsa.

I nya områden planeras service och barnomsorg in från början. Skolor och äldre-
omsorg byggs ut där det behövs. Möjligheten till kommersiell service finns med 
på något sätt i alla nya bostadsområden. Detta gör vardagslivet lättare för barn 
och för den som har huvudansvaret för hemmet. Jämställdheten gynnas och 
barnkonventionen kan uppfyllas. 

Planen innebär att företag med hög personaltäthet ska kunna etablera sig. Då 
skapas arbetsplatser och fler får möjlighet att jobba inom kommunen.

Staden byggs tätare. Förtätning innebär negativa konsekvenser för några individer 
men har en positiv helhetseffekt. Fler får nära till centrum och kollektivtrafik.
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Nollalternativ
Om den fördjupade översiktsplanen inte antas kan man fortfarande förvänta sig en 
stor tillväxt av Kungsbacka stad. Risken är däremot att de gemensamma satsningarna 
inte blir tillräckliga på infrastruktur, parker, torg och utbyggnad av kommunal 
service. Detta kan få sociala konsekvenser som brist på kommunal service, sämre 
tillgång till mötesplatser, rekreation och fritidsaktiviteter och ökad otrygghet. 
 

Ekonomiska konsekvenser
En attraktiv stad för med sig boende, besökare och näringsliv
En stad med ett myllrande folkliv, fin stadskärna och ett rikt utbud av upplevelser 
är en attraktiv stad. Det har ett marknadsföringsvärde och kan förväntas locka till 
sig fler företag, turister och skattebetalare vilket ger positiva ekonomiska konse-
kvenser. För att uppnå detta föreslår planen bland annat en tätare stadsstruktur, 
att gammal bebyggelse vårdas och att nya offentliga rum skapas. 

Med det ökade invånarantalet som den fördjupade översiktsplanen möjliggör kan 
ökade skatteintäkter förväntas. 

Kommunen kan enligt den fördjupade översiktsplanen välja en mycket expansiv 
inriktning inom näringslivsområdet. De utredningsområden för företag som 
föreslås skulle enligt det valet behöva användas för denna expansion. Det skulle 
innebära negativa konsekvenser för Kungsbackas utveckling och för dess invånare. 
Företag som etablerar sig i staden bör ha en hög personaltäthet.

Läs mer om konsekvenserna av utredningsområdena i kapitel 3

Kommunala investeringar
Fler invånare i staden kräver större satsningar på det som är gemensamt. Skolor, 
omsorg, infrastruktur och allmänna platser i staden behöver byggas ut. Detta kräver 
stora investeringar både i form av resurser för utbyggnad, drift och underhåll såväl 
som resurser inom kommunala förvaltningar förvaltningarna. Följduppdragen 
visar vilka områden som kommer att behöva investeringar. Utöver dem finns redan 
tagna beslut om satsningar, till exempel området längs Kungsbackaån.

Kommunal service
En utbyggd kommunal skola och omsorg kostar mer att driva, dock inte per capita 
eftersom invånarantalet ökar. Fler offentliga rum kräver också utökade resurser 
från kommunens sida i form av skötsel och underhåll. Kollektivtrafiken utformas 
så att den svarar mot den ökande folkmängden, vilket också kostar mer. 

Nollalternativ
Om den fördjupade översiktsplanen inte antas kan man förvänta sig en tillväxt 
av Kungsbacka stad men med mindre medel till gemensamma satsningar. På sikt 
kan det innebära att Kungsbacka förlorar i attraktivitet och har svårt för att locka 
till sig företag och boende.
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Nämnden för Teknik

dagvatten: 
Policy för dagvatten tas fram. •	 (- pågår) 

trafik: 
Plan för bullersanering tas fram.•	

Följduppdrag

De områden som kräver djupare studier har redovisats i respektive kapitel. Här 
görs en sammanställning. Följduppdragen antas i och med denna fördjupade 
översiktsplan och i och med det får ansvarig nämnd, se nedan, ett uppdrag att 
genomföra följduppdraget innan 2020. I flera fall behövs nära samarbete med 
berörda förvaltingar eller nämnder. Det kan också bli aktuellt att uppdraget antas 
av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen

Energi: 
Utarbeta förslag till Energi- och klimatplan•	 . (- pågår)

centrum: 
Påbörja diskussion om att utveckla parkmiljön vid Skansen.•	

grönområden: 
Stadens kontakt med Kungsbackafjorden utreds. •	

luftkvalitet: 
Handlingsprogram för god luftkvalitet tas fram.•	

Idrottsområde: 
Möjligheten att etablera ett idrottsområde i norra delen av staden utreds.•	

Strategi för att möta klimatförändringar: 
U•	 treda konsekvenser till följd av klimatförändringar och successivt utveckla 
lösningar för befintlig och ny bebyggelse i Kungsbacka stad.
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centrum: 
Gestaltningsprogram om utformning av gaturum i centrum tas fram i •	
avsikt att göra centrum mer anpassat för fotgängare.
Innerstadens trafik utreds i samband med arbetet med den nya bron vid •	
Hamntorget

grönområden: 
Tölöberg och Kollaskogen utvecklas och särpräglas som grönområden.•	
Stråk mellan grönområden utvecklas i samband med detaljplanenering.•	

torg och mötesplatser: 
Gestaltningsprogram tas för belysning på allmän plats i Kungsbacka stad. •	
Energieffektivitet, trygghet och estetik sätts i fokus.

Stadens entréer: 
Gestaltningsprogram av var och en av stadens entréer i syfte att bland •	
annat planteras alléer längs stadens infarter.

Stadens entréer: 
Gestaltningsprogram av var och en av stadens entréer i syfte att göra •	
vägrummet mer stadslikt med byggnader närmare vägen.

järnvägsområdet: 
Gestaltningsprogram för utformning längs järnvägen avseende eventuella •	
avskärmningar och över-/undergångar. 

Byggnadsnämnden

Innerstaden: 
Skyltprogram tas fram för Innerstaden.•	
Kvartersstudier tas fram i Innerstaden.•	
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ordlista

centrumfunktioner   Handel, service med mera

detaljplan  Detaljplan är ett juridiskt dokument som ger både 
    rättigheter och restriktioner. Den reglerar var vägar ska 
    gå, var byggnader ska ligga och vilken typ av byggnad 
    som kan byggas. Här i regleras också så kallad parkmark.

fördjupad översiktsplan  Detta dokument är ett förslag till fördjupad översiktsplan 
    för Kungsbacka stad. Här visas hur staden ska växa fram 
    till 2020.

förtätning  I staden finns luckor som skulle kunna bebyggas. Det är 
    inte lämpligt i alla luckor. Det är viktigt att väga vad som  
    vinns och vad som förloras vid en förtätning.

hektar  100 x 100 meter, det vill säga 10 000 kvm

parallella uppdrag  Flera arkitektkontor får samtidigt i uppdrag att ge idéer 
    till hur ett område kan utformas.

parkmark  I en detaljplan kan områden markeras som parkmark. 
    Det innebär att marken inte får bebyggas. I de flesta 
    fall är parkmarken på något sätt ”grön”. I Kungsbacka 
    stad ägs nästan all parkmark av kommunen.

samråd  Under samrådet kan medborgare, intresseorganisationer 
    med flera lämna synpunkter på förslag till fördjupad 
     översiktsplan. Detta är en rättighet som plan- och bygg-
    lagen ger.

samrådsredogörelse  Redogörelsen sammanfattar de synpunkter som kommit  
    in under samrådet och ger förslag till förändringar av  
    samrådsupplagan.

samrådsupplaga  Förslag till fördjupad översiktsplan som visas under 
    samrådet. Under utställningen visas utställningsupplagan.

utlåtande  Utlåtandet sammanfattar de synpunkter som kommit  
    in under utställningen och ger förslag till förändringar av  
    utställningsupplagan.

utredningsområde  Ett område där utredningar behöver göras för att se om det  
    är lämpligt för sitt ändamål. 

utställning  Under utställningen visas förslag till fördjupad översikts-
    plan för andra gången. Nu kan medborgare, intresse-
    organisationer med flera se hur synpunkterna från samrådet  
    påverkat förslaget. De kan återigen lämna synpunkter.  
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    Detta är en rättighet som plan- och bygglagen ger.

utställningsupplaga  Förslag till fördjupad översiktsplan som visas under 
    utställningen. Under samrådet visades samrådsupplagan.

utvecklingsområde   Översiktsplanen säger att kommunen vill bygga vidare på 
     de tätorter som redan finns i kommunen. Varje tätort har 
     därför fått ett så kallat utvecklingsområde som anger var och  
    hur de får växa. Om nytt byggande sker samlat och i an- 
    slutning till befintliga tätorter får vi en mer hållbar infra- 
    struktur. Totalt finns det elva utvecklingsområden i kom- 
    munen. Kungsbacka stad, Fjärås och Kullavik är tre exem- 
    pel. 

vägreservat  Plats reserveras för framtida utbyggnad av väg.

ÖP06  Den kommuntäckande översiktsplanen antagen 2006  
    anger hur kommunen ska utvecklas och växa under de  
    närmaste tio till femton åren. 
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