
Tisdag 25 maj 2021

Samhällsbyggnadsfrukost



Kungsbacka växer
- hållbart hela vägen! 



• Storstadsregionerna växer mest

• Idag cirka 85 000 invånare

• 2050 cirka 130 000 invånare

Kungsbacka stad:

23 000 invånare - ca 50 000 år 2050

Vi växer tillsammans!

Kungsbacka växer



Urbanisering och kust

• Människor flyttar till 
storstadsregioner

• Kungsbacka tillhör Göteborgs 
storstadsregion

• Attraktivt läge – socialt, vid 
havet och nära till Gbg

• Politisk vilja att växa



Hur har kommunen och staden utvecklats?



Källa: SCB befolkningsstatistik

Starten på Kungsbacka kommuns stora 
befolkningstillväxt

Befolkningstillväxt 
(Antal)



Källa: SCB

Befolkningstillväxt på församlingsnivå 
- tydlig bild av var ökningen har skett



Källa: SCB, Lantmäteriet – Tätort definition: ”ett sammanhängande område med minst 200 invånare där avståndet mellan husen är mindre än 200 meter.”

Befolkningstillväxten efter 1991
Tätortsutveckling 1990-2018

• Tätorterna breder ut sig 
geografiskt längs kusten

• Inte förtätning av 
befintliga platser

• Kungsbacka kommuns 
församlingar österut står 
still



• för en attraktiv och trygg stad 
med en levande stadskärna.

• för en hållbar stad
• ekologiskt
• socialt 
• ekonomiskt

• baserat på Vision 2030

Förtätning av staden behövs för 
att nå den hållbara staden

Långsiktig planering



Förtätning av staden = trångt?



• Levande stad

• Ökad upplevd trygghet

• Underlag för handel, service 
och ett större utbud

• Utökad kollektivtrafik

• Närhet och lätt att ta sig 

• Sammanhang, samband och 
sammankopplat

Förtätning av staden 
= tryggt & hållbart!



Källa: Evidensbaserad stadsutveckling: bortom urbana anekdoter? Stockholm, Dokument Press. Forsemalm, Joakim & Johansson, Magnus, med Göransson, Paul (2019)

Fem principer



Kungsbacka har alla möjligheter att 
jobba utifrån UN-Habitat



Källa: Kungsbacka kommun

Flera av de mest centrala delarna i Kungsbacka stad är obefolkade och få är täta

UN Habitat miniminiv
150 inv/ha



Källa: SCB DeSo

”Kungsbacka stad”
10 000 invånare



Strategi 2040
En attraktiv kommun att bo, verka 
och vistas i

Anneberg

Kungsbacka 
stad

Åsa

• Fokus på att stärka staden

• Stärka upp runt stationsorterna

• Bevara och binda samman 
gröna områden

• Agenda 2030

• Beräknas bli antagen 2021

Översiktsplan –
vårt framtida 
Kungsbacka



Fördjupad översiktsplan

• Långsiktig planering av mark och 
vatten

• Över hälften av befolkningsökningen i 
kommunen

• Visionen
• UN Habitat

Utredningsområde



Valand
Koppla samman Kungsmässan 
och innerstaden

Gjutaren & Liljan
Blandad stadsbebyggelse

Ejdern
Viktig del av stråket

Aranäs stadsdel & 
Kungsbacka sportcenter
En levande stadsdel

Sydöstra centrum
Blandad stadsbebyggelse



Runt centrum

1. Björkris, etapp 2
2. Nordöstra Kungsbacka stad
3. Kungsgärde
4. Tingberget
5. Klovsten  
6. Kolla Parkstad
7. Södra porten
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Kungsbacka växer

• Stärka kommunikationen om 
hur staden växer och varför

• Visionsbild

• Webben



Aranäs stadsdel och Kungsbacka sportcenter
– en del av en attraktiv stad



En ny stadsdel byggs!

Kungsbacka arena



Samhällsplanering



Ny kommunal service 2025-2050 
i Kungsbacka stad

4 grundskolor

11 förskolor

1 kulturhus/
bibliotek

3,5 ha för 
utomhusidrott

5 idrottshallar

23 ha nya parker 
och naturområden

23 000 
nya invånare

I staden

9 äldreboenden



Bo och verka i staden

Användning mark och vatten

hållbar

mötesplatser

unga som mår bra 

välkomnande

nära till allt

attraktiva bostadsområden 

medskapande

entreprenörsvänligt

besöksmål med puls

MEDSKAPANDE

Samhällsnytta
- gynnar många

Samhällsbyggnad 
– ett gemensamt uppdrag

Samhällsservice

Målbilden och vägen dit

Näringsliv

Boende

Kultur och idrott

grönska och vatten

MEDSKAPANDE



Läget just nu

• Arenan beslutad
• men överklagad
• inget förbud att fortsätta arbetet men
• kommunen behöver inväntar förvaltningsrättens beslut

Därmed en liten paus…

Hur ser Arena projektet ut?  



Kungsbacka arena

Platsen är viktig för 
attraktiviteten - Både för 
arenan och dess omgivning

Från rapporten Framtidens Idrottshall, Idrottsförbunden och White 
Arkitekter.



• Nyfikenhet, lekfullhet och 
spontanitet

• En mötesplats för alla

• Flexibel och utvecklingsbar 
byggnad

• Långsiktigt hållbart

Inriktning - koncept



Omgivning

Evenemang

Platsen

Invånare

Externa 
ytor

Föreningar

Drift av 
arenan

Företag

Illustration av 
förslaget



Arenans innehåll

• A-hall med separat B-hall med läktarkapacitet 
i A-hall för 2 500 till 3 500 personer.

• Fotbollsarena med 1 000 läktarplatser
• framtida 3 000 läktarplatser

• Externa ytor 

• Skyddsrum

• Mottagningscentral för kärnkraftsolycka



Vi skapar förutsättning och utrymme 
för cirka 35 större evenemang/år

• större shower

• mässor & event

• föreningsevent 

• möjligtvis Klättring, rullskridskor, 
COS-play, LAN-bit

Evenemang



• Viktiga för att få ett jämt flöde 
av besökare till arenan.

• Inte bara pulser av stora flöden 
och i princip inget flöde alls 
däremellan.

Externa aktörer
Kungsbacka arena, RSD



Projekttävling - urvalsprocess

• Juryn tar fram ett tävlingsprogram och en utvärderingsmatris som 
Kommunstyrelsen godkänner

• Vi bjuder in till tävling

• Juryn granskar och väljer

• De tre kandidaterna med flest poäng går vidare till fas två

• Juryn granskar och väljer vinnande kandidat

• Vinnande bidrag tilldelas uppdraget

Sekretess §



Vad tycker invånarna?

• Det bekräftar den riktning vi har på arenans 
innehåll, funktion och tillgänglighet

• Samstämmigt över åldrarna 

• En mötesplats för alla - trygg och 
välkomnande

• Designen och koppling till området är viktigt
• för alla åldersgrupper

• Arenan bidrar till att vi stärker Kungsbacka 
som stad och destination



IHM Business School

…Kungsbacka är någorlunda gammaldags och har inte växt eller moderniserats riktigt 
ännu och därmed tror man att med hjälp av denna arenan har de en chans att både 
göra nåt fint för dess invånare samt ta ett steg åt rätt håll i utvecklingen.
I dagsläget så finns det inte så många anledningar till att åka till Kungsbacka till 
exempel från Göteborg om det inte är för fiske, museum, golf eller Kungsmässan då 
de tyvärr inte kan erbjuda något mer i form av aktiviteter i staden.

Det positiva med Kungsbacka är att de finns goda möjligheter för pendling, det är känt 
för att vara en trygg och säker kommun och de har en stark matchning med Göteborg 
som bidrar till ökad besöksnäring. 
Möjligheterna med denna byggnation är att tillit och förtroendet för staden ökar ännu 
mer som sedan skulle kunna dra kreativa entreprenörer till staden…



Kvarteret Ejdern – utveckling av stadskärnan







Väster om ån

• Stadsomvandlingsprojektet, KF 2009
• Centrum byggs ut med bostäder, handel, kontor och 

parkeringshus
• Knyter samman Kungsmässan med innerstaden 

genom ett upplevelserikt stråk
• Ingen genomfart vid Sjöallén
• Etapp 1 - Valand 
• Etapp 2 – Ejdern 



• Gles bebyggelse 

• Trafikytor

• Markparkering

• Grönområden - trädalléer 

• Kommunen är markägare

V
ar

la
vä

ge
n

Ejdern, etapp 2

INNERSTADEN

VALAND

VÄSTRA 
VILLASTADEN





Kungsbackaån

Resecentrum Innerstaden Aranäs stadsdel Västra Villastaden



Sista länken 



Ny huvudgata



Utveckla parkområde vid ån

Åstråket



HAMN-
TORGET

HOTELL

Förslag till stadsomvandling av kvarteret Ejdern

• Planprogram - beslut om 
godkännande i KS i juni

• Centrumstråket

• Blandad stadsbebyggelse
• Bostäder 250 st
• Verksamhetslokaler 6-10 000 kvm
• Förskola
• Parkeringshus ca 400 platser

• Ny trafikföring

• Parkområde vid Kungsbackaån

• Bro vid Hamntorget

HOTELL

HOTELL

VÄSTRA 
VILLASTADEN



Volymstudie

• Alléskolan – två alternativ

• Tre till sex våningar

• Blandad arkitektur med 
hänsyn till kulturmiljöer



Emma Kjernald

Samhällsbyggnadschef

emma.kjernald@kungsbacka.se

0300-83 78 70

Tack!

Sven-Erik Bergström

Specialist hållbarhet

sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se

0300-83 40 58

Maria Malone

Planarkitekt

maria.malone@kungsbacka.se

0300-83 40 41
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