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Första hjälpen-kitToaletter Brandsläckare Nödutgångar Återsamlingsplats

Säkerhet



• Dialog om samhällsbyggnad

• Projekt på gång 
• övergripande
• och fördjupning

• Träffas och bygga relationer

Välkomna! 

Syfte



• Köper och säljer mark

• Markanvisningar

• Översiktsplan

• Planprogram & detaljplaner

• Planbesked

• Miljöövervakning & juridik

• Remisser & motioner

• Grönstruktur

• Infrastruktur

Det här gör vi



• Vi siktar på bästa 
företagsklimatet i Västsverige

• Vi har ett bra geografiskt läge

• En stark tillväxtkommun

• 500 bostäder per år

• Många centrala projekt

Vi växer tillsammans med er

I Kungsbacka 
händer det!



• Storstadsregionerna växer mest

• Idag cirka 85 000 invånare

• 2050 ca 130 000 invånare

Kungsbacka stad:

23 000 invånare - ca 50 000 år 2050 

Kungsbacka växer



• Visionen

• Mål för bostadsbyggande

• Långsiktigt strategisk planering

• Översiktsplan – användning av
mark och vatten

Utveckling längs 
mittstråket



• Helt digital

• Samråd var under våren 2020
• Utställning Kungsmässan
• Dialog med barn & unga
• Dialog med näringsliv

• Beräknas bli antagen 2021

Översiktsplan – vårt 
framtida Kungsbacka



• Samarbete mellan kommun och 
byggaktör i planarbetet

• Tydliga rutiner & arbetssätt

• Tre projekt
• Sintorp, Frillesås. 20 bostäder - Derome
• Stockalid, Åsa. Drygt 80 bostäder och 

förskola - Eksta & Veidekke
• Hjälm, 14 villor

• Utvärdering
• Väl ordnat
• Tydlig arbetsgivare
• Tillit & medskapande

Byggaktördriven 
planprocess



• Självklar centralort

• Försörjer kommunen med 
service och handel

• Bäst förutsättningar att öka sin 
befolkning

• Staden behöver växa ikapp 
kommunen

• Vi har två stationslägen där 
staden växer (totalt fyra i 
kommunen)

Vårt centrum



Här utvecklas staden 
sammanhållet, smart och 

hållbart för framtiden



Valand
Blandad stadsbebyggelse

Gjutaren & Liljan
Blandad stadsbebyggelse



Ejdern
Blandad stadsbebyggelse



Kungsbacka torg
Kvarteret banken 
Facklan



Aranäs stadsdel & 
Kungsbacka sportcenter
En levande stadsdel



Sydöstra delarna av 
centrum
Blandad stadsbebyggelse



Kungsbacka stad växer för att vi trivs här

Vi växer smart och hållbart för framtiden!



Runt centrum

1. Björkris, etapp 2 2021
2. Nordöstra Kba stad
3. Kungsgärde pausat
4. Tingberget pågår
5. Klovsten  ca 2022
6. Kolla Parkstad pågår
7. Södra porten planprogram
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Aktuella 
verksamhets-
områden

1. Klovsten
2. Varla
3. Borgås
4. Anneberg söder
5. Mariedalskrysset
6. Äskatorp
7. Duvehed
8. Åsa norr
9. Frillesås Rya
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Andrea Ericsson, projektledare fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad 
Patrick Migas, specialist hållbarhet

Hållbar utveckling av Kungsbacka stad



Urbanisering och kust

• Människor flyttar till 
storstadsregioner

• Kungsbacka tillhör Göteborgs 
storstadsregion

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

• Politisk vilja att växa

Index år 2011=100 



Demografiförändringar

• Andelen barn i Sveriges storstadskommuner ökar. 
• En utveckling som håller i sig de närmsta tio åren, enligt SCB:s 

befolkningsprognos. 
• Allra störst andel barn finns i kommunerna runt storstäderna medan 

landsbygdskommuner har många äldre invånare.

(Publicerad: 2019-02-12)



Integrerad i Göteborgs 
arbetsmarknadsregion
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Översiktsplanering

• I översiktsplanen förutsätts många 
frågor lösas när vi nu zoomar in på 
staden

• Staden beräknas stå för större delen 
av befolkningsökningen

• Ständigt pågående arbete 
• inaktuella delar uppdateras  
• nödvändiga inzoomningar

Utredningsområde



Markanvändning

• Vi fortsätter jobba digitalt

• Delarna tas fram parallellt 
– hållbarhet integreras

Strategidel

+

Vision 2030

Förslagsdel

Hållbarhetsanalys



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



Tidplan 

2021

Bred fas
Underlagsmaterial

/medskapande 
internt och externt

/utredningar

2022

Arbetsfas
Samrådsförslag formas
Dialog med KSau m fl

2023

Samråd
Bearbetning av förslag

2024

Granskning
Bearbetning
Antagande
Laga kraft

Val 2022



Kungsbacka stad är hållbar ekonomiskt, socialt och ekologiskt 

Möjliggör för 
entreprenörer

och 
företagsamma 

människor

Har unga som 
mår bra såväl 
fysiskt som 

psykiskt

Kännetecknas av 
ett 

medskapande
samhälle och 
öppen attityd

Vision för Kungsbacka stad  

Är en grön
kuststad som 

växer yteffektivt

Är en självklar 
målpunkt som 
erbjuder yt- och 
tids-effektiva 
transporter



god dagvatten-
hantering & 
skydd mot 

översvämning

attraktiva 
bostäder för alla

välkomnande
och trygga 

miljöer

Viktigt att Kungsbacka stad har:

mötesplatser
för samvaro, 
rekreation, 

upplevelser och 
kreativa utbyten

lättillgänglig 
kollektivtrafik 
och välplanerad 

infrastruktur

Kungsbacka stad är hållbar ekonomiskt, socialt och ekologiskt 



Bo och verka i staden

Användning mark och vatten
Grönt/blått – Trafik – Bebyggelse -
Hälsa & Säkerhet – Riksintressen mm

hållbar

mötesplatser

unga som mår bra 

välkomnande

välplanerad infrastruktur 

attraktiva bostäder 

medskapande

entreprenörer

lättillgänglig kollektivtrafik 

Samhällsnytta
- gynnar många

Samhällsbyggnad 
– ett gemensamt uppdrag

Samhällsservice
Äldreomsorg – Skola – Socialtjänst mm

Processen

Näringsliv
Näringsidkare, fastighets-/markägare m 
fl

Boende
I olika åldrar bor på olika ställen - Barn 
o unga

Kultur och idrott
Utövare, Kultur & Fritid m fl

grön kuststad

















Vad tänker vi?
Vad tänker ni?

Sport-
center

Tingberget

Forsbäck

Å
staden

S
igneskulle

Jvgstaden

?

Onsala-
motet



Tidplan – bred fas

Bred fas
WS-serie

Bred fas
Jobb i 

sakkunniggrupper

vt 2021 ht 2021



Tack!
Emma Kjernald

Samhällsbyggnadschef

Samhällsbyggnadskontoret
emma.kjernald@kungsbacka.se

0300-83 78 70

kungsbacka.se
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