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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Planprogram för stadsutveckling inom kvarteret Gjutaren och Liljan i Kungsbacka  
 
 

Genomförande 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-26 § 277 att genomföra samråd för programförslaget. 
Programförslaget har sänts till berörda myndigheter, nämnder, föreningar och sakägare för 
yttrande, under tiden 2019-12-10 till 2020-01-21. Ett samrådsmöte genomfördes den 16 
december 2019 där sex privatpersoner samt ett antal tjänstemän närvarade. 
Förslaget har under samma tid varit utställt i Stadshuset i Kungsbacka och på kommunens 
hemsida kungsbacka.se/aktuellaprojekt. 
Programförslaget syftar till att omvandla ett centralt beläget verksamhetsområde till blandad 
stadsbebyggelse som bryts upp i mindre kvarter, främst mot Varlavägen, med tydligare stråk 
genom området samt med stärkta kopplingar till angränsande områden kommer staden få ett 
bättre sammanhang. Programområdet föreslås att kompletteras med cirka 300 bostäder, en ny 
skola (F-6) och förskola, centrumverksamheter, rekreationsområden samt förbättrade möjligheter 
för parkering. 

 
Sammanfattning 
Under samrådstiden inkom 27 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak önskemål om:  

• att behålla grönytan/ängen obebyggd samt förbättra dagens problem med vattenmängder 
som skapas större delen av året på grönytan. 

• utreda framtida trafiksituation samt parkering. 

• undvika byggarbeten/pålning under kvällar och helger. 

• besiktning av bostäder längs Ängsgatan före byggnation för att se om byggnationen av 
kvarteret Gjutaren och Liljan skadar befintliga bostadshus. 

• en revidering av gällande detaljplan för fastigheterna på Ängsgatan.  
 
Samhällsbyggnadskontoret har bedömt att programförslaget inte behöver justeras inför ett 
politiskt godkännande. 
Framförda synpunkter har i övrigt kunnat beaktas genom mindre ändringar i programhandlingen. 
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Inkomna synpunkter och förvaltningens kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Samtliga synpunkterna 
finns tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret. Länsstyrelsens yttrande bifogas i sin helhet. 
Eftersom ett antal yttranden har inkommit från sakägare av liknande karaktär så har ett samlat 
svar tagits fram på sidan 22-24. 
 

STATLIGA OCH REGIONALA MYNDIGHETER 
 

1. Länsstyrelsen 
Förorenat område 
Länsstyrelsen håller med kommunen om att man får utgå från att området är mer eller mindre 
förorenat. I planprogrammet anges att när det tas fram en eller flera detaljplaner för området 
kommer det vara nödvändigt att genomföra miljötekniska markundersökningar. 
 
Dricksvatten och spillvatten 
Länsstyrelsen anser att frågor som gäller tillgång till dricksvatten och utrymme i 
spillvattennätet måste lösas så att grundläggande samhällsviktig försörjning fungerar för 
tillkommande kommuninvånare. 
 
Arkeologi 
Området för aktuellt planprogram är till största delen bebyggt. I väster finns ett ca 240×30 meter 
(norr-söder) stort grönområde beläget på topografiskt låglänt flack mark på postglacial finlera. 
Inom området finns inga kända fornlämningar. Utifrån topografiska och geologiska 
omständigheter är sannolikheten liten för förekomst av idag okänd fornlämning dold under mark 
inom befintligt grönområde. Sett ur fornlämningssynpunkt finns inget att erinra mot 
planprogrammets syften. 
  
Sociala frågor/Trygghet 
Överlag är detta planprogram bra ur ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv. 
Särskilt bra är tanken att skolans uteytor och vissa utbildningslokaler ska utformas för, och 
utnyttjas av annan verksamhet än skolan efter skoltid. Detta skapar goda förutsättningar för att 
skapa den viktiga blandningen av människor under en större del av dygnet som man vet 
förebygger brott och skapar trygghet. Även ambitionen i planprogrammet att försöka behålla 
kultur och föreningslivet inom området är väldigt bra då det skapar bra förutsättningar för att 
involvera barn och unga i verksamheter som kan fungera som sociala skyddsfaktorer mot 
normbrytande beteende. 
 
I planprogrammet beskrivs att parkeringsgarage under skolbyggnaden kan användas som en 
allmän parkering under kvällar och helger. Bland annat som parkering till närliggande 
idrottsanläggningar. Detta är ett effektivt utnyttjande av marken men ur ett brottsförebyggande 
och trygghetsskapande perspektiv är det mindre bra. Parkeringsgarage är en miljö som ofta 
uppfattas som otrygg relaterat till risken att utsättas för våld och hot. Detta är särskilt påtagligt för 
kvinnor, som oftare känner denna typ av oro. Det blir extra märkbart i ett parkeringsgarage som 
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är öppet för alla då man där inte kan kontrollera eller veta vem man möter. En konsekvens kan bli 
att man istället väljer att parkera på gatan. 
 
Parkeringsgarage är även många gånger en riskplats för tillgreppsbrottslighet riktad mot fordon. 
Även detta är vanligare i större öppna parkeringsgarage öppna för alla, än i mindre avgränsade 
enheter, då de erbjuder större anonymitet för gärningspersonen. 
Om kommunen väljer att använda parkeringsytor på detta sätt så är det viktigt med utformningen. 
Detta omnämns inte i planprogrammet angående parkering. Däremot finns en sådan skrivelse 
angående parkstråket ”Parkstråket kommer att få en viktig funktion och behöver utformas med 
noggrann planering av stråk, belysning och utblickar från…” (sid 35). En liknande skrivelse hade 
varit bra att infoga i delen om parkering för att dessa viktiga delar inte ska förbises i kommande 
steg i planprocessen. 
 
Biotopskydd 
Det anges att trädraderna längs Varlavägen inte omfattas av biotopskydd. Denna bedömning bör 
motiveras i kommande detaljplanearbeten, om genomförandet av dessa kan komma att påverka 
trädraderna. 
 
Trafikbuller 
I planprogrammet anges att en bullerutredning kommer tas fram i detaljplaneskedet för projektet 
samt att ny bebyggelse ska uppfylla gällande riktlinjer för trafikbuller. Länsstyrelsen vill påminna 
om att det även finns riktvärden som gäller utomhus på skolgårdar.  
Synpunkter i övrigt 
Synpunkter från Statens Geotekniska Institut samt Trafikverket ska beaktas. 

 
Kommentar: 
Förorenat område 
Miljötekniska markundersökningar kommer tas fram i detaljplaneskedet för projektet då 
det finns fem registrerade MIFO-objekt inom programområdet.   
 
Dricksvatten och spillvatten 
Tekniska förvaltningen kommer utreda kapaciteten i befintliga ledningar och vid behov 
kommer VA-nätet att byggas ut.  
 
Arkeologi 
Samhällsbyggnadskontoret noterar synpunkten. 
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Sociala frågor/trygghet 
Samhällsbyggnadskontoret noterar synpunkterna. Utformningen av parkeringsgaragen 
regleras inte i detalj i planhandlingarna (eller kommande plankarta) men 
samhällsbyggnadskontoret tar till sig Länsstyrelsens synpunkt i fortsatt arbete och har 
givetvis som målsättning att skapa så trygga och säkra parkeringsanläggningar som 
möjligt. Hur detta kommer göras i praktiken är inte bestämt ännu men kommer att 
studeras vidare under projektets gång. 
 
Biotopskydd 
Samhällsbyggnadskontoret har som avsikt att försöka bevara så många träd som möjligt i 
kommande planering av området men sannolikheten för konflikter med andra 
markanvändningsområden finns längs Varlavägen. En bedömning om träden inte anses 
vara biotopskyddade kommer motiveras tydligare i kommande detaljplanearbete.  
 
Trafikbuller 
Riktvärden för buller gäller, precis som Länsstyrelsen skriver, även skolverksamheten och 
dess gårdar. Riktlinjerna för buller för bostäder och skoländamål kommer att säkerställas 
i kommande detaljplanering.  

 
2. Lantmäteriet 
Lantmäteriets uppgift är att granska de fastighetsrättsliga konsekvenserna av ett planförslag. Ett 
planprogram är så tidigt i planprocessen att det är svårt att förutse de fastighetsrättsliga 
konsekvenserna.  
 
Lantmäteriet kan konstatera att exploateringsavtal och markanvisningsavtal skall tecknas och vill 
därför passa på att påminna om att avtalens huvudsakliga innehålla skall redovisas i 
samrådsskedet. Även konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med sådana avtal 
skall redovisas enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL. Använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens 
roll i planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens 
krav när ni tar fram planhandlingarna. 

 

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret noterar Lantmäteriets synpunkter. Innehåll och 
konsekvenser av kommande markanvisnings- och exploateringsavtal redovisas inte i 
planprogramskedet då det är så tidigt i processen och inga exploatörer för kommunens 
fastigheter ännu är tilldelade. En redovisning av detaljplanens konsekvenser och 
konsekvenser av kommande avtal redovisas i detaljplanskedet.  
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3. Polismyndigheten 
Polisen har inte någon synpunkt på planprogrammet. 

 

Kommentar: Noteras. 

 

4. Räddningstjänsten 
Riskhänsyn 
Inga riskkällor i form av transportleder för farligt gods eller verksamheter med hantering av 
brandfarlig eller explosiv vara har identifierats i programområdets närhet. 
Insatstid och förmåga 
Programområdet ligger inom det område som normalt nås av räddningstjänsten inom 10 minuter 
och innefattar tillgång till räddningstjänstens stegfordon. 
Framkomlighet för räddningsfordon 
Industrigatan bedöms kunna ge förutsättningar för räddningstjänstens fordon att komma in i 
området. Avståndet mellan räddningstjänstens fordon och byggnaders angreppspunkter bör inte 
överskrida 50 meter. 
Brandvattenförsörjning 
Området är i dagsläget utformat med ett konventionellt brandpostsystem. Räddningstjänsten 
anser att programområdets brandvattenförsörjning fortsättningsvis är av typen konventionellt 
brandpostsystem. Anpassning av brandposternas placering och kapacitet efter områdets 
kommande utformning behöver göras för att uppfylla riktlinjer enligt VAV P83. 
Bedömning 
Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) har inget att erinra mot programförslaget i samrådsskedet. 
 

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret noterar yttrandet. 

 

5. Statens geotekniska institut, SGI 
Planprogrammet ger en översiktlig beskrivning av de geologiska eller geotekniska 
förutsättningarna för området och en bedömning av de geotekniska säkerhetsfrågorna. Detta 
innebär att man har klarlagt förutsättningarna för det fortsatta geotekniska utredningsarbetet och 
en översiktlig beskrivning av det kommande arbetet redovisas också. Sammanfattningsvis ser 
SGI från geoteknisk säkerhets synvinkel inga hinder för fortsatt planläggning och har inget att 
erinra mot planprogrammet. 
 

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret noterar yttrandet. 
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6. Trafikverket 
Transportsnål planering 
Trafikverket tycker det är positivt att kommunen planerar för blandad stadsbebyggelse i centrala 
delar av Kungsbacka tätort. Genom god tillgång till service, arbetsplatser, skola och 
kollektivtrafik ökar förutsättningarna för hållbart resande. 
Trafikflöde 
Planförslaget behöver kompletteras vid detaljplaneläggning med uppgifter om det ökande 
transportbehov som den föreslagna exploateringen förväntas medföra och hur det bedöms 
påverka det statliga vägnätet. 
Buller och vibrationer 
Hur buller och vibrationer påverkar planerade byggnader och verksamheter behöver utredas 
vidare vid detaljplaneläggning. Kommunen måste säkerställa att bebyggelsen kommer klara 
kraven i Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:2016). 
Luftfart  
Om byggnader eller byggnadsverk kommer överstiga 20 meter så ska generellt en 
lokaliseringsbedömning (flyghinderanalys) göras i detaljplaneskedet. Inom en 55 km radie från 
instrumentflygplatser finns en risk att flygtrafikens navigationshjälpmedel och 
landningsprocedurer störs vid etablering av ledningsmaster och högspänningsledningar.  
Övrigt  
Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet. 

 
Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret noterar Trafikverkets synpunkter. Utredningar 
rörande buller och trafik kommer att tas fram i detaljplaneskedet. 
 

7. Västtrafik och Hallandstrafiken 
Programområdet ligger i nära anslutning till Kungsbacka resecentrum med bussterminal och 
tågstation, en sträcka på cirka 500 meter. Hållplats "Varlaskolan" och "Elof Lindälvs 
gymnasium" ligger i närhet till programområdet och trafikeras av både stads- och 
regionbusstrafik vilket sammantaget skapar ett väl utbyggt turutbud. 
Hallandstrafiken och Västtrafik konstaterar att programområdet ligger centralt i Kungsbacka 
med närhet till Kungsmässan, innerstaden samt tåg- och busstrafik. Det är mycket positivt att 
förtätning sker i kollektivtrafiknära lägen vilket skapar goda förutsättningar för ett ökat 
hållbart resande. Med hänsyn till den goda tillgängligheten anser Hallandstrafiken och 
Västtrafik att antalet parkeringsplatser bör hållas på ett minimum. Med färre 
parkeringsplatser skapas mer utrymme för attraktiva boendemiljöer. Hallandstrafiken och 
Västtrafik har i övrigt inga synpunkter på planprogrammet. 
 

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret noterar yttrandet. 
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KOMMUNALA FÖRVALTNINGAR OCH NÄMNDER  
  
8. Nämnden för Teknik 
Trafik 
Planprogrammet innebär att området kommer att få en helt annan karaktär än vad det har 
idag. Möjligheterna att ta sig både förbi och genom området till fots och med cykel förbättras 
genom den föreslagna strukturen med gång- och cykelväg både längs Industrigatan och 
genom parkområdet. Den gång- och cykelpassage som föreslås mellan bostadskvarteren som 
kopplar ut mot övergångsstället vid Varlavägen ses som positiv för gång- och cykelvägnätets 
orienterbarhet och användarvänlighet. 
I kartan på sid 25 har markeringen för bokstaven e (förbättringar för gång och cykel längs 
Borgmästaregatan) fallit bort. 
Parkering 
För utbildningslokalen är tanken att parkeringen (utöver angöring) placeras i garage under 
skolbyggnaden. Dessa platser tillgodoser skolan och förskolans behov av parkering och ska 
samnyttjas för de närliggande idrottsanläggningarna. Utformningen av parkeringsgaraget är 
viktigt att studera vidare i nästa skede för att få till en bra och attraktiv parkeringsanläggning 
både med hänsyn till tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet. 
Utemiljö 
Teknik är positiv till planprogrammets stadsbyggnadsprinciper där den gröna strukturen tas 
om hand och tillför programområdet möjlighet till rekreation och lummig grönska. I det 
fortsatta arbetet behöver ytterligare principer för hur detta låter sig göras tas fram. 
Sociotopvärden 
Sociotopkartan för Kungsbacka stad beskriver de sociotopvärden som har inventerats på 
kommunägd mark. I grönområdet i västra delen av programområdet förekommer 
sociotopvärdet bollsport. I närheten av programområdet finns sociotopvärden för lek, motion, 
promenad, evenemang, sällskapslek och utblick. 
På grund av programområdets nuvarande funktion är det relativt ont om sociotopvärden. 
Genom programförslaget finns det stora möjligheter att utveckla en större mångfald av värden 
på de offentliga platserna. 
Träd 
Skyddsåtgärder för befintliga träd bör göras i de områden där förändringar kommer att ske. 
Skötselytor 
Det är viktigt att den kommande planen medger en gestaltning med rationella skötselytor. En 
zon på 15 meter mellan byggrätt och skog/ trädplanteringar bör vara kvartersmark, prickmark 
för att undvika skuggkonflikter. För att undvika skador på rotsystem bör schaktning ej 
planläggas innanför trädkronornas droppzon. 
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I nya gatumiljöer, där skötseln ofta är högre samt att det går att styra val av trädsort på ett 
annat sätt än i en redan existerande skogsmiljö, bör avstånd mellan trädstam och fasad vara 
minst 4 m för att undvika konflikt mellan trädkrona och fasad. 
Barnperspektiv 
En närmiljö som erbjuder lek och rekreation är viktigt ur ett barnperspektiv. Det ska vara 
tryggt att gå eller cykla till sin lekmiljö. Småbarnslek bör erbjudas på kvartersmark. 
Tillräckliga friytor i förskolemiljön är viktigt då detta inte bara har en direkt påverkan på 
barnens lek- och utvecklingsmöjligheter men även påverkar allmän plats runt omkring och 
dessa platsers användning. 
Jämställdhetsperspektiv 
Tillräckligt med friyta på förskolegården bidrar till en mer jämställd lekmiljö. 
Medveten gestaltning med god belysning och medveten placering av växtlighet bidrar till en 
ökad trygghetskänsla och skapar en jämlikare och jämställdare användning av det offentliga 
rummet 
Övriga grönområden/stråk/spridningskorridorer 
I den västra delen av planområdet finns idag en långsmal grönyta som avgränsar 
bebyggelsen i kvarteret Liljan i öster mot befintligt bostadsområde i väster. Idag har 
grönytan sociotopvärdet bollsport. Ytan har vissa begränsningar i förhållande till sin form och 
storlek men bedöms ha potential att rymma fler sociotopvärden, såsom t.ex. blomning, vila 
och promenad. 
Den befintliga allen som går längs med Varlavägen utgör en spridningskorridor för fåglar och 
insekter. Varlavägen är också en av Kungsbacka stads prioriterade entréleder och ingår i projektet 
"Stadens entréer" som är ett följduppdrag från den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka 
stad. Allén ingår som en viktig del i konceptet för Varlavägens utformning och eventuella 
skyddsåtgärder ska beaktas i det fortsatta planarbetet. 
Tillgänglighet- höjdskillnader 
Platser och områden ska, där det är möjligt, utformas så att de blir användbara för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
Minimera negativ påverkan 
Under fortsatt arbete är det viktigt att identifiera skyddsåtgärder för den befintliga vegetation 
som ska behållas. Det är eftersträvansvärt att behålla så många som möjligt av de uppvuxna 
och friska träd som finns inom programområdet. 
Avfall & Återvinning 
Erforderliga utrymmen för källsortering av sopor ska finnas inomhus och utomhus. 
Sophanteringen ska ske med största hänsyn till miljön samt återvinning av energi och 
material. Utformningen ska se enligt Handbok för avfallsutrymmen, Avfall Sverige, 2009. 
Miljöhus/ miljörum kommer placeras strategiskt för att uppfylla tillgänglighetskraven för 
boende, verksamma samt renhållningsarbetare 
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Vatten, avlopp och bredband 
Området ligger idag innanför verksamhetsområde för alla vattentjänster. Bredbandsnätet 
kommer att möjliggöra anslutning till bredbandsnätet för de som önskar i området. 
 

Kommentar: Synpunkterna noteras och tas med i den kommande arbetet med att ta fram 
detaljplanen där teknik även är delaktiga. 
 

9. Nämnden för Miljö och hälsa 
Förorenade områden 
Området, som idag utgörs till största delen av olika verksamheter, finns tydligt beskrivet i 
underlaget. En kommande markteknisk miljöundersökning planeras innan området projekteras 
för att kartlägga den översiktliga föroreningssituationen. 
Miljö & Hälsoskydd vill lyfta fram att det för hela planområdet ska gälla ett saneringskrav ner till 
KM (Känslig Markanvändning) om markföroreningar påträffas i området. Anledningen till detta 
är att det planeras skolor, förskolor samt bostäder på området. Platser där människor bor och där 
barn vistas betraktas enligt Naturvårdsverket som särskilt känsliga och där ska KM-nivån gälla 
som översta tillåtna gräns för markföroreningar som kan tillåtas på mark med sådan användning. 
Vid en granskning av MIFO-inventeringen (Metod för inventering av förorenade områden) som 
är gjord inom området framgår det att fastigheten Gjutaren 1 samt Kungsbacka 2:3 (tidigare 
Gjutaren 6) & Varla S:24 (tidigare Varla 12:62) har en riskklassning 3 enligt Länsstyrelsens 
inventering. 
Miljö & Hälsoskydd har även kännedom om att verksamheten på Liljan 1 har under en längre tid 
fungerat som en biltvätt där vatten leds ner mot en oljeavskiljare. 
Avskiljaren har vid tidigare tillsynsbesök haft brister på delar där det inte kan uteslutas att denna 
har läckt och att markföroreningar finns i området runt avskiljaren samt de rör som leder till och 
från avskiljaren. 
Miljö & Hälsoskydd vill också lyfta fram att nuvarande gator också ska ingå i den kommande 
miljötekniska markundersökningen. 
Bygglov får inte ges förrän marken är sanerad. Kontakta Miljö & Hälsoskydd vid frågor om 
sanering. 
Trafik och bullerfrågor 
Eftersom ett planprogram senare kan komma att delas upp i flera detaljplaner är det viktigt att 
utreda bullerfrågorna övergripande tidigt i planprocessen och inte invänta detaljplanerna, där det 
finns risk för att översikten går förlorad. 
Till kommande bullerutredning är det viktigt att beräkna olika scenarier eller så nära verkligheten 
som möjligt. Ljudets utbredning kan se väldigt olika ut, beroende på var huskropparna placeras i 
kommande planering. Bullerutredningen ska bygga på de trafikflöden som kan tänkas råda fram 
till år 2045. 
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Planområdet ligger inom centrumzonen med mycket goda möjligheter till hållbara 
transportmöjligheter. Med tanke på detta och bebyggelsens täthet bör ett parkeringstal på högst 
0,5 bilplatser/lägenhet väljas. 
Klimatstrategi 
I samband med att kommunfullmäktiges mål redovisas i planprogrammet bör även Kungsbacka 
kommuns klimatstrategi diskuteras. Åtgärder som där nämns bör inarbetas i programförslaget, 
exempelvis utbyggnad av solenergi, och trä som byggnadsmaterial. 
Lokalisering av skola och förskola 
I planprogrammet är förskolan och skolan (F-5) placerad inne i området och integrerar med 
befintligt grönstråk vilket ger en positiv effekt på den utemiljö som barnen kommer att vistas i. 
Dagvatten och miljökvalitetsnormer för vatten 
En dagvattenutredning planeras. Dagvattenanläggningar bör dimensioneras för att klara minst 
20-årsregn, men flöden upp till åtminstone 100-årsregn bör också studeras. Det är viktigt att även 
vägdagvatten ingår i hanteringen av dagvatten i den fortsatta planeringen. 
Planhandlingen anger att man bedömer att miljökvalitetsnormer för vatten inte kommer att 
påverkas negativt. Det är viktigt att även fortsättningsvis slå vakt om att miljökvalitetsnormerna 
inte påverkas negativt eller riskerar att påverkas negativt. Detta med anledning av 5 kap 4 § 
miljöbalken, som anger att en kommuns beslut inte får försämra vattenmiljön på ett otillåtet sätt 
eller äventyra möjligheten att uppnå den status som vattnet ska ha enligt en miljökvalitetsnorm 
(MKN). 
Vid anläggandet av dagvattenanläggningar är det viktigt att vara medveten om 
föroreningssituationen i området, se rubrik "Föroreningar" ovan. Anläggandet av 
dagvattenledningar med mera kommer troligen att sträcka sig över flera fastigheter och det är 
viktigt att ha kontroll på var man gräver och gör anläggningar i området. 
 

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret har för avsikt att ta fram utredningar gällande 
förorenade områden, trafik och buller samt dagvatten i detaljplaneskedet. 

 
10. Nämnden för Kultur & Fritid 
Kulturmiljö 
Inga synpunkter ur kulturmiljöperspektiv. För att få ett samlat grepp och ansluta väl till både 
befintlig bebyggelse och planerad kan de rekommendationer kring arkitektonisk gestaltning som 
står under rubriken stadsbyggnadsprinciper utvecklas i ett eget gestaltningsprogram. 
Gestaltningsprogrammet kan också innehålla förslag och rekommendationer kring offentlig 
konstnärlig utsmyckning samt belysning för att tillskapa attraktiva och trygga miljöer. 
Kulturkonsekvensbeskrivning 
För att få en god stadsmiljö med väl fungerande utomhusmiljöer med stråk och kopplingar till 
övriga staden är viktiga, bör man tidigt planera för konstnärliga utsmyckningar som ger platsen 
identitet och attraktivitet. 
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Social konsekvensanalys 
Trygghet 
Planprogrammet är väl genomarbetat och det är positivt att man planerar för varierade 
verksamheter som befolkar området under flera tider på dygnet. Parkeringsgarage är en miljö 
som ofta uppfattas som otrygga relaterat till risken att utsättas för våld och hot och skapar är även 
en ökad risk för tillgreppsbrott och skadegörelse. Utformningen av parkeringsgaraget är därför en 
viktig del att prioritera för att främja tryggheten. 
Mångfald 
För att skapa förutsättningar för en mångfald av människor och ett varierat utbud inom området 
är det viktigt att prioritera ytor och lokaler för kultur-, förenings- och fritidsverksamhet. 
Mobilitet 
För att främja en hållbar mobilitet inom området är det viktigt att det skapas attraktiva gång- och 
cykelvägar mellan programområdet och stationen. För att i ett tidigt skede säkerställa tillräckligt 
antal attraktiva och stöldsäkra cykelparkeringar inom området är det viktigt att dessa tydligare 
markeras ut på plankartan. 
 

Kommentar: Möjligheten finns i detaljplaneskedet att ta fram mer detaljerade 
gestaltningsprinciper vilket kommer göras med kommande exploatörer. Detsamma gäller 
även konstutsmyckning med mera. 
Den sociala konsekvensanalysen (SKA) kommer att uppdateras inför samråd av 
detaljplanen när projektet är mer bearbetat. I SKA ingår bland annat frågor som berör 
trygghet, mobilitet och mångfald. 

  
11. Nämnden för Individ och familjeomsorg 
Nämnden för Individ och Familjeomsorgs medverkan i samhällsplaneringen ska bygga på 
nämndens sociala erfarenheter och särskilt syfta till att påverka utformningen av nya och äldre 
bostadsområden i kommunen. Inom nämndens ansvar innefattas bland annat personer med 
psykiska funktionshinder, personer med missbruks- och beroendevård och vissa omsorger, 
insatser och vård för personer med funktionshinder. 

Nämnden för Individ och Familjeomsorgs ambitioner är att det byggs fler bostadshus som 
kommunens medborgare har råd att bo i, hyresrätten är en förutsättning. 

Sammanfattningsvis är det viktigt att det ges möjlighet att bygga fler bostäder, som siktar mot att 
uppfylla detta. Nämnden anser också att läget för de planerade bostadshusen är utmärkt med 
tanke på kommunikationer, handel och övrig service. 

Området är väl planlagt beläget med närhet till kommunal- och kommersiell service samt 
arbetsplatser, vilket ger goda förutsättningar för att minska biltrafiken till förmån för gång- och 
cykeltrafik. Samt att områdets strategiska och centrala läge stärks genom närhet till att allmänna 
kommunikationer nyttjas. 
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Då området är strategiskt beläget med närhet till kommunal- och kommersiell service är det 
viktigt att stor omsorg läggs vid behovet, av tillgänglighetsfrågorna och användbarhet för 
byggnader och utemiljöer, så att funktionsnedsattas möjligheter kan tillgodoses i största möjliga 
utsträckning. Nämnden vill även framhålla att trygghetsfaktorer som belysning, skyltning vid 
gång- och cykelväg beaktas samt nivåskillnader vid övergången mellan olika typer av gångytor 
och platser beaktas utifrån olika begränsningar av funktionsnedsättning. 

 

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret noterar yttrandet. 

 

ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR 
 
12. Kulturmiljö Halland 
Kulturmiljö Halland har fått rubricerade ärende på remiss och har inga synpunkter på planen. 

Kommentar: Noteras. 

 
13. Socialdemokraterna 
Planprogrammet är väl inarbetat och förberett. Socialdemokraterna vill påtala dock behovet av 
olika former av bostäder/lägenheter för personer med särskilda behov. I ett nära centrumområde 
passar det utmärkt att planera in servicelägenheter och trygghetsboende där tillgång till både 
service, kultur och kollektivtrafik finns på bekvämt avstånd. 
Socialdemokraterna förordar 50% hyresrätter i området 
Området är relativt stort som helhet, skolområdet tar en stor yta varför bostadsområdet tenderar 
att ”tryckas ihop” och bli något kompakt. På området planeras bostäder och skolområde vilket ser 
ljust ut med storskolgård. Bostadshusen kringgärdas i gårdsenklaver och utifrån dessa modeller 
funderar vi på om och vilka ljus och solstudier som har gjorts för bostäderna. 
Skolans lokaler kan användas för kursverksamhet och sammankomster både för närboende och 
föreningar vilket är positivt. Skolgården inbjuder naturligt till fritidsaktiviteter under kvällar och 
helger då inget staket sätts upp. 
Områdets befintliga grönområde kommer att rustas upp vilket vi som Socialdemokrater ser med 
tillförsikt på trygghet och förbättrade gång och cykelvägar i anslutning till och mellan området 
mot Kungsmässan och resecentrum ger en levande stadsmiljö. Ett upprustat parkområde mellan 
Ängsgatan och nya Kv Liljan bör kunna förses med en anpassad dagvattenanläggning med träd 
och växtlighet. Trots planerad grönska mellan fastigheter och på innergårdar blir det mycket 
asfalt. Innergårdar bör förses med nå gon form av genomsläppligt stenmaterial och anpassad 
växtlighet för att klimatkompensera trafiken på Varlavägen och Borgmästaregatan. 
Trafiksituationen vid olika idrotts och publika evenemang på Tingbergsvallen har diskuterats 
genom åren. Stora olägenheter och några mindre incidenter har drabbat de boende på Ängsgatan 
och utefter Borgmästargatans förlängning. Nu när Industrigatan blir en interngårdsgata för 
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området Kv Liljan och Gjutaren är det viktigt att antal parkeringsplatser anpassas för att stävja 
trafiksituationen för de boende runt Ängsgatan. Positivt med parkeringsgarage under skolan för 
att frigöra platser på markplan. 
 

Kommentar:  
Andel hyresrätter har varit uppe för politisk diskussion (mars 2020) där beslut fattades 
om att inte ställa krav på hyresrätter för projektet. Det bör dock förtydligas att 
detaljplanen inte kommer, eller får, styra upplåtelseform. Detta är istället ett val varje 
byggherre gör och ansvarar för i slutändan. 
Solstudier kommer tas fram i detaljplaneskedet för att säkerställa att nya bostäder får 
tillräckligt med solljus. 
Andel samt vilken typ av grönska kommer studeras vidare i kommande arbete för att 
skapa bra förutsättningar för dagvattenhantering och rekreation för de som rör sig i 
området. Hur gårdsmiljöerna utformas och vilka material som väljs på gårdarna är upp 
till varje enskild exploatör men synpunkten tas med i vidare arbete. 
Parkeringsgaraget som föreslås under skolbyggnaden förväntas fylla en stor del av 
behovet av parkering för de som besöker Tingbergsvallen vid olika idrotts- och publika 
evenemang då dessa ofta infaller på kvällar och helger, när skolan är stängd. Allmän 
markparkering kommer även vara möjlig längs Industrigatan och även på en del andra 
platser inom programområdet för att förbättra problemet med parkering som idag finns i 
närområdet.  
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ÖVRIGA 
 
14. Ellevio 
Kvarteret Gjutaren och Kvarteret Liljan ligger inte inom Ellevios koncessionsområde. 

Kommentar: Noteras.  
 
15. Postnord 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat 
innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på 
postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är 
verksamma i det aktuella området. 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön för 
chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen 
standardiseras. 
Vid nybyggnation av villor/radhus och industriområden placeras postlådan i en lådsamling vid 
infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande 
godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. 
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 
 

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret noterar Postnords synpunkter och 
vidarebefordrar informationen till kommande byggherrar i detaljplaneskedet. 

 
16. Skanova 
Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område är markerade på bifogad lägeskarta (se 
fullständigt yttrande). Längs Borgmästaregatan finns ett stråk med ledningar med matande kabel 
till andra områden. Inom området finns kablar och kanalisation som försörjer byggnaderna som 
finns idag. 
För diskussion om eventuell undanflyttning skall Skanova kontaktas och detta skall ske i god tid 
innan eventuell åtgärd krävs. Eventuella undanflyttningar bekostas av exploatören. 
 

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret noterar Skanovas synpunkter och önskar att 
föra en dialog med Skanova i den fortsatta planeringen av området. Ledningar i 
Borgmästaregatan bedöms kunna ligga kvar, men ledningar i Industrigatan behöver 
flyttas/raseras och ersättas med nya ledningar till den nya bebyggelsen. 
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17. E.ON 
Inom området har E.ON markförlagda låg- och mellanspänningskablar, kabelskåp samt en 
transformatorstation, se bifogad karta. Innan markarbete påbörjas måste kablarnas exakta lägen 
säkerställas. Kabelvisning beställs kostnadsfritt i fält via vår kundsupport. 
 
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens 
medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från 
ledningen. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån 
ändras ovanför ledningarna, så att reparation och underhåll försvåras. 
 
E.ON har beställt inmätning av markkablarna som är lokaliserade i Industrigatan och som 
planeras att få en ny dragning. Vi återkommer så fort inmätningen är klar med en ny karta, 
vilket tyvärr kan dröja. 
 
För att planen ska kunna genomföras så måste troligtvis markkablarna som idag är 
lokaliserade i Industrigatan flyttas, vilket bekostas av exploatören. I annat fall hemställer 
E.ON att det i plankartan sätts ut ett 4 meter brett u-område med markkablarna i mitten. Den 
restriktion i markanvändningen som egenskapsbestämmelsen medför bör redovisas i 
planbestämmelserna. E.ON föreslår följande formulering i planbestämmelserna vid 
beteckningen u: ”Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Inom 
området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra 
bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar”. 
 
E.ON har för avsikt att bibehålla transformatorstationen. E.ON hemställer att det i plankartan 
läggs ut ett E1-område ”transformatorstation”. Ett minsta E1-område på 9x5 meter ska vara 
fritt från hinder som kan försvåra normalt underhåll. Plankartan och planbestämmelserna ska 
säkerställa att det minsta tillåtna avståndet på 5 meter mellan transformatorstation och 
brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag upprätthålls. Det ska vara möjligt att kunna ta 
sig till transformatorstationen med tungt fordon. Områdets utformning måste utformas så att 
betjäningsområden runt en elanläggning ska vara utförda så att snabbutrymning kan ske vid 
fara och att tillräckligt utrymme finns för säkert drift- och underhållsarbete. 
 
Kostnader för eventuell flyttning/ombyggnation eller skada av E.ONs anläggningar i samband 
med plangenomförandet bekostas av exploatören, vilket bör framgå i en kommande 
genomförandebeskrivningen. 
 
För samråd och ytterligare information om E.ON Energidistributions anläggningar kontaktas 
E.ON. E.ON förutsätter att en överenskommelse träffas som reglerar ovanstående frågor innan 
planen antas. 

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret noterar E.ON:s synpunkter och önskar att föra 
en dialog med E.ON i den fortsatta planeringen av området. En transformatorstation 
kommer att säkerställs med E-område i kommande detaljplan och E.ON bekostar flytt av 
ledningar inom programområdet. Ledningar i Borgmästaregatan och Varlavägen bedöms 
i nuläget inte att beröras av planförslaget.  
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18. Fastighetsägare Blåklinten 1 
Undertecknad ställer sig positiv till förslaget som helhet. Har emellertid några synpunkter enligt 
nedan. 

- att fastigheterna på Ängsgatan besiktigas innan byggnation och anläggningsarbeten 
påbörjas. 
- att ängen bibehålles men med en cykel och gångbana enligt planförslaget. 
- eftersom ängen är mycket vattensjuk är det behövligt att den dräneras och att träd 
planeras efter kanten längst hela gång och cykelbanan. 
- att kommande trafiksituation tas i beaktande eftersom trafiken med största sannolikhet 
kommer att öka betydlig. 
- önskvärt med översyn och revidering av detaljplanen för Ängsgatan inför byggstart. 
 
Kommentar: Se samlat yttrande på sidan 22–24. 

 
19. Fastighetsägare Blåklinten 2 
Angående synpunkter i ärendet Gjutaren och Liljan. 
-Jag föreslår att "ängen" görs om till en helt ny gräsmatta med nya dräneringar, cykel-/gångbana 
enligt kommunens ritning. Jag ser gärna att man planerar nya träd på "ängen" för att få lite liv i 
området. Jag ser gärna att kommunen färdigställer "ängen" innan övrig byggnation startar. 

-Det är viktigt att kommunen besiktigar Ängsgatans tomter innan byggnationen så att vi som bor 
på gatan är försäkrade utifall skador uppkommer på våra hus/mark efter utgrävningar/byggnation 
på industrigatan. 

-Under byggperioden vill jag att ni undviker pålning och byggnation under kvällstid samt på 
helger. 

-Jag önskar att kommunen förnyar detaljplanen för Ängsgatan inför byggstart. 

-Planera trafiken i området. Hur skall området klara trafiken med tre skolor samt 
Tingbergsvallen? 

-Jag ställer mig POSITIV till kommunens förslag som helhet. Och jag vill INTE ha byggnation 
av bostäder på nuvarande "äng/gräsyta" mellan industriområdet och Ängsgatans fastigheter. 
 

Kommentar: Se samlat yttrande på sidan 22–24. 
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20. Fastighetsägare Blåklinten 5 
Vi närvarande på informationsmötet ni hade i december och ser i stort positivt på 
planprogrammet. Vi är nöjda med hur ni tänker kring parkområdet som gränsar till våra tomter. 
Några synpunkter: 
Positivt att gång och cykelbanan placeras så långt från våra tomter som möjligt. Ser gärna att ni 
planterar träd längs med banan åt vårt håll. Att ängen dräneras och att nytt gräs sås och planteras 
ängsblommor. Ser gärna att det får vara ängsmark mot våra tomter, ligger ju i tiden med 
ängsmark, blommor åt bin och humlor. 
 
Ser också gärna att det planteras träd längs med utbildningslokalerna (punkt 5 på kartan) mot 
parkområdet. Kanske kan det dämpa ljud från förskola och skola. 
 
Ser också att man före byggstart besiktigar våra hus och tomter, med tanke på skador som kan 
ske under byggnation. 
 
Hur tänker ni kring trafiksituationen som blir under byggnationen och även efteråt. Kommer det 
bli någon ny in/utfart mot Varlavägen från det nya området? 300 nya hus och skola och förskola, 
det blir många bilar varje dag! 
 
Parkeringssituationen på Ängsgatan är inte bra i dag. Många som arbetar på Varlaskolan och 
även i kommunens lokaler på Borgmästargatan parkerar på Ängsgatan. Höga hastigheter och 
många som hämtar och lämnar på Tingbergsskolan. 
 
Vet att vi inte kan påverka arbetstiderna för byggarbetarna men vill ju inte att det arbetas på 
kvällar och helger, vilket gjordes när Kungsmässan och parkeringshuset på Varlaparkeringen 
byggdes. 
 
Finns det möjlighet att parkområdet färdigställs innan bygget startas? 

 
Kommentar: Se samlat yttrande på sidan 22–24. 
 

21. Fastighetsägare Blåklinten 6 
Vi ställer oss mycket positiva till det förslag som kommunen lagt fram gällande nybyggnationen. 
Det finns dock vissa synpunkter som vi anser att man bör ta i beaktande, vi redovisar dessa 
nedan. 

1. Vi är mycket positiva till att man enligt förslaget bibehåller ängsmarken mellan våra 
fastigheter och den kommande gång/cykelvägen. Vi anser att det vore bra att i samband 
med anläggningen av cykelbanan dränera ängen då den under stora delar av året är 
mycket vattensjuk.  Vi ser att man helst bevarar ängen som ängsmark då man bevarar den 
naturliga biotopen för insekterna i området som går hand i hand med Kungsbacka 
kommuns miljöpolicy.  
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2. Vi förutsätter att våra fastigheter och tomter kommer att besiktigas före byggstart för att 

kunna dokumentera ev. byggskador på berörda fastigheter som skulle kunna uppstår pga. 
byggnationen/utgrävningarna. 

 
3. Vi är oroade över trafiksituationen som redan i dag är under all kritik i centrala 

Kungsbacka. Vi ser inte hur rondellen Varlavägen/Borgmästaregatan kan klara mer trafik 
när Valand och området Gjutaren/Liljan är klart. Önskvärt är att vi får ytterligare en väg 
in/ut i området exempelvis sammanbinder Industrigatan med Östanvindsgatan och på det 
sättet får en infart/utfart via Stormgatan till Varlavägen. 

 
4. I samband med att man ändrar planen för kvarteret Gjutaren och Liljan anser vi att man 

bör förnya detaljplanen för Ängsgatan. Detaljplanen är från 1950-talet och stämmer ej 
överens med befintlig byggnation i området.  

 
5. Med tanke på pålningsarbetet som utfördes i samband med utbygganden av Kungsmässan 

då man utförde pålningsarbeten 6 juni samt kvällar och helger, pålningsarbetet med 
tillhörande buller och vibrationer påverkar oss starkt både psykiskt och fysiskt och därför 
är det önskvärt är att i möjligaste mån ta hänsyn till oss boende i närområdet under 
byggtiden vad gäller buller utöver ordinarie arbetstid. 

 
Kommentar: Se samlat yttrande på sidan 22–24. 

 
22. Fastighetsägare Blåklinten 7 
Vi ställer oss som helhet positiva till kommunens förslag gällande layout, design, detaljplan och 
planprogram. Vi ser att man har försökt att ta hänsyn till oss närmaste grannar och detta 
uppskattas. 
Vi har några funderingar och synpunkter som vi gärna vill dela med oss av och som vi hoppas att 
ni kan ta hänsyn till under planering och byggnation. Från oss är det primärt följande: 
1. Vi ser att det inte finns någon planering i planprogrammet gällande byggnation på äng/gräsyta 
mellan oss och ”industriområdet”. 
Detta är otroligt viktigt för oss att det förbli så och att denna äng/gräsyta får finnas kvar. Inte bara 
för vår skull utan för hela området. 
I dag använder närboende ängen som ett promenadstråk, rastar och leker med sina hundar men 
framför allt användes den av våra barn i området för bollspel och lek. 
"Ängen" bör dock förbättras och göras om med helt ny ”gräsmatta” och nya dräneringar 
samtidigt som man anlägger cykel-/gångbana. 
Uppskattningsvis är ängen torr juni, juli och augusti annars består den mestadels av mycket mjuk 
och mycket våt mark. 
Vi ser även att det finns ett behov att plantera nya träd i syfte både för att få lite mer liv i området 
men även för insynsskydd till våra tomter och inomhusmiljöer. 
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2. Vi kommer att ställa krav på kommunen att de besiktigar vårt hus och tomt innan byggnationen 
inleds så att vi är försäkrade utifall skador uppkommer på våra hus/mark efter 
utgrävningar/byggnation på Industrigatan. Med den stora mängd rivning, utgrävning, pålning 
samt byggnation som ska utföras menar vi att risken för skador är överhängande då vårt hus 
ligger så nära, 35 m från byggnationsgräns. 
3. Eftersom bygget berör de centrala delarna av Kungsbacka bör man under byggnation undvika 
arbete (primärt pålning) under kvällstid samt helger. 
Denna byggnation (tillsammans med Valand) kommer att ha en stor påverkan på många 
personers välmående. Detta har vi dålig erfarenhet ifrån under tillbyggnaden av Kungsmässan då 
det var full pålning hela dygnet under tex 6 juni när många satt med vänner och släkt i trädgården 
och firade nationaldagen. Det var inte speciellt bra planerat. 
Vi förstår att pålning är ett måste med den mark som Kungsbacka ligger på men ljudet och 
vibrationerna är hemskt psykiskt påfrestande och måste utföras under kontrollerade former/tider. 
4. Eftersom området består av och ligger med direkt närhet till flertalet villor och hyreshus så bör 
man planera och reglera för att de verksamheter som sedan kommer att bedrivas i området är av 
sådan karaktär att det inte stör de boende. Verksamheter eller aktiviteter som innefattar en hög 
volym under kvällstid bör inte få finnas i området. 
5. Området ligger under detaljplan K25 och tillika våra villor/hus/område ligger även detta i K25. 
Här bör kommunen se över även detaljplanen för övriga K25 och inte bara den nya byggnationen 
vid Industrigatan. Detaljplanen är från 1950-talet och vid byggnation är den mycket svårtolkad 
vilket innebär att man till och med kan få olika svar från byggnadsnämnden som också tycker att 
den är svårtolkad. 
6. Ett stort orosmoment för oss är trafiken. Idag finns inte någon alternativ väg in till Ängsgatan, 
Björkgatan och Borgmästargatan. 
Det är redan en hårdtrafikerad väg från rondellen vid Borgmästargatan upp till Tingbergsskolan 
(och hög fart). Självklart mest vid morgon och eftermiddag när Tingbergsskolans elever får skjuts 
av sina föräldrar. 
Under byggnationen måste det säkerställas att det finns en enkel framkomlighet till våra hus. 
Byggnationen får inte på något vis påverka framkomligheten. 
En fundering som inte nämns någonstans är det otroligt hårda trycket som är på rondellen 
Varlavägen och Borgmästaregatan idag. Då ska man även ha i åtanke att Borgmästarbron är 
avstängd och Valand området inte är byggt ännu. Här kommer bli en mycket kritisk trafikpunkt. 
Adderar man då till en ny skola och bostäder till detta så kommer det bli kaos framför allt på 
morgon och förmiddag. Här måste man tänka om och nytt! 
För att underlätta trafiksituationen är ett förslag att man gör en infart vid 
Östanvindsgatan/Varlavägen in i området. Det finns ju redan en väg som går in i området där och 
detta skulle underlätta trycket på rondellen på Borgmästargatan/Varlavägen. Samt att det finns då 
två vägar in i nya området och till t ex skolan. Vi tror inte att Borgmästargatan klarar trycket från 
tre skolor på morgonen och eftermiddagen och vi som bor i området kommer bli starkt 
påverkade. 
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7. Gällande parkering. Vi kan läsa att man tänker att området ska avlasta 
Tingbergsvallen/Konstgräsmattan vid event. Som det är idag blir det kaos så fort det är ett event. 
Det som är presenterat tror vi inte räcker utan här bör man nog se hur man ska lösa denna fråga. 
Man måste även ta hänsyn till att redan idag parkerar och kör många på Ängsgatan eftersom 
parkeringen är gratis och ” bara en kort promenad bort”, vilket ökar trafiken nämnvärt på lilla 
Ängsgatan. Detta avhjälper ju inte heller direkt trafiksituationen för hela området 
Borgmästaregatan, Björkgatan och Ängsgatan. 
Finns det fler frågor eller funderingar så hjälper vi gärna till med dessa. 

Kommentar: Se samlat yttrande på sidan 22–24. 
 
23. Fastighetsägare Blåklinten 8 
Vår åsikt är att planprogrammet som helhet ser bra ut. Vi har följande synpunkter: 
• Viktigt att grönområdet ”ängen” som gränsar intill vår tomt får vara kvar. Vi ser gärna att det 
planteras några halvhöga träd på denna yta utanför vår tomt. Vi ser i övriga innerstadens område 
att parkförvaltningen gör mycket vackra planteringar, gärna med biologisk mångfald i centrum 
för planerandet av dessa. 
• Vi vill inte ha någon skateboardbana på detta grönområde som vi anser skulle störa 
bullermässigt. 
• Vi har funderingar på om det kan bli trafikstockning vid infarten rondellen vid 
Varlaskolan/Borgmästaregatan framförallt på morgonen då föräldrar kör sina barn till skolor (3st: 
Varlaskolan, Tingbergsskolan och ”nya” skolan), samtidigt som de boende i området skall köra 
till sina arbeten. Finns det möjlighet till ytterligare en infart från Varlavägen? 
• Under byggnationstiden önskar vi att arbetstiden för pålning och bullriga arbeten inte förläggs 
på kvällar och helger. 
• Vi kräver att besiktning görs av vår fastighet och tomt innan byggnationen sätter igång. 
• Planändring önskas av område K25. 
  
 Kommentar: Se samlat yttrande på sidan 22–24. 
 
24. Fastighetsägare Blåklinten 9 
Här kommer några synpunkter angående byggnation vid Industrigatan. 
1. Vi ställer oss positiva till kommunens förslag som helhet. Ett mycket bra förslag som känns 
värdeskapande för alla parter. Och vi vill inte ha byggnation på nuvarande "äng/gräsyta" mellan 
industriområdet och Ängsgatans fastigheter. 
2. Vi hoppas att "ängen" görs om med nya dräneringar och kanske ny gräsmatta (alternativt 
jämnar till ängen). Cykel-/gångbana enligt kommunens ritning är positivt. Vi ser gärna att man 
planterar nya träd på ängen för att få lite liv i området. Vi ser gärna att kommunen färdigställer 
"ängen" innan övrig byggnation startar. 



KUNGSBACKA KOMMUN 21 (24) 

 

3. Viktigt att kommunen besiktigar Ängsgatans tomter innan byggnation så att vi är försäkrade 
utifall skador uppkommer på våra hus/mark efter utgrävningar/byggnation på Industrigatan. 
4. Under byggperioden vill vi undvika arbete såsom pålning och byggnation under kvällstid samt 
på helger. 
5. Vi önskar att kommunen förnyar detaljplanen för Ängsgatan inför byggstart förutsatt att det 
INTE blir byggnation på "ängen". 
6. Planera trafiken i området. Hur skall området klara trafiken i området med tre skolor samt 
Tingbergsvallen? 
 

Kommentar: Se samlat yttrande på sidan 22–24. 
 

25. Fastighetsägare Blåklinten 10 
Synpunkter angående planprogram för kvarteret Gjutaren och Liljan. 

-MINSTA möjliga ingrepp på vår äng! Gärna trädplantering framför för att dölja eländet av 
byggnationen. 

-Inget pålnings- eller byggoväsen på kvällar och helger. 

-Minimera tung trafik. Trafiksituationen överlag måste lösas. Vi måste ju kunna komma hem. 

Kommentar: Se samlat yttrande på sidan 22–24. 
 
26. Fastighetsägare Varla 5:23 
Vänder mig mot att innergårdarna blir mörka när husväggarna är raka och sex våningar höga. Jag 
hade tyckt att området blivit mer harmoniskt om man la sig mitt emellan befintlig byggnation på 
Östanvindsgatan och den nya högre bebyggelsen i kvarteret Valand, dvs stannade på fem 
våningar i kvarteret Gjutaren/Liljan. Då får man en mjukare skyline från Kungsmässan. 
Hade också varit trevligt om man hade kunnat släppa in lite mer ljus in i bebyggelsen och om 
man hade kunnat se in i densamma som man brukar i den småstadsidyll som är signifikativ för 
Kungsbacka. Skulle önska att man öppnade upp lite mer. Kanske genom trappformad/terrasserad 
bebyggelse? Gärna bara i en riktning t ex mot söder där solen kommer in. Man bör kunna få 
ekonomi i bygget ändå. 
Även om fjärrvärme är utbyggt i området och vi har fantastisk utnyttjande av sopor i Kungsbacka 
så hade jag ändå önskat att man hade öppnat upp för mer solenergi. 
I övrigt: En fantastisk förbättring på ett idag tråkigt kvarter! Bra att planarkitekterna satsar på träd 
och grönområden! 

 
Kommentar: Utformning av de nya bostadskvarteren kommer att utredas vidare under 
processen med framtagandet av detaljplanen. Övriga synpunkter noteras. 
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27. Kommuninvånare 
Jag såg att ni ska bygga bostäder och skola i kvarteret Gjutaren och Liljan. Jag skulle vilja veta 
hur ni tänker när det gäller närheten till Varlaskolan under byggprocessen. Just nu är det stora 
byggen på gång i kvarteret Valand, mitt emot Varlaskolan. Min dotter som går i skolan säger att 
eleverna blir mycket störda av byggbullret. Att det nu dessutom ska starta ytterligare ett bygge 
bredvid skolan oroar mig därför. Hur ser ni på det? Finns det gränsvärden för buller som man får 
utsätta skolor för? Kommer man att först bygga färdigt Valand och därefter börja med Gjutaren 
och Liljan? 
 

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret noterar synpunkten. Det är byggherrens ansvar 
att se till att riktvärdena för buller från byggarbetsplatser inte överskrids. 
Naturvårdsverket har riktvärden för buller från byggarbetsplatser, där det finns olika 
riktvärden för olika tider på dygnet samt vilken typ av verksamheter det är som berörs. 
Kommunens miljöförvaltning är tillsynsmyndighet om det inkommer klagomål på 
störande buller i byggskedet. 
 
 

Då yttranden 18–25 har likvärdiga synpunkter/kommentarer ges här ett 
samlat svar under ett antal underrubriker:  
 

Besiktning av befintliga bostadshus före byggnation 
En geoteknisk utredning kommer tas fram i detaljplaneskedet. Om det visar sig att det 
förekommer risk för angränsande bebyggelse kommer detta att framgå i nämnd utredning och 
kommunen tar därefter ställning till eventuella åtgärder. 
Före byggstart av kvarteret Gjutaren och Liljan ska en riskanalys/ett kontrollprogram avseende 
vibrationer i samband med markarbeten upprättas. Riskanalys ska uppfylla de krav som anges i 
svensk standard SS 02 52 11 ”Vibration och stöt – Riktvärden och mätmetod för vibrationer i 
byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning”. Riskanalysen ska innefatta 
följande punkter:  
• Inventering och redovisning av befintlig bebyggelse, anläggningar, ledningar, verksamheter och 
vibrationskänslig utrustning inom det fastställda inventeringsområdet  
• Tillåtna värden för markvibrationer och byggbuller  
• Förslag till besiktningsomfattning och provtryckning av eldstäder  
• Förslag till lämpliga platser för vibrationskontroll med hänsyn till rådande grundförhållande 
samt typ av vibrationsalstrande verksamhet  
Riskanalysen bör tas fram gemensamt för hela planområdets exploatering. Separat riskanalys 
med förslag på kontrollåtgärder ska upprättas inför varje entreprenad. 
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Bevarande och utveckling av ängen/grönytan 
Den gröna ytan, även kallad ängen, öster om småhusen längs Ängsgatan kommer att bevaras och 
utvecklas för att bli mer parklik. Kommunen avser därmed att inte bebygga ängen då den anses 
ha flera viktiga funktioner idag som är värda att bevara. Ängen fungerar bland annat som 
rekreationsområde för de närboende som kommer att bli ännu viktigare i framtiden i och med det 
ökade antalet bostäder som kommer utvecklas i närområdet framöver. Ängen har även en viktig 
betydelse för hanteringen av dagvatten i området, som spridningskorridor för flora och fauna 
samt för att stärka kopplingarna för fotgängare och cyklister i nord-sydlig riktning.  
Placeringen av en ny gång- och cykelbana föreslås att förläggas i den östra delen av parken för att 
minska störningspåverkan för befintliga villor längs Ängsgatan samt för att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för att enkelt ta sig till den planerade skolan och vidare ned mot 
Borgmästaregatan.  
Utformningen av grönytan är inte bestämd i nuläget utan gestaltningsprinciper för parkmiljön 
samt dess innehåll kommer arbetas fram och presenteras under detaljplaneproccesen. 
I samband med utbyggnaden av gång- och cykelbanan och utvecklingen av parkmiljön finns 
möjlighet att förbättra problematiken med vattensjuka ytor. 
I nuläget är det inte bestämt i vilken etapp ett iordningsställande av grönytan kommer att ske men 
samhällsbyggnadskontoret noterar önskemålet om att grönytan färdigställs i en första etapp. 
 

Trafik och parkering 
Människors val av transportmedel har förändrats över tid då fler personer idag skjutsar sina barn 
till förskola och skola än vad fallet var när Tingbergsskolan byggdes ut på 1970-talet. Kommunen 
är medveten om att trafiksituationen till Tingbergsskolan är problematisk med två angöringsvägar 
som passerar befintliga bostadsområden, varav Ängsgatan-Björkgatan är en av dem. Skolans 
placering förhindrar dock möjligheten att tillskapa en alternativ angöring för bil och det är svårt 
att minska andelen bilar längs befintliga angöringsgator så länge som andelen resor med bil till 
skolan är så pass hög som den är idag. 
Exploateringen av kvarteret Gjutaren och Liljan förmodas inte föranleda till en ökning av 
trafikmängder eller parkering på Ängsgatan och Björkgatan då målpunkterna inom kvarteret 
Gjutaren och Liljan kommer ha flera parkeringsalternativ, både i parkeringsgarage samt i form av 
markparkering. Ett antagande är även att de barn som bosätter sig i kvarteret Gjutaren och Liljan 
kommer kunna ta sig till den skola som planeras, alternativt Tingbergsskolan, till fots eller med 
cykel då avstånden mellan målpunkterna är väldigt korta. Beroende på vilken skola barnen 
placeras i kan trafiken på Ängsgatan och Björkgatan till och med minska om barnen går på den 
planerade skolan i kvarteret Gjutaren och Liljan istället för på Tingbergsskolan.  
En trafikutredning kommer tas fram i detaljplaneskedet för att utreda trafiksituationen i området 
mer djupgående där olika trafiklösningar samt kapaciteten för cirkulationsplatsen 
Borgmästaregatan – Varlavägen kommer att studeras. Kommunens inställning i nuläget är dock 
att använda befintlig infrastruktur i största möjliga mån då gatustrukturen är väl utbyggd i de 
centrala delarna av Kungsbacka. Av trafikmässiga skäl, exempelvis för att minimera störningar 
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av trafikflödet på Varlavägen, avser kommunen i nuläget att undvika tillskapandet av ytterligare 
korsningspunkter för biltrafik längs Varlavägen och intilliggande gång- och cykelväg.  
Gällande parkering så ser kommunen över parkeringsregleringar i Kungsbacka tätort där 
Tingberget är ett av de områden som utreds. Exploateringen av kvarteret Gjutaren och Liljan 
antas inte öka parkeringar på villagatorna i Tingberget, snarare tvärtom då fler parkeringsplatser 
skapas i parkeringsgarage samt på mark mellan skolan och Borgmästaregatan som även förmodas 
användas av besökare till Tingbergsvallen och Tingbergshallen. 
 

Undvik pålning/byggarbete under kvällar och helger  
Det är i nuläget inte bestämt vilka tider som byggnationen kommer pågå. Detta bestäms i samråd 
med framtida exploatör. Det finns däremot riktlinjer under byggtiden (Naturvårdsverkets 
allmänna råd om buller från byggplatser NFS 2004:15) som ska tillämpas under byggtiden. 

 
Revidering av gällande detaljplan (K25) för Ängsgatans bebyggelse 
Den kommande detaljplanen för kvarteret Gjutaren och Liljan kommer inte att omfatta 
Ängsgatans eller Björkgatans bebyggelse. Kommunen äger ingen mark, frånsett vägarna, inom 
nämnt område och har därför ingen intention att göra en planändring för bebyggelsen. Finns det 
ett önskemål från fastighetsägarna i området att ändra gällande detaljplan för sina fastigheter 
finns det däremot möjlighet att ansöka om planbesked om att upprätta en ny detaljplan som 
kommunen i sin tur behöver ta ställning till i en formell process.  
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