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Sammanfattning
Planprogrammet för sydöstra centrum i Kungsbacka 
syftar till att skapa en attraktiv stadsdel som kopplas 
ihop med de nuvarande mest centrala delarna av sta-
den, Kungsbacka innerstad och Aranäs stadsdel. När 
området utvecklas blir det en naturlig del av framti-
dens centrum i Kungsbacka. Det som tidigare varit en 
mycket liten stadskärna står inför en expansion både åt 
nordväst och sydöst.
Området som innefattas av detta planprogram heter 
idag norra Inlag och är främst ett verksamhetsområde.

Blandad stadsbebyggelse
När Kungsbacka centrum växer är det en förutsätt-
ning att det sker genom en blandad stadsbebyggelse 
med bostäder, arbetsplatser, restauranger och annan 
service. För området som helhet är målet att uppnå en 
tredjedel kommersiella lokaler i form av arbetsplatser 
och service. Det blir störst fokus på detta i etapperna 
1,2 och 4 då etapp 3 inte kommer utvecklas genom 
omvandling som övriga etapper, utan istället förtätas. 
Etapp 3 består idag av ett stort antal bostäder som 
kommer att kompletteras med ny bebyggelse där kom-
mersiella lokaler ska vara en del men troligen inte kan 
utgöra en tredjedel.  

Den blandade stadsbebyggelsen får också gärna bestå 
av en variation i husens stil och höjd samt varierande 
upplåtelseformer. En blandad stadsbebyggelse har 
offentliga rum där det är lätt för alla att mötas och det 
finns liv och rörelse både på dagen och kvällen.

Fyra offentliga platser och ett 
tvärstråk
Genom programområdet har ett gent huvudstråk 
identifierats som viktigt att utveckla. Detta ska utgöra 
huvudlänken mellan innerstaden och Hålabäck för 
fotgängare och cyklister. 

Fyra platser är utpekade där extra fokus i utformning 
krävs och platserna behöver vara väl avvägda i storlek 
och innehåll och ramas in av bebyggelse med aktiva och 
öppna bottenvåningar. 

•  Plats 1 är en urban park. Den utgör entrépunkt från 
innerstaden. 

• Plats 2 utgörs av en bostadsnära park. Den ligger 
strategiskt placerad längs med de utpekade stråken 
genom området. Parken bör ha en funktion som 
mötesplats med rekreation. 

• Plats 3 utgörs av ett stadsmässigt livfullt rum. Platsens 
funktion är att skapa rum för mötesplats vid ett 
hållplatsläge.

• Plats 4 är en del av stråket mellan idrott och 
evenemang väster om järnvägen och skola i öst. Ståket 
kan präglas av aktivitet och vara en grön koppling. 

       Innehåll i Sydöstra centrum
Bruttoarea: 150 000 kvm
Höjd: 5-7 våningar med uppstickare
Täthet: 150 inv/ha
Invånare: 2600
Bostäder: 1000-1300
Boende med särskild service
Blandade upplåtelseformer
Blandade bostadsstorlekar
Varierande gestaltning
Offentliga platser och stråk 
Arbetsplatser
Offentlig och komersiell service
Mål: 1/3 kommersiella lokaler

Trafik och framtida kopplingar
Planprogrammet syftar till att skapa ett närmare centrum 
med stadsmässiga trygga miljöer. Med god tillgänglighet 
för gång- och cykeltrafikanter och kollektivtrafiken. Där 
Varbersvägen utvecklas och fyra körfält möjliggörs. 

Programområdet är i nära anslutning till Kungsbacka 
resecentrum, vilket möjliggör för ett resande både lokalt 
och regionalt. 

På längre sikt är det troligt att även verksamhetsområdet 
söder om programområdet kommer att utvecklas till 
blandad stadsbebyggelse. Det är därmed viktigt att de 
val som görs inom området fungerar med en utbyggnad 
söderut och kan byggas vidare på i stråk och struktur. 
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Inledning
Kungsbacka kommun har en planering som starkt fokuserar på att utveckla och bygga ut 
tätorterna. Framför allt är det Kungsbacka stad som ska växa och bli ett mer framträdande 
nav i kommunen. 
Sydöstra centrum är i kommunens strategiska dokument utpekat som lämpligt att omvandla 
från verksamhetsområde till blandstad. I den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka 
Stad, 2009, ligger området inom det som kommunen benämner centrum. Här är handel och 
service  grundstenarna för att uppnå en attraktiv centrummiljö. Bostäder i och nära centrum 
bidrar till att öka genomströmningen av människor, vilket gynnar förutsättningarna för 
handel, kulturupplevelser, restaurangbesök och möjligheter till övernattning. Utvecklade 
gång- och cykelstråk är mycket viktiga eftersom de ökar känslan av tillgänglighet till 
centrum. En mer gångvänlig miljö gör Kungsbacka centrum mer stadslikt. 
Programområdet kan genom omvandling från verksamhetsområde till blandad 
stadsbebyggelse utgöra en ny årsring åt sydöst inom Kungsbacka centrum. 

Bakgrund
Förfrågningar att få utveckla området med bostäder, gällande kvarteret Verkmästaren, har 
inkommit till kommunen.
Kommunen har i uppdrag att planera för ett nytt stadshus inom programområdets gränser. 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-24 § 94 att ge kommunstyrelsens förvaltning i 
uppdrag att utarbeta förslag till planprogram för området. 

Planeringsprocessen
Planeringsprocessen regleras i Plan- och Bygglagen och innehåller flera skeden. Samråd sker 
om programförslaget där allmänheten, myndigheter, fastighetsägare med flera kan komma 
med synpunkter. Programförslaget bearbetas sedan innan det godkäns av Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige. Med planprogrammet som grund kan sedan en eller fler 
detaljplaner upprättas, som i sin tur ger ramarna för bygglov och byggande. 

Planprogrammets inriktningar
Inriktningarna i kommunens arbete med programmet har varit följande:
• Skapa en attraktiv stadsdel som är en integrerad del av Kungsbacka centrum.
• Skapa en tät och blandad stadsdel med bostäder, verksamheter, arbetsplatser och service 

som är attraktiv för alla målgrupper.
• Komplettera området med utbildning och äldreboende.
• Bygga bort barriärer och koppla samman områden.
• Förbättra och tydliggöra stråk och mötesplatser.
• Förstärka den gröna närvaron inom programområdet.
• Skapa en gång- och cykelvänlig stadsdel.
• Samordna och samla parkering.
• Utveckla stråket längs Varbergsvägen. Möjliggöra för körbana med fyra filer.
• Studera lämplig placering av ett nytt stadshus.



6  Planprogram Sydöstra centrum Planprogram Sydöstra centrum  7

Kungsbacka 
Station

Innerstaden

Kungsmässan 
Köpcentrum

Aranäs 
stadsdel
(planering pågår)

Badhusområdet
(utbyggnad pågår)

Kulturhus
Bibliotek

Kvarteret Valand
(utbyggnad pågår)

Ku
ng

sb
ac

ka
ån

Sö
der

å

Inlag verksamhetsområde

Vä
st

ku
st

ba
na

n

Centrum

Programområde
Sydöstra Centrum

Varbergsvägen



8  Planprogram Sydöstra centrum Planprogram Sydöstra centrum  9

Förutsättningar
Läge, areal och markägoförhållanden
Programområdet är cirka 20 hektar stort och beläget söder om Söderå och öster om 
Västkustbanan, 400 meter söder om resecentrum, 200 meter från Kungsbacka innerstad. 
Programområdet omfattar bland annat fastigheterna Vägmästaren 4, Vägmästaren 5, 
Verkmästaren 6, Verkmästaren 7, Verkmästaren 10 och Lantmästaren 1.
Fastighetsägare inom området är: Kungsbacka kommun, Fastighets AB Balder, Castellum 
Väst AB, Kungsbacka stenfastigheter AB, Aranäs KB, Newsec Asset management AB, 
Hansson & Wahlberg Fastighets AB, Svenska Statoil AB, Kalvringen Dadeln 3 AB samt 
två privata fastighetsägare till fastigheterna Dadeln 1 och Dadeln 2. 

Blåfärgade ytor på kartan visar på kommunägda fastigheter
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Bebyggelseområden
Programområdet ligger mellan innerstadens 
småskaliga kvartersbebyggelse och områden 
med friliggande villor och flerbostadshus. 
I innerstaden finns ett blandat utbud med 
kultur, service och bostäder medan det öster 
om programområdet är fokus på främst 
bostäder. 
Ytorna inom programområdet är glest 
bebyggda med en- till tvåvånings handel- 
och verksamhetsbyggnader kantade med 
markparkering. Bilförsäljningsfirmor, 
bränslestationer och sällanköpshandel 
dominerar utbudet. Kvarteren är stora och 
sammankopplas av bilvägar. 
I östra delen av programområdet, vid 
Syréngatan, finns flerbostadshus med 
hyresrätter. Dessa är uppförda i fyra 
våningar med stora grönytor mellan 
huskropparna. Bostadsområdet har 
tillhörande markparkering i ytterkant av 
området och är bilfritt inne på gårdarna. 
Stadshuset Vägmästaren finns placerat i 
den norra delen av kvarteret Vägmästaren 
i en två våningar hög byggnad. Söder om 
denna ligger Räddningstjänstens lokaler. 
Dessa utgörs av lägre bebyggelse frånsett 
en högre byggnad/torn. Området kantas 

2. Bostäder vid Syréngatan

3. Stadshuset Vägmästaren

1. Verksamheter längs med Varbergsvägen
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6. Bränslestation

10. Handelsbyggnad, Granngården

5. Snabbmatskiosk vid stadshuset

8. Livsmedelshandel/kommersiell service

7. Nedlagd trädgårdshandel

4. Mindre byggnader längs Syrengatan

av förrådsbyggnader mot Syréngatan som 
används av tekniska förvaltningen och 
Räddningstjänsten till förvaring. Söder 
om Räddningstjänsten finns idag en 
återvinningsstation. 
Vid stadshuset Vägmästaren ligger även en 
friliggande mindre snabbmatskiosk med 
tillhörande uteservering. 
Polishuset finns placerad i en byggnad 
längs med järnvägen. Enligt den fördjupade 
översiktsplanen för Kungsbacka stad är 
polishusets placering ett steg i riktningen mot 
omvandling till centrum. 
Två drivmedelsstationer finns placerade 
längs Varbergsvägen. Den norra är en 
självbetjäningsstation. Den södra stationen 
huserar även kiosk och intill stationen finns 
en biltvätt med självservice. 
Inom området ligger en nedlagd 
trädgårdshandel med tillhörande växthus. 
Handelsbyggnader utgörs av Granngården, 
sportbutik och elbutik, placerade i 
envåningsbyggnader i områdets sydvästra del. 
En livsmedelsbutik samt två pizzerior finns 
placerade väster om Hålabäcksskolan. Här 
finns även markparkering till skola/förskola 
och butiken. 
Söder om programområdet finns 
verksamheter, småindustri och storskalig 
handel. 

9. Räddningstjänstens lokaler
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Grönstruktur och å-rummet
Inom programområdet finns idag få inslag av grönska. Längs med Söderån finns ett 
parkstråk som inom programområdet är uppbruten av vägar och järnvägen. Närmast 
järnvägen finns en kommunal lekplats placerad i parkstråket. 
Vid bostadskvarteren längs med Syréngatan finns gröna bostadsgårdar. 

Trädrader/alléer
Flertalet gator kantas av trädrader och alléer som är biotopskyddade. Dispens från 
Länsstyrelsen krävs för nedtagning av dessa och kompensering genom plantering av nya 
träd. Den allé som går längs med Varbergsvägen utgör en viktig spridningskorridor för 
fåglar och insekter som sträcker sig längs hela Varbergsvägen.

Grönt i närområdet
I programområdets närområde finns större grönområden som Forsskogen och Kollaskogen 
cirka 1 kilometer bort fågelvägen. Kungsbackaskogen nås inom 1,5 kilometer fågelvägen. 
Närliggande parker är Skansen och Badhusparken. 

Strandskydd
Strandskyddet från Söderå är idag upphävt i befintliga detaljplaner. När detaljplanerna 
upphävs så återinträder ett strandskydd om 100 meter från Söderå. Strandskyddet behöver 
upphävas i de nya detaljplanerna.  

Grönområden och parker i Kungsbacka centrum

Programområde
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Sociotopvärden
De sociotopvärden som finns på kommunägd mark inom Kungsbacka stad har 
identifierats. I en del av grönområdena i nära anslutning till programområdet förekommer 
sociotopvärdena lek, motion, promenad, vila, vattenupplevelse, picknick, utblick, 
sällskapslek, naturupplevelse och bollsport. Ett av dessa grönområden är den mindre 
park med lekplats inom programområdets norra del, som ligger som en entrépunkt till 
Kungsbackas mest centrala delar och även i början/slutet av gång- och cykelstråket längs 
med Söderå. 
I och i anslutning till programområdet går också viktiga gång- och cykelstråk som förbinder 
Kungsbackas centrum med bland annat värdefulla grönområden. 
Inom programområdet finns det i dagsläget relativt gott om utblickar och siktlinjer mot 
grönska såsom bostadsgårdarna vid Syréngatan, parkstråket längs med Söderå och de 
omgivande skogsklädda bergen. Bostadskvarteren längs med Syréngatan har god tillgång till 
friyta med gröna utemiljöer, de flesta med inslag av lek, mötesplats och möjlighet till vila.

Markförhållanden
Fornlämningar
Inga fornlämningar finns registrerade inom programområdet. 

Förorenad mark
Programområdet har gått från ett område med åkermark och några få gårdar till ett 
industriområde med inriktning främst mot fordonsverkstäder och försäljning. Området 
började utvecklas på 60-talet och är idag främst ett industriområde i väster och 
bostadsområde med flerfamiljshus i öster. 
I samband med planprogrammet har en översiktlig markmiljöutredning tagits fram, 
Geosigma 2018-08-23. Inom i stort sett hela planområdet bedöms marken innehålla 
vissa föroreningar. För att ge en tydlig överblick över de fastigheter som har undersökts 
har de delats in efter tre klasser, ”grön”, ”gul” och ”röd”, som visar på vilken nivå som 
kommande undersökningar bedöms behöva ligga på. Undersökningen tittar endast på kända 
förorenande verksamheter inom planprogramsområdet. Det kan ha funnits fler verksamheter 

Kartan visar ett utsnitt av sociotopkartan med frekvent använda stråk (linjer i orange) som har 
identifierats inom och i programområdets närhet.

Program 
området
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på planprogramsområdet som inte har identifierats.
På fastigheter som har bedömts som ”gröna” föreligger minst risk för markföroreningar. Här 
rekommenderas endast övergripande undersökningar på eventuellt fyllnadsmaterial.
På fastigheter som bedöms som gula har det historiskt funnits någon verksamhet som har 
kunnat bidra till markföroreningar. Även fastigheter med mycket upplagsplatser enligt 
historiska flygfoton klassificeras som gula. Här rekommenderas att något fördjupade 
undersökningar görs.
Fastigheter som bedömts som röda har antingen kända problem med markföroreningar eller 
har haft verksamheter historiskt där markföroreningar är ett känt faktum. Dessa fastigheter 
bedöms behöva efterbehandlas vid förändring av markanvändning på fastigheten. Här 
behövs precis som för de gula fastigheterna också fördjupad och riktad undersökning.

Översiktlig beskrivning av föroreningssituationen inom programområdet.

Radon
Programområdet är placerat inom lågriskområde för radon. 

Geoteknik
En geoteknisk utredning har tagits fram som syftar till att övergripande beskriva de 
geotekniska och grundläggningstekniska förutsättningarna inom området, Norconsult 
2018-06-14. 
Utredningen beskriver markytan inom området som tämligen plan med en nivåskillnad i 
östlig riktning av cirka 3 meter. Jordlagren består huvudsakligen av lera vars mäktighet är 
minst i öst (5 - 20 meter) och störst i väst (60 - 80 meter). I flera undersökningspunkter har 
sonderingarna drivits ned till 40 meters djup utan att stopp påträffats. Sannolikt uppgår 
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jorddjupet till minst 40 meter inom större delen av området. 
Området är uppfyllt av en 2 meter mäktig markfyllnad. Under denna återfinns en lerig 
torrskorpa. Lerlagrets torrskorpa har en tjocklek som är ca 1 - 1,5 meter. Den lösa leran 
är relativt homogen med inslag av gyttja i områdets västra delar. Lokalt i väst finns ett 
skikt närmast under torrskorpan med mycket gyttjig lera och innehåller växtrester och 
enstaka skal. I öster är leran lös med sulfidkaraktär. Generellt är leran relativt normal för 
Kungsbackaområdet. Leran anses normalkonsoliderad i öst och underkonsoliderad i väst. 
Detta är troligtvis orsakat av påfyllningen som gjordes i området, vilken gör att sättningar 
i väster pågår. Sättningarna utbildas dock mycket långsamt. Ytterligare pålastningar i öst 
kommer generera stora sättningar inom 100 år.
Befintliga byggnader inom området är mestadels grundlagda med pålar. Dock ej känt 
huruvida dessa är spets- eller mantelburna samt vilken last de bär upp. Dock mest sannolikt 
att grundläggning skett med mantelburna pålar då jorddjupet är stort. 

Vibration
Västkustbanan löper längs med västra delen av området. Denna järnväg kan, utöver 
buller genom luften, också sprida vibration i marken. Baserat på utredningar kring 
vibration som utförts i aktuellt programområdes närområde kan konstateras att risk för 
vibrationsstörningar föreligger både för tåg- och fordonstrafik. Vanligtvis kan en byggnad 
motstå vibrationer om grundkonstruktionen görs tung, det vill säga betongplatta med 
undervåning i betong. Lättare konstruktioner av trä kan vara känsligare för markvibrationer.

Trafik
Programområdet präglas idag av barriärer i form av stora verksamhetslokaler, trafikleder, 
gator, Västkustbanan och Söderån. Området har idag av stor del genomfartstrafik, då det 
finns få målpunkter inom området och det utgör en av de södra portarna in till Kungsbacka 
centrum. Framförallt Varbergsvägen och Hantverksgatan har idag stora trafikflöden.
Syréngatan präglas av genomfartstrafik med relativt höga hastigheter. Köbildning är vanligt 
på Varbergsvägen under högtrafik på morgon respektive eftermiddag.

Gatustruktur i området
Kungsbacka kommun är huvudman för samtliga gator inom programområdet. Gatorna som 
sträcker sig genom området är Varbergsvägen, Lantmannagatan och Syréngatan i nordsydlig 
riktning, Söderåleden, Blomstergatan, Skolgatan och Hantverksgatan i västöstlig riktning. 
Varbergsvägen, på sträckan genom området, har idag en årsdygnstrafik (ÅDT) på cirka 17 
600 och det sker idag en stor del genomfartstrafik på den parallella gatan Syréngatan, som 
har ÅDT 6 200. Strax norr om korsningen Varbergsvägen-Söderåleden har en trafikmängd 
på 19 300 ÅDT uppmätts och på Varbergsvägen söder om Hantverksgatan 15 000 ÅDT. 
Söderåleden och Hantverksgatan är även de högt trafikerade med 6 800 respektive 10 600 i 
ÅDT. Det saknas aktuella trafikmätningar på Lantmannagatan, men den antas ha en ÅDT 
på cirka 1 000. Idag finns det inga andra lämpliga gator eller trafikleder som kan avlasta 
området ifrån genomfartstrafik. 
Hastigheten i planområdet idag är skyltad till 40 km/h efter metodiken ”Rätt fart i 
staden” (SKL & Vägverket, 2009). På Varbergsvägen, strax söder om korsningen med 
Hantverksgatan är skyltad hastighet 60 km/h.

Varbergsvägen
Varbergsvägen sträcker sig genom hela programområdet i nord-sydlig riktning och har 
en körbanebredd av cirka 10 meter uppdelade på två körfält. Gatan har mittmarkeringar 
och refuger vid korsningar. Det finns en separerad gång- och cykelväg på den östra sidan 
av vägen som kantas av en dubbelsidig trädallé. På den västra sidan finns en gångbana. I 
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norra delen av vägen ansluter Söderåleden i trafiksignalreglerad korsning. Mitt på sträckan 
finns ett hållplatsläge, Inlag, som trafikeras av bussar i stadstrafiken och regionala bussar 
till kommunens södra och östra tätorter. Lantmannagatan ansluter till Varbergsvägen ca 
50 m söder om trafiksignalkorsningen i norr. I norrgående riktig på Varbergsvägen finns 
ett vänstersvängfält in till Lantmannagatan. I södra delen av programområdet ansluter 
Blomstergatan och Hantverksgatan till Varbergsvägen i en cirkulationsplats.

Gång och cykel
Vid en fast mätpunkt på gång- och cykelvägen som går under järnvägen mellan Lindens torg 
och Varbergsvägen har mätningar visat på att antalet cykelresor ligger stabilt på ca 160 000 
passager per år under perioden 2011–2016 (Kungsbacka kommun, 2017).
Det finns separata gång- och cykelvägar utmed alla gator i programområdet, förutom 
Syréngatan men där det finns trottoarer på båda sidorna av gatan. Infrastrukturen håller en 
god standard med en bredd på 2,5–3 m på samtliga gång- och cykelvägar. 
Gång- och cykelvägarna utmed Varbergsvägen, Söderåleden, Hantverksgatan och vid 
bostäderna öster om Syréngatan ingår i huvudvägnätet för cykel, som i Gång- och 
cykelstrategin (Kungsbacka kommun, 2017) definieras som det snabba cykelnätet. Stråket 
längs med Varbergsvägen ingår dessutom i kommundelstråket som är en infartsväg 
som kopplar samman de södra och östra kommundelarna med Kungsbacka centrum. 
Kommundelstråket i nordsydlig riktning (stråket Göteborgsvägen-Varbergsvägen) genom 
Kungsbacka ligger på den östra sidan av Göteborgsvägen respektive Varbergsvägen, med 
undantag från sträckan som går genom programområdet då stråket idag går på den östra 
sidan.

Bilden visar trafikmängderna för nuläget på de större gatorna i programområdet. Trafikmängderna 
för gatorna är mätta under 2015, förutom för Lantmannagatan som är en uppskattning och upp-
räknade till 2018 års nivåer. 
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Kollektivtrafik
Programområdet ligger i nära anslutning till Kungsbacka Resecentrum med bussterminal 
och tågstation. Varbergsvägen ingår i det mycket starka kollektivstråket som går 
mellan Kungsbacka och Frillesås (Region Halland, 2016). Hållplatsen, Inlag, ligger på 
Varbergsvägen mitt emellan trafiksignalen i norr och cirkulationsplatsen i söder. Här 
stannar sju busslinjer, varav två är stadsbusslinjer.
På Söderåleden, öster om korsningen med Syréngatan finns det en hållplats, Syréngatan, 
som trafikeras av fyra busslinjer varav en stadsbusslinje. Alla busslinjerna har koppling till 
Kungsbacka station. Stadsbusslinjerna och Buss 742 har halvtimmestrafik i högtrafik och de 
övriga linjerna har 4–12 avgångar per dag och ses mer som skolbusslinjer.

Parkering
Parkeringsbehovet för anställda på de kommunala verksamheterna, bland annat stadshuset 
Vägmästaren, är större än det som ryms inom fastigheten. Den närmaste kommunala 
parkeringsanläggningen ligger strax norr om polishuset, vilken har 57 platser och har under 
vardagar en beläggning på 90-95 % (Beläggningsstudie gjord hösten 2017). 
Framför bostadshusen längs med Syréngatran finns en stor parkeringsyta med 
markparkering och garagelängor. Parkeringen har låg beläggning under dagtid på vardagar 
och ett antal platser hyrs ut till kommunen under dessa tider till anställda på Vägmästaren 
och annan kommunal verksamhet. 

Skola och Förskola
I programområdets närhet finns Blomstergatans förskola med tre avdelningar och 
Kokosnötens förskola med tre avdelningar. En förskola för 8 avdelningar ska tillskapas 
i lokaler vid Sommarlustvägen. Öster om programområdet ligger högstadieskolan 
Hålabäcksskolan, åk 6-9.

Varbergsvägen 
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På västra sidan om järnvägen finns två gymnasieskolor i närområdet; Drottning Blankas 
Gymnasieskola på Nygatan och Aranäsgymnasiet och Beda Hallbergs gymnasium, på 
Gymnasiegatan.

Näringsliv och handel
Programområdet ligger centralt i Kungsbacka med närhet till innerstaden och köpcentrumet 
Kungsmässan. Här finns ett blandat utbud av butiker och service. 
Inom programområdet finns en matbutik och ett par pizzerior samt snabbmatskiosk. 
Verksamheter finns även i form av sportbutik, elbutik, bilvårdsanläggning och bilförsäljning 
med mera. Kiosk finns vid den södra bränslestationen. 

Teknisk försörjning
Vatten-, spill- och dagvattenledningar finns utbyggda i hela programområdet. 
Ledningsnätet är utbyggt och renoverat i etapper, de äldsta ledningarna är från 1960-talet.

Dricksvatten
I Varbergsvägen finns en större dricksvattenledning som är viktig för matningen av 
dricksvatten till Kungsbacka centrum.

Spillvatten
I Hantverksgatan finns en större spillvattenledning som avleder spillvatten från sydöstra 
delarna av Kungsbacka centrum.
I norra delen av planområdet utmed Söderå finns en pumpstation för spillvatten.

Dagvatten
Området består idag i huvudsak av hårdgjorda ytor. Marken är övervägande plan och ligger 
nivåmässigt mellan +2,5 meter och +4 meter (RH 2000). 

Sommarlustvägens 
förskola

Kokosnötens 
förskola

Blomstergatans
förskola

Hålabäcksskolan

Drottning Blankas 
gymnasium

Aranäsgymnasiet

Beda Hallbergs 
gymnasium
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I huvudsak avvattnas området idag i dagvattenledningsnät till Söderån i norr, och 
genom dagvattenledningsnät i söder till Kungsbackaån. Dagvattnet behöver renas för att 
miljöstatus på recipienter inte ska försämras och biostatus inte ska påverkas negativt.

El, tele och bredband
Området är utbyggt med ledningar under mark. Det finns tre transformatorstationer inom 
programområdet. Komplettering av nätstationer bedöms krävas vid komplettering av ny 
bebyggelse. 
Längs med Varbergsvägen finns en teknikbod som försörjer kommunen med bredband. 

Fjärrvärme
Fjärrvärme finns utbyggt i området. Ny bebyggelse bedöms kunna försörjas via befintliga 
ledningar. 

Hälsa och säkerhet
Risk för översvämning
Delar av området kan komma att översvämmas på grund av att klimatförändringarna leder 
till en förhöjd högsta havsnivå. 

Buller från väg- och spårtrafik
Enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör buller från 
spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads 
fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Samma värden gäller för bostadsbyggnader 
om högst 35 kvadratmeter men ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 dBA.

Ekvivalent ljudnivå dB(A)
Bullerkartläggning från 2015
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2015 genomfördes en bullerkartläggning för Kungsbacka stad. Den visar på bullernivåer 
upp mot 70 dBA längs Varbergsvägen och 65 dBA längs Syréngatan och Söderåleden. 
Riktvärdena inomhus kan klaras med fasader inklusive fönster utformade med hänsyn till 
ljudnivåkraven i Boverkets Byggregler (BBR). 
För verksamheter finns bara riktvärden inomhus. Förutsatt standardfönster överskrids dessa 
vid fasader där ekvivalenta ljudnivån är högre än 65 dBA och maximala ljudnivån högre än 
80 dBA utan särskilda bullerskyddsåtgärder. 

Bränslestation
Ur ett säkerhetsperspektiv (olycksrisk med avseende på hantering av ämnen på 
bensinstationen) krävs ett minimiavstånd på 25 meter från lossningsplats för tankbilar 
till bostäder enligt riktlinjer som tillämpas. Räddningsverkets handbok Hantering av 
brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer.

Risk
Programområdet angränsar till Västkustbanan och enligt Länsstyrelsens övergripande 
riskanalys för Hallands län skall riskfrågor hanteras vid fysisk planering inom 150 meter 
från en transportled för farligt gods (Länsstyrelsen 2011).

Typ av bebyggelse Basavstånd/reducerat avstånd Västkustbanan 
(m)

Bebyggelsefritt 30/20

Industri 50/20

Kontor 50/20

Småhus 80/50

Tätort 80/30

Bortre gräns riskutredning för angivna typ-
områden

150

Redovisning av basavstånd/reducerat avstånd för respektive typbebyggelse. Avstånd räknas från 
närmaste räls.

Länsstyrelsen i Hallands län anger som basavstånd ett avstånd på 30 m för det 
bebyggelsefria området längs Västkustbanan (Länsstyrelsen 2011). För vissa verksamheter 
tillåts ett kortare avstånd. Den typ av bebyggelse som tillåts inom 20-30 m från 
Västkustbanan är industri och kontor. Inom detta avstånd bedöms även parkering ingå. 
Basavstånd

Med tätort avses lägenhetsbebyggelse med tre våningar eller mer av stads- eller 
tätortskaraktär. Tillämpas de rekommenderade avstånden erfordras ingen riskanalys om 
följande baskrav beaktas:
• Motverka spridning av vätska in mot området
• Sidoområdet fritt från oeftergivliga och spetsiga föremål
• Beakta möjligheten att reducera konsekvenser av ett gasutsläpp genom att luftintag placeras 

högt och på motsatta sidan av järnvägen.
Reducerat avstånd

Reducerade avstånd kan tillämpas om bebyggelsen skyddas med extra skyddsåtgärder. 
Åtgärder för att kunna placera tätort med bostadsbebyggelse inom 30 meter respektive 50 
meter från järnvägsspår anges nedan.
Placering på 30–50 m
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• Alla fönster och fasader riktade mot järnvägen utförs i EI30.
• Robust konstruktion på huset av typ sammanhållen betongstomme med tunga 

utfackningsväggar. Fönster som utförts i EI 30 skall kunna motstå dimensionerande 
explosionstryck utan att splittras.

• Entréer riktas bort från järnvägen.
• Friskluftsintag placeras i skyddat läge.
• Utrymning skall vara möjligt i riktning bort från järnvägen.
Placering på 50–80 m
• Alla fönster och fasader riktade mot järnvägen utförs i EI30. Fönster som utförts i EI30 

skall kunna motstå dimensionerande explosionstryck utan att splittras.
• Entréer riktas bort från järnvägen.
• Friskluftsintag placeras i skyddat läge.
• Utrymning skall vara möjligt i riktning bort från järnvägen.
Kraven på industrietablering (parkeringshus) på 20–30 m listas nedan. 
• Vall eller betongbarriär som skyddar parkeringshuset vid påkörning med urspårande tåg. 

Åtgärden skall utformas så att den inte ökar riskerna för att det urspårande tåget skadas 
vid en urspårning

• Fasad som vetter mot järnvägen, inklusive dörrar och fönster, skall utformas i lägst 
brandteknisk klass EI30.

• Luftintag placeras så långt från järnvägen som möjligt
• Minst en utrymningsväg skall finnas som inte vetter mot leden.
• Inga entréer placeras mot leden.

järnvägsspår

20m
30m

50m

80m

Avstånd från järnvägens östra räls. 20 meter, 30 meter, 50 meter och 80 meter. 
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Då planprocessen är i programfasen och utformningen inte är fastlagd ännu är 
måttangivelserna avsedda att ge anvisningar för den fortsatta hanteringen av riskfrågor i 
detaljplanefasen.

Luft
Trafiken och andra utsläppskällor ger upphov till luftföroreningar som vid höga halter är 
skadliga för människors hälsa. Luftföroreningar kan innefatta många olika ämnen, men 
vad avser trafikens utsläpp har följande ämnen störst betydelse: kvävedioxid, kolväten, 
inandningsbara partiklar (PM10 och PM2,5) samt bensen.
Den senaste kartläggningen av luftföroreningssituationen i Kungsbacka gjordes 2013, som 
en del i regionens luftvårdsprogram. Kartläggningen omfattade Kungsbacka tätort och 
utfördes genom beräkningar (delvis baserade på mätningar) av kvävedioxidhalterna år 2012. 
Beräkningarna visade att alla tre miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid underskreds inom 
hela tätorten med undantag för området allra närmast väg E6. Marginalerna till normerna 
var stora eller mycket stora inom nästan hela tätorten. 
Eftersom kvävedioxidhalten underskrider miljökvalitetsnormerna med god marginal bedöms 
även övriga miljökvalitetsnormer att klaras med marginal. 

Gällande detaljplaner
Området omfattas av detaljplanerna; K44 från 1964, K81 från 1982, K40 från 1963, K74 
från 1979, KP100 från 1994, KP102 från 1995, K61 från 1974. För samtliga detaljplaner har  
genomförandetiden gått ut. 

Bakomliggande beslut och dokument
Programarbetet grundar sig i ett antal handlingar och dokument som fastställts av politiken. 
Här läggs grunden till var och hur vi planerar. 

Skala 1:2500
100 m100 m

   2018-05-16

Kartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera.

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet

Gällande detaljplaner inom programområdet. 



22  Planprogram Sydöstra centrum Planprogram Sydöstra centrum  23

Kungsbacka Översiktsplan 2006
Kungsbacka stad är i gällande översiktsplan utpekad som utvecklingsområde i sin helhet. 
För mer detaljerade riktlinjer kring planerad utbyggnad hänvisas till den fördjupade 
översiktsplanen för Kungsbacka stad. 

Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad 2009, FÖP
Kvarteret Vägmästaren

Den fördjupade översiktsplanen beskriver kvarteret Vägmästaren som område för 
omvandling från företag till blandstad med ett innehåll av 100-200 bostäder och 
företag, exempelvis kontor. Troligt att området byggs i etapper. Att omvandla delen där 
brandstationen ligger ingår i en senare etapp. Öster om kvarteret Vägmästaren ligger en 
stor parkeringsyta. Det bör utredas om det är lämpligt att bygga här. Parkeringsbehovet för 
boende ska tillgodoses. 
Kvarteret Verkmästaren 

Om området omvandlas blir det en del av centrum. Polishuset är en del i denna riktning. 
Området rymmer ca 200 bostäder samt kontorsföretag och äldreboende. Parkeringsplatsen 
norr om polishuset avses samnyttjas. Om det blir aktuellt för företagen söder om att flytta, 
önskar kommunen fortsätta omvandlingen till centrum inom hela kvarteret.
Centrum

Programområdet ligger till största del inom det som i den fördjupade översiktsplanen 
benämner som morgondagens centrum. Handel och service är grundstenarna 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 eftersom det ökar känslan av tillgänglighet till centrum. En mer 
gångvänlig miljö gör Kungsbacka centrum mer stadslikt. Fram till 2020 kommer fler 
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 växa behövs fler olika delar som kompletterar 
varandra och är väl sammanlänkade. Delarna bör vara attraktiva i sig och ha olika karaktär 
för att skapa variation.
Parker och natur

I den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad anges att en stad bör byggas så att 
den främjar fysisk aktivitet. Det ska finnas grönområden att röra sig i och emellan och 
gång- och cykelstråken ska vara säkra, trivsamma och sammanhängande. I de nya större 
bostadsområdena bör det finnas tillgång till lek och idrott. Nya parker placeras nära 
områden för bostäder, service eller företag så att de kan vara en tillgång för boende eller de 
som arbetar.
Att vistas i parker och naturområden är bra för hälsan ur många aspekter. Undersökningar 
har till exempel visat att vistelse i park- och naturområden erbjuder effektiv rehabilitering 
för äldre, sjuka och handikappade. Många upplever att de får mer energi och återhämtning 
genom att vara i naturen. Även ur ett barnperspektiv är det gynnsamt med tillgång till 
parker och naturområden då barn som leker mycket i naturen har visat sig vara mer kreativa 
i sina lekar, blir starkare och får en mer utvecklad motorik än barn som sällan är ute i skog 
och mark. Grönområdena ska därför ligga i nära anslutning till boendet. Ett annat mål är 
också att kunna promenera längre sträckor och ta sig till fots mellan de olika grönområdena. 
Därför bör stråk utvecklas och förstärkas. Det är viktigt att bebyggelsemiljön utformas med 
hänsyn till behovet av rekreation och att rekreationsområdena görs tillgängliga.
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Torg och mötesplatser

I takt med att staden och kommunen växer blir de offentliga rummen i Kungsbacka allt 
viktigare. Torg och mötesplatser är ett par av de viktigaste förutsättningarna för att utveckla 
ett levande stadsliv. De ska vara trivsamma, trygga och vackra. 

Trafikledsplan 
Trafikledsplanen för Kungsbacka, 2007, ingår i den Fördjupade Översiktsplanen 
för Kungsbacka stad som beslutades 2009. I denna plan framgår det huvudnät av 
trafikleder som enligt prognoser behövs för Kungsbacka stads utveckling fram till 2020. 
I trafikledsplanen beskrivs Varbergsvägen som en trafikled inom staden. Här ligger ett 
reservat för fyra körfält.

Trafiklederna har främst funktion för genomfartstrafik, som förbindelser mellan större vägar 
utanför staden och delar av staden samt för att förbinda stadsdelarna. Trafiklederna ska ha 
sådan kapacitet och utformning att de medger god framkomlighet och körkomfort. De ska 
vara av sådan kvalitet att de drar till sig trafik från andra vägar och gator. Korsningar med 
gång- och cykeltrafik bör som regel vara planskilda. 
Grönstrukturplan
Grönstrukturplanen för Kungsbacka (2007) ingår i den Fördjupade Översiktsplanen för 
Kungsbacka stad som beslutades 2009. Det gröna ska vara en integrerad del av staden. 
I Kungsbacka stad finns det till viss del brist på närliggande rekreationsområden för 
”vardagsrekreation” där man kan ta en kort promenad eller gå ut med hunden. 

Kommunfullmäktiges mål
Kungsbacka kommun har fem kommunövergripande mål som är antagna av 
kommunfullmäktige, 2017. Målen har sin utgångspunkt i visionen som beskriver hur vi vill 
att samhället ska se ut år 2030. 
Målen är uppdelade i fem delar.
En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i

• I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, 
generationer och livsstilar.

• Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.
• I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.
En hållbar utveckling och en hälsosam miljö

• Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi.
• Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala 

hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet för att bli en av de främsta kommunerna inom 
miljö- och klimatfrågor.

• Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt.
Bästa företagsklimatet i Västsverige

• Kungsbacka är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor.
• I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag 

genom samverkan mellan näringsliv och utbildning.
I Kungsbacka utvecklas vi hela livet

• Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.
• I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv.
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Ett medskapande samhälle och öppen attityd

• I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara 
medskapande i att utforma det goda livet.

• Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i 
kontakt med kommunen.

• Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt.
• Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapade 

medarbetare och ledare.

Mål för bostadsbyggande 2019-2023
April 2019 beslutade Kommunfullmäktige att ändra sin målsättning för bostadsbyggandet 
till att omfatta planering för 500 bostäder per år under perioden 2019–2023.

Gång- och cykelstrategi
Kungsbackas gång- och cykelstrategi antogs av nämnden för Teknik 2017-05-17. Syftet med 
strategin är att beskriva fotgängare och cyklisters behov i transportsystemet och peka på 
åtgärder som krävs för att nå kommunens vision och mål. Det naturliga förstahandsvalet ska 
vara att ta sig fram till fots eller med cykel för resor inom tätorten.
Cykelnätet har delats upp i två kategorier; huvudnätet (det snabba) och lokalnätet (det 
tillgängliga). Huvudnätet passerar idag planområdet på Varlavägens västra sida (som även 
är ett kommundelstråk), på båda sidor av Söderåleden, den norra sidan av Hantverksgatan 
och Skolgatan. Huvudnätet ska vara snabbt, säkert och med god framkomlighet. Komforten 
ska vara hög och vägarna ska vara utan onödiga hinder. Detta betyder att cyklister ska, där 
det är möjligt, separeras från fotgängare så att färre konflikter mellan de två transportslagen 
uppkommer. Korsningar med motorfordon ska minst vara fartdämpade till 40km/h 
eller vara planskilda. Driftmässigt prioriteras dessa stråk vid halkbekämpning och vid 
sandupptagning på våren.
Lokalnätet är det uppsamlande nätet som kompletterar huvudnätet i våra bostadsområden. 
Fokus ligger på trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet och samspelet mellan fotgängare 
och cyklister är extra viktigt på detta nät.
I strategin redovisas allmänna kvalitetskrav som gäller vid ny- eller ombyggnation.

Parkeringsstrategi
Parkeringsstrategi för Kungsbacka Stad antogs av Kommunstyrelsen 2017-06-26. Parkering 
ska planeras på ett sätt att den möjliggör kombinationer av olika transportmedel. 
Parkeringsstrategin strävar efter att det ska vara en god tillgänglighet för alla trafikslag; 
bilister, cyklister, fotgängare och resenärer i kollektivtrafiken.
Parkeringsanläggningar ska kunna ha ett flexibelt användningssätt och planeras så att det 
finns ett samnyttjande av parkeringsplatser, där parkering för boende och kontor med fördel 
kan samnyttjas.
Cykel- och bilparkering ska vara väl avgränsande, funktionella vid full beläggning samt 
ha en god gestaltning även när de inte nyttjas fullt ut. För att göra cykling attraktivt ska 
cykelparkeringar vara väderskyddade och möjlighet att låsa fast cykeln ska finnas.
I Kungsbacka stad ska parkeringsregleringen medverka till att parkeringsplatserna nyttjas 
till tänkt ändamål. Det finns olika typer av parkering:
• Korttidsparkering är till för angöring (på- och avstigning, lastning och lossning) samt 

inköp eller korta ärenden
• Halvdagsparkering behövs för lite längre besök och ärenden till handel och service
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• Heldagsparkering är aktuell vid arbetsplatser och pendelparkering
• Dygnsparkering behövs för parkering vid bostaden och resecentra
I Parkeringsstrategin redovisas fasta parkeringstal för cykel vid bostäder samt flexibla 
parkeringstal för bil vid bostäder och verksamheter. 

Kunskapsinhämtning
Workshop
Inom programarbetet har en workshopserie genomförts på temat LIV-RUM-HUS. Arbetet 
har involverat 28 personer med olika roller såsom kommunala tjänstemän, fastighetsägare, 
intressenter samt konsulter. (Workshop planinriktning, White arkitekter 2018-10-04). 
Syftet med workshopserien har varit att landa i vilken roll programområdet ska ha i 
framtiden, för Kungsbacka tätort och för kommunen i stort, samt att samla in kunskap och 
formulera idéer och ingångar för att stärka programmet och det fortsatta planarbetet. 
Workshoptillfällena har baserats på en metod där fokus har legat på att först tänka liv, sedan 
rummen och sist husen. 
Vision

Ur arbetet har en vision formulerats med efterföljande konkretiserade inriktningar kring hur 
den kan uppnås. 
Visionen har delats upp i tre delar; det sociala vardagsrummet, det rörliga vardagsrummet 
och det omväxlande vardagsrummet. Dessa tre aspekter har i sin tur ett antal konkretiserade 
åtgärder koppade till sig för att kunna uppfylla visionen. Det handlar bland annat om att 
fokusera på trygga och inbjudande entréer, bygga utåtriktade bottenvåningar med många 
bostadsentréer och etablera ett sammanhållet aktiverande tvärstråk. Åtgärderna ligger som 
underlag för programförslaget.
Till de tre inriktningarna följer även fyra nyckelprojekt som ytterligare konkretiserar 
åtgärder som behövs för att uppfylla mål och vision som arbetats fram under 
workshoptillfällena. 
1. Öppet stadshus. Samlokalisera stadshuset med andra funktioner som kan samverka i rum 
och överlappa i tid. En social tyngdpunkt som aktiverar området kvällstid.
2. Det gröna hjärtat. Etablera i tidigt skede, ett parkstråk som lyfter boendekvaliteten i 
områdets mitt. Bygg ett centralt parkrum som mötesplats för föreningsliv och långvarig 
rofylld vistelse, luncher och picknick.
3. Lindens plats. Fokusera på att lyfta fram kvaliteter, funktioner och aktiviteter som kan 
bidra till en trygg och spännande entré till stadsdelen från innerstaden. En plats som är 
aktiv under hela dagen och kvällen. 
4. Tillåtande fickpark. Utveckla Hålabäcks närcentrum med tydligare rumsligt sammanhang. 
Etablera en robust och lekbar miljö som del av stråket mellan idrott- och evenemang i väst 
och skola i öst.

Dialog med fastighetsägarna
Under programarbetet har samtliga fastighetsägare inom programområdet bjudits in till 
samtal i syfte att fånga upp tankar och funderingar kring utveckling av området och 
framtida utbyggnad. De har även deltagit i ovan beskrivna workshoparbete. 

Social hållbarhet - nulägesanalys
Projektgruppen för planprogrammet och en förvaltningsövergripande grupp med fokus 
på social konsekvensanalys genomförde i augusti 2018 en analys för de teman som ingår i 
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den sociala värdecirkeln från Kungsbackas modell för social konsekvensanalys; Samvaro, 
Mångfald, Vardagsliv, Trygghet, och Mobilitet. Syftet var att diskutera vilka sociala 
möjligheter respektive risker/hot som kan uppstå med en utveckling och förändring av 
området. 

Mångfald
Området utgörs till största del av verksamheter. Bostäder finns i programområdets östra 
del och innefattar hyresrätter. Mindre livsmedelsbutik och snabbmatställen finns vid 
bostadsområdets närhet. Området bryts igenom av väldimensionerade vägar. De stora 
kvarteren och breda gatorna skapar barriärer för fotgängare som rör sig genom området. 

Vardagsliv
I programområdets närhet finns innerstaden med ett varierat utbud av butiker, restauranger 
och biograf med mera. Tåg- och busstationen finns 400 meter norr om programområdet. 
Kultur- och fritidsaktiviteter finns i närheten med simhall, ishall och teater i Aranäs 
stadsdel. 
Längs Söderå finns ett parkstråk med gång- och cykelbanor. Detta bryts dock upp av 
bilvägar och järnvägen. 
Arbetsplatser finns i området vid polishuset och övriga blandade verksamheter samt vid 
stadshuset Vägmästaren. 

Trygghet
Miljön inom programområdet är till stor del anpassad för bilismen. Stora trafikstråk 
behöver korsas för att ta sig genom området. Få naturliga mötesplatser finns inom området. 
Separerade gång- och cykelstråk finns igenom området längs Varbergsvägen samt längs med 
Söderå. Passager till väster om järnvägen sker via planskilda undergångar under järnvägen, 
vilka kan upplevas som otrygga. 

Mobilitet
Hållplats för buss finns längs med Varbergsvägen. 
Kungsbacka station ligger på gångavstånd. 

Samvaro
En kommunal lekplats finns i nordväst inom programområdet längs med Söderå. Utanför 
programområdet finns villaområden och grönytor. 
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Det sociala vardagsrummet 

• Bygg utåtriktade bottenvåningar med många bostadsentréer
• Etablera ett sammanhållet, aktiverande tvärstråk
• Fokusera på trygga och inbjudande entréer

Det rörliga vardagsrummet 

• Skapa en tydlig gatuhierarki som kopplar samman staden ge-
nom attraktiva gångstråk.
• Se Varbergsvägen som en livsnerv med potential
• Effektivisera markanvändningen genom multifunktionella par-
keringshus

Det rörliga vardagsrummet - varierad bebyggelse och mång-
fald i boendet

• Uppnå variation genom uppdelade kvarter
• Befolka området över dygnet genom att bygga boende för 
många olika målgrupper
• Förvalta och möt framtidens verksamheter

Vision - Morgondagens liv-
fulla vardagsrum 

Sydöstra Centrum ska utveck-
las från passage till en inbju-
dande entré i direkt anslutning 
till innerstaden. Morgonda-
gens centrala stadsdel har 
en mångfald av boende och 
verksamheter som möjliggör 
hållbara livsstilar. Här uppstår 
spontana möten i de gemen-
samma, grönskande vardags-
rummen.

Illustrationer av 
White Arkitekter>>
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Täthet
I det som räknas till Kungsbacka centrum bor idag cirka 1 000 personer. Del av 
programområdet räknas till detta. 

UN Habitat - fem principer för en hållbar stadutveckling.
UN-habitat, FN:s boende- och bosättningsorgan, har tagit fram fem principer för vad som 
krävs för en hållbar stadsbyggnad. Genom att mäta befintlig bebygglse eller ett förslag får 
man en snabb analys av hur hållbar stadsdelen är. De fem principerna omfattar:
•  Tillräckligt utrymme för gator och ett effektivt gatunät. Gatunätet ska täcka åtminstone 

30 procent av marken och åtminstone 18 kilometer gatulängd per kvadratkilometer.
•  Hög täthet. Åtminstone 15 000 invånare per kvadratkilometer, vilket är det samma som 

150 invånare per hektar.
•  Funktionsblandning. Åtminstone 40 procent av golvytan i varje stadsdel ska vara till för 

verksamheter.
• Social blandning. Tillgång på bostäder i olika prisklasser och upplåtelseformer i varje 

stadsdel för att husera människor med olika inkomster; 20 till 50 procent av den totala 
boendeytan ska vara reserverade för billiga bostäder; och golvytan för en upplåtelsesform 
ska inte omfatta mer än 50 procent av den totala golvytan för alla bostäder i området.

• Begränsad markanvändningsspecialisering. Detta för att begränsa monofunktionella 
kvarter eller stadsdelar; monofunktionella kvarter ska täcka mindre än 10 procent av 
marken i alla stadsdelar.

Jämförelse av tre utbyggnadsområden inom Kungsbacka tätort. Kolla parkstad, Aranäs etapp 2, 3 
och 4 samt aktuellt planprogram för Sydöstra centrum. 

Kolla parkstad

75 inv./ha

Aranäs 
etapp 2, 3 
och 4 

200 inv./ha

Sydöstra Centrum 

150 inv./ha
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Programförslag
Planprogrammet föreslår en utveckling där nuvarande glesa verksamhetsområde omvandlas 
till blandad stadsbebyggelse. Blandning kommer att finnas i användningsområden, 
gestaltning, skala och upplåtelseform. Området kommer att kompletteras med det 
som saknas idag såsom bostäder, arbetsplatser, upplevelserika stråk, grönstruktur och 
mötesplatser. 
Programområdet ligger centralt i Kungsbacka med närhet till stationen och innerstaden. 
Med tydliga och trygga kopplingar kan den nya stadsdelen knyta ihop centrum och tillskapa 
miljöer som kan komplettera utbudet i Kungsbacka vad gäller stadsmässig bebyggelse. 

>>Arkitektbyrån Design
Volymstudie över programområdet visar en möjlig utbyggnad. Sett från nordväst.
Programförslaget ger cirka 150 000 kvm bruttoarea (BTA). Studien visar en möjlig blandning inom 
området där kontor/verksamheter illustreras i blått. Bottenvåningar med verksamheter i rött. 
Kommunal service i grönt och bostäder i beige. I denna volymstudie utgör cirka en tredjedel av 
bruttoarean verksamheter. Skälig mängd och placering behöver studeras vidare.

fördelningen mellan dessa och färre bostäder möjliggörs. Programkartan pekar på blandad 
stadsbebyggelse inom större delar av programområdet vilket innebär att bostäder, kontor, 
kommunal service möjliggörs men inte den exakta fördelningen. Detta behöver studeras 
vidare i kommande skeden. Utbyggnaden av planprogrammet är beroende av intresse hos 

Blandad stadsbebyggelse

En blandning av till exem-
pel bostäder, butiker, kon-
tor och restauranger. Det 
får också gärna finnas en 
variation i husens stil och 
höjd. En blandad stads-
bebyggelse har offentliga 
rum där det är lätt för alla 
att mötas och det finns liv 
och rörelse både på dagen 
och kvällen.

Idag bor endast tusen personer i det som benäms som 
centrum i Kungsbacka. De områden som utvecklas inom 
centrumavgränsningen bör utformas för att stärka innerstaden 
och med tillskott av boende som kan utgöra underlag för 
kommersiell och kommunal service i Kungsbacka centrum. 
Programmets intentioner ska tas upp i de efterföljande 
detaljplanerna i föreslagen etappordning. Programmet visar 
på en färdig utbyggnad av cirka 1 000 till 1 300 bostäder. 
Detta kan ge ett tillskott av upp mot cirka 2 600 invånare 
centralt i Kungsbacka.
Finns behov av större andel arbetsplatser/kontor påverkas 
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fastighetsägare och möjlighet att omlokalisera verksamheter som idag finns på platsen, 
exempelvis Räddningstjänsten. 

Stadsbild
Programområdet kommer att byggas ut i etapper vilket innebär att varje del av utbyggnaden 
tillåts sätta en egen arkitektonisk prägel på området. Variationen och mångfalden 
blir en tillgång för stadsdelen och en viktig del i att skapa en levande blandstad. En 
funktionsblandning behöver finnas med bostäder, service och verksamheter. 
För att uppnå en levande stadsdel krävs ett underlag av människor som kan befolka 
området och hålla liv i service och verksamheter. Tätheten i bebyggelsen behöver vara 
hög och samtidigt utgå från en trivsam stadsmiljö i ögonhöjd. Höjderna på tillkommande 
bebyggelse bör variera från fem till sju våningar eller högre i knutpunkter och viktiga noder. 
Hushöjderna ska utgå från platsens betydelse och funktion samt stads- och gaturummets 
proportioner och skala. 

Gaturummet utgör en viktig plats för möten och 
interaktion. För att skapa livfullhet och trygghet inom 
området över olika tider på dygnet krävs inbjudande 
och aktiva kantzoner för vistelse. 
Levande bottenvåningar, Illustration White arkitekter

Programområdet kompletteras med en kvarterstruktur med lokaler och verksamheter 
i bottenvåningarna där fokus ligger längs utpekade stråk och mötesplatser. Byggnader 
placeras i gatuliv. Inga impediment eller otydligheter ska finnas i gränsen mellan bebyggelse 
och allmän plats. Gaturummet utformas på de gåendes villkor och ska uppfattas som 
attraktivt, aktivt och tryggt. 
Vid platsbildningarna krävs att utformning på byggnaderna tar hänsyn till solförhållanden 
och att bebyggelsen ramar in de offentliga platserna. 
Studier av mötet med befintlig bebyggelse är viktiga i det fortsatta arbetet. 

Tvärstråk och målpunkter
Den nya bebyggelsen knyter samman befintliga bostadsområden med innerstaden vilket gör  
stråk och kopplingar genom området mycket viktiga. 
Genom att utforma området med en struktur av mindre kvarter skapas en väv av 
kvartersgator där gång- och cykeltrafikanter kan röra sig genom området via flera alternativa 
vägar. Det kontinuerliga gatunätet ska binda samman programområdet med sin omgivning 
och ska göra det möjligt att bygga vidare på Kungsbacka centrum även utanför programmets 
gränser.
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Genom programområdet har ett gent huvudstråk identifierats som viktigt att utveckla. 
Detta ska utgöra huvudlänken mellan innerstaden och Hålabäck för fotgängare och 
cyklister. Stråket kan samla invånare och besökare i ett tryggt och upplevelserikt rum. 
Längs med stråket ska strategiskt placerade platsbildningar i form av mindre torg och 
parkytor finnas. 
Fyra platser är utpekade där extra fokus i utformning krävs, se illustration nedan. Dessa 
platser behöver vara väl avvägda i storlek och innehåll och ramas in av bebyggelse med 
aktiva och öppna bottenvåningar. 
•  Plats nummer 1 är en urban park. Den utgör entrépunkt från innerstaden och kopplar 

samman ytorna mellan Söderån och den tillkommande bebyggelsen. 

Skiss över programområdets gena stråk, platsbildningar markerade 1-4. Illustration White 
Arkitekter. 

1

2
3

4

Aranäs stadsdel

• Plats nummer 2 utgörs av en bostadsnära park. Den ligger strategiskt placerad längs med 
de utpekade stråken genom området. Parken bör ha en funktion som mötesplats med till 
exempel multifunktionella ytor för rekreation året runt och med en karaktär av grön oas 
för ett varierat växt- och djurliv. För att uppnå målen som social mötesplats och grön oas 
behöver den bostadsnära parken ha en tillfredsställande storlek. 

• Plats nummer 3 utgörs av ett stadsmässigt livfullt rum. Platsens funktion är att skapa rum 
för mötesplats vid en punkt där mycket människor förväntas röra sig. 

• Plats nummer 4 är en del av stråket mellan idrott- och evenemang väster om järnvägen 
och skola i öst. Stråket kan präglas av aktivitet, möjligheter för möten och bör fokusera 
på en trygg och grön koppling. Hålabäcks närcentrum utvecklas med tydligare rumsligt 
sammanhang. 

Grönkopplingar
Stråk mellan parker, naturområden, målpunkter och mötesplatser ska tydliggöras och 
tillgängliggöras. Bostadsnära grönområden och parker ska vara enkla att nyttja i vardagen 
och gärna kunna nås inom 300 meter från bostaden. Platser och områden ska, där det 
är möjligt, utformas så att de blir användbara för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga.
Den befintliga allén längs med Varbergsvägen omfattas av biotopskydd. Dispens kan ges 
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från länsstyrelsen om träden behöver tas bort på grund av utbyggnad av Varbergsvägen. 
Även om det är svårt att fullt ut kompensera för den förlust för den biologiska mångfalden 
som ett borttagande av allén innebär, skulle en lämplig kompensationsåtgärd vara att 
plantera en ny allé längs med Varbergsvägens nya placering.
I gatumiljö, där skötselintensiteten ofta är högre samt att det går att styra val av trädsort bör 
avstånd mellan trädstam och fasad vara minst fyra meter för att undvika konflikt mellan 
trädkrona och fasad. 

Verksamheter
Kommersiella funktioner som handel och café/restauranger är en stor källa till liv på gator 
och torg. Det är viktigt att möjliggöra för livet att ”spilla ut” och ta plats i det offentliga 
rummet genom uteserveringar eller annonsering av varor, men med säkrad tillgänglighet. 
En mångfald i verksamheter bidrar till ett levande stadsrum. Nya torg eller platsbildningar 
utvecklas vid naturliga noder inom den tillkommande strukturen där viktiga stråk möts. 
Innerstaden kommer även fortsättningsvis vara den stora tyngdpunkten för handel och 
kommersiell service.
Placering och utveckling av större etableringar av arbetsplatser som kontor behöver studeras 
vidare ur ett större perspektiv. Planprogammet möjliggör för en blandad stadsbebyggelse i 
större delarna av programområdet vilket innebär att bostäder, kontor, handel med mera kan 
utvecklas om behov finns. När hela programområdet är utbyggt är målet att det ska bestå av 
en tredjedel kommersiella lokaler.
All bebyggelse inom programområdet ska utvecklas stadsmässig och formmässigt följa 
stadsbilden i skala och möte med gata såsom beskrivet under rubriken Stadsbild. 

Kommunal service
Utbyggnaden av centrala Kungsbacka kräver att kommunal service går hand i hand med 
det ökade bostadsunderlaget. En stadsmässig bebyggelse kan dock vara svår att kombinera 
med ytkrävande verksamheter. För att inte barnens utemiljöer ska behöva minska per barn 
behöver förskoleenheterna vara små inom programområdet. Genom samlokalisering av 
olika kommunala verksamheter, exempelvis förskola och äldreboende i samma byggnad, ges 
möjligheter att tillskapa dessa servicefunktioner och samtidigt klara centrumutbyggnadens 
krav. 
Kommunala lokaler kan även samnyttjas under de tider som de inte används för den 
ordinarie verksamheten till föreningslivet eller privatpersoner. 

Utbildningslokaler
Inom programområdets närhet, i anslutning till grönområden, finns idag förskola och 
grundskola. En utveckling av dessa utbildningslokaler kan omhänderta tillkommande behov 
av utbildningslokaler. 
Hålabäcksskolan behöver på sikt byggas ut för att inrymma fler elever än idag. Behov finns 
av skola för 800 elever. För att lösa en idag ansträngd trafiksituation till och från skolan och 
även ge möjlighet för skolan att expandera föreslår programmet att skolan byggs ut västerut 
ned mot ytan där idag en matvarubutik ligger. Detta ger möjlighet att på sikt utveckla 
ytorna öster om skolan med idrottshallar och uteyta för eleverna. 

Social omsorg
Programmet pekar inte ut specifika ytor för bostäder med särskild service, trygghetsboende 
eller äldreboende. Dessa kan integreras i tillkommande bebyggelse och behöver då följa 
samma struktur och krav som annan kompletterande bebyggelse. Inom programområdet 
finns behov av ett äldreboende, 6 platser i gruppbostad och 10 servicelägenheter och 
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möjliggörs för i utbyggnadsetapp 2. Samnyttjande av äldreboende och förskola ses som en 
möjlighet att effektivsera både markavtrycket och funktionerna. 
Boende med särskild service kräver inga specifika bestämmelser i en detaljplan. 

Stadshuset Vägmästaren
Det som idag är stadshuset Vägmästaren kan även i fortsättningen komma att inrymma 
lokaler för kommunens tjänstepersoner i form av ett nytt stadshus på platsen. Då  behöver 
befintlig byggnad byggas ut till sammantaget 800 arbetsplatser. Tillbyggnad kan då ske i 
anslutning till den befintliga bygganden. Då detta stadshus skulle utgöra det mer interna av 
två stadshus i Kungsbacka väntas få besökare från allmänheten söka sig till de kommunala 
funktioner som skulle lokaliseras hit.  
Då beslut ännu inte är fattade angående ovan beskrivna utbyggnad av ett nytt stadshus kan 
byggnaden och fastigheten komma att utvecklas på liknande vis men med ett annat innehåll 
exempelvis ett företagshotell med ett stort antal kontorsplatser.
För att den nya kontorsbyggnaden inte ska upplevas som en stängd plats förordas 
att lokalerna kan samnyttjas, där verksamheter kan få tillgång till lokaler som aulor 
och mötesrum utanför kontorstid. Detta skapar mer liv och rörelse i och omkring 
kontorsbyggnaden och på de kringliggande gatorna och stråken. 

Trafik
Planprogrammet syftar till att skapa ett närmare centrum med stadsmässiga trygga 
miljöer. Med god tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter och kollektivtrafiken. Där 
Varbersvägen utvecklas och fyra körfält möjliggörs. Programområdet är i nära anslutning till 
Kungsbacka resecentrum, vilket möjliggör för ett resande både lokalt och regionalt. 

Trafik idag och prognos
En trafikutredningen för programområdet är framtagen, Förvaltningen för 
Teknik 2019-02-14. Trafikutredningen utgår från hur trafiken ser ut idag 
och prognostiserar framtida trafiklösningar för år 2040 utifrån denna bild. 
Trafikutredningen har som utgångspunkter att trafiken förbi Kungsbacka resecentrum 
ska minskas och istället flyttas över till stråket Varbergsvägen – Söderåleden.                                                                                         
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Genomfartstrafiken på Syréngatan och Lantmannagatan ska minskas för att skapa goda 
boende- och levnadsmiljöer och Varbergsvägen ska breddas till fyra körfält.  
En utbyggnad enligt programförslaget medför en ökning av trafikmängderna på 
samtliga gator. Störst ökning beräknas bli längs Varbergsvägen och Hantverksgatan. 
Förslag på åtgärder i trafikstrukturen innebär att Lantmannagatan får en ny anslutning 
till Varbergsvägen i trafiksignalkorsingen strax norr om befintligt läge. Ombyggnad av 
gatustrukturen föreslås även i området runt Blomstergatan och Rosengatan för att minska 
genomfartstrafiken på Syréngatan och för att frigöra mark för framtida exploatering 
och utveckling av områdena runt gatorna. Med dessa åtgärder kan kapaciteten för 
genomfartstrafik genom området säkerställas för bilister. 

Trafik på längre sikt
Programförslaget behöver vara flexibelt inför framtiden. Den teknikutveckling som är på 
väg är svår att förutse konsekvenserna av. Den yta som vi idag bedömer som nödvändig 
för att klara kapacitetsbehovet för biltrafik kan inom ett tiotal år på grund av förändrade 
behov och beteenden bedömas annorlunda. Fler trafikanter kan exempelvis vara i behov 
av snabbare och mer effektiv kollektivtrafik. Det är därför viktigt att planeringen av 
gaturummen utgår från en flexibel grundtanke där körfält kan ändra funktion i takt med 
behov. 

Huvudgata - Varbergsvägen
En av planprogrammets inriktningar är att bygga bort barriärer och koppla samman 
områden. För att minska Varbergsvägen som barriär behöver kopplingarna över gatan öka 
och stärkas. Samtidigt är Varbergsvägen utpekad som trafikled för trafik genom Kungsbacka 
som inte har sin målpunkt inom programområdet. Gatan föreslås breddas till fyra körfält 
för att kunna möta de kapacitetskrav som vi idag vet om. För att kunna kombinera 

36,5 meter
36,5 meter

Trafik på längre sikt; Området och Varbergsvägen som en målpunkt, verk-
samheter i bottenvåningarna, kopplingar över Varbergsvägen. Kollektivtrafik 
eller parkering har möjlighet att nyttja körfält på längre sikt.

Trafik idag och prognos; Programområdet uppfattas inte som en målpunkt, 
Varbergsvägen är en genomfartsled, få störningar påverkar trafiken, fåtal 
kopplingar över gatan, fyra körfält för bil- och kollektivtrafik. 



36  Planprogram Sydöstra centrum Planprogram Sydöstra centrum  37

Varbergsvägen som genomfartsled med en stadsmässig centrumutveckling behöver antalet 
störningar vägas mot antalet kopplingar över gatan. 
Programförslaget innebär att hållplatsläget placeras centralt längs med gatan vid föreslagen 
ny koppling för fotgängare och cyklister över Varbergsvägen. De nya anslutningarna från 
kvartersgatorna regleras enkelriktade ut från kvarteren för att minimera störningen på 
Varbergsvägen. Trafikutredningen pekar på att det inte bör vara fler än fyra utfarter per sida 
för att inte påverka trafikföringen.
Kantstensparkering längs med Varbergsvägen innebär en störning för trafiken som använder 
Varbergsvägen som genomfartsled men gör det samtidigt möjligt att stanna längs med 
gatan inom området. Fördelar med parkering längs med gatan är förbättrade möjligheter för 
etablering av livskraftiga verksamheter som vetter mot Varbergsvägen. För att klara dagens 
kapacitetskrav bedömer trafkutredningen att parkering längs med gatan inte är möjligt.  
En breddning av Varbergsvägen till fyra körfält kan utformas på olika sätt och exakt 
placering behöver studeras utifrån dess konskevenser. Då Varbergsvägen ligger inom de 
centrala delarna av Kungsbacka bör marken nyttjas effektivt och eventuella impedimenet 
och överytor ska undvikas. Bebyggelsen utefter Varbergsvägen ska placeras som inramning 
av gaturummet och ges ett sammanhållet stadsmässigt uttryck. 
Den västra sidan av gatan har kommunen inte rådighet över eftersom den ägs av privata 
aktörer. Längs den östra sidan ligger ledningar som vid en utbyggnad av gatan åt öster 
behöver flyttas. Eventuellt kan ledningsboden påverkas. Även de trädalléer som kantar 
Varbergsvägen idag behöver troligtvis ta ned och ersättas i och med ombyggnad av gatan. 

Lokalgator - Lantmannagatan och Syréngatan
Inom programområdet utgör Syréngatan och Lantmannagatan lokalgator. Idag har dessa 
gator en utformning som uppmanar till höga hastigheter för bilister. Utformningen av 
gatorna bör därför förändras för en bättre boendemiljö, trygghet och säkerhet. Syréngatan 
kompletteras med gång- och cykelväg på västra sidan och Lantmannagatan kompletteras 
med en trottoar på den östra sidan. Bebyggelsen placeras i liv med gaturummet.  

Inspiration på huvudgata. Fotot visar Hovås allé, fyrfilig 
stadsgata kantad av bostäder med verksamheter i botten-
våningarna. 

Inspiration, kvartersgata. 
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Kvartersgator
Kvartersgator är del av den nära boendemiljön. De bör ges en mer intim utformning med de 
boende i fokus. 

Gång- och cykeltrafik
Programområdet är centralt och nära ur ett fotgängar- och cyklistperspektiv då viktiga 
målpunkter som Resecentrum, innerstaden och kommunal service finns att nå inom kort 
avstånd.
Programförslaget innebär att gång- och cykelförbindelserna blir goda då vägnätet byggs ut 
inom området. Prioritet ligger på att tillskapa ett gent och lättförståeligt gatunät för gång- 
och cykeltrafikanter där barriärer har minimerats. Ett sammanhängande cykelnätverk som 
förbinder målpunkter och skapar goda kopplingar till kringliggande områden eftersträvas.  
Huvudcykelstråket längs med Varbergsvägen kompletteras inom programområdet. Att 
arbeta för att separera gångtrafikanter från cykeltrafiken är viktigt på huvudcykelnätet för 
att uppnå hög attraktivitet och framkomlighet för cyklister, samt trygghet för fotgängare.

Kollektivtrafik
Genom en breddning av Varbergsvägen ges möjlighet att omhänderta ett ökat kollektivt 
resande. För att möjliggöra nära åtkomst till de centrala delarna av programområdet placeras 
hållplatsläget vid mitten av sträckningen av Varbergsvägen. Hållplatsläget sammanfaller då 
med huvudstråket för gång och cykel genom området. 

P

P

P

Placering av samnyttjade parkeringshus

Parkering
Cykelparkering

Gällande parkeringsstrategi för Kungsbackas centrum ska följas. 
Bilparkering
Förslaget syftar till att förädla ytorna inom programområdet med stadsmässiga kvaliteter. 
Därmed kommer stora ytor för markparkering inte fortsatt vara lämpliga. 
Parkeringshusen kan med fördel kombineras med andra verksamheter. Taken på 
parkeringshusen kan utgöra yta för träning, odling eller samvaro. 
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För att våningarna i ögonhöjd inte ska upplevas som slutna kan verksamheter placeras i 
nedre plan. 
Platser möjliga för gemensamma friliggande parkeringshus pekas ut inom programområdet. 
Dessa platser ligger framförallt i bullerstörda lägen med koppling till de mer trafikerade 
stråken där de även kan utgöra skydd för bostadsbebyggelse. Kvartersgatorna i området 
behöver därmed inte belastas av en stor andel genomfartstrafik. 
Verksamheter och bostäder kan samnyttja parkering i stor mån då dessa gruppers behov 
av att parkera ofta infaller vid olika tidpunkter på dygnet. Detta innebär att antalet 
parkeringsplatser kan minimeras men att parkeringstalet ska följas. Intressenter inom 
programområdet kommer vid utbyggnad ansvara för att parkeringsbehovet uppfylls. I 
och med dess centrala läge med närhet till både regional och lokal kollektivtrafik bedöms 
parkeringstalet kunna hållas lågt.  

Gällande parkeringsstrategi för Kungsbackas centrum ska följas. 
Programförslagets påverkan på vägnätet, kommunalt/statligt
Programområdets placering nära kollektivtrafik i form av interna bussar och regionala tåg 
ger möjlighet att leva en hållbar livsföring i området utan att äga en bil. Ytterligare satsning 
på kollektivtrafik i form av prioriterade körfält för bussar och signalreglering för prioritet för 
kollektivtrafik kan föra över resenärer till ett mer kollektivt resande och avlasta vägnätet. 

Teknisk försörjning
Tekniska anläggningar
Tekniska anläggningar ska gestaltas på ett sådant sätt att de bidrar till stadsmiljön. Detta 
innebär att höga krav ställs på utformning av den enskilda byggnaden och att placering 
av dessa byggnader noga måste studeras för att i största möjliga mån tillföra kvaliteter till 
området. 
Den teknikbod som finns placerad inom kvarteret Vägmästaren kan med fördel 
gestaltningsmässigt anpassas till sitt nya sammanhang.  

Dagvatten 
I området planeras en blandad stadsbebyggelse med bostäder och olika verksamheter som 
oftast inkluderar stor andel av hårdgjorda ytor. Eftersom industriområdet redan är bebyggt 
ska omvandling inte resultera i ökning av hårdgjorda ytor utan ambitionen är att få in gröna 
ytor i bebyggelsen. 
Föreslagen dagvattenlösning efter en exploatering utgår ifrån att avleda huvuddelen av 
dagvattnet mot Söderån för att avlasta ledningsnätet som går mot Aranäsområdet och 
vidare till Kungsbackaån. Rening och fördröjning av dagvatten ska eftersträvas, det finns 
även behov av förnyelse och förstärkning av ledningsnät för dag-, spill- och dricksvatten i 
området. Föreslagen lösning innebär att det anläggs tre huvudledningsstråk i de planerade 
gatorna som löper genom området. Dessa ledningar mynnar i Söderån. Resterande delar 
som avleds mot Aranäsområdet blir avsevärt mindre vilket medför en avlastning på detta 
ledningsnät vilket är positivt. Höjdsättningen av det nya området blir av avgörande betydelse 
för att skapa en säker dagvattenhantering. Byggnader skall placeras på högre nivå än gata. 
Ytliga rinnvägar ska hållas fria för att undvika skador på byggnader och viktig infrastruktur 
när kapaciteten i ledningsnätet överskrids vid extrem nederbörd. Dagvatten från området 
ska renas och trög avledning ska eftersträvas i enlighet med kommunens dagvattenpolicy.
En mer detaljerad dagvattenutredning kommer att behöva upprättas i detaljplaneskedet. 

Vatten och värme 
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Ny bebyggelse kan kopplas på befintligt ledningsnät som finns utbyggt i området. 
På grund av förändringar i Varbergsvägens utbredning kan ledningar behöva justeras efter 
de nya förhållandena. 

El och tele

Ny bebyggelse kan kopplas på befintligt ledningsnät som finns utbyggt i området. 
Avfall
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.
Återvinningsstationen omlokaliseras med fördel inom programområdet till plats längs med 
järnvägen.  

Skydd mot höga vattenstånd
Utgångspunkt i planeringen av området är att anpassa bebyggelsen efter en högsta havsnivå 
på +3,5 meter för att möta effekterna av klimatförändringarna.

Markförhållanden
Förorenad mark
Miljöteknisk markundersökning ska utföras i samband med fortsatt detaljplanarbete.

Geotekniska förhållanden
Den översiktliga geotekniska utredningen som är framtagen under programarbetet 
rekommenderar följande: 
• I östra delen av utredningsområdet är djupet till fast botten mindre än i den västra delen. 

Grundläggning av tyngre byggnader rekommenderas utföras med spetsburna pålar av 
betong i östra delarna av området där djup till berg är något mindre.

• Grundläggning av lättare byggnader/konstruktioner rekommenderas ske som för 
tyngre byggnader alternativt med mantelburna pålar av betong/trä i områden utan 
pågående sättningar. Ytterligare utredning krävs för dimensioneringsförutsättningar för 
grundläggning.

• Vid beräkning av påhängslaster på pålar ska hänsyn tas till eventuella uppfyllnader som 
gjorts och som orsakar sättningar.

• Inom området finns flera större och känsliga ledningar vilket behöver beaktas vid 
placering av byggnader samt utförande av pålning och schakt.

• Söderå i områdets norra del kan innebära en restriktion för anläggningar och 
markfyllnader på grund av stabilitetsförhållanden, något som bör utredas vidare i 
detaljplansskedet.

• Järnvägen (Västkustbanan) kan påverka genom markvibration byggnader med höga 
vibrationskrav, t.ex. bostäder. Kontor eller andra anläggningar rekommenderas närmast 
denna sträcka. Vibrationsutredning rekommenderas i senare skeden.

En mer detaljerad geoteknisk utredning ska göras i samband med fortsatt detaljplanearbete. 

Hälsa och säkerhet
Buller 
Byggnader som uppförs i bullerutsatta lägen behöver studeras väl avseende placering och 
utformning. Den nya bebyggelsen i gatuliv utformas med tysta gårdsmiljöer. 
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Risk
Utgångspunkt i programförslaget är att ett område på 30 meter från järnvägen är fritt från 
bostadsbebyggelse. Därefter finns möjlighet att placera byggnader förutsatt att erfordrade 
åtgärder vidtas. För planering av ny bebyggelse av blandstadskaraktär nära Västkustbanan 
måste en riskanalys genomföras. 
Skyddsbarriär mot väster finns idag planerad i och med utbyggnaden av västra sidan av 
järnvägen. Eventuella behov av åtgärder på den östra sidan utreds i detaljplaneskedet.

Bränslestation
Nuvarande utformning och användning av bränslestationen kräver ett skyddsavstånd på 
25 meter mellan ny bebyggelse och lossningsplats för tankbilar. I det fall en bränslestation 
kommer att finnas kvar inom området bör den på sikt anpassas för att kunna kombineras 
med den stadsutveckling som planprogrammet föreslår. Detta kan till exempel innebära att 
brandfarliga och explosiva ämnen inte längre kommer att vara lämpliga att tillhandahållas 
till försäljning. 

Etappindelning
Programförslaget innebär att det tillkommer cirka 1 300 bostäder inom 15 år. Omräknat 
till tillkommande människor handlar det om en befolkningsökning på cirka 2 600 invånare 
inom Kungsbacka centrum. 
Området byggs ut etappvis med infrastruktur såsom lokalgator och kvartersgator som är 
kopplade till utvecklingen samt även utbyggnad av torg och park. Etappkartan redovisar 
planerad utbyggnad av programmet. Beskrivning av de olika delområdena följer nedan.
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Bostadsnära park
Den bostadsnära parken följer stråken genom 
området. 
Parken bör ha en funktion som mötesplats 
med till exempel multifunktionella ytor för re-
kreation året runt och gärna med en karaktär av 
grön oas för ett varierat växt- och djurliv.

1 Urban park
Vid entrépunkten från innerstaden till program-
området kan en urban park utvecklas. 
Även rummet som bildas mellan parkeringshu-
set och Söderå behöver ägnas särskild omtanke 
i sin utformning för att upplevas trygg och 
livfull.  

Etapp 1 - Entrén från innerstaden, del av tvärstråket och ny Varbergsväg.
Den första utbyggnaden av programmet börjar från norr. Här kopplas området till 
innerstaden. Kopplingen sker via en tunnel under järnvägen och trygghet är därför en viktig 
faktor att bibehålla och utveckla i denna del.
I den första utbyggnadsetappen kommer en blandning av bostäder, arbetsplatser och service 
att byggas, samt minst ett parkeringshus. Tvärstråket och två av dess platser utvecklas i 
denna etapp.
Den norra delen av Varbergsvägen förändras genom fyrvägskorsning samt breddning. En 
eventuell uträtning av Lantmannagatan mot Hantverksgatan behöver låsas i denna etapp. 
På längre sikt är det troligt att även verksamhetsområdet söder om programområdet 
kommer att utvecklas till blandad stadsbebyggelse. Det är därmed viktigt att de val som 
görs inom området fungerar med en utbyggnad söderut och kan byggas vidare på i stråk och 
struktur. 

2

Inspirationsbilder>>

Till kommande detaljplanearbete etapp 1

Riskutredning kan behövas för att utreda eventuella åtgärder inom den urbana parken.

Gestaltningsprogram ska tas fram i samband med denna etapp för att ta ett samlat grepp gällande gestalt-
ningsfrågorna för hela området. 

Strandskydd måste upphävas när ny detaljplan tas fram.

Lantmannagatan kompletteras med trottoar på den östra sidan.

Utveckling av drivmedelsstationen är avgörande för att möjliggöra för etablering av bostäder och andra verk-
samheter i närmiljön. Hantering av flytande drivmedel medför säkerhetsavstånd och rikser.

Se även övergripande medskick till detaljplanearbetet på sid. 50-51.
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Utveckling av entrépunkt till om-
rådet. Koppling mot innerstaden, 
Söderå, ny bebyggelse att ta hänsyn 
till. 

Ny vägdragning av Lantmannaga-
tan. Bryter till viss del kopplingen 
mellan bostadsområdet och 
parken men genom god utform-
ning av gaturummet kan hastig-
heter hållas nere och barriäref-
fekter minimeras. 
Bebyggelse längs med gatan för 
att skapa ett tryggt stadsmässigt 
gaturum. 

En ombyggnad av korsning 
Lantmannagatan/Hantverksga-
tan till rätvinklig fyrvägskors-
ning är att föredra ur trafiksä-
kerhetssynpunkt. Kommunen 
har dock inte helt rådighet 
över påverkade fastigheter. 
Fyrvägskorsningen kan bli 
aktuell först vid utbyggnad av 
området söder om program-
området. 
Kartan visar de två alternativa 
vägdragningarna. 

Omlokalisering av bränslestation 
nödvändig för att utveckla denna 
del enligt programintentionerna. 

Drivmedelsstationen längs med Varbergs-
vägen i söder har en placering som kan bli 
problematisk utifrån att bostäder närmar sig. 
Verksamheten kan utvecklas mot att inte 
innefatta vätskor och ämnen som kräver risk-
avstånd och är i så fall förenlig med utveck-
lingen. 

Etapp 1>>

Omlokalisering av räddningstjänsten 
nödvändig för att utveckla området en-
ligt programintentionerna. Utrycknings-
vägar måste vara framkomliga under 
hela byggtiden om omlokalisering inte 
gjorts.
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Etapp 2 - Östra sidan av Varbergsvägen och möte med skolan
En förutsättning för utveckling av etapp 2 är att Räddningstjänsten har omlokaliserats. 
Kommunen äger stora delar av marken inom denna etapp, privata fastighetsägare äger 
fastigheterna där livsmedelsbutiken och stadshuset Vägmästaren idag finns. 
Trafiksituationen vid Hålabäcksskolan ses över i samband med utbyggnaden av etappen. 
Befintlig koppling söderut till Rosengatan flyttas närmare befintliga bostäder och skapar en 
säkrare trafiklösning på Syréngatan. Detta ger även goda förutsättningar för att i en framtid 
bygga vidare på centrumnära stadsutveckling söder ut i stråket längs med Varbergsvägen. 
Livsmedelsbutiken som idag finns placerad i en lägre friliggande byggnad nedanför 
Hålabäcksskolan kan med fördel flyttas närmare Varbergsvägen vilket ger butiken ett 
bättre läge för sin verksamhet och möjlighet till större lokaler. Byggnaden kan med fördel 
byggas samman med ett parkeringshus i fler våningar ovanpå. Ovanpå parkeringshuset ges 
möjlighet att utveckla ytan för exempelvis odling, gym eller uteplats. 
Ytan nedanför skolan kan då tas i anspråk till en utbyggnad av Hålabäcksskolan och 
möjlighet att skapa en tryggare trafiklösning för de barn som ska ta sig till och från skolan. 
Blomstergatan omvandlas till stråk för gång- och cykeltrafikanter och ersätts av infart 
närmare Rosengatan. 
Två platsbildningar pekas ut som viktiga i detta område. Nummer tre är placerat i en nod 
där flera kopplingar möts. Kopplingen över Varbergsvägen, hållplatsläge, anslutning mot 
stadshuset. Platsen ska utformas stadsmässigt och ta tillvara på dess livfulla placering. 
Plats för utbyggnad av kommunal service finns i etapp tre. Exakt placering får studeras 
vidare i detaljplan. Äldreboende i kombination med en mindre förskola ses som lämpligt. 
På längre sikt är det troligt att även verksamhetsområdet söder om programområdet 
kommer att utvecklas till blandad stadsbebyggelse. Det är därmed viktigt att de val som 
görs inom området fungerar med en utbyggnad söderut och kan byggas vidare på i stråk och 
struktur. 

Stadmässigt livfullt rum - placerat i en 
nod där flera kopplingar möts. Kopp-
lingen över Varbergsvägen, hållplatsläge, 
anslutning mot stadshuset. Platsen ska 
utformas stadsmässigt och ta tillvara 
på dess livfulla placering. 

Stråk mellan idrott- och evenemang väs-
ter om järnvägen och skola i öst. Stråket 
kan präglas av aktivitet, möjligheter för 
möten och bör fokusera på en trygg och 
grön koppling. Hålabäcks närcentrum 
utvecklas med tydligare rumsligt sam-
manhang. 

3 4

Inspirationsbilder>>
Klättrin

g/bouldering

Målarvägg

Skyddande 
tak

Lek, 
samlingsplats

Flexibel 
aktivitetsyta

Hängplats

Illustration White arkitekter
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Rosengatans infart flyttas österut. 
Fyrvägskorsning mot Syréngatan. 
Hämta och Lämna till skola och 
förskola sker närmare Syréngatan/
Rosengatan för att skapa en trafik-
säkrare lösning.  

Tvärstråk genom området. 

Kommunal service, äldreboende 
och förskola som byggs i denna del 
ska följa stadsbilden. 

Livsmedelsbutik får ny placering 
och byggs ihop med parkeringshus. 
Taket på byggnaden kan nyttjas 
som gemensamhetsyta för odling, 
gym eller uteplats. 

Entrépunkt till skolan. Hämta och 
lämna.  

Hålabäcksskolan ges möjlighet att 
bygga ut västerut. Vilket skapar 
en tryggare, säkrare och tydligare 
entré till skolan. 

Till kommande detaljplanearbete etapp 2

Strandskydd måste upphävas när ny detaljplan tas fram.

Syréngatan kompletteras med trottoar på den västra sidan.

Den teknikbod som finns placerad inom kvarteret Vägmästaren kan med fördel gestaltningsmässigt anpas-
sas till sitt nya sammanhang.

Skanova har ett större stråk med kablar och kanalisation längs med Varbergsvägen samt ett antal kablar 
inom planområdet. Kontakt med ledningsägare ska ske i tidigt skede om ledningar behöver flyttas.

Omlokalisering av räddningstjänsten krävs.

Lokalsamordnare från Serviceförvaltningen involveras i tidigt skede ang. kommunal service.

Se även övergripande medskick till detaljplanearbetet på sid. 50-51.

Utbyggnad av kontorslokaler.
Samlokalisera kontor med 
andra funktioner som kan 
samverka i rum och överlap-
pa i tid. En social tyngdpunkt 
som aktiverar området 

Etapp 2>>

Del av parkstråk längs med 
ån. Bibehålls grön för att 
inte tappa kontinuiteten i 
parkstråket.  
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Etapp 3 - Bostäder vid Syréngatan
Den yta som idag används till markparkering för boende på Syréngatan kan med 
fördel förädlas med bostäder och centrumverksamhet. Parkeringen för befintliga och 
nytillkommande behov samlas i parkeringshus, gärna i ytterkanten av området för att 
minska trafikrörelser i och genom området. 
Det befintliga bostadsbeståndet är glest utformat och skulle även kunna förtätas med 
bostäder på gårdarna. Plats för uteplats och lek ska i detta fall beaktas.   
Genom bostadsområdet skapas möjligheter för det gröna området i öster att fortsätta ned 
genom området. Det gröna kan fångas upp i trädstråk och gröna ytor.  
Marken ägs av Kalvringen Dadeln 3 AB samt två privata aktörer och utvecklingen är 
beroende av viljan från fastighetsägarna. 

Parkeringshus placeras i 
området ytterkant

Komplettering möjlig på 
gårdarna, med hänsyn till 
befintlig gårdsmiljö

Förädling av markparkering 
till yta för bostadsändamål 
och centrumverksamhet. 
Byggnader placeras i liv 
med gaturummet. Bidrar till 
att Syréngatan får ett mer 
stadsmässig gaturum samt 
tillskott av bostäder.  

Viktig koppling genom 
området. Grönstråk. 

Etapp 4>>
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Till kommande detaljplanearbete etapp 3

Byggnadsantikvarisk inventering och rekommendationer utförda av studenter från Göteborgs universitet 
hösten 2019 kan med fördel användas som underlag till förtätningsförslag.

Studier av mötet med befintlig bebyggelse är viktigt för att få ihop helheten och inte förvanska värden som 
finns i nuläget.

Grönstråk viktigt att framhäva.

För att uppnå en blandad stadsbebyggelse behövs inslag av kommersiella lokaler i förtätningen av Syrénga-
tan.

Parkering både för befintlig bebyggelse och tillkommande samlas med fördel i utkanten av området. För att 
få till en så bra lösning som möjligt detaljplaneläggs hela etappen samtidigt. 

Se även övergripande medskick till detaljplanearbetet på sid. 50-51.
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Etapp 4 - Sydväst
Etapp fyra ligger i närhet till järnvägen som trafikeras med farligt gods. För utbyggnad av 
detta området krävs utredningar för att säkerställa vilka skyddsåtgärder som krävs. 
Marken är idag privatägd och utveckling av ytan kommer att vara beroende av vilja från 
fastighetsägarna. 
Befintliga verksamheter som idag inryms i lägre byggnader bör ta sikte på att anpassas till en 
tätare stadsstruktur där bostäder kan placeras på övre våningar och marken förädlas utefter 
planprogrammets intentioner. 
För att inte förhindra möjligheten för ett framtida stråk i Södra Nygatans förlängning, över 
eller under järnvägen mot programområdet ska denna del hållas fri från bebyggelse. 
En eventuell nedsänkning av järnvägen bedöms inte påverkas negativt av programförslaget. 
Eventuellt kan de närliggande parkeringsanläggningarna behöva flyttas. Viktigt är att 
programförslaget inte skapar låsningar för framtida utveckling. 
Ytor inom denna etapp reserveras som plats för parkeringshus för att rymma det 
behov av parkering som uppkommer med utökat antal arbetsplatser och boende inom 
programområdet. 

Till kommande detaljplanearbete etapp 4

Riskutredning behöver tas fram för att säkerställa vilka åtgärder som krävs på närliggande bebyggelse, och 
vistelseytor. Även avstånd för olika typ av användningar kan utredningen visa på.

Återvinningsstation placeras längs järnvägen.

Strandskydd måste upphävas när ny detaljplan tas fram.

Polisens ljud och verksamhet kan störa omgivningen. Med fördel placeras verksamheter och kontor i direkt 
anslutning till polisen för att minimera störning av bostäder. Alternativt kan byggnadstekniska åtgärder 
tillämpas för att minska störning av ljud.

Transporter av frihetsberövade människor sker in i polishuset via infarter och gårdsplaner. Det är viktigt att 
man inte kan se och identifiera de människor som befinner sig på polishusgården.

Se även övergripande medskick till detaljplanearbetet på sid. 50-51.
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Gränsen visar ett avstånd på 30 meter från 
järnvägen. Från 30 meter kan det vara möjligt 
att utveckla med bostäder förutsatt att sär-
kilda åtgärder genomförs, med tanke på risk 
från järnvägen. 

Utveckling av stads-
bebygglse som sluter 
gaturummet längs 
Hantverksgatan. 

Verksamhetsstråk längs den södra delen av pro-
gramområdet. Verksamheter i bottenvåningarna. 
Bostäder ovan. 
Illustration, White arkitekter

Möjliggöra för 
koppling över/
under järnvägen. 
Stråk får inte byg-
gas bort.  

?
?
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Den södra  delen är på grund av läget längs 
med järnvägen och bilvägar lämplig för bland 
annat parkering. Parkeringsanläggningarna 
får i den mån det är möjligt gärna samnytt-
jas med andra användningar som kan anses 
lämpliga exempelvis bil- och cykelservice. 

Plats lämplig för Återvinningsstation. 

Samnyttja parke-
ringshuset med 
mer publik verk-
samhet på taket, 
ex. café eller gym. 
Fokus på mötet 
med de urbana 
parken, tillgänglig-
het, öppenhet. 

Området kan 
utvecklas när Trafikverkets 
åtgärdsvalsstudie gällande 
fyra spår längs Västkustba-
nan är klar.
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(Etappkarta ska in)

Till kommande planarbete

Planprogrammet har utrett grundförutsättningarna inom flera områden men vid detaljplaneläggning behö-
ver dessa fördjupas och även ytterligare utredningar behöver göras. Specifika medskick till de olika etapperna 
finns på respektive etappuppslag. Här sammanfattas viktiga frågor och inriktningar för den fortsatta plane-
ringen som gäller för hela programområdet.  

För att uppnå den typ av blandad stadsbebyggelse som eftersträvas för en attraktiv centrummiljö krävs ett om-
fattande arbete med att knyta intressenter till området för att få till de etableringar som området behöver.   

Bebyggelsen ska bestå av blandad stadsbebyggelse, våningsantalet bör ligga mellan 5 och 7 våningar med in-
slag av högre byggnader i väl studerade noder. Variation är viktigt i området. Både gällande användningar och 
husens gestaltning och stil. Komersiellalokaler är viktigt för att få en levande stadsdel med människor i rörelse 
på många tider på dygnet. En tredjedel kommersiella lokaler är det långsiktiga målet.

Parkering företrädesvis i utkanterna av området för att minimera biltrafiken inom de mindre gatorna och den 
närmaste boendemiljön.

Stråk. Tydliga och trygga kopplingar till, från och genom området för att sammanlänka stadsdelen med be-
fintlig stad. Närhet till Kungsbacka rececentrum främjar andra resval än bil om kopplingar för fotgängare och 
cyklister är goda.

Grönkopplingar ska tydliggöras för att grönområden, parker och andra målpunlter ska vara enkla att nyttja i 
vardagen. 

Byggnader placeras i gatuliv och bostadsentréer gärna mot gatan för att förstärka gatulivet. Gaturummet ska 
kantas av levande bottenvåningar för att skapa livfullhet och upplevas attraktivt, aktivt och tryggt.

Minska Varbergsvägens barriäreffekt med hjälp av kopplingar i strategiska lägen. Rätt antal kopplingar viktigt 
att studera. Trafiken ska kunna flyta på samtidigt som fotgängare och cyklister ska kunna korsa Varbergsvägen 
tryggt och säkert.

Utredningar 

•  Bullerutredning    
Utredning som innefattar buller från både väg och järnväg ska tas fram för att se vilka bullernivåer
som uppnås och vilka  åtgärder som krävs för att minska bullernivåer i området. 
Bullerplank eller annan åtgärd i närhet till Västkustbanan kommer behöva studeras.

•  Vibrationsutredning                                                                                                                                                                      
Inom ett avstånd inom 200-300 meter bör en bedömning av behov av vibrationsutredning göras. 

•  Miljöteknisk markundersökning                                                                                                                             
Länsstyrelsen förordar att miljöteknisk utredning görs för hela programområdet.

•  Naturinventering                                                                                                                                               
Trädinventeringar bör göras i de områden där förändringar kommer att ske. I den fortsatta planprocessen bör 
i första hand planering ske med hänsyn till biotopskyddsområdena så att dessa kan bevaras. Biotopskyddsdis-
pens kan behöva sökas av länsstyrelsen. Natura 2000, kommunen ska beskriva i kommande planhandlingar 
vad man grundar sin bedömning på att förslaget inte innebär en betydande påverkan på Natura 2000.

•  Geoteknisk utredning                                                                                                                               
Detaljerad geoteknisk utredning ska tas fram i enlighet med det PM som togs fram i samband med   
detta planprogram. 
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•  Trafikutredning                                                                                                                                                                
 

                                                                                                                                                                                  

•  Detaljerad dagvattenutredning                                                                                                                      
             

     

•  Gestaltningsprogram                                                                                                                                      
Ett gemensamt gestaltningsprogram behöver tas fram för samtliga etapper som en helhet. Gestaltningspro-
grammets innehåll arbetas fram i samband med planhandlingarna för etapp 1. Det som ska finnas med som 
gäller för hela området är:

 Bebyggelsen ska placeras i gatuliv.

 Hög täthet inom stadsdelen och utgå från en trivsam stadsmiljö i ögonhöjd. 

 Studier av mötet med befintlig bebyggelse är viktiga i det fortsatta arbetet.

 De offentliga platsernas gestaltning och funktion ska beskrivas samt kostnader och genomförandet av  
 dem så att det säkerställs.

 Tekniska anläggningar ska gestaltas så att de bidrar till stadsmiljön, placering     
 viktig att studera.

 För att tillgodose barn- och jämställdhetsperspektiv bör dels ytor för småbarnslek erbjudas på   
 kvartersmark och dels gestaltning av miljöer utföras med hög medvetenhet för att skapa jämlik   
 och jämställd användning av det offentliga rummet.

 Avstånd mellan trädstam och fasad ska vara minst fyra meter för att undvika konflikt mellan träd-    
 krona och fasad. 

  Tekniska försörjningssystem 

Anpassa bebyggelsen efter högsta havsnivå på +3,5 meter för att möta effekterna av klimatförändring-        
arna

 Byggnader ska placeras på högre nivå än gata.

 Skanova har ett större stråk med kablar och kanalisation längs med Varbergsvägen samt ett antal kablar     
 inom planområdet. Ledningsägare måste kontaktas tidigt i processen om ledningar behöver flyttas.

E.ON har områdeskoncession inom planområdet och har därmed låg- och- mellanspänningskablar samt            
transformatorstationer inom området. I samband med kommande detaljplaneläggning förutsätts att hänsyn 
tas till befintliga anläggningar.

Fordon för insamling av avfall bör ges framkomlighet genom rundkörning eller vändplaner.

Stråk och kopplingar är viktiga att studera och säkerställa i planarbetet. Framkomlighet för kollektivtrafik och 
cykeltrafik ska säkerställas. Utformningen av Varbergsvägen.

Utöver att dagvattenutredningen ska utreda hantering av normala mängder dagvatten ska även 
översvämningar till följd av förändrat klimat inkluderas. Hur frågan hanteras ska redovisas i kom-
mande detaljplaner. Utredningen ska visa hur dagvatten ska hanteras för att inte påverka MKN 
för vatten negativt.
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Konsekvenser
Ekologiska konsekvenser
Med stöd av markmiljöutredningen (Geosigma 2018) och dagvattenutredningen (Tyréns 
2018) så har en undersökning genomförts för att ta reda på om förslaget kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan eller inte. Syftet är att integrera miljöaspekter i planprogrammet så 
att en hållbar utveckling främjas. 
Kommunen ska göra sin bedömning enligt de kriterier som anges i bilaga 4 till förordningen 
om miljökonsekvensbeskrivningar. Sammanfattningsvis så har undersökningen visat att 
planprogrammet inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. Däremot avses 
rekommendationerna i dagvattenutredningen och markmiljöutredningen i huvudsak följas. 
Kommunens ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomförande av 
planprogrammet:
• inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt 

miljöbalken 7 kap. 28 §.
• inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd 

enligt MKB-förordningen (1998:905) 3 § och bilaga 3.
•  inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala miljömål.
•  inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald, landskap, 

fornlämningar, vatten etc.
•  inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön.
•  inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids.
• inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller 

internationell skyddsstatus.
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att det aktuella planprogrammet 
inte bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i 
miljöbedömningsförordningen SFS 2017:966 och miljöbalkens 6 kap). Motivet till 
ställningstagandet grundas på ovanstående beskrivning samt aktuellt underlagsmaterial. 
Någon miljökonsekvensbeskrivning, enligt 4 kap 34§ PBL behöver därför inte upprättas. 
Ställningstagandet gäller för planprogrammet och nya ställningstaganden kommer att tas 
för fortsatta detaljplaner.

Natur, kulturmiljö & rekreation 
Planområdet består idag främst av hårdgjorda ytor, verksamheter och körytor. Inom 
planområdet så kantas flera av vägarna av alléer. Flera träd behöver sannolikt tas ner 
eller flyttas när förändringar av gatustrukturen genomförs. Eftersom alléer är skyddade 
i miljöbalken genom det generella biotopskyddet behöver en dispens sökas och lämpliga 
kompensationsåtgärder utredas så som återplantering av nya alléer. När planområdet 
omvandlas till boendemiljöer så kommer även mängden hårdgjorda ytor att minska till 
förmån för innegårdar och parkmiljöer.

Vattenförhållanden 
Dagvattnet från området kommer främst att ledas till Söderå som i sin tur mynnar i 
Kungsbackaån som har sitt utlopp i Kungsbackafjorden. Planerad omvandling i området 
bidrar med mer grönska och färre verksamheter i området vilket är positivt sett till de 
eventuella föroreningarna som dagvattnet för med sig till recipienten. Den planerade 
utbyggnaden kan därför bidra till att Söderå och Kungsbackaån får ett renare vatten. 
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Markmiljö
Inför detaljplanearbetet behöver vidare undersökningar, som kompletteras med jordprover 
och analyser, genomföras för att ännu tydligare avgränsa föroreningarna och hur de ska 
saneras. Innan området börjar bebyggas kommer saneringen säkerställa att inga föroreningar 
riskerar att påverka människor eller närliggande vattendrag. En utbyggnad av området 
bidrar därmed till mindre föroreningar i marken.  

Miljökvalitetsnormer för luft, 5 kap miljöbalken 
Erfarenhetsmässigt är dygnsmedelvärdet för kvävedioxidhalt dimensionerande 
för luftföroreningar. Kungsbacka kommun är medlem i Göteborgsregionens 
kommunalförbunds luftvårdsförbund. Genom förbundets omsorg så sker det mätningar 
och beräkningar i Kungsbacka stad. Den senaste beräkningen visar att miljökvalitetsmålen 
för kvävedioxid endast överskrids på och i direkt anslutning till väg E6. Vilket innebär att 
bakgrundsbelastningen är mycket låg.  
Vad avser halter av kvävedioxid sker erfarenhetsmässigt en viss minskning över tiden, 
till följd av den bättre reningsteknik som successivt införs i bilparken och som sänker de 
genomsnittliga emissionerna av kväveoxider från fordonen. Vad gäller partiklar orsakas 
partikelhalten till stor del av uppvirvlade partiklar från vägbanan. Om inga förändringar 
sker av lagstiftningen beträffande dubbdäcksanvändning får man räkna med en viss, mindre 
höjning av partikelhalterna. 
Men med hänvisning till den låga bakgrundsbelastningen så bedömer kommunen att det 
inte finns någon risk att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids i en överskådlig framtid, 
även om gaturummet sluts något genom föreslagna bebyggelsestrukturer. 

Miljökvalitetsnormer för yt-och grundvatten, 5 kap miljöbalken 
Enligt 5 kap 1 § miljöbalken får regeringen för vissa geografiska områden eller för hela 
landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det 
behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på 
eller olägenheter för människors hälsa eller miljön (miljökvalitetsnormer).
Dagvattnet från området kommer främst att ledas till Söderå som i sin tur mynnar i 
Kungsbackaån som har sitt utlopp i Kungsbackafjorden. Både Kungsbackaån och den 
slutliga recipienten Inre Kungsbackafjorden är vattenförekomster som omfattas av 
miljökvalitetsnormer enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Enligt vattenmyndighetens 
bedömning av vattenkvaliteten har Kungsbackaån måttlig ekologisk status, medan 
slutrecipienten Inre Kungsbackafjorden har otillfredsställande ekologisk status. Målet är 
dock att god ekologisk status kan uppnås till 2027. Det anses som ekonomiskt orimligt och/
eller tekniskt omöjligt att vidta de åtgärder som skulle krävas för att uppnå god ekologisk 
status 2021. En av de främsta orsakerna till att miljökvalitetsnormerna inte uppfylls i såväl 
Kungsbackaån som i Inre Kungsbackafjorden är övergödning på grund av en betydande 
påverkan från källor som jord- och skogsbruk samt enskilda avlopp. När det gäller 
Kungsbackafjorden är dessutom statusen för bottenfauna otillfredsställande vilket eventuellt 
kan bero på syrebrist till följd av hög organisk belastning. 
Planerad utbyggnad bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet 
i Kungsbackaån och Kungsbackafjorden negativt under förutsättning att dagvattnet 
omhändertas och renas lokalt. Planerad omvandling i området bidrar med mer grönska och 
färre verksamheter i området vilket är positivt sett till de eventuella föroreningarna som 
dagvattnet för med sig till recipienten. Den planerade utbyggnaden kan därför bidra till att 
den ekologiska statusen i både Kungsbackaån och Kungsbackafjorden förbättras.   
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Påverkan på Natura 2000 
Slutrecipient för dagvattnet från planområdet är Natura 2000-området Kungsbackafjorden. 
Kungsbackafjorden har höga biologiska värden. Kungsbackafjorden är påverkad av bland annat 
kväve och fosfor. Men med en god dagvattenhantering så bedöms inte Natura 2000-området att 
påverkas negativt av programmets genomförande. Den planerade utbyggnaden kan till och med 
bidra till en mindre belastning på Kungsbackafjorden. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunala konsekvenser
Generellt kommer kommunen att belastas av kostnader i takt med att området detaljplaneläggs 
och byggs ut. Kommunen får i de kommande detaljplanerna ansvar för att bekosta, bygga och stå 
för framtida drift och underhåll av den mark som i kommande detaljplaner planeras som allmän 
plats. Inom varje detaljplan kommer finansiering av utbyggnaden av allmän plats regleras närmare i 
exploateringsavtal, genom uttag av exploateringsbidrag. 
Kommunen, genom förvaltningen för Teknik, får kostnader i form av ombyggnation av 
Varbergsvägen i enlighet med trafikutredningen och trafikledsplanen. Om kommande 
exploateringar har nytta av ombyggnationen av Varbergsvägen kommer de delarna att finansieras 
genom uttag av exploateringsbidrag.
Kommunens verksamhet inom fastigheten Lantmästaren 2 behöver omlokaliseras och 
hyresgästerna i byggnaden behöver omlokaliseras inför utbyggnad av Lantmannavägen och dess nya 
korsningspunkt. 
Kommunen får kostnader för rivning av byggnader på fastigheten Lantmästaren 2, inför utbyggnad 
at Lantmannagatan.
Kommunen, genom förvaltningen för Service, kan få kostnader för omlokalisering av 
räddningstjänsten, innebärande rivning av befintlig byggnad för räddningstjänsten och uppförandet 
av ny byggnad för räddningstjänstens ändamål.
Kommunstyrelsens förvaltning kommer att behöva avsätta en ny tomy inom det kommunala 
fastighetsinnehavet för detta ändamål.
Kommunen, genom förvaltningen för Teknik, kommer att få ökade drift- och underhållskostnader 
till följd av utbyggnad av allmänna platser i området. Framtida drift- och underhållskostnader är i 
dagsläget inte beräknade.
Kommunen, genom Samhällsbyggnadskontoret, kan komma att få kostnader för sanering av 
försäljningsbar mark som kommunen äger.
Kommunen, genom förvaltningen för Service, kan få kostnader för uppförande 
av parkeringsanläggningar. Vem som ska ansvara för att bygga, äga och förvalta 
parkeringsanläggningar ska lösas i respektive detaljplan. 

Kommunala intäkter:
Kommunen kan komma att teckna avtal om parkeringsavlösen inom de kommande 
parkeringsanläggningarna i området, beroende på utbud och efterfrågan av kommunens egna behov. 
Kommunen kan försälja delar av det kommunala markinnehavet inom programområdet som ej 
behövs för kommunala behov.

Konsekvenser för exploatörer:
Exploatörerna inom området kommer att belastas med kostnader för utbyggnad av allmän plats 
inom de detaljplaner där det möjliggörs byggnation av blandstad. Kostnaden är i dagsläget ej 
beräknad men i enlighet med kommunens riktlinjer för exploateringsavtal ersätts kommunen 
för utbyggnad av allmän plats utifrån kommunens faktiska kostnad. Betalning sker i takt med 
anläggningarnas utbyggnad och färdigställande.
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Exploatörerna svarar för samtliga kostnader och åtgärder inom kvartersmark som anses 
nödvändiga för att genomföra detaljplanen. 

Konsekvenser för övriga:

Räddningstjänsten storgöteborg kan få kostnader i samband med marksanering av den del 
av Vägmästaren 4 som de är verksamhetsutövare inom, om markundersökningar påvisar 
föroreningar somkan härledas till Räddningstjänstens verksamhet.

Sociala konsekvenser
Barnkonsekvenser
Förslaget innebär förbättrade möjligheter för barn att röra sig över stora delar av 
programområdet och på ett enklare och tryggare sätt kunna ta sig till sina målpunkter. 
Varbergsvägen kommer dock även fortsatt att vara en barriär i området på grund av 
dess bredd och det stora antal bilar som trafikerar den. Utformningen av lokalgator 
kommer fortsatt att medföra att gång- och cykelmöjlighetena genom området förbättras. 
Programförslaget innehåller möjlighet att bygga en mindre förskola, men närhet till förskola 
och skola finns strax utanför programområdets gränser. Till dessa platser kan gena och säkra 
skolvägar förbättras i och med den fortsatta planeringen. 

Mångfald
Dagens glesa verksamhetsområde ersätts med en blandad stadsbebyggelse. Fler människor 
kommer att röra sig i och genom området. Då programområdet ligger centralt i Kungsbacka  
kommer flerbostadshus att uppföras med möjligheter för verksamheter i bottenvåningarna. 
Detta ger fler människor en möjlighet att bo centralt och marken kan nyttjas på ett 
ekonomiskt sätt. Genom att bygga samman staden och skapa stråk och möjligheter att 
röra sig i en befolkad stadsmiljö kommer Kungsbacka få en mer sammanhållen struktur. 
Invånarna kommer att ha tryggare stråk att röra sig längs. 

Vardagsliv
Fler människor i programområdet och i centrum skapar fler möjligheter för service och 
verksamheter att etablera sig. Genom området kommer flera stråk att skapas. Ett tvärstråk 
genom området får ökad fokus genom utformning av allmän plats. Längs stråket tillkommer 
olika platsbildningar som innefattar bostadsnära park, torg och mötesplatser. 
Genom att samnyttja kommunala lokaler med verksamheter utöver kontorstid skapas ett 
område som är levande under större delar av dygnet.
Det huvudsakliga kulturella och kommersiella utbudet kommer även fortsatt ligga inom 
innerstaden, men tillskottet av boende inom programområdet kommer att bidra till att 
stärka detta. 

Trygghet
Fler människor i området innebär fler ögon på gatan. Området kommer till största del 
bestå av bostäder. I de mest trafikerade stråken kommer verksamheter att inrymmas i 
bottenvåningar och skapa ett liv under större del av dygnet. 
Förslaget bygger bort flera barriärer som stora tomtindelningar och ett område med mycket 
hårdgjord yta. En miljö som utgår från människan tillskapas. 
Genom tydliga stråk ska orienterbarheten öka i området. Fler vägval ska vara möjliga. 

Mobilitet
Programområdet ligger nära Kungsbacka station och innerstaden. Centralt på 
Varbergsvägen kommer hållplatsläge fortsatt finnas. Här stannar resande idag som ska till 
bland annat Aranäsgymnasiet och Hålabäcksskolan. Även stadshuset nås inom kort avstånd 
från hållplats. Genom att anlägga ett tydlig övergång för fotgängare och cyklister centrerat 
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på Varbergsvägen möjliggörs för en flexiblare rörelser genom området. 

Samvaro
De allmänna platserna i området ska utvecklas efter ett flertal inriktningar, den livfulla 
platsen, den bostadsnära parken, den urbana parken och torget. Utformningen av dessa 
platser bör ges extra omsorg och möjliggöra mötesplatser utan krav på konsumtion.  

Genomförandefrågor
Ett planprogram syftar till att belysa frågeställningar och genomförbarhet inför kommande 
detaljplaner. Här redovisas hur kommande detaljplaner huvudsakligen är tänkta att 
genomföras ur ett organisatoriskt och fastighetsrättsligt perspektiv. Dessa frågor kommer 
att genomarbetas ytterligare inför och i respektive etapp av kommande exploatering i 
respektive detaljplan. Nedan redovisas de huvudsakliga inriktningarna. Dessa kan komma 
att omprövas under utbyggnadens gång.

Organisatoriska frågor
Tidplan
Planprogrammet förväntas godkännas av kommunstyrelsen under första kvartalet 
2020. Därefter påbörjas den etappvisa detaljplaneringen av programområdet. Hur 
etappindelningen går till beskrivs vidare nedan. Första detaljplanen i första etappen väntas 
kunna antas under 2022.

Markägoförhållanden
Marken inom programområdet ägs dels av kommunen, privatpersoner och företag nämnda 
under rubriken Förutsättningar – Läge, areal och markägoförhållanden. Kommunen äger 
cirka 40 procent av programområdet, se karta på sida 8 i programhandlingen. Kommunen 
kommer i samband med detaljplaneläggning att söka exploatörer, för de delar som genom 
markanvisning blir aktuellt att försälja.

Huvudmannaskap
Kommunen ska vara huvudman för allmän plats inom kommande detaljplaner. Det innebär 
att kommunen är ansvarig för utbyggnad och framtida drift av allmän plats. Kommunalt 
huvudmannaskap innebär även att mark som i kommande detaljplaner planläggs som allmän 
plats kommer att övergå till kommunen. 

Anläggningar på kvartersmark
Respektive exploatör ansvarar för samtliga åtgärder på kvartersmark inklusive parkering, 
körytor, lokal dagvattenhantering, VA-ledningar från servispunkt osv.

Etappindelning
Programområdet över Kungsbacka Sydöstra centrum är ett centralt och viktigt område i 
omvandlingen av Kungsbacka stad. Som beskrivs ovan kommer programområdet att indelas 
i flera etapper med en detaljplan per etapp. Första detaljplanen för området kommer att 
innehålla utbyggnad av en fyrvägskorsning i norra delen av Varbergsvägen, anläggningar för 
parkeringsplatser samt en viss del bostadsexploatering. I etappen kommer även parkstråket 
längs Söderån att ingå. Huvudtanken med området är att omvandlingen ska ske med start 
norrifrån och därefter söderut längs Varbergsvägen. 
Respektive detaljplans utbredning och omfattning avgörs i ett senare skede. Detaljplanering 
av flera etapper kan ske parallellt. 

Avtal
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I samband med att planprogrammet godkänns kommer berörda exploatörer och kommunen 
att inför varje etapps detaljplan att teckna principavtal. Principavtalet syftar till att klargöra 
förutsättningarna innan arbete med detaljplan börjas och kommer att innehålla:
• Avgränsning av etappens område
• Etappens huvudsakliga innehåll
• Huvudsaklig fördelning av ansvar och kostnader
• Kommunens behov av lokaler för verksamheter och boende inom etappen
• Annan offentlig service
• Klargörande av hur kommunens krav på minst 1/3 hyresrätter ska tillgodoses
Principavtalet ersätts av ett exploateringsavtal inför att detaljplan för respektive etapp 
antas. Exploateringsavtalet reglerar exploatörens ansvar för ekonomiska, tekniska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som krävs för genomförandet av projektet. Ett godkänt 
exploateringsavtal är en förutsättning för att detaljplan ska kunna antas.
Markanvisningsavtal kommer att tecknas med den exploatör som efter 
markanvisningstävling eller anbud utses som mest lämpad att exploatera området. 
Markanvisningsavtalet innehåller villkor för genomförande av fastighetsaffären med mera.

Parkeringsanläggningar
Intressenter inom programområdet  kommer vid utbyggnad ansvara för att 
parkeringsbehovet uppfylls. 
Inom programområdet föreslås markyta för att möjliggöra anläggning av ett antal 
parkeringsanläggningar för att tillgodose delar av områdets behov. Inriktning är att ett 
samutnyttjande av parkeringsanläggningar ska ske inom programområdet. Ansvar för 
byggnation, finansiering och drift av anläggningarna ska lösas i respektive detaljplan. 

Fastighetsrättsliga frågor
Exploatörerna ansvarar själva för att uppdelning inom och mellan sina bolag blir av. 
Kommunen ska ha inblick i samtliga fastighetstransaktioner för att säkerställa att 
exploatörernas åtaganden överförs till ny part. 
Ägandet av allmän platsmark kommer att övergå till kommunen.
Ett genomförande av kommande detaljplaner för Varbergsvägens ombyggnation innebär 
att den mark som anges som allmän plats i detaljplanerna, till exempel vägmark, kommer 
att övergå till kommunal ägo. Markåtkomst förväntas ske genom avtal med berörda 
fastighetsägare.  
En av ingångarna i detta projekt har varit en breddning av Varbergsvägen för att möjliggöra 
fyra körfält jämfört med dagens två. Detta innebär en breddning av vägområdet för att 
möjliggöra en säker och väl fungerande trafiklösning. 
Följande fastigheter angränsar i dagsläget till Varbergsvägen och kommer att påverkas 
av den kommande breddningen. Lantmästaren 1, Verkmästaren 3, Verkmästaren 6, 
Verkmästaren 7, Vägmästaren 4 samt Vägmästaren 5. Påverkan på angränsande fastigheter 
och Varbergsvägens utformning behöver studeras vidare i kommande detaljplaner.

Ledningar
I Varbergsvägen finns det ett stort paket av befintliga ledningar som behöver tas hänsyn till i 
en ny trafiklösning. Det finns ledningar för dricks-, dagvatten- och avloppsledningar, fiber- 
och telekommunikation.
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I Varbergsvägens östra del, inom fastigheten Vägmästaren 4 finns en knutpunkt för 
Kungsbacka bredbands fibernät. Denna bredbandscentral är en samhällsviktig funktion 
och utgångspunkten bör vara att behålla dess placering även med hänsyn till kommande 
breddning av Varbergsvägen. 
Kommunen kommer att säkra rättighet till allmännyttiga ledningar genom ledningsrätt 
eller annan rättighet. 
Övriga ledningsägare förutsätts att själva söka ledningsrätt eller annan rättighet. 

Arrendator
Inom kommunens fastigheter Kungsbacka 4:6 och Kungsbacka 4:8 finns en arrendator som 
bedriver kioskverksamhet. Om marken planläggs för annat ändamål kan arrendet komma 
att hamna i konflikt med blivande användning. 
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Samhällsbyggnadskontoret
Kungsbacka kommun • 434 81 Kungsbacka • 0300-83 40 00 
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se • www.kungsbacka.se


