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Inledning

Inledning och syfte

Denna sociala konsekvensanalys 
(SKA) har tagits fram i samband med 
detaljplan för Annebergs centrum. 

Syftet med den sociala konsekvens-
analysen (SKA) är att beskriva
konsekvenserna av planen, att ut-
värdera dem mot de kvaliteter och
behov som finns i nuläget, samt att
rekommendera åtgärder utifrån ett
socialt perspektiv.

Målet är att analysen ska bidra till
en socialt hållbar utveckling av det
aktuella planområdet.

Anneberg – Älvsåker är en gam-
mal jordbruksbygd och småskaligt 
stationssamhälle med spridda bo-
stadsområden, främst bestående av 
villor. Anneberg är stationsområdet 
med tillhörande bebyggelse och 
Älvsåker är den gamla socknen i ös-
ter. Dessa båda samhällen har vuxit 
samman till ett. I samhället finns 
bland annat en skola, en kyrka och 
en snickerifabrik. I Anneberg bor ca 
1 800 personer och i hela Älvsåkers 
planeringsområde bor nästan 5 800 
personer. Planeringsområdet är 

dock större än samhällena Anne-
berg och Älvsåker. 

Samhället är, tack vare sina pend-
lingsmöjligheter, ett prioriterat 
utbyggnadsområde i Kungsbacka 
kommun. I dagsläget saknar 
Anneberg ett tydligt centrum intill 
pendelstationen. Därför togs det 
2015 fram ett planprogram i syfte 
att pröva lämpligheten att komplet-
tera Anneberg med ett kommersi-
ellt centrum och bostäder mellan 
stationen och Kungsbackaån. 
2017 genomfördes en markanvis-
ningstävling för 150 nya bostäder 
och centrumverksamhet, som 
Serneke vann. 

Utöver delen som markanvisats till 
Serneke omfattar detaljplanen även 
fastigheten Alafors 3:3 direkt norr 
om Sernekes utvecklingsområde, 
samt fastigheterna Alafors 2:49 och 
Skårby 22:5 söder om Älvsåkersvä-
gen. I den södra delen finns idag en 
snickerifabrik med nedlagd verk-
samhet. Där föreslås cirka 90 nya 
bostäder, centrumlokaler samt två 
parkeringshus i två våningar norr 
och söder om Älvsåkersvägen.

Kommunen vill även utreda möj-
ligheterna att bygga ett vård- och 
omsorgsboende om 80 platser i 
planområdet samt en förskola om 
6 avdelningar och bostäder med 
särskild service. 

Totalt är planområdet cirka 11 
hektar stort och det består idag till 
största delen av åkermark. Det har 
legat ett hus i nordvästra delen av 
området, men som nyligen revs. 
Genom planområdets norra del 
går Storåvägen och i södra delen 
går Älvsåkersvägen. I öster rinner 
Kungsbackaån, i väster går Norra 
Annebergsvägen och i norr är det 
åkermark. 

Målsättningen med detaljplanen är 
att skapa ett fungerande centrum-
område med såväl verksamheter 
och mötesplatser som bostäder. 
Centrumområdets utformning ska 
även bidra till att tågpendlingen 
upplevs enklare, säkrare och mer 
attraktiv för invånarna i hela Anne-
berg. Det nya området ska knyta 
ihop de olika delarna i Anneberg 
och på så sätt uppmuntra till att gå 
och cykla. 

Vy över planområdet 
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Metod

Kommunen har bedömt omfatt-
ningen till stor enligt handboken för 
sociala konsekvensanalyser, vilket 
innebär att en SKA-rapport tas fram 
som bilaga till detaljplanen och att 
en förvaltningsövergripande SKA-
grupp utgör stöd till arbetet. 

I gruppen ingår: 
• Maria Malone, planarkitekt 

(Samhällsbyggnadskontoret/
Plan)

• Maria Aviles Kindesjö, folkhäl-
soutvecklare (Kultur och fritid)

• Lis Hellström, trygghetsfrågor 
(Tekniska förvaltningen)

• Linda Edsand/Fillitsa Grönberg, 
individ och familjeomsorg (IFO)

• Anna Wibling, exploateringsin-
genjör (Samhällsbyggnadskon-
toret)

• Stina Wikström, planarkitekt 
(Samhällsbyggnadskontoret/
Plan) - konsekvensbeskrivning 

• Maria Larsdotter Spertina/Sofia 
Larsson (Kultur och fritid) 

• Alice Nilsson, brottsförebyg-
gande samordnare (Kultur och 
fritid)

• Sonja Pettersson, konsult SKA 
(Norconsult AB)

Arbetet har skett i  enlighet med 
Kungsbacka kommuns metod för 
sociala konsekvensanalyser i de-
taljplaneringen.  Analysen utgår från 
fem övergripande teman: mångfald, 
samvaro, mobilitet, trygghet och 
vardagsliv. 

Kunskapsunderlaget för nulägesa-
nalysen består av underlagsmaterial 
från planarbetet, ett möte med 
SKA-gruppen, kommunens befolk-
ningsstatistik samt ett platsbesök 
i Anneberg. Nulägesanalysen har 
också uppdaterats i samband med 
konsekvensbeskrivningen. 

Kunskapsunderlaget för konse-
kvensbeskrivningen består av skiss-
förslag under arbetets gång, varav 
det senaste från 2019-12-04, samt 
två möten med SKA-gruppen. 

NULÄGE KONSEKVENSER

REKOMMEN-
DATIONER
.
.
..

UPPFÖLJNING 
AV ÅTGÄRDER
.
.
..UTFORMA 

FÖRSLAG
REVIDERING 
AV FÖRSLAG

BESTÄM 
OMFATTNING
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Nuläge

Mångfald
 
Hela Annebergs och Älvsåkers 
samhälle består främst av villor och 
småhus. I Anneberg bor drygt 330 
personer i hyresrätt, 160 i bostads-
rätt och resterande bor i äganderät-
ter (cirka 1300 personer). Vid Södra 
Annebergsvägen har Eksta nyligen 
byggt/håller på att uppföra totalt 77 
hyreslägenheter i flerbostadshus för 
nyanlända. Dessa flerbostadshus 
kommer att ingå i en detaljplan för 
bostäder söder om Älvsåkersvägen.

I dagsläget finns ett underskott av 
mindre bostäder i kommunen som 
helhet och även specifikt i Anne-
berg- Älvsåker. Mindre bostäder 
efterfrågas bland annat av unga 
vuxna, äldre och ensamstående. 
Annebergs befolkning liknar Kungs-
backa kommuns befolkning i stort. 
Det finns en något större andel barn-
familjer och en lägre andel äldre. 

Söder om planområdet, mellan 
pizzerian och Annebergs förskola, 
finns en del hyresrätter och grupp-
bostäder. Det finns ett fåtal arbets-
platser i samhället. Nattbefolkning-
en i Anneberg är fem gånger större 
än dagbefolkningen.

Samvaro

I nuläget finns inga målpunkter för 
social samvaro inom planområdet. 
De största mötesplatserna i samhäl-
let är skolan och församlingshem-
met. Skolan fungerar som mötes-
plats även under kvällar och helger, 
då det pågår mycket föreningsliv 
och cuper i idrottshallen. Ungdo-
mar hänger på skolgården även 
efter att skolan slutat. 

Nordost om planområdet finns en 
stor lekplats vid Laxvägen och en 
fotbollsplan vid Ålvägen som båda 
hör till villaområdets samfällighet, 
men i övrigt är det brist på lekplatser 
i Anneberg-Älvsåker. 

Cirka 8 km öster om samhället finns 
Rigortorpet med motionsslingor, 
skidspår och elljusspår. Här finns 
också vacker natur och sjöar. Det är 
svårt att ta sig till området vid Rigor-
torpet utan bil då det inte är prome-
nadavstånd, det saknas cykelvägar 
och bussen går sällan. 

Generellt sett är det tydliga skillna-
der mellan privata och offentliga 
ytor i Anneberg-Älvsåker.

NULÄGE KONSEKVENSER

REKOMMEN-
DATIONER
.
.
..

UPPFÖLJNING 
AV ÅTGÄRDER
.
.
..UTFORMA 

FÖRSLAG
REVIDERING 
AV FÖRSLAG

BESTÄM 
OMFATTNING
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Mobilitet
 
Det finns relativt få målpunkter i 
närheten av planområdet. Pendel-
tågstrafiken bidrar till en god möj-
lighet att röra sig både norrut mot 
Göteborg och söderut mot Kungs-
backa. Det finns även möjlighet till 
buss mot centrala Kungsbacka med 
linje 717 och 735, men bussarna har 
gles turtäthet. Cykelparkeringarna 
vid stationen är väderskyddade 
och möter dagens behov, men är 
ofta fullbelagda. Bilparkeringen är 
ofta full men har större marginaler. 
Boende får inte stå på pendelparke-
ringen. 

Norra sidan av Älvsåkersvägen har 
separerad gång- och cykelbana och 
är en viktig väg som binder samman 
pendeltågstationen med Älvsåkers-
skolan. Under tågspåret går en 
viadukt för gående och bilar och 
vägarna är stora och av genomfart-
skaraktär. Både Norra Annebergsvä-
gen och Älvsåkersvägen är statliga 
vägar. Korsningen mellan dessa är 
stor och framförallt Älvsåkersvägen 

är en barriär i området. Även Göte-
borgsvägen, järnvägen och ån kan 
upplevas som barriärer. 

Skolan ligger cirka 850 m från pen-
deltågstationen. Öster om Kungs-
backaån och villaområdet finns 
ett skogsområde som är kuperat 
och något svårtillgängligt. Genom 
skogen finns en stig som används 
som genväg mellan villaområdet 
och skolan.

Trygghet

Kommunens erfarenhet är att 
invånare utanför tätorten generellt 
upplever att de känner sig tryggare, 
i jämförelse med invånare som bor 
inne i staden. Under den trygg-
hetsundersökning som förts med 
bokbussen i maj 2018 framkom det 
att boende i Anneberg framförallt 
efterfrågar bra belysning kvällstid. 
För ett tag sedan var det något oro-
ligt på skolan på grund av ojämna 
åldersfördelningar. 

Norra Annebergsvägen och Älv-
såkersvägen har karaktär av lands-
väg och inbjuder på så sätt till höga 
hastigheter, trots att de bara tillåter 
40 km/h. Höga hastigheter minskar 
tryggheten, framförallt vid korsning-
en. Båda har avskilda gång- och cy-
kelvägar längs planområdets gräns. 
Längs Norra Annebergsvägen tar 
denna slut vid Storåvägen. 

Stationssamhället blir ofta ganska 
dött dagtid, vilket kan upplevas 
otryggt. Vanligtvis kan offentliga 

Kungsbackån Parkeringsplats vid Annebergs station
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platser för pendelparkering upple-
vas som otrygga kvälls- och nattid, 
eftersom det inte finns människor 
som rör sig i området. Även klotter 
har varit ett problem vid hållplatser 
och ramper, och trapporna upp till 
södra perrongen är något nergång-
na. Detta kan också bidra till en 
känsla av otrygghet. 

Antal anmälda brott i Anneberg är 
ett av de lägsta i kommunen. Bruk 
och försäljning av narkotika ökar 
generellt i kommunen, men är inget 
som är specifikt utmärkande för 
Anneberg.
 

Vardagsliv
 
Planområdet består idag till största 
delen av åkermark och har därmed 
ingen funktion för allmänheten. 
Kungsbackaån slingrar sig i öster 
och används bland annat för kanot-
paddling och fiske. Däremot finns 
det inga stigar eller promenadstråk 
längs ån, vilket gör strandzonen 
otillgänglig. Inom planområdet 
ligger också Annebergs snickeri-
fabrik som tidigare har haft ett 15-tal 
anställda. Verksamheten har nu 
lagts ner. 

Annebergs centrum är idag främst 
en pendeltågstation. Här finns 
också en pizzeria och en kiosk. Ti-
digare fanns också en liten närbutik 
norr om pendeltågstationen, men 
idag är den nedlagd. Hustillver-
karen A-hus AB ligger österut på 
Älvsåkers vägen. 

I Älvsåkers centrum finns försam-
lingshem, kyrka och skola. I hela 
samhället finns tre förskolor och en 
F-9-skola med sammanlagt cirka 

710 elever. I nuläget finns det för-
skoleplatser som täcker behovet i 
området. Sedan något år tillbaka går 
också barn från Björkris på grund-
skolan.

Vid skolan finns en fullstor idrotts-
hall där det förutom skolidrott 
utövas bland annat innebandy och 
fotboll. Framförallt finns det klub-
bar för yngre åldrar. Barn som bor 
i andra delar av kommunen tränar 
i hallen, eftersom klubbarna har 
lätt att få tider här. Längre upp vid 
Älvsåkers centrum finns löparklubb 
och orientering. I samhället finns 
också stall och tre ridbanor nära 
stationen. Längre söderut finns ett 
ridgymnasium som har Anneberg 
som närmaste pendeltågsstation.

Annebergs Snickerifabrik söder om Älvsåkersvägen Älvsåkers skola
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Det är positivt att platsen bebyggs 
då det binder samhället närmare 
pendelstationen. Utifrån platsbesök, 
underlag till planarbetet och nulä-
gesanalysen togs följande rekom-
mendationer fram som inspel till 
planarbetet:

• Ett torg är positivt för samhällets 
karaktär och sammanhållning, 
då det blir en tydlig mötesplats 
för grannar. 

Rekommendationer till planarbetet

• För att skapa bra och tillåtande 
vistelseytor för Annerberg-Älvs-
åkers befolkning är det positivt 
om torget får flera användnings-
områden som både är kom-
mersiella och icke-kommersi-
ella.  

• Det är positivt med tydlighet 
mellan offentliga ytor, grann-
skapsytor och privat i Sernekes 
förslag. Ta tillvara på idén i 
fortsatt arbete.  

• Det är positivt att förbättra till-
gången till ån för rekreation. 

• Se över hur Norra Annebergsvä-
gen och Älvsåkersvägen kan få 
mer ”stadskaraktär” och inbju-
da till lägre hastigheter för att 
undvika att Älvsåkersvägen blir 
en barriär.  

• Det är viktigt att Storåvägen blir 
en fungerande lokalgata inom 
området.  

• Det är bra med en lekplats i 
området eftersom det är brist i 
området idag. 

• Det är positivt för äldres välbe-
finnande om äldreboendet kan 
ha utsikt över förskolegården.  

• Studera om cykelparkeringen 
vid stationen behöver byggas 
ut med anledning av planens 
utbyggnad, men troligtvis kom-
mer många som bor i området 
gå till stationen med tanke på 
det korta avståndet.

Följande rekommendation togs 
också fram efter nulägesanalysen. 
Den utgår från ett tidigare skissför-
slag som inte längre är aktuellt, och 
därför är rekommendationen inte 
längre relevant.

• Området får två större mål-
punkter med torg i söder och 
förskola/äldreboende i norr. 
Arbeta vidare med kopplingen 
mellan målpunkterna och om-
rådets struktur i relation till dem. 

Efter nulägesanalysen tog SKA-
gruppen fram rekommendatio-
ner till det fortsatta arbetet med 
planen. 

Nedan redovisas de rekommen-
dationer som berör själva plan-
området. 

Under arbetet med nulägesanaly-
sen påbörjades även rekommen-
dationer rörande gestaltning. 
Dessa har berabetats vidare och 
presenteras under avsnittet Upp-
följning av åtgärder.

NULÄGE KONSEKVENSER

REKOMMEN-
DATIONER
.
.
..

UPPFÖLJNING 
AV ÅTGÄRDER
.
.
..UTFORMA 

FÖRSLAG
REVIDERING 
AV FÖRSLAG

BESTÄM 
OMFATTNING
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Konsekvensbeskrivning

Den aktuella konsekvens-
analysen har tagits fram parallellt 
med att kommunen färdigställde 
samrådsförslaget till detaljplan. 
Kommunens SKA-grupp har 
utgjort ett stöd i arbetet. 

Illustrationen till höger visar de 
aspekter som studeras under 
respektive rubrik. Innehållet 
återknyter till de frågor som har 
lyfts under det tidigare arbetet 
med nulägesanalysen och re-
kommendationer till det fortsatta 
planarbetet. 

Kartan på nästa sida redovisar 
platser och stråk som nämns i 
konsekvensanalysen.

NULÄGE KONSEKVENSER

REKOMMEN-
DATIONER
.
.
..

UPPFÖLJNING 
AV ÅTGÄRDER
.
.
..UTFORMA 

FÖRSLAG
REVIDERING 
AV FÖRSLAG

BESTÄM 
OMFATTNING

Övergripande slutsatser 

Den föreslagna utvecklingen av Annebergs centrum skapar bostäder i ett 
attraktivt läge nära pendeltågsstationen, samtidigt som den nya bebyggel-
sen knyter ihop befintliga bostadsområden med stationen. Förtätningen 
förväntas bidra till att det upplevs tryggare att röra sig mellan stationen och 
bostäderna. Centrumbildningen skapar också förutsättningar för mer servi-
ce och fler mötesplatser i området jämfört med idag.   

Under arbetet med planförslaget har SKA-gruppen gett inspel på områdets 
föreslagna struktur. Jämfört med tidigare skisser har bland annat utemiljö-
erna utvecklats för att minska ineffektivt utnyttjade ytor mellan gårdar, gator 
och parkeringar. Gårdarna och gatunätet har förtydligats, liksom skillnaden 
mellan offentligt och privat. 

I det fortsatta arbetet blir det framförallt viktigt att arbeta vidare med gestalt-
ningen av P-däckens och vårdboendets fasader, eftersom det finns risk för 
att de långa fasaderna medför döda ytor som upplevs otrygga. 



10 Uppdragsnummer: 1053784 Version: 06 Datum: 200313
Bakgrundskarta: Utsnitt ur illustrationsplan framtagen av Serneke/Semrén + Månsson och Tyréns 



11Uppdragsnummer: 1053784 Version: 06 Datum: 200313

Mångfald

Det är positivt att området ska innehålla både hyresrätter och bostadsrätter, 
radhus och flerbostadshus. Det skapar förutsättningar för att området får en 
större blandning av åldrar och socioekonomiska förhållanden. Inriktningen 
är att skapa blandade bostadstyper och upplåtelseformer norr om Älvsåker-
svägen, medan flerbostadshusen söder om Älvsåkersvägen troligtvis blir 
hyresrätter. Detaljplanen reglerar dock inte upplåtelseform. 

I området möjliggörs även vård- och omsorgsboende, förskola och boen-
de med särskild service. Vårdboendet  och boendet med särskild service 
kommer ligga utspridda i området, vilket är positivt för blandningen. 

Områdets karaktär är framförallt ett bostadsområde med en mindre cen-
trumbildning, men det kommer också tillkomma en hel del arbetsplatser i 
området. Det handlar både om olika typer av offentlig service och verksam-
hetslokaler vid torget och längs Älvsåkersvägen. Med tanke på närheten till 
pendeltåget är det positivt att fler verksamheter skapas i området. 

Barnperspektivet
Blandningen av bostadstyper och upplåtelseformer innebär att familjer och 
barn i olika livssituationer har möjlighet att bosätta sig i området. Förskolan 
och lekplatsen vid torget kan bli målpunkter som används av barn från ett 
större område än planområdet. 
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Samvaro

Planen möjliggör ett torg som binds ihop med en parkyta och en föresla-
gen lekplats. En gräsplan för lek och sport planeras i planområdets norra 
del. Dessa blir tydliga vistelseytor utomhus. Lekplatsen är placerad intill tor-
get, vilket tydligt signalerar att den riktar sig till fler än de som bor närmast.  
Det är positivt med tanke på bristen på lekplatser i området och det motver-
kar också osäkerhet kring vem som förväntas använda platsen. Vistelseytor 
som är otydliga kring om de är offentliga eller privata kan annars skapa 
en sådan osäkerhet. Förskolegården kan också användas som lekplats på 
helger och kvällar.

Gestaltningsprogrammet som tas fram i samband med detaljplanen kom-
mer också att tydliggöra hur gårdar och vistelseytor ska utformas för att 
förmedla vad som är privat och vad som är offentligt. 

Verksamhetslokalerna runt torget och längs Älvsåkersvägen blir också 
potentiella mötesplatser där grannar kan träffas när de gör ärenden, men 
det exakta innehållet i lokalerna regleras inte av detaljplanen. Inomhus 
skapas även en potentiell plats för samvaro i vård- och omsorgsboendets 
bottenvåning, där lokalen skulle kunna användas av olika verksamheter. 
Som inriktningen är nu finns det ingen tydligt utpekad plats för kommunens 
kulturverksamheter i Annebergs centrum, men i bottenvåningen finns po-
tential för tillfälliga aktiviteter. 

Områdets identitet och gestaltning kan bidra till upplevelsen av gemenskap 
i området. Platsens identitet och uttryck kan förstärkas med konstutsmyck-
ning i någon form. Med snickerifabrikens historia av trä är det positivt att 
det blir ett material som återkommer i det nybyggda området. Riktlinjer om 
material och arkitektur utvecklas i gestaltningsprogrammet.

Barnperspektivet
Den nya lekplatsen blir ett positivt tillskott för barn i ett större område än 
planområdet. Förutom lekplatsen vid torget skapas en friyta för lek norr om 
bebyggelsen och en parkyta direkt norr om förskolegården. Planförslaget 
tillför därmed platser som kan användas av barn och och unga i olika åldrar. 
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Mobilitet

Närheten till pendeltågsstationen är en stor kvalitet i området, men utöver 
pendeltåget har kollektivtrafiken till andra kommundelar låg turtäthet. En 
konsekvens av detta är att de som flyttar in i området ändå kan bli bilbe-
roende för att ta sig till målpunkter i andra delar av kommunen eller för 
att storhandla. Däremot kan närheten till pendeltåget bidra till att minska 
antalet resor med bil, till exempel resor till och från arbetet både för de som 
bor i området och de som arbetar där. Ett minskat behov av resor med bil är 
positivt ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv och för miljön.

God kollektivtrafik under hela dygnet är också en viktig förutsättning för att 
rekrytera personal till den offentliga service som planeras i området.
Ett ökat befolkningsunderlag i både Anneberg och Björkris kan motivera 
ökad kollektivtrafik i denna del av kommunen, men det är inte en fråga som 
regleras i detalj planen. 

Genom området föreslås flera gångvägar, vilket innebär att boende kan röra 
sig smidigt genom området. Gång- och cykelvägen längs vattnet bidrar po-
sitivt till områdets tillgång till rekreation och sammankopplar området med 
närliggande områden och med naturen. Det föreslås även ett ”parkstråk” 
genom de gemensamma gårdarna från torget till naturområdet i norr. Både 
vattenstråket längs ån och parkstråket kan bli trevliga promenadvägar för 
boende inom och i närheten av området. 

Det vore även positivt att se över möjligheten till ett längre å-stråk som 
fortsätter söder om planområdet. Det södra p-däckets placering innebär att 
stråket inte kan gå längs ån hela vägen. Det blir därför viktigt att gaturum-
met genom planområdets södra del gestaltas så att det bildar en logisk länk 
till ett eventuellt framtida å-stråk i söder. 

Barnperspektivet
Flera av gatorna är planerade som lågfartsgator, vilket innebär att barn ges 
mer utrymme och kan röra sig friare i området. Det skapas även smitvägar 
utan biltrafik mellan husen. 

Områdets gång- och cykelnät skapar goda förutsättningar för barns mobili-
tet, särskilt för äldre barn som rör sig mer självständigt. I ett tryggt och säkert 
trafikrum ger föräldrar barn större frihet att röra sig på egen hand.

Kollektivtrafik är också viktigt för äldre barns möjlighet till att själva röra sig 
mellan skola, hemmet och aktiviteter. De blir inte beroende av föräldrars 
tillgång till bil eller möjlighet att skjutsa. Det är därför positivt för barns mo-
bilitet att det byggs bostäder i ett läge med god kollektivtrafik. Samtidigt blir 
det viktigt att fortsatt utveckla tillgången med kollektivtrafik till olika kom-
mundelar.
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Trygghet

En konsekvens av ett renodlat bostadsområde där många pendlar bort från 
orten för arbete är att det dagtid riskerar bli tomt och kan upplevas som 
ödsligt. I de aktuella planen kan det motverkas av torget, förskolan och 
vårdboendet som skapar en plats av centrumkaraktär i södra delen av om-
rådet, vilket är positivt för folklivet i området. Det föreslagna boendet med 
särskild service bidrar också till liv i området dagtid. 

Ett torg med handel och service skapar en förutsättning för att området ska 
bli mer levande under fler timmar på dygnet. Ett litet torg är också positivt 
eftersom det då är mindre risk att det upplevs ödsligt. Torget blickar ut mot 
korsningen Älvsåkersvägen/Göteborgsvägen. Det ger bra förutsättningar 
för liv och att människor ser det som en naturlig mötesplats.

Det är positivt för den upplevda tryggheten att det skapas mer bebyggelse 
mellan stationen och befintligt villaområde på andra sidan Kungsbackaån, 
eftersom vägen till stationen från befintliga bostäder blir mer befolkad. 

Det blir viktigt med gestaltningen av de två parkeringsdäcken, vård- och 
omsorgsboendet och förskolan, som är stora byggnadskroppar i förhållan-
de till övrig bebyggelse. Stora döda fasader kan bidra negativt till trygghe-
ten, men detta kan undvikas genom att arbeta med gestaltning och belys-
ning. För det norra p-däcket studeras en gestaltning med raster som skapar 
bättre förutsättningar för uppsikt. I vård- och omsorgsboendet är tanken att 
bottenvåningen ska ha lokaler med fönster, som kan samnyttjas med andra 
verksamheter för att skapa liv och rörelse i området. Tanken är att matsalen 
ska placeras så att den vetter mot lekplatsen. 

Vårdboendet och det norra parkeringshuset ligger på var sin sida om sam-
ma gata. Båda parkeringshusen ligger dessutom med långsidan på var sin 
sida om Älvsåkersvägen. Dessa två vägar utgör stråk till och från Annebergs 
station och många kommer passera fasaderna. Flerbostadshusen mot Älv-
såkersvägen bidrar därför positivt till att skapa uppsikt över delar av stråket. 
Älvsåkersvägen är dessutom en av de utpekade stadsgatorna och därför 
blir det viktigt att den upplevs trygg trots att den kantas av två parkerings-
hus och parkeringsytor. Det är viktigt att ha med dessa frågor i det fortsatta 
arbetet med gestaltningsprogrammet.

Barnperspektivet
För små barn handlar tryggheten i det offentliga rummet främst om trafiksä-
kerhet och skydd mot andra eventuella olyckor, vilket beskrivs under stycket 
om mobilitet. 

Äldre barn rör sig i större utsträckning själva utanför hemmet och umgås 
med jämnåriga i offentliga miljöer. Då är den offentliga miljöns utformning 
extra viktig. Trygghet handlar då snarare om att bli sedd och ”vuxnas ögon 
på gatan”. I planområdet kan exempelvis torget bli en plats där ungdomar 
träffas, tillsammans med förskolegården kvällstid. Förskolegården är place-
rad så att flera stråk passerar den, men byggnadens form bidrar till att det 
finns platser på gården som inte syns från alla stråk. De intilliggande bostä-
derna har inte heller uppsikt över alla platser på gården. Gestaltningen av 
förskolegården blir därför viktig för tryggheten. 
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Vardagsliv

Planen medger centrumändamål i bottenvåningen vid torget samt längs 
Älvsåkersvägen, på södra sidan. Inriktningen är att handel främst skapas vid 
torget. Längs Älvsåkersvägen finns det i nuläget planer på en vårdcentral. 
Möjligheten till fler verksamheter är positivt för området och hela orten. Till-
kommer det ett enklare serviceutbud kan det bidra till att förenkla mångas 
vardag. Utvecklingen av Annebergs centrum innebär att de som idag bor 
i området får bättre möjligheter till service i närområdet. Torget placeras 
i nära anslutning till förskola, vårdboende och pendeltågstationen där 
många rör sig. 

Längs gång-och cykelvägen vid ån kommer troligtvis en stor del av Anne-
bergs och Älvsåkers befolkning att röra sig. Här finns potential att skapa ett 
trevligt rekreationsstråk med exempelvis lekskulpturer eller utegym. Utform-
ningen av detta regleras dock inte i plankartan. 

Planområdets nära läge till Annebergs tågstation skapar goda förutsättning-
ar för att på ett smidigt sätt ta sig mot Kungsbacka centrum eller mot Göte-
borg, vilket innebär att området har potential bli attraktivt även för personer 
som arbetar i Mölndal eller Göteborg. På samma sätt får verksamheter i 
området goda förutsättningar för att rekrytera personal. 

Placeringen av boende med särskild service skapar goda förutsättningar 
för att de boende ska röra sig i närområdet, då det är nära till torget och 
service. För verksamheten kan det även vara positivt att personalen har nära 
till lokalerna vid vård- och omsorgsboendet. 

Barnperspektivet 
Ett enklare vardagsliv för familjer är inte bara positivt för de vuxna utan även 
för barnen. Äldre barn får också goda möjligheter att röra sig till aktiviteter 
på egen hand, vilket beskrivs mer under stycket om mobilitet. Planen tillför 
även platser för rekreation utomhus, vilket är positivt för barns hälsa. 
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Uppföljning av åtgärder

Vissa sociala frågor är inte 
möjliga eller lämpliga att reg-
lera genom detaljplanearbetet. 
Dessa rekommendationer tar 
upp aspekter som handlar om 
genomförandeskedet och ge-
staltning av området eller frågor 
i planens närområde. Enligt 
kommunens process för sociala 
konsekvensanalyser ska förslag 
till fortsatta åtgärder följas upp 
när det finns en färdig detaljplan.

Listan med rekommendationer 
har tagits fram under arbetets 
gång med grund i nulägesanalys 
och konsekvensbeskrivning
av samrådsförslaget.

Gestaltning av området

• Titta vidare på exempelvis 
lekskulpturer eller utegym längs 
gångstråket vid ån, och belys-
ning längs stråket. 

• Studera möjligheten att förse 
någon offentlig yta i området 
med el, vilket skapar bättre för-
utsättningar att använda ytan till 
en bredd av aktiviteter. 

• Fortsätt tydliggöra skillnaden 
mellan offentligt och privat i 
gestaltningsprogrammet, samt 
utveckla tankar om gemensam 
odling.

• Det är viktigt att det inte blir 
”döda ytor” vid vård- och om-
sorgsboendet och förskolan 
som har långa fasader. Belys-
ningen är viktig här. Detsamma 
gäller p-däckens fasader. 

• Utforma torget så att det finns 
en plats där bokbuss och annat 
tillfälligt utbud som exempelvis 
fiskbil kan stanna. 

• Gestalta å-stråkets fortsättning i 
gaturummet väl. 

• Konstutsmyckning i någon 
form är viktigt för att förstärka 
en plats identitet och bidra till 
positiva upplevelsevärden.

Innehåll i området

• Det vore positivt för vardagslivet 
om det finns möjlighet till pa-
ketutlämning i någon av verk-
samhetslokalerna vid torget. 

• Verka för ökad kollektivtrafik 
med buss i området. 

Närområdet

• Det är önskvärt med en fortsatt 
blandning av bostäder och 
verksamheter i omkringliggan-
de planarbete.

• Det vore positivt om å-stråket 
kan fortsätta längre söderut 
utanför planområdet. 
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