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Sammanfattning

Nuläge
Gottskär är en kustort med framförallt större villor och den största andelen 
invånare är mellan 40-70 år. Gottskärs hamn är en naturlig centrumpunkt 
i orten för såväl boende som besökare. Inom planområdet finns idag en 
större verksamhetsbyggnad med bland annat restaurang och tandläkare. 
Strax intill vid Hamnplan finns även en större parkeringsyta, glasskiosk samt 
småbåtshamn. Tidigare låg en livsmedelsbutik i närheten.

Områdets har förutsättningar för sociala möten tack vare sin funktion som 
hamn och centrumpunkt, men påverkas av den stora parkeringsytan som 
gör platsen mindre trivsam. Sommartid finns flera aktiviteter och mötes-
platser som alla lockar människor till platsen. När antalet aktiviteter dras 
ner under lågsäsong gör bristen på bostäder och aktiva fasader att platsen 
troligtvis upplevs som mer ödslig och otrygg. 
 
Gottskärsvägen som leder ner till hamnen är smal och slingrande. Längs 
större delen av vägen finns varken gångbanor eller övergångsställen och 
sikten är dålig. I planens närområde är framförallt platsen vid Triangeltom-
ten och Hamnplanens parkeringsyta trafikosäkra. Det är stor skillnad på 
trafikflödet under året. Sommartid nästan dubbleras trafiken på Gottskärs-
vägen till följd av besökare och verksamheten i småbåtshamnarna.

Planområdet och Hamnplanen riktar sig idag inte till barn. Seglarsällskapet 
ordnar seglarskolor och tävlingar, men därutöver finns inga tydliga aktivite-
ter runt Hamnplanen. Platsen är tvärtom trafikosäker och kan upplevas som 
otrygg med anledning av avsaknaden av liv och rörelse.

Konsekvenser 
Genom att satsa på Hamnplanen blir Gottskär en tydligare målpunkt för be-
sökare och genom nya bostäder och verksamheter befolkas platsen större 
delen av dygnet och året. Verksamheterna och torget kan bidra positivt till 
de boendes vardagsliv och locka fler att passera platsen. Med ökad andel 
människor som rör sig i hamnen ökar också känslan av trygghet, social 
samvaro och granngemenskap. Bryggstråket blir en del av ett längre vatten-
nära promenadstråk, vilket är positivt för rekreation och rörelse. 

Planförslagets lägenheter bidrar till att öka mångfalden av bostadsformer i 
Gottskär. Lägenheter i ett småhusområde är en möjlighet för dem som vill 
bo kvar och samtidigt inte vill, har råd eller möjlighet att ta hand om hus och 
trädgård. 

Jämfört med nuläget är förslaget positivt för trafiksäkerheten. I ett intimt 
gaturum kan hastigheterna sänkas och hänsynen öka. Den minskade parke-
ringsytan leder till en trevligare och mer uppbruten miljö men med konse-
kvensen att besökare måste parkera längre bort. 

Planförslaget medför inga nya funktioner som specifikt kommer locka en 
ny grupp av barn. Däremot ger utemiljöerna bättre förutsättningar för barn 
att leka separerat från trafiken. Ytorna kommer tydligare definieras utifrån 
funktion, vilket är en positiv konsekvens för barns säkerhet och mobilitet. 
Förbättrade gång- och cykelvägar ökar barns mobilitet, särskilt för äldre 
barn som rör sig mer självständigt. Det finns inte utrymme för en lekplats 
inom denna plan, men det vore positivt att ha en lekplats i åtanke vid det 
fortsatta arbetet med Hamnplanens utveckling. Det skulle gynna både 
boende och besökare. 



4

Inledning

NULÄGE KONSEKVENSER

REKOMMEN-
DATIONER
.
.
..

UPPFÖLJNING 
AV ÅTGÄRDER
.
.
..UTFORMA 

FÖRSLAG
REVIDERING 
AV FÖRSLAG

BESTÄM 
OMFATTNING

Inledning och syfte

Kungsbacka kommun har tagit fram 
en förstudie för orten Gottskär på 
Onsalahalvön för att ta ett lång-
siktigt grepp över användningen 
av mark och vatten i hela orten. 
Därefter togs ett planprogram fram 
för fastigheten Skällared 3:55 i Gott-
skärs hamnområde. 

Planarbetet för fastigheten är nu 
igång och planen ska möjliggöra 
för ca 55 bostäder, restaurang, 
bryggstråk, verksamhetslokaler och 
en ny småbåtshamn. Planen kom-
mer få mycket stor betydelse för ut-
vecklingen av Gottskär och utgöra 
en katalysator för övrig förändring. 
Tanken är att Gottskär ska lyftas 
som hamnmiljö, besöksmål och 
boendemiljö. Utöver utbyggnaden 
av Skällared 3:55 planerar kommu-
nen att bygga om Gottskärsvägen 
för att öka trafiksäkerheten och i 
längden bygga om hela hamnom-
rådet för att skapa en trivsammare 
och attraktivare miljö.

Kommunen har bedömt att en 
social konsekvensanalys ska utföras 
under planarbetet med en rapport 
som bilaga till detaljplanen. Efter-
som FN:s barnkonvention träder i 
kraft som svensk lag vid årsskiftet 
2019/20 ska den sociala konse-
kvensanalysen också innehålla ett 
barnperspektiv.

Utöver planområdet Skällared 3:55 
tittar denna sociala konsekvens-
analys på hela hamnområdet där 
även Hamnplanen ingår, eftersom 
även Hamnplanen ska genomgå en 
förändring på sikt. I rapporten kallas 
hela området för utredningsområ-
det.

Den sociala konsekvensanalysen 
har gjorts i två delar. I planarbetets 
inledning gjordes en nulägesanalys 
för att studera ortens och platsens 
nuvarande situation. Nulägesana-
lysen utgör en grund för förståelse 
av platsens värden och utmaningar 
och innehåller även rekommenda-
tioner för fortsatt planarbete. 

Inför samråd togs en konsekvens-
beskrivning fram. Då studerades 
planförslaget i förhållande till nulä-
get, och eventuella konsekvenser 
har lyfts och analyseras. 
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Metod
Kommunen har bedömt omfatt-
ningen till nivå 3 enligt handboken 
för sociala konsekvensanalyser, 
vilket innebär att en SKA-rapport 
tas fram som bilaga till detaljplanen 
och att en förvaltnings-övergripan-
de SKA-grupp utgör stöd till arbetet. 
I gruppen ingår:
• Stina Wikström, planarkitekt 

(Samhällsbyggnadskontoret)
• Ann-Louise Hulter, bitr. planar-

kitekt (Samhällsbyggnadskon-
toret)

• Maria Aviles, folkhälsoplanerare 
(Kultur och fritid)

• Linda Edsand/Viktoria Rönn-
qvist, boendekoordinator (Indi-
vid och familjeomsorg)

• Lis Hellström, trygghetsfrågor 
(Tekniska förvaltningen)

• Maria Larsdotter (Kultur och 
fritid)

• Maria Frykstedt/Alice Nilsson, 
brottsförebyggande samordna-
re (Kultur och fritid)

• Sonja Pettersson, konsult SKA, 
uppdragsledare (Norconsult)

• Paula Widmark, konsult SKA, 
handläggare (Norconsult)

Kunskapsunderlaget för nulägesa-
nalysen består av en förstudie för 
utveckling av Gottskär, ett planpro-
gram för Skällared 3:55, kommu-
nens befolkningsstatistik, möte med 
SKA-gruppen samt ett platsbesök i 
Gottskär. Arbetet har skett i enlighet 
med Kungsbacka kommuns metod 
för sociala konsekvensanalyser i de-
taljplaneringen. Analysen utgår från 
fem övergripande teman: mångfald, 
vardagsliv, trygghet, mobilitet och 
samvaro.

Bild: Kungsbacka kommun
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Inom orten Gottskär bor det 
cirka 360 personer och i hela 
Gottskärsområdet bor det ca 1 
200 personer. Orten har en lång 
historia som fiske- och handels-
plats och var länge en populär 
bad- och kurort. Idag har orten 
inte förnyats i den takt som krävs 
för att kunna utveckla en mo-
dern besöksnäring, men är ett 
mysigt kustsamhälle med stark 
båt- och seglartradition.

Mångfald
Gottskär är en kustort och den 
dominerande bebyggelsetypen 
är större villor/enfamiljshus. Det är 
ett ganska snävt bostadsutbud och 
andelen hyresrätter är lågt. Den låga 
andelen lägenheter och hyresrätter 
kan exkludera grupper som inte har 
den ekonomiska tillgången som 
krävs för att köpa sitt boende. I ut-
redningsområdet finns ett fåtal fler-
bostadshus varav några lägenheter 
är hyresrätter. Inom Skällared 3:55 
bor 10 personer, alla i hyresrätter.

Inom orten Gottskär bor det ca 360 
personer. Den största andelen är 
mellan 40–70 år. Andelen unga vux-
na (20–30 år) är låg. Åldersfördel-
ningen stämmer ganska väl överens 
med Kungsbacka i stort men skiljer 
sig från riket i stort. Många orter 
med liknande förutsättningar har en 
liknande åldersfördelning.

I Gottskär finns ett fåtal arbetsplat-
ser och verksamheter, där de flesta 
riktar sig mot besökare (exempelvis 

hotell, restaurang och Gottskärs 
hamn). Inom utredningsområdet 
vid Hamnplanen finns restaurang, 
kiosk, glassförsäljning och en liten 
butik.

I och med sitt fina läge lockar Gott-
skär en del besökare. Det skapar 
möjlighet för en större mångfald 
av människor. I och med att om-
rådet är försörjt med kollektivtrafik 
möjliggör det även ett besök från 
människor som inte har tillgång till 
bil.

Nuläge

0 10 20 30 40 50 60 70

<2 år

3-12 år

13-22 år

23-32 år

33-42 år

43-52 år

53-62 år

63-72 år

73-82 år

83-92 år

Åldersfördelning

Barnperspektivet
Utöver de barn som besöker 
Gottskär med sina föräldrar 
kan Utholmens badplats tänkas 
locka barn från närliggande 
orter. Även Seglarsällskapet SS  
Kaparens tävlingar och seglar-
läger kan locka andra barn 
än de som bor i Gottskär och 
därigenom öka mångfalden 
av barn som rör sig nere vid 
Hamnplanen.
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Vardagsliv
Idag finns en större verksamhets-
byggnad som innehåller restaurang 
Hamnkrogen och en tandläkare 
inom planområdet för Skällared 
3:55. Hamnkrogen har både lunch 
och middag samt ordnar arrange-
mang som bröllop och spelningar. 
Hamnkrogen har sin uteservering ut 
mot Hamnplanen.

Hamnplanen är en stor asfalterad 
yta som till största del används för 
parkering. Utöver Hamnkrogen 
finns en glasskiosk, en sjömack med 
tillhörande butik samt en småbåts-
hamn. Tidigare låg ett konditori 
på platsen. Längs vattnet finns ett 
flertal bänkar och en större rund 
brygga där man kan sitta. Lite längre 
upp längs Gottskärsvägen ligger ett 
gatukök vid ”Triangeltomten” och 
tidigare fanns en livsmedelsbutik 
i direkt anslutning till planområ-
det. Idag finns närmaste mataffär i 
Onsala Kyrkby ca 4 kilometer från 
Hamnplanen.

Utredningsområdet har förutsätt-
ningar för att vara en mötesplats för 

Gottskärs invånare och besökare. 
Hamnkrogen, småbåtshamnen och 
vattnet lockar till att passera områ-
det, men området påverkas starkt 
av den stora parkeringsytan som 
bidrar till att man inte vill uppehålla 
sig där under längre stunder. Under 
arbetet med SKA-gruppen diskute-
rades bristen på trevliga sittplatser 
för att äta glass eller läsa en bok. 
Idag kan det vara svårt att veta om 
något är öppet och huruvida det är 
värt att åka ner till hamnen. Framför 
Hamnkrogen, inom Skällared 3:55 
finns en grusväg, gräsmatta och en 
mindre vågbrytare som är öppen att 
promenera på. Gräsmattan inbjuder 
i större utsträckning än parkeringsy-
tan till umgänge och vistelse.

Som så många andra kustorter as-
socieras Gottskär med sommaren, 
men för människors vardagsliv är 
vintern än mer påtaglig. Platsbesö-
ket gjordes sommartid, men under 
vintern upplevs platsen troligtvis 
som mer ödslig. Då hamnen och 
uteserveringarna stänger vintertid 
finns det ingen självklar målpunkt 
som drar invånare eller besökare 
ner till Gottskärs hamn.

Barnperspektivet
Platsen nere vid Hamnplanen 
kan tänkas locka till sig barn ef-
tersom det säljs glass och finns 
mycket att titta på. I och med 
att bilarna får mycket utrymme 
är platsen osäker särskilt för 
yngre barn. Barn i olika åldrar 
kan tänkas besöka platsen med 
sina föräldrar. Platsen kan även 
locka lite äldre barn och ung-
domar. Dagtid har Hamnkrogen 
kafé och kan fungera som en 
mötesplats för ungdomar som 
bor i området. På kvällen är det 
restaurang och pub.

Cirka 1 kilometer från Hamn-
planen ligger Onsala Mon-
tessoriskola f-9 och cirka 1,6 
kilometer från Hamnplanen 
ligger Fjordskolan f-6. I Onsala 
finns flera förskolor.

Verksamhet på Hamnplanen
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Trygghet
Gottskärsvägen som leder ner till 
hamnen är en smal och slingrande 
gata. Det finns varken trottoarer 
eller övergångsställen och sikten 
är dålig. Går man från Klaraplan 
finns det idag inga bra alternativa 
vägar. Norrifrån går det att gå längs 
vattnet.

Framförallt blir platsen vid triangel-
tomten otrygg. På båda sidor om 
vägen ligger platsbildningar med 
parkering, vilket inbjuder till att gå 
emellan dem. Dock är sikten dålig 
och en bil kan komma i hög fart ner 
mot hamnen. Därför kan platsen 
upplevas osäker.

Hamnplanen är genom sin tilltagna 
parkeringsyta trafikosäker. Även 
här är sikten dålig, även om bilarna 
troligtvis saktar in när de närmar 
sig parkeringsplatsen. Här rör sig 
människor på bilars villkor.

Det ligger väldigt få bostäder på 
Hamnplanen och det är inte en 
plats som människor passerar om 

de inte har en anledning att gå dit. 
Därför kan platsen upplevas otrygg 
och öde de dagar vädret är sämre. 
Bristen på bostäder och aktiva fasa-
der minskar antalet ”ögon på gatan”. 
Framförallt vintertid och kvällstid 
finns det en risk att människor kan 
undvika att gå ner till platsen.

Barnperspektivet
För barn är trygghet och 
trafiksäkerhet mycket viktigt 
eftersom framförallt yngre barn 
ännu inte är trafikmogna. Ett 
litet barn rör sig mer oberäk-
neligt och idag vågar föräld-
rar troligtvis inte släppa sina 
barn så de kan springa fritt på 
hamn planen och ytorna runt 
hamnkrogen. Gottskärsvägens 
utformning bidrar till känslan av 
barns otrygghet och att barn 
inte kan leka fritt i området.

Äldre barn söker sig ofta bort 
från hemmet för att träffa 
jämnåriga. Som ortens centrum 
dras tonåringar troligtvis till 
hamnplanen och hamnkrogen. 
Avsaknaden av liv och rörelse 
samt uppsikt över området 
innebär att platsen kan bli 
otrygg för äldre barn/tonåringar 
som rör sig här på egen hand, 
framförallt kvällstid.

Hamnkrogens uteservering blickar mot HamnplanenHamnplanen 
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Mobilitet
Det är mycket fokus på bilar och 
hamnplanens parkeringsyta do-
minerar platsen. Gottskärsvägen 
är en barriär som på grund av sin 
utformning är svår att korsa som 
fotgängare. Men med anledning av 
sin funktion som huvudgata är den 
svår att undvika om du vill ta dig 
mellan Klaraplan och Hamnplanen/
Skällared 3:55. Det finns i dagsläget 
inga självklara alternativa vägar för 
den som parkerar på Klaraplan och 
vill gå ner till Hamnplanen.

Generellt är vägarna i Gottskär 
smala. Gående, cyklister och bilister 
samsas om trånga gaturum. De 
smala vägarna kan kännas otrygga 
men kan också få effekten att bilar 
saktar in och försöker hålla bättre 
uppsikt.

Det är stor skillnad på trafikflödet 
under året. Sommartid nästan 
dubbleras trafiken på Gottskärs-
vägen till följd av besökare och 
verksamheten i småbåtshamnarna. 
Det är också då som trängseln på 

hamnplanen är som mest påtaglig. 
Nere vid hamnplanen finns ca 90 
parkeringsplatser. Det finns även 
flera cykelparkeringar.

Nere vid Hamnplanen och Skälla-
red 3:55 går ett stråk längs vattnet. 
På en del av stråket samsas gåen-
de med parkeringsytan, men vid 
Hamnkrogen finns en separerad 
gång- och cykelväg.

I Gottskär finns flera målpunkter 
som lockar människor. Hamnpla-
nen/Gottskärs hamn och Uthol-
mens badplats är sådana. Större 
delen av sträckan mellan Gottskärs 
hamn och Utholmen är längs gång- 
och cykelvägar.

Från Klaraplan går buss in till Kungs-
backa och Älskogsbräcka. Bussarna 
går var 30:e minut under vardagar 
och varje timme helger/kvällar. Bus-
sen skapar möjligheter att ta sig till 
jobb, skola och handel utan bil.

Barnperspektivet
Buss är viktigt för äldre barns 
möjlighet till att själva röra sig 
mellan skola, hemmet och 
aktiviteter. De blir inte beroen-
de av föräldrars tillgång till bil 
eller möjlighet att skjutsa. Det 
är enkelt att åka med bussen in 
till Kungsbacka, vilket är positivt 
för barns mobilitet. I Gottskär 
är gång- och cykelnätet brist-
fälligt, vilket i sin tur kan minska 
barns mobilitet och föräldrars 
benägenhet att våga låta sina 
barn leka fritt. Vägen till Klara-
plan och busshållplatsen går 
längs Gottskärsvägen, som är 
trafikotrygg.

Gottskärsvägen. Till höger i bild syns ”Triangeltomten”. Klaraplans busshållplats till höger längs med vägen
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Samvaro
Utredningsområdet är en plats där 
många möten kan ske. Hamnkro-
gen, Gottskärs hamn och segel-
sällskapet SS Kaparen ger alla goda 
förutsättningar för social samvaro 
för grannar och besökare.

Triangeltomten framför Gottskärs 
gatukök har en liten gräsyta där det 
går att sitta ner och äta. Platsen ger 
generellt en känsla av platsbildning 
på grund av sin kringbyggda triang-
elform. Här finns förutsättningar för 
social samvaro.

Inom Skällared 3:55 finns en grusyta 
mellan Gottskärsvägen och bygg-
naden. Ytan används för parkering 
och ger inga tydliga tecken på 
bra förutsättningar för samvaro. 
Framför byggnaden inom Skällared 
finns däremot en gräsyta med en 
liten vågbrytare. Ytan är inte tydligt 
iordningställd för att umgås på, men 
i och med det generellt dåliga utbu-
det av gräsmattor vid Hamnplanen 
finns här förutsättningar för att sitta 
ner en stund i gräset.

Hamnplanen har, förutom fåtal bän-
kar vid vattnet och framför glasski-
osken, dåligt utbud av bra ytor för 
samvaro. Parkeringsplatser är sällan 
platser man uppehåller sig på under 
en längre tid för att umgås. Vid 
vattnet finns en större rund brygga 
med bänkar. Det finns inga bord till 
bänkarna, men det går att sitta ner 
för att till exempel titta på utsikten.

Barnperspektivet
Utredningsområdet har ganska 
dåliga förutsättningar för social 
samvaro för barn. De verksam-
heter som finns riktar sig 
främst till vuxna människor och 
människor som betalar. Det 
finns inga lekytor på platsen. 
När det inte är högsäsong med 
mycket trafik kan den stora  
asfalterade ytan antas locka 
äldre barn till aktiviteter som 
skateboard och cykling.

Segelsällskapet SS Kaparen ord-
nar seglarskolor och tävlingar 
som många barn och unga 
deltar i. Sällskapet skapar goda 
förutsättningar för samvaro 
mellan barn och unga som 
kan finna gemenskap i ett delat 
intresse.

Glasskafé på Hamnplanen Gräsyta mot vattnet
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Rekommendation efter nuläget

Dessa rekommendationer utgår från nulägesanalysen och från de frågor som 
studerades i planarbetet när nulägesanalysen gjordes.

Innehåll och fortsatt arbete med planen
• Studera platser för utevistelse, t ex sittmöjligheter, picknickplatser och min-

dre uppehållsytor. Både i sol och i skugga (särskilt barn, äldre och husdjur 
behöver skugga).

• Utveckla tankar om vinteraktiviteter, t ex möjlighet till bastu och kallbad.
• Är det möjligt att ha en dialogaktivitet för barn i samrådet?
• En plats identitet, uttryck och attraktivitet kan förstärkas med konst-

utsmyckning i någon form, det kan också ge positiva effekter för upplevel-
sen av större trygghet.

Programarbete för Gottskär och planarbete för Hamnplanen
• Kan det finnas flera stråk från Klaraplan till Hamnplan?
• Kan Utholmen få en lekplats eller lekskulpturer?
• Studera om det går att ha en badplats vid Hamnplanen, hur funkar det sett 

till trygghet och båttrafik?
• Kan vågbrytaren bli allmänt tillgänglig?
• Kan bussen köra hela vägen ner till utredningsområdet? Bussar skapar 

trygghet i form av en kontinuerlig och återkommande rörelse på platsen. 
Det minskar också avståndet till kollektivtrafik för de närboende.

• Ett alternativ för att minska risken för båtstölder är att sätta upp en grind i 
början av bryggan för att visa att obehöriga inte har tillgång till att gå ut till 
båtarna. Det finns en risk att signalera utanförskap och minskad tillgänglig-
het till platsen för besökare, men samtidigt en trygghet för de som ställer 
sina båtar där. Bryggorna i befintlig småbåtshamn är inte avstängda och 
därför bör frågan diskuteras vidare i planarbetet för Hamnplanen.

Under arbetet med nulägetanalysen påbörjades även rekommendationer rö-
rande gestaltning. Dessa har berabetats vidare och presenteras under rekom-
mendationer för fortsatt arbete. 
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Planförslag

Planförslaget innebär att befintliga 
byggnader rivs och ger plats för 
cirka 65-70 bostäder med verk-
samhetslokaler i bottenvåningen. 
Byggnaderna kommer uppföras 
i två till fyra våningar och fånga 
upp skärgårdsmiljöns gestaltning 
genom uppbrytning i skala, om-
sorgsfulla detaljer, takkupor och 
snickarglädje. Upplåtelseformen är 
ännu inte bestämd, lägenheterna 
kommer främst bli 2:or, 3:or och 
4:or. Vid vattnet planeras ett flertal 
sjöbodar för någon typ av verksam-
het. I söder möjliggörs ett allmänt 
torg och en restaurangbyggnad. 

Längs vattnet möjliggörs ett kajstråk 
som går mellan restaurangbyggna-
den i söder till Utholmsvägen i norr, 
där det sedan är möjligt att gå vidare 
mot exempelvis Utholmens bad-
plats. Inom planområdet planeras 
också för en utökad småbåtshamn 
med bland annat en gästbrygga. 

Bostadsgården kommer bli privat, 
men med en öppna siktlinjer mellan 
Gottskärsvägen och havet. Under 

gården planeras ett garage som till 
viss del döljs av verksamhetslokaler 
och lägenheter. Endast infartspor-
ten syns från Gottskärsvägen. 

Den så kallade Triangeltomten 
kommer fortsättningsvis innehålla 
parkeringsplatser. Tomten ska 
däremot omdisponeras något, och 
uteserveringen som hör till gatukö-
ket kommer flytta närmare gatukö-
kets entré. 

På grund av havsnivåhöjningen ska 
marken höjas något, och golvnivån 
kommer ligga högre än Hamnpla-
nen. För att tillgängliggöra verk-
samhetslokalernas entréer planeras 
ramper. 
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Mångfald
Upplåtelseformen på bostäderna regleras inte av planen och i nuläget är 
det ännu nte bestämt vilka upplåtelseformer det kommer bli. Det vore posi-
tivt om några av bostäderna blev hyresrätter eftersom det finns hyresrätter 
på platsen idag och det råder en generell brist på hyresrätter i Gottskär. 

Gottskär har en hög andel småhus och förslaget bidrar med fler lägenheter 
i området. Det går inte att på förhand se vilka som kommer välja att flytta 
hit, men det finns en möjlighet att det främst är äldre personer utan hem-
maboende barn som kommer attraheras av de nya bostäderna. Lägenheter 
i ett småhusområde är en möjlighet för dem som vill bo kvar och samtidigt 
inte vill, har råd eller möjlighet att ta hand om hus och trädgård. 

Genom att satsa på Hamnplanen blir Gottskär en tydligare målpunkt för be-
sökare. I den nya småbåtshamnen planeras gästbryggor för att även locka 
besökare som kommer via havet. Restaurangen och de andra verksamhe-
terna kan bidra positivt till att öka antalet besökare till Gottskär. Det är viktigt 
för områdets mångfald att det även finns icke-kommersiella målpunkter i 
området. 

Barnperspektivet
Planförslaget medför inga nya funktioner som specifikt kommer locka en 
ny  grupp av barn. Däremot ger utemiljöerna bättre förutsättningar för barn 
att leka separerat från trafiken på Hamnplanen vilket skulle kunna innebära 
att fler barn använder platsen. 

När det finns ett färdigt planför-
slag konsekvensbeskrivs förslaget. 
Konsekvensbeskrivningen stude-
rar förslaget positiva och negativa 
konsekvenser för området utifrån 
fem teman, mångfald, vardagsliv, 
trygghet, mobilitet och samvaro. 

Konsekvensbeskrivning

NULÄGE KONSEKVENSER
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DATIONER
.
.
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UPPFÖLJNING 
AV ÅTGÄRDER
.
.
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AV FÖRSLAG

BESTÄM 
OMFATTNING
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Vardagsliv
Ambitionen med förslaget är att befolka platsen året runt. Planen möjliggör 
för nya verksamheter att etablera sig på platsen, vilket ger förutsättningar för 
liv och rörelse under en större del av dygnet och året. Att nya verksamheter 
planeras är positivt, inte bara för planområdet utan för hela Gottskär. Ett 
eventuellt kafé och livsmedelsbutik möjliggör för boende att göra sina dag-
liga inköp och mötas utan att vara beroende av vare sig bil eller kollektivtra-
fik. Att planen möjliggör för verksamheter är inte en garanti att det faktiskt 
blir så eller exakt vilken typ av verksamhet det blir. Det är ännu inte avgjort 
om en livsmedelsbutik kommer etablera sig på platsen. 

I Gottskär finns gott om promenadstråk och det vatten- och naturnära läget 
ger goda förutsättningar för rekreation och vardagsmotion. Bryggstråket 
bidrar positivt till vattennära promenadstråk och det vore positivt om detta 
fortsatte vidare runt hela Hamnplanen. Bryggstråket ökar tillgängligheten till 
Utholmen från Hamnplanen genom att möjliggöra ytterligare en väg dit. 

Barnperspektivet 
Huruvida planen medför att fler barn flyttar till området är inte möjligt att 
säga. Om många barnfamiljer väljer att flytta dit ökar antalet barn som be-
höver skol- och förskoleplats.

Trygghet
Genom att möjliggöra för såväl bostäder som verksamheter kommer 
platsen befolkas en större del av dygnet och året. Ambitionen är att hitta 
verksamheter som vill och kan hålla öppet året runt. Om det är möjligt kom-
mer platsen upplevas tryggare även en mörk novemberkväll. Restaurangen 
bidrar till mer aktivitet och rörelse kvällstid.

Det planerade torget ramas in av restaurangen och bostäderna. Hamn-
planen blir mer uppbruten i sin karaktär, får en mindre parkeringsyta och 
kan därigenom upplevas tryggare. Bostäderna kommer ha ett småskaligt 
uttryck och aktiva fasader som ökar antalet ”ögon på gatan”. Planförslaget 
kan därför ha en positiv konsekvens på tryggheten under en större del av 
året och dygnet. 

När man kommer uppifrån Gottskärsvägen och rör sig ner mot Hamnpla-
nen kommer den nya bostadsgården ha ett släpp mellan husen. Där skapas 
en tydlig siktlinje mot havet. Gården avgränsas och blir privat, men siktlinjen 
bidrar till att orientera besökare mot havet. 

Triangeltomten behålls som parkeringsyta men kommer omdisponeras 
för att göra platsen mer trafiksäker. Framförallt kommer det inte längre vara 
möjligt att svänga in på parkeringsytan direkt norrifrån, runt hörnet om den 
tidigare Gottskärs livs. Det är positivt för människors säkerhet. 

Barnperspektivet
För små barn handlar tryggheten i det offentliga rummet främst om trafik-
säkerhet och skydd mot andra eventuella olyckor. Planförslaget medför en 
positiv konsekvens på trafiksäkerheten då ytorna tydligare avgränsas utifrån 
funktion (trottoar, torg, etc). 

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”. Det är positivt att planen skapar en blandning av bostäder och 
verksamheter, vilket i sin tur kan öka mängden människor på platsen. 
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Mobilitet
Antalet parkeringsplatser på Hamnplanen kommer minska i och med plan-
förslaget. Det leder till en trevligare miljö på Hamnplanen med konsekven-
sen att besökare med bil måste parkera längre bort och gå sista biten. 

Gottskärsvägen ner mot Hamnplanen kommer få en smal och intim ka-
raktär. Längs vägen ska det vara möjligt att gå och cykla samt finnas yta för 
möblering. Fotgängare får en separerad gångbana medan cyklar och bilar 
kör i blandtrafik. Jämfört med nuläget är förslaget positivt för trafiksäkerhe-
ten. I ett intimt gaturum kan hastigheterna sänkas och hänsynen öka. 

I östra delen av planområdet, i anslutning till sjöbodarna, kommer ett flertal 
parkeringsplatser skapas. En konsekvens av dessa parkeringsplatser kan bli 
att det bildas söktrafik över torget när parkeringsplatserna på Hamnplanen 
är fulla. Det gäller främst sommartid när det är som mest människor på 
Hamnplanen. Parkeringsplatserna vid sjöbodarna bör därför begränsas till 
att endast rikta sig mot exempelvis boende eller verksamma. 

Att flytta Gottskärs busshållplats är inte en del i planförslaget. Det är dock 
möjligt att köra buss ner till Hamnplanen vilket är positivt för bussutflykter 
som besöker Gottskär. 

Barnperspektivet
Förbättrade gång och cykelvägar ökar barns mobilitet, särskilt för äldre barn 
som rör sig mer självständigt. I ett tryggt och säkert trafikrum ger föräldrar 
barn större frihet att röra sig fritt. 

Samvaro
Planförslaget skapar flera nya mötesplatser för såväl boende som besökare. 
Torget har goda förutsättningar att bli en viktig målpunkt i Gottskär. Ett torg 
tillför en tydlig avgränsad yta att vistas på som saknas i nuläget. Vid utform-
ning av torget bör både kommersiella och icke-kommersiella ytor finnas så 
alla har tillgång till torget. Den nya restaurangen och verksamheterna kan 
skapa mötesplatser under hela året. 

En stor tillgång för de boende i Gottskär är närheten till vattnet. I nuläget 
saknas ytor och målpunkter på Hamnplanen. Det tillkommande bryggstrå-
ket och torget bidrar positivt som målpunkt för de boendes vardag. Något 
som ligger utanför planen men som är möjligt att tillföra är exempelvis 
en flytbastu och badstegar. En bastu skulle vara en plats för umgänge i de 
boendes vardag och kan bli en målpunkt för besökare även efter badsä-
songen. 

Barnperspektivet
Planförslaget möjliggör ingen ny funktion som specifikt riktar sig till barn. 
På torget vore det positivt med något som tilltalar barn. Det kan exempel-
vis vara offentlig konst som också går att klättra på. Det regleras dock inte 
genom planen.

Det saknas i nuläget lekplats i Gottskär. Det finns inte utrymme för en lek-
plats inom denna plan, men det vore positivt att ha en lekplats i åtanke vid 
det fortsatta arbetet med Hamnplanens utveckling. Det skulle gynna både 
boende och besökare. 



17

Vissa sociala frågor är inte möj-
liga eller lämpliga att reglera ge-
nom detaljplanearbetet. Dessa 
rekommendationer tar framför 
allt upp aspekter som handlar 
om gestaltning av området. 
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 nulägesana-
lys och konsekvensbeskrivning 
av samrådsförslaget.

Rekommendationer för fortsatt arbete
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Gestaltning
• Det är viktigt med utformningen av den privata gården, så att det är tyd-

ligt vad som är offentlig plats respektive privat utan att området för den 
sakens skull ser exkluderande ut.

• Gestalta grinden till bostadsgården fint, exempelvis med ribbor i trä. 
Materialval är viktigt för att det tydligheten inte ska upplevas negativt 
för besökare i området. Det är också viktigt med en tydlig gräns så att 
föräldrar kan låta barn leka på bostadsgården.         

• Förbättra skyltning mot Utholmen. Det kan göras roligt för barn med 
exempelvis tassar i markbeläggningen.

• Om torget utformas så att det lockar folk minskar även risken för att en 
tydligt markerad gård i närheten ska upplevas som negativt eller exklu-
derande av besökare. Något i barns ögonhöjd? Kan torget få vara en 
generationsöverskridande mötesplats?

• Utforma torget så att element som riktar sig till barn finns på en sida av 
vägen, för att undvika att barn lockas att korsa vägen.

• Undvik mörka, skymda och trånga utrymmen. Människor känner större 
trygghet om de har uppsikt över sin omgivning och flera alternativa 
vägar att gå. 

• God belysning som täcker stora ytor kan bidra till att en plats kännas 
tryggare och mer välkomnande under en större del av dygnet, liksom 
låg vegetation som bidrar till trivsel utan att skymma.

• Det är viktigt att tänka på upplevelsen av trygghet vid ljussättningen. 
• Planteringar som blommar under olika säsonger bidrar till att platsen 

känns levande under en större del av året.
• När torget byggs ut är det viktigt med tillräckligt många papperskorgar, 

för att undvika skräp och oreda. En plats som upplevs omhändertagen 
bidrar positivt till folklivet och trygghet.




