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Bakgrund och syfte

Planområdet ligger i Anneberg, 
mellan järnvägen och Kungs-
backaån strax söder om det framtida 
Anneberg centrum som håller på att 
planläggas. I nuläget fi nns det bostä-
der för nyanlända inom fastigheten, 
i form av fyrbohus (Tempohusen) 
och ett modulhus. Dessa bostäder 
är uppförda med tillfälligt bygglov. 
Fastigheten gränsar till en förskola, 
ett gruppboende och ett fåtal villor. 
Söder om fastigheten fi nns jord-
bruksmark. 

Planens syfte är att planlägga för de 
befi ntliga Tempohusen, modulhuset 
samt planlägga för villatomter för 
självbyggeri. Ökad integration i 
området är ett uppsatt mål inom 
uppdraget. Uppdraget omfattar en 
exploatering med ca 110 bostäder, i 
form av 60 lägenheter och 50 villor, 
samt ett större parkområde närmast 
Kungsbackaån.

Kommunen har bedömt att en 
social konsekvensanalys ska utföras 
och tillhörande rapport tas fram 
som bilaga till detaljplanen.

Inledning, syfte och metod

Metod

Kommunen har bedömt omfatt-
ningen som 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: 
• Sofi a Wiman, planarkitekt (Sam-

hällsbyggnadskontoret/ Plan) 
• Maria Aviles Kindesjö, folkhälso-

utvecklare (Kultur och fritid) 
(endast nuläge)

• Gabriella Wång, folkhälsoplane-
rare (Kultur och fritid)

• Lis Hellström, trygghetsfrågor 
(Tekniska förvaltningen) 

• Alice Nilsson, brottsförebygg-
ande samordnare (Kultur och 
fritid) (endast nuläge)

• Maria Fryksteds, brottsförebyg-
gande samordnare (Kultur och 
fritid) (endast konsekvenanalys)

• Sofi a Larsson, kommunanti-
kvarie (Kultur och fritid) (endast 
konsekvensanalys)

• Christian B Andersson, 

utvecklingsledare, (Individ och 
familjeomsorg), (endast konse-
kvensanalys)

• Sonja Pettersson, konsult SKA 
(Norconsult AB)

• Veronika Jönebratt, konsult SKA 
(Norconsult AB) (endast konse-
kvensanalys)

Arbetet har skett i enlighet med 
Kungsbacka kommuns metod för 
sociala konsekvensanalyser i detalj-
planeringen. 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. 

Kunskapsunderlaget för konse-
kvensbeskrivningen består av 
skissförslag under arbetets gång, 
varav det senaste från 2020-01-04, 
samt ett möte med SKA-gruppen. 
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Nulägesanalys

Mångfald

Hela Annebergs och Älvsåkers 
samhälle består främst av villor och 
småhus. I Anneberg bor närmare 
400 personer i hyresrätt, 160 i 
bostadsrätt och resterande bor i 
äganderätter (cirka 1300 personer). 

I det aktuella planområdet vid Södra 
Annebergsvägen har Eksta under 
2019 byggt 77 hyreslägenheter i 
fl erbostadshus för nyanlända. Bostä-
derna är infl yttade och består av 3:or 
och 5:or med tvååriga hyreskon-
trakt. Det fi nns även bostäder för 
nyanlända i ett modulhus som har 
funnits på platsen sedan några år. 
Eventuellt kan hälften komma att 
omvandlas till vanliga hyreskontrakt i 
framtiden. Intill planområdet, mellan 
Annebergs förskola och Älvsåkers-
vägen, fi nns en del hyresrätter och 
gruppbostäder. 

I dagsläget fi nns ett underskott 
av mindre bostäder i kommunen 
som helhet och även specifi kt i 
Anneberg-   Älvsåker. Mindre bostäder 
efterfrågas bland annat av unga 
vuxna, äldre och ensamstående. 
Mellan tågstationen och Kungs-
backaån pågår ett planarbete för 
Annebergs centrum, som bland 
annat syftar till att knyta ihop de 
olika delarna i Anneberg. Planen 
innebär en förtätning av bostäder 
med olika bostadstyper och upp-

låtelseformer och ett tillskott av 
verksamheter intill ett nytt torg och 
längs Älvsåkersvägen. Samhället är, 
tack vare sina pendlingsmöjligheter, 
ett prioriterat utbyggnadsområde i 
Kungsbacka kommun. Förtätningen 
kan bidra till att tågpendlingen 
upplevs enklare, säkrare och mer 
attraktiv för invånarna i hela Anne-
berg.

Annebergs befolkning liknar Kungs-
backa kommuns befolkning i stort. 
Det fi nns en något större andel 
barnfamiljer och en lägre andel 
äldre. Det fi nns ett fåtal arbetsplatser 
i samhället idag. Nattbefolkningen 
i Anneberg är i nuläget fem gånger 
större än dagbefolkningen, men 
fördelningen kommer att förändras 
när planen för Annebergs centrum 
är genomförd.

Samvaro

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. Ungdomar 
hänger på skolgården även efter att 
skolan slutat. 

Det fi nns i dagsläget inget underlag 
från dialog med de nyanlända kring 
viktiga mötesplatser för dem, och 

om dessa platser fi nns i Annebergs 
och Älvsåkers samhälle eller på 
andra platser i kommunen. 

I planområdet fi nns idag en liten 
lekplats som riktar sig till de boende. 
Norr om planområdet fi nns en stor 
lekplats vid Laxvägen och en fot-
bollsplan vid Ålvägen som båda hör 
till villaområdets samfällighet. Även i 
villaområdet öster om planområdet 
fi nns en lekplats, som också hör till 
en samfällighet, men i övrigt är det 
brist på lekplatser i Anneberg-Älv-
såker idag. När det pågående 
planarbetet vid Annebergs centrum 
genomförs kan eventuellt ytterligare 
en lekplats tillkomma. 

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

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

Det fi nns relativt få målpunkter i 
närheten av planområdet i dags-
läget. Pendeltågstrafi ken bidrar till 
en god möjlighet att röra sig både 
norrut mot Göteborg och söderut 
mot Kungsbacka. Stationen ligger 
cirka 500 meter från planområdet. 
Det fi nns även möjlighet till buss 
mot centrala Kungsbacka med linje 
717 och 735, men bussarna har gles 
turtäthet. 

Det saknas gång- och cykelbana 
längs Södra Annebergssvägen. 
När Annbergs centrum byggs ut 
kommer det fi nnas fl er målpunkter i 
närområdet och det blir därför ännu 
viktigare med gång- och cykelbana 
som binder ihop planområdet med 
det övriga samhället. Att förbättra 
med trygga och säkra kopplingar till 
övrig gång- och cykelinfrastruktur 
samt till kollektivtrafi ken är viktigt 
både ur miljö- och hälsosynpunkt. 
Ur ett barnperspektiv är det viktigt 
att de barn som bor i området får 
trygga och säkra skolvägar hela 
vägen. 

På andra sidan järnvägsspåren och 
Göteborgsvägen fi nns en gång- och 
cykelbana som knyter ihop Anne-
berg med bland annat Björkris och 
centrala Kungsbacka. Till Björkris 
är det 3 km, vilket innebär att större 
mataff är och annan service som 

saknas i Anneberg fi nns på cykelav-
stånd. Det fi nns dock ingen gång- 
och cykelkoppling rakt västerut 
från planområdet, utan för att ta 
sig söderut behövs en liten omväg 
norrut via tågstationen där det fi nns 
en gång- och cykeltunnel under 
spåren och vägen. 

I nuläget fi nns p-platser vid bostä-
derna i planområdet, men inte 
tillräckligt många. En samlad p-plats 
ska byggas. 

Trygghet 

Bostäderna för nyanlända är i 
dagsläget placerade i utkanten av 
samhället, intill en åker och längs en 
återvändsgata. Det innebar att det 
inte fi nns andra utöver de boende 
som har anledning att passera förbi 
området i någon större utsträckning. 
Avsaknaden på gång- och cykel-
bana längs Södra Annebergssvägen 
handlar inte bara om mobilitet, utan 
är även en trygghetsfråga.

Tågstationen är utpekad som en 
otrygg plats i de medborgardialoger 
som genomfördes av kommun 
och polis 2018. En trygghetsvand-
ring tillsammans med Västtrafi k 
genomfördes i februari 2020 och 
förvaltningen för teknik har tittat på 
en åtgärdsplan angående belysning 
och buskage. Ett av syftena med för-
tätningen vid Annebergs centrum är 

att stationen ska bli en tryggare plats 
då fl er bor och rör sig i närområdet. 
Vanligtvis kan off entliga platser för 
pendelparkering upplevas som 
otrygga kvälls- och nattetid, efter-
som det inte fi nns människor som 
rör sig i området. Stationssamhället 
blir ofta ganska öde under dagtid, 
vilket också kan upplevas otryggt. 
Även klotter har varit ett problem vid 
hållplatser och ramper, och trap-
porna upp till södra perrongen är 
något nergångna. Detta kan också 
bidra till en känsla av otrygghet. 

Det har under 2019 varit diskus-
sioner kring att det nya boendet 
för nyanlända skulle medföra en 
minskad upplevd trygghet i Anne-
berg. Under en trygghetsvandring  
iakttogs mindre bra bemötande 
mot nyanlända från redan boende 
i Anneberg. I övrigt har kommunen 
inte sett tendenser till minskad 
trygghet, varken i trygghetsunder-
sökningar eller brottsstatistiken.  

Kommunens erfarenhet är att 
invånare utanför tätorten generellt 
upplever att de känner sig tryggare, 
i jämförelse med invånare som 
bor inne i staden. Antal anmälda 
brott i Anneberg är ett av de lägsta i 
kommunen. Bruk och försäljning av 
narkotika ökar generellt i kommu-
nen, men är inget som är specifi kt 
utmärkande för Anneberg. 
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Vardagsliv

Kungsbackaån slingrar sig i öster 
och används bland annat för kanot-
paddling och fi ske. Däremot fi nns 
det inga stigar eller promenadstråk 
längs ån, vilket gör strandzonen otill-
gänglig. I den pågående detaljpla-
nen för Anneberg C planeras för ett 
rekreationsstråk längs ån norr om 
Älvsåkersvägen. 

Annebergs centrum är idag främst 
en pendeltågstation. Här fi nns också 
en pizzeria och en kiosk. Tidigare 
fanns också en liten närbutik norr 
om pendeltågstationen, men idag 
är den nedlagd. Den pågående 
planen för Anneberg C innebär att 
det kommer att skapas mer service 
i närområdet och ett tydligare 
centrum. I Älvsåkers centrum fi nns 
skola, församlingshem och kyrka. 
Bokbussen stannar vid planområdet 
i dagsläget. 

I hela samhället fi nns tre förskolor 
och en F-9-skola med sammanlagt 
cirka 710 elever. Annebergs förskola 
ligger intill planområdet. I nuläget 
fi nns det förskoleplatser som täcker 
behovet i området. Sedan något år 
tillbaka går också barn från Björkris 
på grundskolan. Vid skolan fi nns en 
fullstor idrottshall där det förutom 
skolidrott utövas bland annat 
innebandy och fotboll. Framförallt 
fi nns det klubbar 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 
fi nns löparklubb och orientering. I 
samhället fi nns också stall och tre 
ridbanor nära stationen. Längre 
söderut fi nns ett ridgymnasium 
som har Anneberg som närmaste 
pendeltågsstation.
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Rekommendationer till fortsatt arbete

Rekommendationer

Utifrån nulägesanalysen och den nuvarande inriktningen för planarbetet blir 
följande frågor viktiga att arbeta vidare med i det fortsatta planarbetet:

• Studera om den föreslagna tätheten är tillräcklig för att skapa gott 
underlag till pendeltåget och den service som skapas vid Annebergs 
centrum. Vilket underlag krävs till exempel för en matbutik?

• Skapa gång- och cykelbana längs Södra Annebergsvägen. 

• Studera möjligheterna till en gång- och cykeltunnel direkt västerut från 
planområdet och under järnvägen och Göteborgsvägen, för att skapa 
en genare väg söderut. 

• Den föreslagna förlängningen av åstråket är mycket positiv ur socialt 
perspektiv, men det är viktigt att arbeta med gångvägar och siktlinjer 
så att inte den intilliggande villabebyggelsen upplevs privatisera stråket. 
Det blir också viktigt med orienterbarhet och koppling till åstråket norr 
om Älvsåkervägen. 

• Studera om det kan skapas mötesplatser som används av både boende 
i fl erbostadshusen och villorna. Till exempel en gemensam lekplats eller 
mötesplatser som kan användas av föreningsliv som främjar integration. 

• Genomför dialogaktivitet med boende i planområdet under fram-
tagande av planförslag eller under samrådet. Vilka målpunkter och 
mötesplatser är viktiga för de nyanlända? Det kan också vara värdefullt 
med dialog med föreningar som arbetar med att främja integration.

• För att få till en trygg och socialt hållbar bostads- och utomhusmiljö är 
det viktigt att även arkitektur och  gestaltning utförs med omsorg.
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Konsekvensanalys

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

Planförslaget

Planförslaget innebär att Tempohu-
sen och modulhuset permanentas 
och att det skapas tomter för 50–60 
villor mellan fl erbostadshusen 
och Kungsbackaån. Sammantaget 
omfattar planförslaget cirka 110 
bostäder. Villorna samlas runt tre 
bostadsenklaver som alla har utfart 
mot Södra Annebergsvägen. Även 
om tomterna föreslås ha blandade 
storlekar och vara relativt små 
(400–800 kvm) i förhållande till 
övriga Anneberg, blir bebyggelsen 
gles för att vara en förtätning nära 
pendeltåget och kommande cen-
trum. Kommunen bedömer dock 
fortsatt tätheten som lämplig.

I området skapas fl era parkytor. På 
grund av geotekiska förhållanden 
skapas en naturyta närmast Kungs-
backaån. TIllgången till ån kommer 
dock öka genom den längsgående 
parkytan som även fortsätter norr 
om Älvsåkersvägen. En skiss över 
planförslaget redovisas på nästa 
sida.

Övergripande slutsatser

Planförslaget bidrar med fl er bostä-
der i ett område som idag är relativt 
glest befolkat. Fler kan bosätta 
sig natur- och kollektivtrafi knära 
och tillsammans med planen för 
Anneberg C kommer befolkning-
sunderlaget och serviceutbudet 
öka. Tillgången till promenadstråk 
längs Kungsbackaån bidrar positivt 
med rekreationsmöjligheter för hela 
Anneberg-Älvsåker. 

Anneberg-Älvsåker har redan idag 
en hög andel villor, vilket ökar 
ytterligare med planförslaget. Dock 
innehåller planen ungefär lika 
många hyresrätter vilket är positivt 
för mångfalden. Att några av dessa 
fortsatt kommer vara boende för 
nyanlända ger en blandning av 
personer med olika livssituation och 
utgör en bra grund för integration. 

Precis som i nulägesanalysen utgår konsekvensana-
lysen från följande aspekter. Innehållet i konsekven-

sanalysen återknyter till de frågor som har lyfts 
under det tidigare arbetet med nuläge-

sanalysen och rekommenda-
tioner till det fortsatta 

planarbetet.
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Mångfald

Sett till planområdet är målgruppen för villorna likriktad. Tomterna planeras 
säljas styckvis och med anledning av den geotekniska situationen kommer 
priset troligtvis bli högt. Det innebär att framtida köpare behöver ha en 
relativt hög inkomst för att ha möjlighet att fl ytta hit. 

Det tidsbegränsade bygglovet för Tempohusen avses bli permanent när pla-
nen vinner laga kraft. Då kan bostäderna istället hyras ut med permanenta 
hyreskontrakt i den kommunala bostadskön. Hur många bostäder som fort-
satt kommer ha 2-åriga hyreskontrakt för nyanlända och hur många som 
får permanenta hyreskontrakt är ännu inte beslutat, utan beror på framtida 
behov. Modulhuset kommer fortsatt vara bostäder för nyanlända. Det 
planeras inga bostadsrätter. Ur ett mångfaldsperspektiv är det positivt att det 
även fortsättningsvis fi nns kvar bostäder för nyanlända och att det tillskapas 
hyresrätter, eftersom det ger en social blandning som kan bidra till integra-
tion mellan olika sociala och ekonomiska grupper. För barn och unga är 
tidig integration extra viktigt vilket främjas av en stor mångfald i närområdet.  
Eftersom Tempohusen redan är befi ntliga kan hyran förhoppningsvis hållas 
ner. Det är viktigt att arbeta aktivt med integration mellan grupperna. Här 
behöver kommunen ha en aktiv roll. 

Sett till Anneberg-Älvsåker i stort dominerar villorna. Aktuell detaljplan ihop 
med detaljplanen för Anneberg C bidrar med andra typer av boendeformer 
och medför därmed en större mångfald av boendeformer i Anneberg-Älv-
såker. För att öka upplevelsen av att planområdet och Anneberg C sitter 
ihop, behöver natur- och parkstråket längs ån naturligt binda samman 
områdena. Det kan fi nnas risk att åstråket upplevs som mer privat med vil-
labebyggelse intill, jämfört med om det hade varit fl erbostadshus närmast. 
En sammanhängande gångväg ökar mängden människor som naturligt 
rör sig längs ån och därmed genom planområdet. Som läget ser ut nu kan 
det bli svårt att dra stråket längs ån hela vägen. Där det blir svårt att anlägga 
en gångväg närmast ån behöver gångväg genom bebyggelsen få tydlig 
orienterbarhet mot grönstråket. För att stärka orienterbarheten och platsens 
karaktär ytterligare bör möjligheterna att använda sig av konst, belysning 
och andra kulturuttryck ses över. Det främjar mångfalden av intryck och 
upplevelser, och kan gynna lokala konstnärer. För det planerade äldreboen-
det/gruppboendet i Anneberg C kan strandpromenaden bli en stor tillgång. 

Barnperspektivet
Sedan 2020 är barnkonventionen 
svensk lag. Det innebär att barns 
och ungas rättigheter och livsmil-
jöer ska beaktas i fysisk planering. 
Frågor som rör utformning och 
tillgänglighet har stor betydelse 
för barns vardagsliv. Kungsbacka 
kommun tar genom arbete med 
social konsekvensanalys upp frågor 
om barns rättigheter. I denna SKA 
har barnperspektivet integrerats i 
konsekvensanalysen under respek-
tive rubrik nedan.  
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Samvaro

Sammantaget planeras tre ”parkytor” som alla binds samman av gångvägar. 
Den lite större parkytan mot modulhuset har möjlighet att få en mer off ent-
lig karaktär med mötesplatser, lekmöjligheter och grillplatser, medan kilen 
mellan villorna och Tempohusen snarare får karaktären av en gemensam 
innergård. Den stora park- och naturytan mot ån kommer tack vare närhe-
ten till vattnet förhoppningsvis locka besökare från hela Anneberg-Älvsåker. 
Tanken är att parkområdena ska varieras från parkytorna i Annebergs C, och 
på så sätt bidra med en mångfald av mötesplatser. Parkytorna har potential 
för lekplats och andra inslag som passar olika ådrar. I anslutning fi nns även 
förskolan vars utemiljö kan användas av boende kvällstid. 

Att de off entliga ytorna upplevs ha olika nivåer av off entligt-privat är positivt 
för samvaron, eftersom olika umgängesformer söker olika sammanhang. 
En mer halvprivat yta ökar oftast känslan av trygghet och barn får leka mer 
fritt där. Halvprivata ytor ökar även umgänget grannar emellan och boende 
blir mer benägna att samtala med varandra. I miljöer som upplevs som mer 
off entliga känner sig däremot alla välkomna och vill uppehålla sig en längre 
tid. 

Planen bidrar inte i övrigt med några off entliga miljöer, utan planeras enbart 
för bostäder. 

Mobilitet

Korsningen mellan Södra Annebergsvägen och Älvsåkersvägen är idag 
trafi kosäker. Det tas för närvarande fram en utredning för att studera möjlig 
cirkulationsplats med trygga övergångar för fotgängare och cyklister. 

Planförslagets trafi kstruktur byggs upp runt tre bostadsenklaver som alla har 
bilkoppling mot Södra Annebergsvägen. Enklaverna kopplas ihop genom 
gång- och cykelvägar. Att det inte ges möjlighet för genomfart med bil 
mellan enklaverna är positivt för säkerheten. Det främjar även gång och 
cykel  som blir det smidigaste sättet att förfl ytta sig inom området. Barn och 
unga gynnas extra av denna struktur då de i högre grad rör sig till fots. Barn 
spenderar också mer tid utomhus och är i behov av en säker trafi kmiljö.
Mellan villatomterna har ”släpp” för fotgängare ritats in för att minska upple-
velsen av bebyggelsen som barriär mot stråket längs vattnet. 

På Södra Annebergsvägen kommer trafi ken öka. Vägen får dock ny gångväg 
vilket är positivt för säkerheten. Cyklister får antingen cykla i körbanan eller 
välja cykelvägarna genom området. För dem som cyklar mot pendeltågsta-
tionen kommer troligtvis Södra Annebergsvägen kännas närmast. För dessa 
skulle trafi ksäkerheten förbättras om det fanns en separat cykelbana. Planen 
har inte utrett möjligheten för ny underfart för cyklister mot Kungsbacka. 
Det får konsekvensen att boende som ska cykla till Kungsbacka fortsatt får 
ta en omväg norrut. 

Närmaste kollektivtrafi k är pendeltågstationen och busshållplatsen vid 
Älvsåkersvägen. Tack vare pendeltåget mellan Kungsbacka och Göteborg är 
kollektivtrafi kutbudet bra. För ungdomar möjliggör kollektivtrafi k en större 
självständighet. 
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Trygghet

Eftersom områden planeras som ett rent bostadsområde är frågan om 
aktiva fasader och folkliv dygnet runt inte en aktuell fråga. Området kommer 
främst befolkas kvällar och helger. Förskolan invid planen bidrar dock med 
verksamhet dagtid.

Hela områden runt stationen kan i nuläget upplevas otryggt. Förhoppnings-
vis kan denna plan tillsammans med planen Anneberg C bidra till att öka 
tryggheten när fl er boende tillkommer i anslutning till stationen. 

För de boende i Tempohusen/modulhuset kommer tillökningen av bostä-
der bidra positivt till tryggheten. Fler bostäder skapar fl er människor som rör 
sig, och känslan av att lägenheterna ligger utanför samhället minskar. Det 
kan även bidra positivt till integration.

Boende i Tempohusen/modulhuset har rapporterat om att de upplever 
Södra Annebergsvägen som osäker. I planförslaget tillkommer en gångväg 
längs Södra Annebergsvägen, vilket bidrar positivt till tryggheten.

För barn och unga är trygga utomhusmiljöer som är väl upplysta och nära 
vuxna viktigt. Planförslaget möjliggör en småskalighet med stora gröna ytor 
vilket ger goda förutsättningar för barns umgänge utomhus. När det gäller 
barn handlar trygghet snarare om de vuxnas upplevelse av trygghet att våga 
låta sina barn röra sig fritt. För ungdomar är belysning extra viktigt då många 
rör sig utomhus sent på dygnet.

Vardagsliv

Planförslaget bidrar inte med nya verksamheter. Däremot planeras fl er verk-
samheter att tillkomma i Anneberg C, vilket även gynnar detta planområde. 
Tillsammans med Anneberg C kommer befolkningsantalet i området öka 
vilket ger större befolkningsunderlag för service. 

För boende fi nns stora möjligheter till ett smidigt vardagsliv. Närheten 
till tågstationen underlättar för boendes pendling, och tillsammans med 
cykelavståndet till Björkris fi nns stor möjligheten att leva bilfritt. Närheten 
till förskola gynnar både barns och vuxnas vardagsliv. Även skolan ligger på 
gångavstånd. De planerade gång- och cykelvägarna genom planområdet 
ger delvis bilfria skolvägar. 

I övrigt bidrar inte planen särskilt mycket till vardagslivet i stort i Anne-
berg-Älvsåker. Däremot skapas möjlighet för fl er att bosätta sig natur-, skol- 
och kollektivtrafi knära. 

Tillsammans med SKA-gruppen diskuterades behov av mötesplatser och 
lokaler för unga i Anneberg. Planförslaget bidrar inte med nya lokaler, 
däremot pågår arbete med föreningslokaler och andra initiativ. Bland annat 
planerar kommunen att starta upp initiativet ”en frisk generation”. Fler soci-
ala initiativ i Anneberg-Älvsåker skulle gynna vardagslivet och integrationen.
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Uppföljning av åtgärder

Fortsatt arbete

Alla frågor är inte möjliga att hantera i detaljplanskedet. 
Följande punkter tar upp aspekter som handlar om 
genomförandeskedet och gestaltning av området eller 
frågor i planens närområde. Listan har tagits fram under 
arbetets gång med grund i nulägesanalys och konse-
kvensbeskrivning av planförslaget.

• Utformningen av parkytorna är viktigt att fortsätta 
studera utifrån perspektivet att skapa mötesplatser 
och bidra till integration. Det hade varit bra om det 
till exempel fanns bänkar där äldre kan vila, lekplat-
ser för barn samt tillgänglighet för rullstolsburna 
personer.

• Fortsätt studera hur planområdet kan knytas 
samman med Anneberg C på ett tryggt och natur-
ligt sätt. Eftersom grönstråket inte kan gå längs 
med vattnet hela sträckan blir det viktigt att kunna 
orientera sig genom bebyggelsen och hitta tillbaka 
till stråket. 

• Mötesplatser och föreningslokaler för unga har inte 
inkluderats i detaljplanearbetet. Detta är dock ett 
behov i Anneberg-Älvsåker och något som fortsatt 
bör studeras. Kanske har kommunens enhet ”Ung 
i Kungsbacka” möjlighet att skapa någon form av 
mötesplatser eller göra andra insatser. 

• Integrationen mellan de nyanlända och andra 
invånare i Anneberg-Älvsåker behöver fortsättnings-
vis aktivt arbetas med. Integration är en avgörande 
fråga för den sociala hållbarheten, men svår att 
reglera i en detaljplan.

• Genomför dialogaktivitet med boende i Anneberg 
så tidigt som möjligt i planarbetet, senast under 
samrådet. Det är särskilt viktigt att fånga upp syn-
punkter från de som redan bor inom planområdet. 
Det kan också vara värdefullt med dialog med 
föreningar som arbetar med att främja integration. 

• Utformning och gestaltning av bostads- och utom-
husmiljöerna ska utföras med omsorg.

• Barnperspektivet behöver genomsyra alla aspekter 
av planarbetet och efterföljande processer. Barns 
livsmiljö påverkas mycket av utformning, något som 
är svårt att säkerställa i detaljplaneskedet. Det vore 
positivt att ha någon form av dialogaktivitet med 
barn och unga för att uppmärksamma och beakta 
barns behov i sin närmiljö. Det skulle kunna göras 
som en större dialog med boende i hela Anne-
berg-Älvsåker. 




