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Handlingar finns att läsa på:

Stadshusets entré, Storgatan 37, Kungsbacka
www.kungsbacka.se/aktuellaprojekt

Skriftliga synpunkter skickas till:

Kungsbacka kommun 
Samhällsbyggnadskontoret 
434 81 Kungsbacka
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

Handlingar:

•	Planprogram (denna handling)

Övriga handlingar:

•	Geoteknisk PM för Tölö Ängar Syd (Norconsult 2016-12-19)
•	Geoteknisk PM för Nordöstra Kungsbacka (Norconsult 2016-11-14)
•	Miljöutredning för  Tölö och Voxlöv (Norconsult 2018-03-21)
•	Dagvattenutredning för Tölö Ängar 3 och Syd (Tyréns 2017-10-20)
•	Dagvattenutredning för Voxlöv (Tyréns 2017-09-11)
•	Arkeologisk utredning för Tölö Ängar Syd (Arkeologerna SHMM 2016-11-10)
•	Arkeologisk utredning för Tölö Ängar 3 (Arkeologerna SHMM 2016-12-16)
•	Arkeologisk utredning för Voxlöv (2017-10-04)
•	 Social konsekvensanalys (2017-04-05)
•	Riskanalys (Norconsult 2017-04-28)
•	Trafik- och parkeringsutredning (Norconsult 2017-12-15) 

Upplysningar om planprogrammet lämnas av:

Sofia Wiman planarkitekt 0300-83 41 14

Anna-Karin Ljungman planarkitekt 0300-83 45 23

Anna Wibling exploateringsingenjör 0300 83 44 23
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Vad är ett planprogram?
Markens användning och bebyggelsens utformning regleras genom detaljplaner. Innan 
detaljplaner tas fram för ett kvarter eller för del av en stadsdel kan man behöva utreda och 
illustrera helheten i ett större geografisk område. Ett planprogram utreder platsens lämplig-
het för exploatering samt övergripande förutsättningar för en idé inom ett programområde, 
men är inte juridiskt bindande.
Kommunen samråder om programmet med allmänhet, myndigheter och andra intressen-
ter för att bredda beslutsunderlaget. De berörda ges möjlighet till insyn och påverkan i ett 
tidigt skede, innan kommunens ställningstaganden är låsta. Efter beslut om godkännande av 
planprogrammet följer framtagandet av detaljplaner. I samband med detaljplaneläggningen 
ges ytterligare möjlighet för allmänhet och sakägare att lämna synpunkter på detaljplaneför-
slaget vid två tillfällen, samråd och granskning.

 
Planprogram Samråd Detaljplan Granskning Laga kraftSamrådGodkännande



4  Planprogram nordöstra Kungsbacka Planprogram nordöstra Kungsbacka  5

Inledning
Bakgrund
Kungsbacka kommun har en planering som starkt fokuserar på att bygga inom tätorterna 
och framför allt är det Kungsbacka stad som ska växa och bli ett mer framträdande nav i 
kommunen. Det tidigare målet om att planera för 500 bostäder per år har i beslut i kom-
munfullmäktige 2016-05-10 ökats till 700-800 per år under en femårsperiod. Kolla, Björk-
ris och Valand är under byggnation och flera andra mindre projekt håller på att planeras. 
Nästa stora utbyggnadsområden är Voxlöv och Tölö ängar, sammanbundna med Hedeleden 
i nordöstra Kungsbacka. För att uppnå målet med bostadsbyggandet behöver dessa områden 
börja byggas inom några år.

Uppdrag
Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-17 §7 att ge kommundirektören i uppdrag att utarbeta 
planprogram för de nordöstra delarna av Kungsbacka stad i enlighet med följande direktiv:
Direktiv inför upprättande av planprogrammet: 
•	  De nya bostadsområdenas struktur, täthet och karaktär ska anpassas efter kommunens 

vision om ett hållbart byggande samt respektive stadsdels unika förutsättningar,
•	  Samtliga delområden ska innehålla en välavvägd blandning av olika boendeformer. Sam-

mantaget i respektive stadsdel ska andelen hyresbostäder uppgå till minst en tredjedel. 
Dessutom ska programmet också ange ett genomförande som medför olika pris/hyresni-
våer på bostäderna,

•	  Hög målsättning när det gäller förnyelsebar energianvändning,
•	  Dimensionering och lokalisering av kommersiell- och offentlig service. 
•	  Det stationsnära läget medger ett långtgående bilpoolskoncept med fullt utbyggd infra-

struktur för eldrivna fortskaffningsmedel,
•	  En eventuell förbindelseväg mellan Forsvägen och Hällingsjövägen ska beaktas i pro-

grammet, vilket innebär konsekvenser för avgränsningen av bostadsområdet Tölö ängar 
syd,

•	  Hedeledens utformning ska anpassas efter gällande trafikledsplan samt en eventuellt 
kommande förbindelseväg mellan Forsvägen och Hällingsjövägen,

•	  Tydlighet i utbyggnad av kommunens verksamheter, vilken innebär att kommunen köper 
tomterna och bygger samtliga verksamhetslokaler i egen regi, bl.a. för- och grundskolor. 
För boende, t.ex. äldreboende och gruppbostäder, sker hyresförhandling med respektive 
byggherre. Nås inte överenskommelse om bostadsprojektet så ska kommunen även för-
värva dessa tomter.

Syfte och huvuddrag
Planprogrammet för nordöstra Kungsbacka syftar till att möjliggöra flera nya stadsdelar i 
Voxlöv och Tölö ängar. Bostadsområdena ska ha ett varierat bostadsutbud och utrymme för 
kommunal service. Hedeleden ska byggas ut för att underlätta transporter och koppla ihop 
områdena. Det ska vara enkelt att röra sig i hela området till fots och med cykel och det ska 
vara enkelt att nå Hede station. Platser för närrekreation ska tillskapas och befintlig närre-
kreation inom programområde ska tas tillvara och utvecklas. Vid Hede station ska ett brett 
utbud av service möjliggöras. Programmet ska föreslå etappindelning i stora drag.
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Förutsättningar
Läge, areal och markägoförhållanden
Programområdet ligger i nordöstra Kungsbacka, 
på båda sidor om Hede station, främst på den östra 
sidan och längs Hällingsjövägen. Området består 
idag av drygt 60 hektar jordbruksmark och drygt 
10 hektar skog. Till största delen ägs marken av 
byggföretagen Derome, Bonava, JM och Sveri-
gehuset. Delar av programområdet ägs även av 
privatpersoner samt Kungsbacka kommun. 
I programmet beskrivs de områden som ägs av de 
olika byggföretagen samt kommunens mark efter-
som det är de områden som är aktuella för byggna-
tion i dagsläget.
Stationsområdet väster om järnvägen ägs av kom-
munen.

Mark ägs av byggföretag

Mark ägs av privatpersoner

Kommunägd mark

Gräns för programområde, 
enligt samrådsförslag
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Tidigare ställningstaganden

Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad (2009) 

Den fördjupade översiktsplanen beskriver en framtida utveckling för de utpekade delom-
rådena markerade i kartan nedan med 2. Voxlöv och 4. Tölö ängar syd, som områden där 
bostäder planeras. Delområdena markerade med I och II beskrivs som bostadsområde utreds 
som därmed behöver studeras ytterligare.

Utsnitt ur Fördjupad översiktsplan 
för Kungsbacka stad. Rödstreck-
ade områden betyder ”bostads-
område planeras” och områden 
inringade i rött betyder ”bostads-
område utreds”.

2. Voxlöv beskrivs som en ny stadsdel norr om Hede med närhet till Hede station. Den 
första försiktiga bedömningen var att området skulle kunna inrymma ca 300 bostäder och 
att området kan bebyggas med tät trädgårdsstad och villor. En större skola nämns även i den 
fördjupade översiktsplanen samt behovet av ytterligare en pendelparkering vid Hede station.
4. Tölö ängar syd innebär att det blir bebyggelse på båda sidor om Hällingsjövägen vilket 
beskrivs i den fördjupade översiktsplanen som positivt för hela stadsdelen samt att det för-
stärker känslan av att staden börjar. Den tidiga bedömningen var att området skulle kunna 
inrymma ca 100 bostäder. 
Utredningsområdena beskrivs som områden som kan fungera som reserv för att klara takten 
för utbyggnad alternativt att dessa områden kan behövas om kommunen vill öka takten för 
utbyggnad.
I. Voxlöv kommande etapp beskrivs som ett utredningsområde som kan komma att tas i 
anspråk under planperioden fram till 2020. 
II. Ytterligare etapper av Tölö ängar beskrivs som möjliga att utreda vidare tidigast när Tölö 
ängar etapp 2 är klar, vilket den kommer att vara under 2018.
Vidare beskriver den fördjupade översiktsplanen att minst en ny skola behövs inom stadsom-
rådet, att nya förskolor, bostäder för personer med funktionsvariationer och äldrebostäder 
byggs i varje ny större stadsdel för att täcka behovet. 
Gällande trafik tar den fördjupade översiktsplanen upp vikten av att främja gång- och cykel-
möjligheter och kollektivtrafik.
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Detaljplaner

Hela programområdet ligger utanför detaljplanelagt område. Det finns flera detaljplaner 
som gränsar till programområdet, framförallt bostäder men även verksamheter finns i direkt 
anslutning till programområdet.

Trafikledsplan

I trafikledsplanen framtagen i samband med fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad 
2009 finns Hedeleden med som en trafikled inom staden. Den beräknas där kunna trafike-
ras av cirka 7000 fordon/dygn och upp till 11 000 fordon/dygn om leden byggs ut i Forsvä-
gens förlängning. 

Ovan: Trafikledsplan för Kungsbacka stad från 2009. 
Till höger: Räkneexempel med Forsvägens förlägning 
(från trafikledsplanen).
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Förstudie för Hedeleden (2012)

En förstudie togs fram för Hedeleden 2012. Den visar två tänkbara vägsträckningar inom 
ett större utredningsområde.

Masterplan Hede station 2025

En masterplan/förstudie togs 
fram 2016 för stationsområdet 
vid Hedestation. Arbetet syftade 
till att utreda hur stationområdet 
skulle kunna utvecklas fram till 
2025 samt hur stationen skulle 
kunna stödja den stadsutveckling 
som planeras i dess närområde. 
Masterplanen godkändes av kom-
munstyrelsen 2016-03-15 § 45.

Direktiv till planprogram

Kommunstyrelsen beslutade 
2017-01-17 § 7 om ett antal di-
rektiv som skulle ligga till grund 
för planprogrammet. Direktiven 
finns under rubriken Uppdrag.

I förstudien för Hedeleden finns 
ett större utredningsområde inom 
de rosastreckade linjerna. Två olika 
tänkbara sträckningar av Hedeleden 
är markerade med tunn röd linje.

Hede masterplan, godkänd av KS 2016
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Sociala aspekter
Programområdet består mestadels av obebyggd jordbruks- eller skogsmark. Därför beskrivs 
de sociala aspekterna framför allt för intilliggande områden i Tölö Ängar och Hede. De 
sociala aspekterna har delats in i fem kategorier: mångfald, vardagsliv, trygghet, mobilitet 
och samvaro.
Mångfald
Angränsande bebyggelse består främst av småhus med inslag av låg lägenhetsbebyggelse 
samt bondgårdar i området. I Tölö Ängar är ca en tredjedel hyresrätter, medan det i Hede 
endast finns ett fåtal hyresrätter.
I Tölö Ängar bor en hög andel barnfamiljer. I Hede är åldrarna mer blandade med en större 
andel vuxna mellan 50 och 79. I Voxlöv finns få barnfamiljer. De som rör sig i området är 
framför allt de som bor där, med undantag för Hede station som drar en stor andel pendlare 
från övriga delar av kommunen. 
Vardagsliv
Arbetsplatser i området finns framför allt inom den kommunala servicen och i småföretag 
och jordbruk. Livsmedelsbutiker och annan närservice ligger ca 2-3 km från Tölö Ängar 
och betydligt närmare från Voxlöv och Hede station. Det finns goda möjligheter till när-
rekreation i Voxlövberg, Klippebergen samt Forsbergen med löpslinga. Idrottshall finns vid 
Hedeskolan och Forsgårdens golfbana ligger strax söder om Tölö Ängar.  
Trygghet
Föräldralediga och pensionärer befolkar närområdet dagtid. Det finns dock inga naturliga 
mötesplatser i området förutom Hede station, förskolor och skolor. Det finns heller inga 
övriga besöksverksamheter i området. Hede station kan upplevas ödsligt då varken bostä-
der eller verksamheter ligger intill. Kiosken vid stationen har begränsade öppettider och är 
sluten i sin utformning. 
Mobilitet
I dagsläget är utbudet av kollektivtrafik begränsat i området förutom vid Hede station. Bus-
sar går på Hällingsjövägen och Tölöleden men med låg turtäthet. 
Tölö Ängar och Voxlöv är naturligt avgränsade av skogen. Hällingsjövägen utgör gräns för 
Tölö Ängar mot golfbanan. I norr skapar järnvägen barriär mot Björkris och handelsområ-
det i Borgås. 
Samvaro
I Hede finns fler och större ytor som inbjuder till en variation av aktiviteter än i Tölö Ängar 
där det finns få naturliga mötesplatser, vilket kan ändras något när Tölö ängar etapp 2 är 
helt färdigbyggt. Med tanke på den höga andelen småbarn i stadsdelen finns det få ytor för 
barn. Lekplatsen är svår att hitta och den nya bollplanen har en begränsad användning och 
ligger dessutom nära vägen. 

Befintlig bebyggelse
Området består idag av jordbruksmark med gamla anor. I kanten av skogsbeklädda höjder 
med utsikt mot öppna åkrar ligger flera gamla gårdar men även fristående enbostadshus. 
Flera av gårdarna syns även på gamla kartor från 1800-talets mitt. Bostadshusen är från 
olika tidsepoker, från 1800-talet fram till idag. Oftast har de träfasader och sadeltak. 
Inom programområdet finns viss kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i form av två byggna-
der som blivit klassade som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse enligt en inventering som 
gjordes 2008 i samarbete mellan kommunen, länsstyrelsen och Kulturmiljö Halland. Den 
ena byggnaden är placerad i Tölö ängar inom fastigheten Tölö 6:4 och har fått värderingen 
klass B på den tregradiga skalan. Den andra byggnaden är klass C och ligger inom fastighe-
ten  Hede 4:9. Båda har stått tomma länge. I söder ligger bostadsområden med gruppbyggda 
småhus. Hede är från början av 1970-talet och Tölö Ängar är utbyggt i olika etapper under 
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2000- och 2010-talet. Väster om järnvägen ligger områden för företag som till stor del be-
står av stora lådlika byggnader med plåtfasader.
Programområdet kan delas in i sex delområden med delvis olika karaktär. Nedan följer en 
beskrivning av de olika delområdena. 

Delområde 1, Hede station

Området ligger närmast Hede station till 
största delen på den västra sidan men även på 
den östra sidan av järnvägen och består idag 
av pendelparkering för både bil och cykel och 
där finns ett gatukök. Pendelparkeringen på 
den östra sidan rymde cirka 400 bilar och 
ytterligare parkeringar byggdes 2017 i sam-
band med att stationshuset vid Hede började 
byggas. I norr gränsar detta område till en 
byggvaruhandel.

Delområde 2, Norra Voxlöv

Området ligger närmast pendelparkering 
som tillhör Hede station på den östra sidan 
och består i dag framför allt av åkermark. 
Området gränsar i öster till ett par bostads-
hus som ligger mitt i jordbrukslandskapet. 
Strax söder om stationen, bredvid järnvägen 
och inringat av Tölöleden, finns en yta som 
i dagsläget arrenderas ut av kommunen till 
ett åkeri. Denna yta bedöms ha utvecklings-
potential i samband med att Hede station 
utvecklas.

Delområde 3, Södra Voxlöv

Område 3 gränsar till befintligt småhusom-
råde i Hede och skogsområdena i Klippeber-
gen och Voxlöv berg. Idag är det åkrar och 
betesmarker i området. Det går en grusväg 
över området och många från Hede går el-
ler cyklar där på väg till Hede station eller 
handelsområdet i Borgås. I skogskanten mot 
Voxlöv berg ligger en gammal gård som ägs 
av Bonava och som nu är obebodd. 

Delområde 4, Ravinen

Här finns en dalgång mellan Klippebergen 
och Voxlöv berg. Idag går det en stig här 
med gärdesgård och skog på ena sidan och 
branta klippor upp mot Voxlöv berg på den 
andra. Området ca tio meter på varje sida 
om stigen är öppet och gräsbeklätt. I söder 
närmast område 5 finns en större öppen yta 
och ett område med hasselskog. 
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Delområde 5, Tölö ängar 3

Området består dels av öppen åker och ängs-
mark, dels av ett skogsbeklädd litet berg och 
dels av en bäck och grupper av större träd. 
En övergiven gård med kulturvärdesklass-
ning B ligger i området. Strax intill ligger 
ytterligare en gård samt ett par bostadshus. 

Delområde 6, Tölö ängar syd

Området ligger söder om Hällingsjövägen 
och består av öppen åkermark som sluttar 
ned mot Söderå och golfbanan på andra 
sidan ån. Närmast ån växer vass och en del 
slyskog. Någon enstaka åkerholme sticker 
upp på den annars flacka ytan.

Kommunal service
Närmaste skola för årskurs f-9 är Hedesko-
lan i Hede som ligger 300 meter från Voxlöv 
och cirka en kilometer från Tölö Ängar. Voxlöv ligger även nära Björkrisskolan som är en 
kilometer bort och Tölö Ängar har två kilometer till Hålabäck och en kilometer till den 
privata Vittraskolan. Förskolor finns i både Hede och Tölö Villastad och i Tölö Ängar finns 
två nybyggda förskolor.

Natur

Landskapsbild och rekreation 

I programområdet utgörs grönstrukturen dels av ett varierat jordbrukslandskap med åkrar, 
ångar och betesmarker, åkerholmar, diken och stenmurar. Dels består grönstrukturen även 
av skogsområdena Klippebergen och Voxlöv berg samt ett mindre skogsbevuxet höjdområde 
intill den redan utbyggda delen av Hedeleden. Alla dessa skogsområden hänger idag sam-
man och fungerar som närrekreation för närboende. Klippebergen gränsar till både Tölö 
ängar och Hede och där finns en anlagd promenadslinga. I Voxlöv berg ligger bland annat 
Svarte mosse som man kan ta sig till via stigar från olika håll. I söder gränsar programområ-
det mot Söderå och dess strandzoner och på andra sidan ån finns Forsgårdens golfbana.

Jordbruksmark

Jord- och skogsbruk är enligt Miljöbalken 3 kap 4 § av nationell betydelse. Brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs 
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Programområdet utgörs till största delen av 
jordbruksmark och en ändrad markanvändning innebär en nästintill irreversibel förändring. 
Kommunen bedömer att platsen är lämplig för byggnation med hänvisning till läget i staden 
som programområdet utgör, inte minst det gynnsamma läget i anslutning till Hede station. 
Föreslaget utbyggnadsområde utgör en naturlig vidareutveckling av Kungsbacka tätort och 
motsvarande läge för alternativ placering bedöms inte finnas i närområdet. Läget i staden 
ger goda förutsättningar för ett hållbart boende med god närhet till kommunikationer, 
skola, fritid och service.

Strandskydd

Programområdet berörs av generellt strandskydd på 100 meter längst i söder där Söderå och 
Brokabäcken rinner. 
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Riksintressen

Programområdet berörs av riksintresse för järnväg då Västkustbanan går genom området. 
Västkustbanan är av internationell betydelse och ingår i det utpekade TEN-T nätet. Banan 
sträcker sig från Göteborg till Lund och är en mycket viktig bana för person- och godståg-
strafiken. Banan ingår även i det utpekade strategiska godsnätet. I övrigt berörs inte pro-
gramområdet av något riksintresse.

Markförhållanden

Geoteknik

I samband med planprogrammet har geotekniska utredningar tagits fram (Norconsult  2016-
11-14, och Norconsult 2016-12-19). Sammanfattningsvis bedöms området vara byggbart. 
Voxlöv och Tölö ängar 3
Jordlagren inom området består i huvudsak av mulljord till ca 0,2 meters djup, torrskorpelera 
till ca 1 meters djup samt lera med varierande mäktighet och friktionsjord/berg. Djupet till 
fast botten varierar inom området med mindre jorddjup nära ravinen och större i djup i väs-
tra Voxlöv samt i södra Tölö ängar 3. Berg i dagen förekommer i anslutning till Voxlöv Berg 
samt på kullen i Tölö ängar tre. Förutom vid dessa berg är området relativt flackt.
Tölö ängar syd
Jordlagren består i huvudsak av mulljord till ca 0,2 meters djup, torrskorpelera till 1-2 meters 
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djup, lera till som mest 30 meters djup samt friktionsjord och berg. Berg i dagen utgörs av 
ett fåtal flacka hällar i kanten av åkermarken. Området sluttar generellt från norr till söder 
ned mor Söderån. I öster sluttar även marken ned mot Brokabäcken. Stabiliteten är generellt 
tillfredställande förutom i ett par sektioner där säkerheten är låg.

Fornlämningar
Enligt Riksantikvarieämbetets webbtjänst, Fornsök, finns inom programområdet 18 kända 
fornlämningar, övriga kulturhistoriska lämningar och bevakningsobjekt. Arkeologiska un-
dersökningar är framtagna för Tölö ängar syd, Tölö ängar tre och för Voxlöv.
Inom området Tölö ängar syd har två fornlämningar upptäckts (Riksantikvarieämbetets 
slutredovisning, 2016-11-09) Dessa fynd kräver att en arkeologisk förundersökning genom-
förs inför kommande detaljplaneläggning.
Inom området Tölö ängar tre, har fyra fornlämningar upptäkts. (Riksantikvarieämbetets 
slutredovisning, 2016-12-14). Fynden omfattar tre boplatser samt en gravplats. Utbredning-
en av samtliga fyndplatser är osäkra. Dessa fynd kräver att en arkeologisk förundersökning 
genomförs inför kommande detaljplaneläggning.
I Voxlöv har en arkeologisk förundersökning tagits fram på de områden som inte tidigare är 
undersökta. Riksantikvarieämbetets slutredovisning från 2017-10-04 visar att det inte finns 
några arkeologiska lämningar inom de undersökta delarna av Voxlöv 4:9 och Voxlöv 5:5. 
I de områden som inte någon arkeologisk undersökning genomförts finns ett antal fornmin-
nen markerade i fornsök. Dessa är placerade i Voxlöv samt i Klippebergen. Enligt Fornsök 
är det två boplatser, flertalet stensättningar samt en kolerakyrkogård. Stensättningarna och 
kyrkogården ligger i områden som inte ska exploateras men de båda boplatserna kräver 
vidare utredningar i kommande detaljplaneläggning. 

Gator och trafik 

Trafikföring

De större vägarna i området är Hällingsjövägen som går från Tölö kyrka österut och Hög-
landavägen som går från Tölöleden strax söder om Hede station och runt Voxlöv berg för att 
ansluta till Hällingsjövägen. Hedeleden är utbyggd från Hällingsjövägen förbi Tölö Ängar 
etapp 2 och avslutas där i en cirkulation. Utöver dessa finns mest små grusvägar som leder 
till någon eller några enstaka fastigheter.

Gång- och cykeltrafik

Asfalterad gång- och cykelväg finns längs Hällingsjövägen och den delen av Hedeleden som 
är utbyggd. Till fots och med cykel kan man ta sig från Hedeområdet upp till Hede station 
på grusad gångväg, grusväg och stig. På de ytor som inte är åkermark finns upptrampade 
gångstigar som tyder på att det rör sig en del folk i området. 

Parkering / cykelparkering

Vid Hede station finns det pendelparkering på båda sidor om spåret och även möjlighet att 
parkera cyklar. Tölögården som är en hembygdsgård som ligger längs Höglandavägen har en 
stor parkering med ca 50 platser. Parkeringen används i dagsläget mest på kvällar. I övrigt 
finns inga parkeringar inom området.

Kollektivtrafik

Hede station ligger i norra Voxlöv. Där stannar pendeltåg med kvartstrafik under morgnar 
och eftermiddagar. Övrig tid är det halvtimmestrafik utom på nätterna. Vardagsnätter är 
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turtätheten låg och på helgnätter är det avgång varje timme. Tåget in till Göteborgs central 
tar härifrån 24 minuter. Ett nytt stationshus vid Hede station stod klart i december 2018 
och kommer att bidra till att stärka Hede stations funktion som resecentrum.
En busshållplats är redan byggd vid den del av Hedeleden som är utbyggd i Tölö Ängar. I 
nuläget finns det ingen busslinje som trafikerar den hållplatsen. 
I dagsläget trafikerar buss 741 från Fjärås/Hjälm Hällingsjövägen. 

Teknisk försörjning

Vatten och spillvatten 

Hela programområdet ligger utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Alla tätbebyggda områden i närheten till programområdet är dock anslutna till kommunalt 
vatten och avlopp.

Dagvatten

Voxlöv består huvudsakligen av flack åkermark. Både norra och södra Voxlöv är belägna 
i instängda områden, det vill säga att dagvattnet inte har någon naturlig väg ut i Kungs-
backaån som är närmaste recipient. Vid Hede station samlas dagvatten vid parkeringen och 
en översvämningsyta intill parkeringen och järnvägen och i södra Voxlöv har vatten från 
området orsakat översvämningar i angränsande bostadsområdet Hede. Avvattningen sker 
via diken och dränering. I södra Voxlöv finns en lågpunkt med översvämningsyta.
Tölö Ängar består idag i huvudsak av lerig åkermark och sluttar i sydostlig riktning mot 
Brokabäcken och Söderån. Ett befintligt dike går i sydostlig riktning genom Tölö Ängar 
3. Detta dike avleder även vatten från naturmarksområdet uppströms, Voxlövberg. Utmed 
Hällingsjövägen går vägdiken på båda sidor. Dikena avleds till Brokabäcken som rinner ut i 
Söderå. Tölö ängar syd avvattnas ytledes ner mor Söderån. Nedströms har det varit problem 
med översvämning av Söderån. Både Söderån och Kungsbackaån är enligt Kungsbackas 
dagvattenpolicy klassad som känsliga. 

Värme

Det finns ingen fjärrvärme inom programområdet men fjärrvärme är utbyggt i de bostads-
områden som ligger i direkt anslutning till programområdet.

Avfall

Närmaste återvinningscentral är lokaliserad drygt 3 km nordost om programområdet. När-
maste återvinningsstationer finns vid Hedeskolan och vid Willys.

Hälsa och säkerhet

Buller 

Området kring stationen är utsatt för buller från järnvägstrafik. På västkustbanan passerar 
idag cirka 230 tåg varje dygn. Höglandavägen som går genom Voxlöv och Hällingsjövägen 
som går förbi Tölö Ängar i öst-västlig riktning och är skyltade 60 km/tim.

Risk

Västkustbanan som går genom programområdets nordvästra del utgör transportled för 
farligt gods. I programområdets södra del avgränsas området av Söderå, där risk för erosion 
kan finnas.
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Programförslag och direktiv till fortsatt 
planering 
Programförslaget ska nyttja det kollektivtrafiknära läget med hög bebyggelsetäthet, särskilt 
nära stationen. Nya områden ska sedan möte befintlig omgivande småskalig bebyggelse på 
ett hänsynsfullt sätt. I förslaget ingår Hedeleden och andra viktiga stråk som syns på stråk-
kartan. Möjligheterna till rekreation ska beaktas i varje delområde.

Sociala aspekter
Mångfald
I alla delområden planeras för ett varierat bostadsutbud med minst en tredjedel hyresrätter. För 
att inte det ska bli socialt åtskilda grupper i olika bostadsområden behövs trygga och lättill-
gängliga stråk mellan områdena och över de större vägarna såsom Göteborgsvägen, järnvägen, 
Hedeleden samt Hällingsjövägen.  
Vardagsliv
Inom programområdet ska det skapas möjlighet för etablering av närservice, särskilt vid Hede 
station och i Tölö Ängar som idag saknar detta. Möjlighet för rekreation, lek och vila i nära 
anslutning till bostäderna skapas genom attraktiva mötesplatser som är tillgängliga oavsett 
ålder, kön och funktionsvariation. 
Trygghet
Det är angeläget att invånarna känner att gång- och cykelstråk mellan bostadsområdena är 
trygga samt att det är tryggt att ta sig till stationen. Det är viktigt att man beaktar trafiksäkra 
och trygghetsfrämjande passager över eller under Göteborgsvägen, Hällingsjövägen, Hede-
leden och järnvägen. Ökad service vid Hede station bidrar till ökad trygghet och närvaro i 
området.
Mobilitet
Planera för att göra det enkelt och attraktivt att gå, cykla eller åka kollektivtrafik mellan 
bostadsområdena och till och från aktuella målpunkter som exempelvis Hede station, handel, 
skola, idrott. Det bör från början finnas en busslinje som smidigt binder samman området med 
Hede station och som gör det naturligt för pendlare att ta buss dit istället för bil vilket bidrar 
till en tryggare och miljövänligare boendemiljö.
Samvaro
Naturliga mötesplatser bidrar till den sociala interaktionen mellan invånarna. Kommunala lo-
kaler ska planeras för att möjliggöra samnyttjande av lokaler som dagtid används av kommunal 
verksamhet. Ett brett utbud av service vid Hede station som bidrar till att göra det till en trygg 
mötesplats. 

Bebyggelsens höjd och täthet
I programkartan anges bostadsbebyggelsen med olika färger som representerar en täthet och 
en ungefärlig byggnadshöjd i antal våningar.
Hög täthet med 4-7 våningar finns endast i det mest stationsnära området i Voxlöv. Be-
byggelsen här byggs i kvartersstruktur med gemensamma gårdar vända från gatan. För att 
minska antalet parkeringar i gatumiljön kan garage byggas under gårdarna. Bostadshusen 
som ligger närmast stationen kan ha inslag av verksamheter, framför allt i bottenvåningarna. 
Mellantäthet med 2-4 våningar kan vara kvarter eller friliggande flerbostadshus och finns 
längs Hedeleden och Hällingsjövägen. Om förbindelseväg mellan Forsvägen och Hälling-
sjövägen byggs i framtiden kan en något högre bebyggelse placeras även mot den vägen. 
Detta får studeras i kommande planeringsprocess. 



16  Planprogram nordöstra Kungsbacka Planprogram nordöstra Kungsbacka  17

Programkarta
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Låg täthet, gult på kartan har en höjd på 1-3 våningar med stora inslag av småhus och rad-
hus. Denna något lägre bebyggelse trappar ned skalan mot befintlig lägre bebyggelse eller 
mot omgivande grönområden. 
Stationsområdet är skrafferat rött och grått vilket betyder höjder liknande röd volym men 
med ett stort inslag av verksamheter som passar att ligga stationsnära samt service för pend-
lare och närboende. 

Kommunal service
I samtliga nya stadsdelar som planeras i nordost har kommunen intresse av att bygga lokaler 
för bland annat skolor, förskolor, äldreboenden, gruppbostäder, servicelägeneheter, idrotts-
hall och bibliotek.
Inom programområdet planeras i dagsläget för två nya grundskolor. En stor skola i Voxlöv 
ska tillsammans med Hedeskolan försörja hela nordöstra Kungsbacka, inklusive Björkris 
med skolplatser för årskurs 4-9. I Tölö Ängar planeras för en skola för de lägre årskurserna 
som ska ligga ihop med en förskola i norra delen av Tölö Ängar etapp 3. Förskolor kommer 
troligen behövas i varje ny stadsdel. Kulturcentrum med bibliotek samt idrottshall planeras i 
Voxlöv, troligen samlokaliserat med den nya skolan. För gruppbostäder och äldreboende ska 
behovet ses över i varje ny utbyggnadsetapp.
För att dimensionera för grundskolor har prognoser tagits fram. De visar att utbyggnadstak-
ten är avgörande för om de skolor som planeras kommer att räcka eller inte. Därför är det av 
största vikt att kapaciteten i skolorna får styra utbyggnadstakten i nordöstra Kungsbacka. 
För varje ny detaljplan som startar ska följande utredas: 
•	  Skolor - befintlig kapacitet och förväntat behov. 
•	  Förskolor - befintlig kapacitet och förväntat behov. Ett troligt scenario är att det kom-

mer att behövas minst en ny förskola för varje ny stadsdel, men befintligt lokalbestånd får 
styra.

•	  Äldreboende - Sannolikt kommer det att finnas behov av ett äldreboende någonstans i 
Voxlöv eller Tölö Ängar. Frågan ska aktualiseras inför varje detaljplan.

•	  Gruppbostäder/servicelägenheter kommer att behövas i varje nytt större bostadsområde. 
Utöver kommunala åtaganden har region Halland behov av en vårdcentral någonstans i 
nordöstra Kungsbacka.

Natur 

Landskapsbild och rekreation 

Inom varje område ska behovet av närrekreation tillgodoses i form av parker och tillgängliga 
stråk som leder vidare till omgivande skogsområden. Befintliga grönområdena kan göras 
mer tillgängliga genom att förbättra gångvägar och skyltning. 
Voxlövberg används som strövområde och det finns gångstigar i skogen. Med ökat antal bo-
ende i området kan gångstigarna behöva förstärkas så att slitaget av skogen inte ökar. Med 
bra gångvägar håller sig huvuddelen av besökarna till dessa istället för att ströva fritt. 
I Klippebergen finns en enkel gångstig. När Hedeleden byggs kommer troligen gångstigen 
behöva flyttas bitvis. Förvaltningen för Kultur och Fritid har en önskan om att höja standar-
den på gångstigen så att den fungerar bättre som motionsspår. Detta planprogram möjliggör 
en sådan upprustning. När Hedeleden byggs kan en gångpassage över leden för att knyta 
ihop rekreationsområdena Klippebergen och Voxlövberg att anläggas och i samband med 
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det kan även gångstigen rustas upp. Ett motionsspår ökar attraktiviteten och sannolikt även 
besöksfrekvensen till Klippebergen vilket kan medföra ett parkeringsbehov som behöver 
studeras i detaljplaneskedet.
I Tölö Ängar ska gröna stråk binda samman grönområden norrut med Söderån och golfba-
nan i söder.  

Jordbruksmark

I fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad har det i och med lokaliseringen av ut-
vecklingsområdena gjorts en avvägning mellan olika intressen där tätortsutveckling i detta 
läge ansågs viktigare än att bevara jordbruksmark.

Strandskydd

Programområdet berörs av generellt strandskydd på 100 meter längs Söderå och Broka-
bäcken. En strandskyddsutredning har tagits fram som en del av miljöutredningen. I den 
föreslås åtgärder för att säkerställa och förhöja Söderåns och strandbrinkarnas natur och 
rekreationsvärden. Exempelvis föreslås att buffertzoner längs Söderå och Bokabäcken sparas 
som naturmark och lämnas utan ingrepp i form av geotekniska åtgärder eller erosionsskydd. 
Detaljerad utformning tas fram i detaljplaneskedet. Om bebyggelse planeras inom strand-
skyddat område måste dispens sökas. 

Markförhållanden

Geoteknik

I samband med planprogrammet har geotekniska utredningar tagits fram (Norconsult  
2016-11-14, och Norconsult 2016-12-19). Kompletterande geotekniska undersökningar ska 
utföras vid detaljplanering.
Voxlöv och Tölö ängar 3
Eftersom aktuellt område i huvudsak utgörs av lera med stora mäktigheter så bedöms, med 
ledning av utförda undersökningar att leran är sättningskänslig. Detta innebär att stora delar 
av belastningar (last från byggnader och vägbankar, uppfyllnader för vägar mm) som påförs 
markytan sannolikt kommer att ge upphov till långtidsbundna konsolideringssättningar. 
Om storleken på sättningarna är betydelsefulla bör lerans sättningsegenskaper utredas med 
hjälp av belastningsförsök i laboratorium.
Där lera förekommer är medellutningen på marken 1:10 eller flackare. Stabiliteten har ej 
utretts i detta skede men bedöms med avseende på den svaga lutningen på marken vara till-
fredställande. Dock behöver stabiliteten för de olika delområdena studeras närmare i sam-
band med detaljplanearbetet. Dessa utredningar bör även innehålla kompletterande fält- och 
laboratorieundersökningar för att säkrare kunna fastställa jordens egenskaper inom de olika 
delområdena. 
Tölö ängar syd
För att uppnå fullgod säkerhet vid de sektioner som inte har fullgod stabilitet behöver någon 
typ av stabilitetsförhöjande åtgärd utföras, förslagsvis kalkcementpelarförstärkning. För att 
minimera belastningarna och eventuella sättningsrörelser bör höjdsättningen i området vara 
sådan att befintliga nivåer i huvudsak följs. Beroende på höjdsättning, laster från planerade 
byggnader och sättningskrav så kommer grundläggning kunna utföras med platta på mark, 
med pålar eller med kalkcementpelare. Vilken grundläggning det blir för respektive bygg-
nad eller område får studeras närmare vid detaljprojektering. Byggnadstekniska åtgärder 
som medför en permanent grundvattensänkning bör ej utföras. 
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Gator och trafik

Mobilitet

I Nordöstra Kungsbacka bedöms det finnas mycket goda förutsättningar för att etablera 
bilspoolstjänster, då det finns goda möjligheter att klara dagliga resor (arbetspendling mm) 
utan bil. En bilpool kan även vara ett bra komplement till hushåll med egen bil att ha möjlig-
het att utnyttja specialbilar eller en andrabil vid behov.
Ett sätt att underlätta för de boende att välja hållbara transportslag, är att skapa jämställda 
avstånd. Det innebär att det ska vara närmare eller lika nära till hållplatsen, bilpoolen eller 
cykeln som till den egna bilens parkeringsplats. Alla bostäder ska ha tillgång till fullt utbyggd 
laddinfrastruktur för eldrivna fortskaffningsmedel.
För att underlätta vardagen för boende i området bör dagligvaruhandel och annan service finns 
nära bostaden. Arbetspendling med bil motiveras ofta av kombinationsresor - det vill säga att 
resenären väljer bilen för att kunna uträtta ärenden på vägen till eller från arbetet. Ett sätt att 
minska detta behov är genom att erbjuda god service på gångavstånd inom området.
Busslinje som trafikerar Hedeleden bör finnas på plats när första inflyttningen sker i området 
så att goda resvanor skapas från början samt att även Tölö ängar får en bra kollektivtrafikför-
bindelse till Hede station. Även en väl utbyggd infrastruktur för gång och cykel måste finnas 
vid inflyttning.

Gång och cykel 

En viktig fråga för tillgängligheten för fotgängare och cyklister är hur barriäreffekten av de 
trafikleder som går genom området minskas, framför allt Hällingsjövägen och Hedeleden. Det 
måste byggas säkra passager över dessa vägar, i vissa lägen kanske även undergångar är nöd-
vändiga av säkerhetsskäl. Detta beror bland annat av fordonens hastighet.
Attraktiva, trygga och inbjudande gång- och cykelvägar till Hede station, Borgås och centrala 
Kungsbacka kan öka viljan att sköta vardagsresorna utan bil.
Längs med Hedeleden föreslås både en kombinerad gång- och cykelväg samt en separat 
cykelväg utformad för snabbgående cykeltrafik för att skapa goda möjligheter till att snabbt 
ta sig till Hede station via cykel. 

Trafikföring

Programförslaget föreslår förändringar av befintlig trafikföring i området. Främst genom 
tillskapande av nya vägar inom de nya bostadsområdena men även förändringar  av befintliga 
vägsträckningar. Huvudstrukturen listas nedan. Den detaljerade utformningen av gatunät och 
trafikföring studeras vidare i detaljplaneskedet.
•	  Höglandavägen kan beroende på utformning av Norra Voxlöv få en ny sträckning för den 

delen som ligger norr om Tölögården och upp till Voxlövsvägen. Höglandavägen kan 
istället ledas norr om det nya området direkt till befintlig cirkulation vid Hede station. 
Bästa läget för Höglandavägen studeras i detaljplaneskedet.

•	  Höglandavägens sträckning söder om Tölögården ner till Tölöleden föreslås stängas för 
genomfart. Frågan studeras vidare i detaljplaneskedet.

•	  Hedeleden är idag utbyggd på en sträcka öster om Tölö ängar etapp två och avslutas 
idag med en cirkulationsplats. Från den cirkulationsplatsen föreslås Hedeleden byggas 
ut åt norr och dras genom ravinen mellan Klippebergen och Voxlöv berg vidare genom 
Voxlöv och ansluta till befintlig cirkulation på Tölöleden vid Hede station. Utformning 
och exakt läge kommer studeras i detaljplaneskedet men programförslaget redovisar en 
möjlig sträckning. Bullersituationen är avgörande för hur nära vägen man kan bygga 
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Stråkkarta

Befintligt gc-stråk
Befintlig trafikled

Föreslaget gc-stråk
Föreslagen trafikled
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och därmed vilken karaktär vägen får. Hedeleden ska enligt gällande trafikledsplan från 
2009 ha kapacitet för cirka 7000 fordon per dygn. God framkomlighet är av största vikt 
vid utformningen av  vägen. Hastigheten på vägen bör anpassas så att säkerhet och fram-
komlighet även för fotgängare och cyklister främjas. Detta studeras vidare i kommande 
arbete med Hedeleden och bostadsområdena i norra och södra Voxlöv.

•	Lokalgator utformas för rundkörning för att minska behovet av stora vändplatser.

Bil- och cykelparkering 

Parkeringsplatser ordnas på olika sätt i olika delar av området, bland annat i underjordiska 
garage, pendelparkering, ett större parkeringshus vid stationsområdet, parkering på den egna 
villa-/radhustomten samt eventuellt parkeringshus i bostadsområdet för att möjliggöra för 
bilfria områden. Huvudprincipen är att boendeparkering ska lösas inom kvartersmark.
För att ett nytt parkeringshus ska kunna uppföras behöver kommunen utreda vem som ska 
nyttja det, eventuellt samutnyttjande, finansiering, ägarskap samt drift och underhåll. Även 
samutnyttjande av andra parkeringar bör studeras i detaljplaneskedet. Pendelparkering och 
boendeparkering kan vara svårt att samutnyttja men däremot kan exempelvis skolan i Voxlöv 
och Tölögården nyttja samma parkeringsplatser då tiderna för respektive verksamhet i stor 
utsträckning är olika.
Cykelparkering av hög säkerhet och kvalitet ska finnas i nära anslutning till pendeltågstatio-
nen och busshållplatser samt på bostadsgårdar. 

Teknisk försörjning

Vatten och spillvatten

Programområdet kan anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Utgångspunkten är att 
kommunen anlägger samtliga nya dricksvatten-, spillvatten- och dagvattenledningar inom 
programområdet och att anslutningsavgift kommer att debiteras enligt vid debiteringstill-
fället gällande va-taxa. Lämpligen ansluts området, med eventuellt undantag av området 
väster om järnvägen, via spill-och dricksvattenledningar söderifrån, med förbindelsepunkt 
vid Hällingsjövägen eller Söderåleden. För att undvika u-områden genom framtida kvarters-
mark, föreslås att huvudledningar läggs i samma sträckning som Hedeleden.
En VA-utredning har tagits fram som visar på otillräcklig kapacitet i det befintliga nät som 
idag går genom Kungsbacka tätort. Att renovera och anpassa VA-nätet genom tätorten för 
att kunna ansluta framför allt norra delarna av programområdet, innebär omfattande an-
läggningsarbeten.
Inom programområdet kommer en eller två pumpstationer att behöva anläggas, liksom en 
eller två tryckstegringsstationer för dricksvatten. Lägena för dessa VA-anläggningar krä-
ver noggrann planering i förhållande till övrig byggnation. Detta ska utredas i kommande 
planeringarbete.

Dagvatten

Lokalt omhändertagande av dagvatten ska ske i så stor utsträckning som möjligt. I de fall 
där så är möjligt uppmuntrar kommunen möjligheter till fördröjning i form av planteringar 
och gröna tak. Målsättningen bör vara att inte öka mängden dagvatten ut från området.
Kommunens dagvattenpolicy förordar öppna dagvattenlösningar.
Flödesberäkningar för respektive område har genomförts utifrån antaganden som gjorts 
gällande bebyggelsetyp och exploateringsgrad. Ytterligare dagvattenutredningar ska göras i 
samband med detaljplaneläggningen. Rening av dagvatten från bebyggda ytor kommer be-
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hövas för att inte påverka målet att uppnå god ekologisk status i Kungsbackaån och Kungs-
backafjorden.
Voxlöv
Flöden har beräknats för ett 5-årsregn, 20-årsregn och 100-årsregn, då norra Voxlöv ligger 
nära Hedestation och järnvägen samt att södra Voxlöv redan har orsakat översvämningar 
i angränsande bostadsområde. Där finns i en lågpunkt en översvämningsyta som är viktig 
att behålla. Föroreningshalterna för respektive område har uppskattats utifrån antaganden 
kring framtida bebyggelse och markanvändning. 
För att omhänderta tillskottet av dagvatten föreslås främst öppna magasin och översväm-
ningsyta. Översvämningsytorna eller magasinen skall dimensioneras för att undvika skada 
på bebyggelse eller infrastruktur även vid höga flöden. Dimensionerande återkomsttider för 
regn kommer att ses över närmare under arbetet med detaljplaneringen. 
Tölö Ängar
Flöden har beräknats för 20-årsregn då områdena antas komma att bestå av tät bostads-
bebyggelse. Även här kommer dimensionerande återkomsttider att ses över närmare i ett 
senare skede.
Marken inte är lämplig för infiltration och recipienten betraktas som känslig vilket medför 
att dagvattnet från bostadsområdena måste renas enligt dagvattenpolicyn. Dagvatten från 
torg och parkeringsplatser behöver också viss rening.
Dagvatten ska i första hand avledas ytledes, i diken och rännilar. Öppna dagvattenstråk 
bidrar med fördröjning och rening av dagvattnet. Andelen hårdgjorda ytor ska minimeras 
och ersättas med alternativa material för att minska dagvattenavrinningen, gröna tak är ett 
exemplen på hur man kan göra det.
Höjdsättningen av det nya området blir av avgörande betydelse för att skapa en säker dag-
vattenhantering. Byggnader ska placeras på högre nivå än gata. Ytliga rinnvägar ska hållas 
fria för att undvika skador på byggnader och viktig infrastruktur när kapaciteten i lednings-
nätet överskrids vid extrem nederbörd.
Norr om Tölö ängar etapp 3 finns cirka 7 hektar naturmark. Avrinning från detta område 
behöver ledas genom exploateringsområdet. Avskärande diken och utjämningsmagasin före-
slås placeras utmed områdesgränsen.
Det har varit problem med översvämning av recipienten Söderån nedströms. Mot bakgrund 
av detta ska stort fokus ligga på fördröjning av dagvatten inom exploateringsområdet för att 
inte öka flödesnivåerna ut ur området.

Värme

Kungsbacka kommun uppmuntrar till byggande med låg energiförbrukning och att förnyel-
sebar energi används.
Fjärrvärme är utbyggt till området och det är möjligt att ansluta till det även i dessa nya 
stadsdelar. Ny teknik kan göra att andra typer av uppvärmningssystem blir mer hållbara. 
Idag finns stora möjligheter att bygga noll- eller plusenergihus och använda lokala uppvärm-
ningslösningar som komplement. Fokus ska ligga på hållbara lösningar och eftersom teknik-
utvecklingen går fort framåt inom detta område vill kommunen inte styra vilken lösning 
som ska användas i detta tidiga skede.

Avfall

Erforderliga utrymmen för avfall ska finnas samt transportvägar och hämtställen som fung-
erar för hämningsfordon. Återvinningsstationer kommer att planeras in i detaljplaneskedet.
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Hälsa och säkerhet

Buller

Området kring stationen är utsatt för buller från järnvägstrafik. På västkustbanan passerar 
idag cirka 230 tåg varje dygn och 2040 beräknas den siffran ha ökat till 260. Vägtrafikbuller 
kommer inom programområdet att komma främst från Hedeleden och Hällingsjövägen men 
även från lokalgator inom området. Skyltad hastighet på Hedeleden kommer att spela stor 
roll för bullersituationen i Voxlöv då den nya trafikleden kommer att gå rakt genom områ-
det. Bullerutredning kommer att behövas ta fram för varje detaljplan.

Risk

En riskanalys är framtagen för att bedöma hur nära Västkustbanan den planerade bebyg-
gelsen kan placeras med rimliga skyddsåtgärder. Dessutom har det utretts på vilket avstånd 
från järnvägen det planerade parkeringshuset kan etableras. I detaljplaneskedet bör hänsyn 
tas till en eventuell utbyggnad av järnvägen till fyra spår.
Baskraven för farligt gods, som finns beskrivna i ”Riskanalys av farligt gods i Hallands län” 
(Länsstyrelsen 2011) ska uppfyllas för all bebyggelse inom 150 meter från järnvägen. Med 
särskilda åtgärder som redovisas i riskutredningen kan bostadshus och kontorshus placeras 
30 meter från järnvägen, enbart med hänsyn till risken för transporter av farligt gods, och 
parkeringshus kan placeras 20 meter från järnvägen. Särskilda åtgärder är exempelvis att 
fasader ska vara i obrännbart material och fönster i brandklass E30, entréer och luftintag ska 
sitta på den sidan av byggnaden som vetter bort från Västkustbanan och att inga balkonger, 
uteplatser eller lekplatser får förekomma inom 50 meter från Västkustbanan. 
Om åtgärderna genomförs bedöms bebyggelsen inom utredningsområdet vara utformat i 
enlighet med länsstyrelsen i Hallands läns framtagna riskrapport ”Riskanalys av farligt gods 
i Hallands län” (Länsstyrelsen 2011) samt de nationella kriterierna för risker vid transportle-
der för farligt gods. 

Programförslaget områdesvis med direktiv till detaljplaner

Delområde 1, Hede station

Området runt Hedestation har markerats med sta-
tionsområde i programförslaget vilket innebär att det 
ska utvecklas främst för verksamheter, framför allt 
kontor. Eftersom det är en pendelstation med många 
besökare är det viktigt att området blir tryggt och 
välkomnande. Det ska vara publika lokaler i botten-
våningarna, gärna med en blandning av verksamheter 
som har öppet stora delar av dygnet. 
Det är positivt för området med inslag av bostäder, 
utifrån sociala aspekter. Om det är möjligt med 
hänsyn till buller och risk måste utredas vidare. Det 
pågår en process med trafikverket om att bygga ut 
järnvägen till fyra spår. Denna process ska beaktas 
i kommande planering. Precis som angränsande 
område är hög täthet att föredra i det stationsnära 
läget och en bebyggelse mellan 4 och 7 våningar kan 
studeras, eventuellt med någon högre uppstickare. 
För att området ska kunna innehålla de högre höjderna inom spannet krävs detaljerade 
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volymstudier där den nya bebyggelsen sätts i ett större sammanhang för att se påverkan på 
landskapsbild och stadsbild.
Öster om stationen ska ett stationstorg anläggas som binder ihop Voxlöv med Hede station 
och skapar en välkomnande entré. 
Öster om järnvägen planeras för ett stort parkeringshus med ca 1000 parkeringsplatser. På 
båda sidor om stationen ska det finnas ett stort antal cykelparkeringar nära perrongen. Cy-
kelgarage ska utredas.
Söder om viadukten finns utrymme för ytterligare stationsnära verksamheter, till exempel 
kontor och parkeringar. Precis som i resten av stationsområdet gäller att parkeringshusen ska 
ha en aktiv bottenvåning, gärna med verksamheter som har öppet kvällstid för att öka trygg-
hetsupplevelsen. Bostäder kombinerat med verksamheter med sena öppettider kan förbättra 
trygghetsupplevelsen eftersom det befolkar platsen utanför kontorstid.
•	Hög tät bebyggelse med stor andel kontor.
•	 Stationstorg som är välkomnande för pendlare.
•	Vid stationsområdet ska det vara publika verksamheter i bottenvåningarna.
•	P-hus ska ha verksamheter i bottenvåningarna.

Delområde 2, norra Voxlöv

Norra Voxlöv är det mest stationsnära bostadsområdet 
och det planeras för en tät stadslik bebyggelse med in-
slag av verksamheter. Särskilt bebyggelsen mot statio-
nen kan innehålla verksamheter och ha publika bot-
tenvåningar. Även vissa stråk till exempel det mellan 
stationen och skolan kan ha verksamheter i bottenvå-
ningarna. Bebyggelsen föreslås bli tät kvartersstad i 4-7 
våningar närmast stationen och 2-4 våningar mot det 
öppna landskapet i norr. Vid stationen kan även högre 
byggnadshöjder studeras på någon enstaka plats. Inom 
norra Voxlöv ska en mindre park anläggas för att få in 
närrekreation i den i övrigt täta stadsdelen. Parken är i 
programkartan endast schematiskt placerad och läget 
ska studeras vidare i detaljplaneskedet. Den kan med 
fördel förläggas ihop med det dagvattenmagasin som 
kommer att behövas vid lågpunkten nära järnvägen. 
Detta delområde ska även inrymma en större skola för elever i årskurserna 4-9. Även idrotts-
hall och kulturcentrum med bibliotek ska inrymmas i området och kan eventuellt samloka-
liseras med skolan.
•	Hög, tät bebyggelse i kvartersstruktur.
•	 Skola, idrottshall och kulturcentrum.
•	Publika bottenvåningar mot stationen och i vissa stråk.
•	Närrekreation ska tillskapas.
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Delområde 3, södra Voxlöv

Södra delen av Voxlöv kan bebyggas 
med 2-4 våningar i den del som ligger 
i direkt anslutning till Hedeleden. 
Närmast bostadsområdet i Hede ska 
bebyggelsen trappas ned och planeras 
så att den harmonierar med befintlig 
bebyggelse i Hede. Inom detta område 
finns en lågpunkt där dagvattenhante-
ring med fördel kan kombineras med 
ett parkområde. Höglandavägen i den 
här delen av området föreslås stängas 
för genomfart. Södra Voxlöv kan vara 
lämpligt för helt bilfria miljöer där 
parkeringshus placeras i områdets yt-
terkant.
•	Något högre bebyggelse mot Hedeleden, lägre mot befintligt bostadsområde i Hede. 
•	Öppen dagvattenhantering i parkområde.

Delområde 4, Ravinen

Skogsområdet mellan Voxlöv och Tölö ängar 
kommer att planläggas som naturmark och 
sparas som rekreationsområde på båda sidor om 
den föreslagna vägsträckningen av Hedeleden. I 
Klippebergen på den sydvästra sidan om He-
deleden finns idag en gångstig som på sikt kan 
utvecklas som motionsslinga. I den södra delen 
av området, intill Tölö ängar 3 planeras för 
förskola och grundskola årskurs F-3. 
Hedeleden kommer att gå genom den befintliga 
dalgången mellan Klippebergen och Voxlöv-
berg. En koppling för fotgängare behövs mel-
lan de båda naturområdena antingen över eller 
under Hedeleden. Med fördel kan en sådan 
koppling placeras i den södra delen av område 
4 för att även vara en koppling från Tölö ängar 
etapp 2 till den föreslagna skolan. 
•	Hedeleden byggs i ravinen. 
•	Dra om löpslinga i Klippebergen för anpassning till Hedeleden.
•	Gångpassage över Hedeleden som sammanbinder Klippebergen med Voxlövberg.
•	 Skola och förskola norr om Tölö Ängar 3.
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Delområde 5, Tölö ängar 3

Området ligger på Hedeledens östra sida och till största delen norr om Hällingsjövägen. 
Närmast naturområdet i norr och den föreslagna skolan ska bebyggelsen vara småskalig i 
form av fristående villor, radhus och parhus med övervägande bebyggelse i 2 våningar med 
liknande karaktär som Tölö ängar etapp 1 och etapp 2. 
I anslutning till Hällingsjövägen kan bebyggelse i 2-4 våningar prövas. Detta ska studeras 
noga med hjälp av volymstudier för att se påverkan på stadsbild och landskapsbild. Hänsyn 
ska tas till befintlig bebyggelse och det öppna jordbrukslandskapet i öster. 
Tillfart till området ska ske från cirkulationen på Hedeleden samt från Hällingsjövägen. Vid 
placering av infart från Hällingsjövägen ska även tillfart till en framtida etapp fyra studeras. 
Även interna kopplingar österut ska studeras.
I området finns flera landskapselement, till exempel gårdsmiljö, stora träd och det skogsbe-
klädda höjdområdet, som kan bevaras och skapa stomme i område för närrekreation.
•	  Något högre bebyggelse mot Hällingsjövägen, lägre upp mot Voxlövberg och skolan. 
•	  Bebyggelsen längs Hällingsjövägen ska studeras i förhållande till bebyggelsen på andra 

sidan vägen i syfte att få ett balanserat gaturum. 
•	  Tillfart till området ska ske från cirkulationen på Hedeleden samt från Hällingsjövägen
•	  Närrekreation skapas - befintliga miljöer bevaras som stomme.
•	  Området ska ta hand om dagvatten från Voxlövberg.
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Delområde 6, Tölö Ängar syd

Tölö Ängar syd kan bebyggas med 2-4 våningar mot Hällingsjövägen och något längre ned 
mot Söderån. Studier gällande bebyggelsens höjd behöver göras i detaljplaneskedet för att 
bebyggelsen mot Hällingsjövägen ska harmoniera med bebyggelsen på andra sidan vägen. 
Målet är att få ett balanserat gaturum och en entré till staden. I väl avvägda lägen kan 
enstaka uppstickare byggas som är högre än fyra våningar, till exempel för att accentuera en 
torgbildning. Även detta kräver fortsatta volymstudier.
I området närmast ån ska bebyggelsen vara småskalig i form av fristående villor, radhus och 
parhus med övervägande bebyggelse i två våningar med liknande karaktär som Tölö ängar 
etapp 1 och etapp 2. Området kring Söderån bevaras som grönområde och kommer att 
fungera som närrekreation. Gröna stråk från ån i söder kan i norr ansluta till gröna stråk i 
Tölö Ängar 2. 
I mitten av området, mittemot infarten till Tölö Ängar 2 är en plats som skulle kunna vara 
lämplig för att placera ett mindre grannskapstorg med enklare kommersiell service såsom 
närbutik, kiosk, café, gym eller liknande verksamheter. Detta skulle tillföra områdena i Tölö 
ängar ett lokalt serviceutbud i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka 
stad (2009) där det beskrivs att det ska finnas knutpunkter för möjlighet till service utanför 
de centrala delarna av staden.
Tillfarter till området kan ske via befintliga cirkulationer och korsningar på Hällingsjövä-
gen. En eventuell förlängning av Forsvägen till Hedeleden ska utredas innan östra delarna 
av Tölö ängar syd kan detaljplaneläggas. Möjligheten att förlägga gång- och cykelväg över 
golfbanan ska utredas i nära samarbete med golfklubben, för att få en gen väg mot Kungs-
backa centrum.
•	Något högre bebyggelse mot Hällingsjövägen, lägre ned mot Söderån. 
•	Bebyggelsen längs Hällingsjövägen ska studeras i förhållande till bebyggelsen på andra 

sidan vägen i syfte att få ett balanserat gaturum.
•	Centrumbildning någonstans i Tölö Ängar syd.
•	Närrekreation vid Söderå och gröna stråk från ån som ansluter till Tölö Ängar 2.
•	Forsvägens förlängning utreds innan östra delarna av området kan planläggas. 
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Genomförandefrågor

Här redovisas hur kommande detaljplaner huvudsakligen är tänkta att genomföras ur ett 
organisatoriskt, fastighetsrättsligt, tekniskt och ekonomiskt perspektiv. Dessa frågor kom-
mer att belysas ytterligare inför och i respektive detaljplan  av kommande exploatering av 
programområdet. Nedan redovisas de huvudsakliga inriktningarna. Dessa kan komma att 
omprövas under utbyggnadens gång.

Organisatoriska frågor

Tidplan

Planprogrammet förväntas godkännas av kommunstyrelsen under hösten 2019. Därefter 
påbörjas den etappvisa detaljplaneringen av programområdet. Hur etappindelningen går till 
beskrivs vidare nedan. Första detaljplanen, som är detaljplanen för Hedeleden och Klippe-
bergen är planerad att starta hösten 2019. Resterande detaljplaner inom planområdet kom-
mer därefter att starta när kommunen anser det lämpligt med hänsyn till utbyggnadstakt 
och övriga förutsättningar som exempelvis behov av kommunal service och infrastruktur.

Etappindelning

Föreslagen etappindelning visar på kommunens intention med programområdet, att kom-
munal service och infrastruktur prioriteras i första etappen, därefter följer detaljplanerna där 
den huvudsakliga användningen utgörs av bostäder. 

Etapp 1(gul)

Detaljplan Användning
Hedeleden och Klippebergen Väg, rekreationsområde
Tölöskolan och del av Tölö ängar 3 Skola, bostäder
Norra Voxlöv Stationsområde, verksamheter, kontor, pen-

delparkering, skola, bostäder

Etapp 2 (blå)

Detaljplan Användning
Hede station (västra sidan) Verksamheter, kontor
Tölö ängar syd (västra sidan) Bostäder
Tölö ängar 3 Bostäder

Etapp 3 (rosa)

Detaljplan Användning
Södra Voxlöv Bostäder
Tölö ängar syd (östra sidan) Bostäder
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Nedan är en schematisk bild som visar etappindelningen och kommande detaljplaners ut-
bredning i stora drag. Etappindelningen och föreslagna detaljplaneområden kan komma att 
ändras under utbyggnadens gång med hänsyn till ändrade förhållanden och förutsättningar. 
Framtagandet och genomförandet av kommande detaljplaner kan komma att ske parallellt. 
Delområde Tölö Ängar Syd kommer att byggas ut västerifrån i avvaktan på kommande 
utredning om huruvida det ska byggas en förbindelseväg mellan Forsvägen och Hällingsjö-
vägen.

Etapp 1

Etapp 1

Etapp 2

Bilden visar etappindelningen i stora drag. 

Etapp 1

Etapp 2

Etapp 2

Etapp 3

Etapp 3
Etapp 3

Markägoförhållanden

I tabellen nedan framgår vilka fastigheter som programområdet omfattar. 
I respektive detaljplan kommer det utredas om det finns några eventuella rättighetsha-
vare inom planområdet samt hur dessa påverkas och kommer att hanteras. Det gäller även 
fastighetsägare som ligger utom programområdet och kommande planområden och som blir 
berörda vid genomförandet av detaljplanerna. 
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Fastighetsägare Fastigheter

Bonava Sverige AB Voxlöv 5:5
Derome Hus AB Voxlöv 4:9
JM Tölö 3:2, Tölö 3:3, Tölö 6:4, Tölö 6:8, Tölö 

6:9
Kungsbacka kommun Voxlöv 5:3, Hede 9:26, Hede 5:7, Hede 

2:198, Hede 3:20, Hede 6:1, Hede s:1 och 
Tölö 5:3

Privata fastighetsägare Voxlöv 6:1, Hede s:1, Hede 9:1, Tölö 6:6. 
Tölö 6:7

Sverigehuset i Forsgården 1 AB Tölö 4:148

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Anläggningar inom allmän plats
Som huvudprincip ska kommunen vara huvudman för allmän plats inom kommande detalj-
planer. Det innebär att kommunen är ansvarig för utbyggnad och framtida drift av allmän 
plats. Kommunalt huvudmannaskap innebär även att ägandet av blivande allmän plats kom-
mer att övergå till kommunen.
Kommande detaljplaneläggning kan komma att få konsekvenser för del av Höglandavägen 
för vilken Trafikverket ansvarar. Vid eventuell omläggning av Höglandavägen kommer den 
berörda delen att övergå till kommunalt ansvar.
Anläggningar inom kvartersmark
Exploatörerna ansvarar för utbyggnad samt framtida drift och underhåll av kvartersmark 
i sina respektive kommande detaljplaner. Ansvaret omfattar samtliga anläggningar inom 
kvartersmark såsom till exempel bostadshus, miljöhus/förråd, gemensamma gårdar, dag-
vattenanläggningar, parkeringar för bil och cykel samt lek- och grönytor. Exploatörerna an-
svarar även för rivning av befintliga byggnader och anläggningar inom sina egna fastigheter.
Kommunen genom serviceförvaltningen ansvarar för utbyggnad samt drift och underhåll av  
kommunala lokaler exempelvis förskola, skola, vård- och omsorgsboende och gruppbostad.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Mark ingående i allmän plats

Mark som planläggs för allmän plats inom respektive detaljplan och som ägs av en exploatör, 
ska upplåtas till kommunen utan ersättning, med undantag för detaljplanen för Hedeleden 
där kostnad för markinlösen räknas in i totalkostnaden för Hedeleden och fördelas mellan 
Exploatörerna genom erläggande av exploateringsbidrag.
Vid genomförande av kommande detaljplan för Hedeleden kommer den mark som planläggs 
som allmän plats i detaljplanen att övergå i kommunal ägo. Kommunen avser att i första 
hand lösa markåtkomsten genom avtal med berörda exploatörer och privatpersoner.
De områden som planeras för kommunala verksamheters behov avser kommunen att för-
värva av respektive exploatör. Även tredimensionell fastighetsbildning kan bli aktuell för 
att säkra kommunens ägande av utrymme för kommunala verksamheter. Frågan regleras i 
principavtal inför uppstarten av varje detaljplan.
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Ledningsrätt

Kommunen kommer att säkra rättighet till kommunala allmännyttiga ledningar genom 
ledningsrätt. Övriga ägare av allmännyttiga ledningar förutsätts även de söka ledningsrätt 
eller motsvarande rättighet. Det är dock upp till respektive ledningsägare att säkra sina 
ledningars bestånd.
Ytterligare rättigheter såsom servitut och gemensamhetsanläggningar inrättas efter behov.

Avtal
Samtliga exploatörer inom programområdet har ingått ett föravtal med kommunen som 
reglerar hur finansieringen av utbyggnad och iordningställande av Hedeleden ska lösas samt 
anger principer för det fortsatta arbetet med kommande detaljplaner. 

Markanvisningsavtal

Inför start av detaljplanen för Hede station (västra sidan) kommer kommunen att teckna ett 
markanvisningsavtal med en eller flera exploatörer som utsetts efter markanvisningstävling 
eller anbud som mest lämpad att exploatera området. 

Plankostnadsavtal

Innan detaljplanearbete startas kommer ett plankostnadsavtal att tecknas med exploatören/
exploatörerna inom varje detaljplaneområde, som reglerar kostnaden för framtagande av 
detaljplanen och de erforderliga utredningar som behöver tas fram i detaljplanearbetet.

Principavtal

Ett principavtal kommer att tecknas med varje exploatör innan respektive detaljplanearbete 
startas. Principavtalet avser att reglera eventuella behov av kommunal service (förskola, 
skola, vård- och omsorgsboende, gruppboende, med mera) inom planområdet, markförvärv, 
principerna för fördelning av kostnader för åtgärder inom allmän plats samt vem som utför 
åtgärderna. I principavtalet kommer det även klargöras hur kommunens policy med minst 
1/3 hyresrätter inom varje område ska tillgodoses. 

Exploateringsavtal 

Innan varje detaljplan antas ska ett exploateringsavtal upprättas med varje enskild exploatör. 
Avtalet reglerar exploateringen inom varje detaljplans planområde, genomförande av åtgär-
der på kvartersmark samt allmän platsmark inom planområdet, exploateringsbidrag för He-
deleden och annan allmän plats. Exploateringsavtalet ersätter principavtalet och ett godkänt 
exploateringsavtal är en förutsättning för att detaljplan ska kunna antas.

Köpeavtal och överenskommelse om fastighetsreglering

I de detaljplaner där kommunen behöver förvärva mark för kommunal service (skola, för-
skola, vård- och omsorgsboende, gruppboende med mera) eller för allmän plats (gata, park 
med mera) ska ett köpeavtal alternativt en överenskommelse om fastighetsreglering tecknas 
innan detaljplanen antas. Tekniska frågor
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Konsekvenser
Nollalternativ
Om kommunen väljer att inte planera för en framtida utveckling i nordöstra Kungsbacka 
kommer kommunens mål för bostadsbyggande bli svårt att uppnå. Ett stort antal bostäder i 
stationsnära läge skulle inte byggas och marken skulle fortsatt vara jordbruksmark. Bostäder 
skulle istället behöva byggas på andra ställen i kommunen, troligen i lägen som inte är lika 
bra från transportsynpunkt. 
En genomgående idé i Kungsbackas planering är att bygga i kollektivtrafiknära lägen och att 
särskilt bygga ut Kungsbacka stad. Om ett stort antal bostäder inte byggs i Kungsbacka stad 
är det sannolikt att bostäder hade behövt byggas mer spritt i kommunen.  
Varje förfrågan i nordöstra Kungsbacka skulle prövas separat, bli mer osäker och tids-
krävande. Risk finns att bebyggelse placeras utan hänsyn till helheten vilket leder till en 
utspridning av orten och en otydlig struktur. Mindre medel går till gemensamma satsningar. 
Incitament för att göra förbättringar vad gäller infrastruktur och andra gemensamma ytor 
blir mindre.

Miljökonsekvenser

Behovsbedömning

Kommunen har genomfört en behovsbedömning för aktuellt planprogram. Kommunen har 
bedömt att området från allmän synpunkt är lämpligt för en utveckling av en ny stadsdel i 
Kungsbacka tätort. Aktuellt planprogram medger dock en omfattande bostadsutbyggnad 
och en vägförbindelse som kan alstra en relativt omfattande trafik. I samband med fram-
tagandet av miljöutredningen har det framkommit att det inte går att utesluta att planpro-
grammet medför betydande miljöpåverkan, varför kommunen har gjort bedömningen att 
en MKB behöver upprättas i den fortsatta planprocessen. Risk för betydande miljöpåverkan 
bedömdes främst kunna uppstå till följd av planerad vägförbindelse som ger upphov till 
kraftigt ökad trafik och ökade bullernivåer i området. Vidare bedöms planprogrammet ge 
upphov till påverkan på naturmiljö och friluftsliv främst genom ökade barriäreffekter men 
även genom direkta ingrepp i naturmiljön. 

Miljökvalitetsnormer för vatten

Slutrecipient för programområdets dagvatten är Kungsbackafjorden via Kungsbackaån och 
för Tölö ängar är det Brokabäcken och Söderån. Inre Kungsbackafjorden har otillfredstäl-
lande ekologisk status med miljökvalitetsnormen god ekologisk status till 2027. Kungsback-
aån bedöms har måttlig ekologisk status med miljökvalitetsnormen god ekologisk status till 
2027.
Recipienterna klassas som känsliga och för dagvattnet i samtliga bebyggda områden kom-
mer det behövas reningsåtgärder. Syftet är att inte försämra någon kvalitetsfaktor eller 
försvåra målet om att uppnå god ekologisk status i Kungsbackaån och Kungsbackafjorden. 
Noggrannare utredningar och förslag på reningsåtgärder tas fram i detaljplaneskedet.
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Sociala konsekvenser

Mångfald

Programförslaget innebär ett varierat bostadsutbud med olika upplåtelseformer, men som till 
stor del riktar sig till barnfamiljer. Befolkningssammansättningen beror av bostadsstorlek 
och bostadspris och det är önskvärt att se på hur befintligt utbud kan kompletteras för att 
främja mångfald. 

Vardagsliv

Tillgång till närservice ökar kring Hede station vilket underlättar vardagslivet för de som 
pendlar med tåget. Även allmänt förbättrade kommunikationsmöjligheter underlättar 
vardagslivet då möjligheterna att gå, cykla eller ta bussen ökar i området. Tillgången till 
fritidsaktiviteter och kulturliv ökar genom byggnation av kulturcentrum med bibliotek samt 
idrottshall. Tillgången till rekreationsområden är god men fler boende i området kommer 
att öka slitaget på rekreationsområdena vilket kommer att öka kraven på tillgänglighet och 
underhåll. 

Trygghet

Barns trygghet är extra viktigt i området då det troligen kommer att bo många barn här. 
Skolornas placering gör att många elever kommer att behöva korsa stora vägar på sin väg 
till och från skolan och fritidsaktiviteter. Utformning av vägar och gång- och cykelpassager 
kommer att spela stor roll för tryggheten och trafiksäkerheten. 
Vid Hede station riskerar områden mellan parkeringshus och järnväg att bli en undanskymd 
och otrygg plats som drar till sig kriminalitet om det inte utformas på rätt sätt.

Mobilitet 

Programmet möjliggör förbättrade kommunikationer, framför allt till och från Hede station. 
Programmet skapar barriärer då det planeras att byggas bostäder på båda sidor om större vä-
gar. Hedeleden kommer att skapa en barriär mellan rekreationsområdena Klippebergen och 
Voxlövberg. Det är viktigt att jobba med att minska effekten av dessa barriärer och framtida 
utformning blir avgörande för hur väl det kommer att fungera. 

Samvaro 

De nya skolorna kommer att utgöra samlingspunkter för barn- och unga i området. Nya 
mötesplatser vid Hede station och Tölö Ängar bidrar till möjlighet till ökad samvaro. Beho-
vet av allmänna friytor som inbjuder till olika typer av aktiviteter samt lekytor för barn ökar 
med ökat antal boende i området. Programmet möjliggör att detta kan tillgodoses i varje 
delområde.

Ekonomiska konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Kommunen kommer att finansiera hela kostnaden för Hedeleden i utbyggnadsskedet. 
Exploatörerna ska sedan erlägga sin del av det totala exploateringsbidraget för Hedeleden 
etappvis i samband med att byggloven för varje exploatörs respektive områden vinner laga 
kraft.
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Kommunens investeringsekonomi
När detaljplanerna inom programområdet ska genomföras kommer kommunen få kostnader 
för följande:
•	 anläggande av ett nytt motionsspår med belysning i Klippebergen
•	 köp av mark till skolor och annan kommunal service
•	 uppförande av nya skolbyggnader samt annan kommunal service inom programområdet
•	 utbyggnad av nya va- och dagvattenledningar samt nya anslutningspunkter, vilket finan-

sieras genom uttag av anslutningsavgifter
•	 uppförande av ett nytt parkeringshus vid Hede station

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi
I och med utbyggnaden av programområdet kommer kommunen få ökade löpande kostna-
der för bland annat:
•	 drift och underhåll av gator, parkmark samt gång- och cykelväg, ev öppna dagvattenan-

läggningar och va-ledningar
•	 drift och underhåll av nya skolbyggnader samt andra kommunala byggnader/lokaler inom 

programområdet
•	 ev drift och underhåll av nytt parkeringshus vid Hede station

Ekonomiska konsekvenser för exploatören

Exploatörerna ska svara för alla kostnader som hör till utvecklingen av kvartersmarken inom 
varje detaljplans planområde samt svara för de kostnader som hör samman med kopplingen 
av planområdets kvartersmark till allmän plats. Vidare får exploatörerna utgifter för bygglov, 
lantmäteriförrättningar, anslutningsavgifter till el-, tele/bredband-, fjärrvärme och va-led-
ningar mm. 
Utbyggnad och iordningställande av allmän plats inom programområdet kommer att fi-
nansieras av exploatörerna genom erläggande av exploateringsbidrag som motsvarar faktisk 
kostnad.
Utöver ovanstående kostnader ska samtliga exploatörer erlägga ett exploateringsbidrag i 
samband med laga kraftvunna bygglov för utbyggnaden av Hedeleden. 
Exploatörerna får inkomster i samband med försäljning och uthyrning av sina nybyggda 
bostäder.

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare

Exploateringen förutsätts inte medföra några ekonomiska konsekvenser för andra. De pri-
vata fastighetsägare som berörs av intrång från Hedeleden och eventuell annan allmän plats, 
kommer att kompenseras så att de inte lider någon ekonomisk skada.
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