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Handlingar finns att läsa på:

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

Planprocessen

Synpunkter kan lämnas under detaljplanesamrådet och vid granskningen av planförslaget.
Mellan de olika skedena redovisas de framförda synpunkterna och politiska beslut 
tas om ändringar och om hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Detaljplanen antas 
slutligen av kommunfullmäktige, KF. Detaljplaneprocessen tar cirka 1,5 år efter det att 
byggnadsnämnden, BN, tar beslut om att upprätta ny detaljplan.

SamrådDetaljplan Granskning Antagande

• BN• BN • BN • KF

Laga kraft
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Bakgrund och sammanfattning
Inom kvarteret Banken fanns flera pågående projekt som samlats i en detaljplan. Banken 4 
ingår eftersom det i dag finns två gällande planer för en fastighet och det ger en otydlighet 
vid eventuell önskan om förändring i kvarteret.

Uppdrag
Byggnadsnämnden beslutade 2016-12-08 § 375 att utöka planuppdrag givet i beslut  
2014-06-17, AU § 237 till att gälla samtliga fastigheter inom kvarteret Banken. Banken 3, 
4, 7, 8, 11, 12 och 13. Planen handläggs enligt Plan- och bygglag (2010:900).

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer 
samtidigt som förutsättningarna för utveckling av kvarteret möjliggörs. En levande 
innerstad med tydliga rötter i kulturhistorien är målsättningen.
Planen ska ge möjlighet till gård med uteserveringar i anslutning till gallerian. Axeln 
mellan torget och Västergatan stärks och en ny och spännande miljö tillskapas som höjer 
upplevelsen av innerstaden och gallerian. ”Brända tomten”, Banken 11 kan bebyggas med 
ett flerbostadshus med verksamhet i sockelvåningen ut mot torget och Norra torggatan. Den 
gamla stadskärnan kompletteras med fler bostäder och gallerian får ett bättre sammanhang i 
anslutning till en gård där uteserveringar är möjliga.
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer framför allt mot gata och torg avseende 
skala, material och färgval ska bevaras. Byggnader med stora kulturhistoriska värden på 
gårdar regleras. På gårdar som inte hyser några större kulturvärden, ges något större frihet. 
Huset mot torget på Banken 7 och 8, Banken-huset, ska fortsatt få vara det centralmotiv det 
är i dag. Därför ska intilliggande byggnader som uppförs, respektive ändras, underordna sig 
och inte ha en högre nockhöjd eller byggnadshöjd än ”Banken-huset” . 
Inom Banken 4 föreslås inga förändringar. Fastigheten är med i planen eftersom den idag 
ingår i två olika detaljplaner som gör det otydligt vad som gäller inom kvarteret.
Gestaltningsprinciper för både ny och gammal bebyggelse har tagits fram. För att kunna 
fullfölja balansgången mellan utveckling och bevarande på bästa sätt ska detta följas vid 
bygglovgivning. 
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Kungsmässan

Planerade centrumstråk

Planerade stråk med parkkaraktär

Befintliga centrumstråk

Befintliga parkstråk

Riksintresse för kulturmiljövård

Kvarteret Banken kommer med tiden att få en allt mer fördelaktig placering i centrum. Det planerade 
stråket genom en upprustad galleria är av stor betydelse för innerstaden och centrum.

Valand 
Väster om ån 
etapp I 
Ny centrum- 
bebyggelse

Sankt Gertrud 
ny bebyggelse  
+ ny park

Badhusparken

Fyren 
+ park

Väster om ån 
etapp II (Kv Ejdern) 
Ny centrum- 
bebyggelse

Kv Banken 

Kungsbacka 
torg

Lindens 
torg
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Läge, areal och markägoförhållanden
Planområdet ligger i den gamla stadskärnan i Kungsbacka stad och omfattar cirka 2 800 m2. 
Inom kvarteret finns flera markägare:
Banken 3, 7 och 8  Fastigheten Banca 7-8 AB
Banken 4   Fastigheten Banca 4 AB
Banken 11   Fastigheten Banca 11 AB
Banken 12   Kommanditbolaget Tårtbiten
Banken 13   Dan Stenlund fastigheter AB

Tidigare ställningstaganden

Översiktliga planer 

Fastigheten ligger inom utvecklingsområdet för Kungsbacka stad i kommunens 
översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2006. I den fördjupade översiktsplanen 
för Kungsbacka stad anges att förtätning kan ske under förutsättning att hänsyn tas 
till de värden som finns på platsen. Hela kvarteret Banken ligger inom riksintresse för 
kulturmiljövården.

Detaljplaner

Inom området finns tre gällande detaljplaner med väldigt olika syn på kulturmiljöns värde. 
Genomförandetiden har gått ut för samtliga. Ingen av gällande planer möjliggör bostäder.

Plannummer Fast igheter  pla-
nen gäller för

Användning Huvuddrag i korthet Laga kraft

K51 Banken 11, 13 
och del av 4  

Huvudsakligen 
handel

Saneringsplan som innebär 
att samtliga gårdshus rivs

1968-01-24

K51A Banken 3 och 12 Handel/kontor Möjliggör verksamhet i 
en gårdsbyggnad, har 
bevarandebestämmelser 
och rivningsförbud på vissa 
byggnader

1993-06-03

K51B Banken 7 och 
8 samt del av 3 
och 4

Handel/kontor Möjliggör gallerian, har 
bevarandebestämmelser 
och rivningsförbud på vissa 
byggnader

2001-10-31

Gällande detaljplaner inom planområdet

K51

K51

K51A

K51B
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Förutsättningar och förändringar

Natur

Mark och vegetation

Planområdet utgörs av ett redan bebyggt kvarter med hårdgjorda gårdar och hyser inga 
större naturvärden. 
Planförslag
Planförslaget innebär att förutsättningarna för grönska på gårdarna blir något bättre. 

Stadsbild och rekreation

Planområdet består enbart av kvartersmark och bedöms inte innehålla några högre 
rekreationsvärden. 
Detaljplanen innebär förtätning av ett befintligt kvarter och bedöms inte påverka 
landskapsbilden negativt då förslaget anpassar sig till det låga våningsantalet ut mot gatan. 
Planförslag
Rekreationsvärden på den gård som utvecklas till en publik miljö bakom gallerian, har 
förutsättningar att  bli högre än idag. 

Radon

Mätning av radonhalt i jordluft har utförts i fyra punkter i fyllnadsmaterialet i samband 
med geoteknisk utredning för Banken 3, 7, 8, 11 och 12. Två av värdena faller inom 
normalradonmark och de andra två värdena faller inom högradonmark.
Inom ramen för geoteknisk utredning för Banken 13 har radonmätning inte utförs. Då 
planområdet täcks med mäktiga lager av lera kommer ingen radongas att kunna strömma 
upp till markytan. Fyllnadsmaterialet kan dock innehålla material som avger radongas.
Nya byggnader ska uppföras radonskyddande.
Gammastrålningsmätning bör utföras i terrassnivå i samband med byggnation.
Planförslag
Där så behövs ska byggnader utföras radonskyddat i enlighet med BBR. 

Fornlämningar

Planområdet ligger inom Riksintresse för kulturmiljövård och berör fornlämning Raä 
Kungsbacka 10:1, kultur- och stadslager från 1400-talet till 1800-talet successivt avsatta 
under Kungsbacka stad historik. Mot bakgrund av projektets omfattning och komplexitet är 
det motiverat med arkeologisk förundersökning inom delar av kvarteret.
Vid arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i kvarteret Banken 13 år 
2016, grävdes fem provgropar vid Stenlundska fastighetens grundmurar. Under befintlig 
bebyggelsenivå och fyllnadsmassor påträffades rester av äldre stadsbebyggelse i form av en 
relativt välbevarad konstruktion av sten, alternativt stenläggning och eventuellt rester av ett 
staket. I en av groparna anträffades under det allmänna förekommande träflislagret ett cirka 
0,35 meter ej kulturpåverkat lager. Fynd av keramik av 1700-talstyp eller senare, samt rester 
av kritpipor. Inne i byggnaderna, under golvet, togs två provgropar upp. I den ena, mot 
husets norra vägg, fanns spår av brand. I den andra endast fyllningsmassor. En sondering 
och provtagning med borr visade att de kulturpåverkade lagren fortsätter neråt.
Fornlämningar har ett automatiskt skydd genom kulturmiljölagen. Det innebär 
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att en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd utan att det behövs något 
myndighetsbeslut om det. Om någon vid pågående arbete upptäcker äldre lämningar 
ska arbetet omedelbart avbrytas och länsstyrelsen kontaktas. Lagskyddet gäller även för 
markområdet runt lämningen, och områdets storlek beror på fornlämningens betydelse och 
karaktär. En boplats har till exempel ett större skyddsområde än en milsten vid vägkanten.

Geotekniska förhållanden 

I samband med detaljplanearbetet har en geoteknisk utredning tagits fram för kvarteret 
Banken, ÅF konsult 2017-03-29, rev 2018-04-17.
Bedömningar av jordegenskaper bygger på resultat från tidigare geotekniska 
undersökningar.
Jorden inom området utgörs generellt av:
•	  Fyllnadsmaterial
•	  Gyttja
•	  Lera
Fyllnadsmaterialet har en mäktighet på mellan cirka 0,3 meter och 0,8 meter och utgörs 
mestadels av grusig sand eller sandig grus. Fyllnadsmaterialet underlagras delvis av ett lager 
mulljord ned till cirka 1-1,5 meter djup. 
Gyttjan är lerig med en mäktighet av cirka 3 meter. 
Leran består de översta cirka 4 meter av lös gyttjig lera. Därefter följer lös-halvfast lera som 
sonderats som mest cirka 35 meter utan att fast botten har erhållits. Leran bedöms vila på 
ett lager friktionsjord på berg som inte undersökts närmare.
En grundvattenyta på mellan ca 0,6 meter och 1,2 meter under markytan har påträffats vid 
skruvprovtagning vid tidigare utförda geotekniska undersökningar. 
Berg i dagen förekommer inte inom planområdet, vilket medför att ingen risk för 
blocknedfall eller bergras förekommer inom området.
Stabilitetsberäkningar utförda för kvarteret Norrbro, strax nordväst om aktuellt planområde, 
har visat på tillfredsställande stabilitet enligt anvisningarna i Skredkommissionens 
rapport 3:95 för planerad nybyggnation med en lättare enplans byggnad som 
kompensationsgrundläggs med minst 1,1 meter lättklinkerfyllning.
Kvarteret Banken har likartade markförhållanden och enligt nuvarande planförslag bedöms 
totalstabiliteten vara tillfredställande med hänsyn till marklutningar, djup till fast botten 
samt jordlagerföljd. Detta gäller under förutsättning att planerade byggnader pålgrundläggs 
eller att lättare enplans byggnader kompensationsgrundläggs med minst 1,1 meter 
lättklinkerfyllning.
På grund av stora jordmäktigheter i kombination med sättningskänslig jord rekommenderas 
att nya byggnaderna grundläggs på pålar. Då lerdjupet är stort utförs grundläggningen 
sannolikt med kohesionspålar. Pålad platta görs fribärande. Om uppfyllningar under 
och i närheten av byggnaderna planeras, ska det observeras att jorden under byggnaderna 
mellan pålarna kommer sätta sig vilket kan leda till problem med ledningar som går in i 
byggnaderna. Anslutande ledningar bör förses med flexibla inkopplingar för att förhindra 
brott i ledning. Sättningar mellan pålarna innebär också att pålarna måste dimensioneras för 
påhängslaster.
Området är mycket sättningskänsligt och uppfyllnader inom området bör undvikas. Om 
uppfyllningar sker ska dessa totalkompenseras med exempelvis lättfyllnadsmaterial.
Inom byggnadernas planläge ska matjord och övriga lösa och/eller organiska jordar schaktas 
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bort. Risk för sättningar till följd av grundvattenavsänkning ska beaktas vid anläggning av 
byggnader och ledningar.
Samtlig grundläggning utförs med erforderligt frostskydd enligt AMA och på lager av 
dränerande och kapillärbrytande packad friktionsjord. Mot naturlig jord läggs en geotextil i 
materialskiljande syfte. Jorden på grundläggningsnivån hänförs till tjäl farlighetsklass 4.
Runt alla byggnader är det viktigt med ett väl dimensionerat och utformat dräneringssystem. 
De befintliga byggnaderna på Banken 7 och 8 är grundlagda på kohesionspålar. Kontroll av 
pålarnas kapacitet ska utföras innan en påbyggnad utförs för att utreda om befintliga pålar 
är dimensionerade för att klara en påbyggnad.
Övriga befintliga byggnader som ska bevaras bör grundförstärkas för att undvika ytterligare 
sättningar. Detta bedöms lämpligast göras med kohesionspålar.
Möjligheten att anlägga ett underjordiskt garage bedöms vara möjlig då djupet till fast 
botten är som lägst 21 meter. Ytterligare utredning krävs för att utreda grundvattenfrågan.
I samband med projektering av planerad bebyggelse bör kompletterande geotekniska 
undersökningar utföras i läge för blivande byggnader för att i detalj bedöma slutligt 
grundläggningssätt.
Planförslag
Rekommendationerna i de geotekniska utredningarna ska följas. Till projekteringsfasen ska 
ytterligare geotekniska undersökningar tas fram. En upplysning om att marken i området är 
sättningskänslig läggs på plankartan.

Förorenad mark

En nedlagd verksamhet finns inom planområdet enligt MIFO-registret (Markinventering 
för förorenade områden). Detta gäller en färghandel som är märkt med riskklass 4. 
Verksamheten upphörde innan 1969 och på platsen ligger idag en galleria. 
Geosigma har på uppdrag av Kungsbacka kommun utfört en översiktlig miljöteknisk 
markundersökning inför utveckling av kvarteret Banken i centrala Kungsbacka, Kungsbacka 
kommun. Inom Kungsbacka kommuns översiktsplan finns det planer på att utveckla kvarteret med 
handel och bostäder. 

Syftet med den miljötekniska undersökningen var att undersöka om området är påverkat 
av föroreningar, med fokus på klorerade lösningsmedel, samt utreda om det finns behov 
av kompletterande undersökningar eller åtgärder inom området utifrån den planerade 
markanvändningen. 

Jordprovtagningen genomfördes i fem provtagningspunkter med hjälp av borrbandvagn. 
Provtagning utfördes ned till naturlig jord eller till maximalt 3 meters djup. Proverna analyserades 
med ett PIDinstrument för detektion av flyktiga organiska ämnen. Ett urval av fem jordprover 
skickades till laboratorium (ALS Scandinavia) för kemisk analys. Jordproverna analyserade med 
avseende på metaller, alifater, aromater, BTEX och PAH:er.  

Sammanlagt tre grundvattenrör installerades i samband med undersökningen varav två i den 
nord- respektive sydöstra delen av kvarteret för att kunna detektera eventuella föroreningar som 
härrör från de f.d. kemtvättarna öster om kvarteret. Grundvattenprovtagning genomfördes i 
samtliga grundvattenrör. De tre grundvattenproven skickades till laboratorium (ALS Scandinavia) 
för kemisk analys med avseende på metaller, alifater, aromater, BTEX, PAH:er, klorerade alifater och 
metan  

Det förekommer metallföroreningar i fyllnadsmaterialet i tre av fem punkter vilket indikerar en 
heterogen föroreningspåverkan inom området. Påträffade föroreningar utgör inte någon direkt 
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risk för människor eller miljön då samtliga jordprover är uttagna under hårdgjorda ytor så som 
asfalt och kullersten.  

Inför en ev. exploatering kan det krävas åtgärder inför hantering av överskottsmassor. Geosigma 
rekommenderar att platsspecifika riktvärden tillämpas för att minimera risk för onödig 
bortschaktning och transport av jord där föroreningar inte utgör någon risk för människors hälsa 
eller miljön.  

Utifrån erhållna resultat bedöms det inte vara någon större föroreningspåverkan i grundvattnet, de 
höga halterna arsenik beror troligtvis på den naturligt förhöjda arsenikhalten i leran. Detta gäller 
sannolikt även för de måttliga halterna av nickel. De måttliga halterna av zink och bly kan dock 
förekomma till följd av hantering av kemikalier inom fastigheten.  

Då inget grundvattenprov visade på någon halt klorerade alifater över laboratoriets 
rapporteringsgräns bedöms inte kvarteret vara påverkat av de f.d. kemtvättarna öster om 
området. Det kan bero på att strömningsriktningen inte är ned mot väst, alternativt att de f.d. 
verksamheterna inte har ett särskilt stort påverkansområde.  

I grundvattenproverna analyserades relativt höga halter av metan. Därför rekommenderas en 
kompletterande utredning av förekomst av metangas på fastigheten i syfte att undersöka halter 
och fysisk utbredning. Höga halter av metan kan utgöra en potentiell explosionsrisk under 
ogynnsamma förhållanden och kan kräva vissa byggnadstekniska åtgärder.  

I enlighet med miljöbalkens upplysningsplikt 10 kap. 11 § ska påträffad förorening anmälas till 
tillsynsmyndigheten. Beställaren förutsätts underrätta berörd tillsynsmyndighet om resultaten från 
denna undersökning. 

Då föroreningar påträffats på undersökningsområdet måste anmälan till tillsynsmyndigheten 
genomföras innan entreprenadarbeten, såsom exempelvis grävning, påbörjas. Vid hantering av 
eventuella överskottsmassor från området i samband med exploatering måste föroreningshalterna 
i marken beaktas och hanteras på erforderligt sätt, i samråd med tillsynsmyndighet.

Social hållbarhet - nulägesanalys

Mångfald

I dagsläget består kvarteret av bostäder, kontor och centrumfunktioner i bottenvåning. Idag 
bor ett tjugotal personer i kvarteret med en medelålder på 33 år. Ingen person över 65 bor 
här. 
Detta kan jämföras med genomsnittsåldern i kommunen, som är 41 år och 
genomsnittsåldern i det angränsande Aranäs stadsdel, som är 51 år. I hela den gamla 
stadskärnan bor 735 personer i fjorton kvarter. Genomsnittsåldern för boende i den gamla 
stadskärnan är 38 år och 13 procent av befolkningen är över 65 år. 
Med andra ord är de boende kvarteret Banken ovanligt unga i jämförelse med den gamla 
stadskärnan och övriga kommunen. Kvarteret är ett av de minst befolkade i den gamla 
stadskärnan.

Vardagsliv

I stor utsträckning är kvarterets innehåll riktat till besökare av området. Gården på Banken 
13 är tillgänglig för allmänheten dagtid, men eftersom här inte finns någon verksamhet 
att besöka är det främst de boende som nyttjar den. Vid stadsvandringar är dock gården på 
Banken 13 självklar att besöka. 
Gallerian, som är relativt liten inrymmer bland annat Turistbyrå, pub, restaurang och kiosk. 



10  Planbeskrivning Planbeskrivning  11

I bottenplan mot gata på samtliga hus finns utåtriktad verksamhet som restaurang och frisör.
För boende i den gamla stadskärnan är Badhusparken i norr och teaterparken i söder en 
resurs.

Trygghet

Eftersom området ligger centralt och i anslutning till ett pub- och restaurangstråk är 
här mycket folk i rörelse stora delar av dygnet. Nattetid kan miljön upplevas som stökig. 
Fasaderna är alla aktiva utom den i parkeringsgaraget mittemot kvarteret Banken på 
Västergatan. 
Den tydliga stadsstrukturen och utblickarna mot ån och kyrkan gör området lätt att 
orientera sig i.

Mobilitet

Området ligger nära resecentrum och har närhet till flera busshållplatser. 
Det är möjligt att nå gallerian från torget och från Västergatan. Gårdsmiljön mellan 
gallerian och Västergatan gör entréförhållanden från det hållet ganska dåliga. På väg in från 
Västergatan passerar man en stor transformatorstation, som med sin placering gör att den 
besökande inte leds rakt på entrén. Lockas besökaren att gå norr om transformatorstationen 
måste hen ta sig över en låg avgränsning som markerar gräns mellan fastigheterna. 
Generellt i den gamla stadskärnan kan grupper med funktionsnedsättning eller barnvagnar 
ha svårare att röra sig. Hindren består mest av trottoarkanter, som om de sänktes i rätt läge 
skulle öka framkomligheten. Dessa delar ligger dock utanför planområdet.

Samvaro

I dagsläget är gårdarna tillgängliga men inte utformade för utomhusvistelse och samvaro. 
Till större delen är de asfalterade och inte så inbjudande för vistelse. Låga barriärer och 
nivåskillnader skiljer Banken 3 från Banken 7 och 8. Gården till Banken 12, där restaurang 
Ester, Kings Hill och Beauty & Bodycenter finns, har till större delen baksidekaraktär då 
bland annat verksamheternas inlastning och sophantering finns där. Ingången mot Beauty 
& Bodycenter lyfter gårdsmiljön, liksom Esters uteservering. 
Banken 11, brända tomten, är idag ett sår i stadsstrukturen som för tillfället fått en 
användning genom en popuprestaurang, som bidrar till stadslivet.

Rekommendationer

•	  Bottenvåningar med lokaler som har entréer mot gata torg eller publik gård
•	  Fler bostäder kan befolka kvarteret mer
•	  Möjliggöra ett eller flera stråk genom kvarteret
•	  Förbättra kontakten mellan Västergatan och gallerian
•	  Attraktiva gårdsmiljöer för både kommersiellt syfte och för boende.
•	  Förbättra möjligheter till småbarnslek på gårdarna.
•	  I rätt läge sänka trottoarkanter

Konsekvenserna av förslaget behandlas sist i planbeskrivningen.
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Bebyggelseområden

Befintlig bebyggelse

Planområdet är i sin helhet bebyggt, så när som på Banken 11 där huset brunnit ner. Husen 
är uppförda i trä i en till två våningar. Flera hus har stort kulturvärde, se vidare under 
Kulturhistoria. 

Kommersiell och kommunal service

I den gamla stadskärna finns kaféer, restauaranger, butiker, mataffär, blomsteraffärer, frisör 
och gym. En gång i månaden hålls marknad på Kungsbacka torg. 
I närområdet finns Varlaskolan, en förskola i Aranäs stadsdel och en i Västra villastaden. I 
Kungsbacka stad finns fyra äldreboenden. 
Planförslag
Planförslaget är inte av den omfattningen att det föranleder utbyggnad av kommunal 
service. Kommersiell service kommer att få fler lokaler i nya bottenvåningar.

Huvudbyggnaden på Banken 7 och 8 har ett symbol-
värde enligt länstyrelsens inventering av kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse. Byggnaden förses med rivnings-
förbud

Gårdshusen på Banken 13 är sällsynta enligt 
länstyrelsens inventering av kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse. Gårdslängan bevaras till 
större delen, medan gårdhuset i fonden tillåts 
ersättas av ett nytt bostadshus med verksamheter  
i bottenplan

Kulturmiljö

Hela kvarteret ingår i riksintresse för kulturmiljövård. Under detaljplanearbetet har en 
utredning som förtydligar av riksintressets värden tagits fram. Den beskriver riksintresset 
som helhet, men också enskilda objekt i riksintresset.  Utredningens avsnitt om Kritiska 
punkter - att tänka på, har legat till grund för flera formuleringar i planbeskrivning och 
bestämmelser. 
En kulturhistorisk och teknisk utredning har tagits fram för Banken 13 av Acanthus 
Arkitektur & kulturvård AB 2015-09-04. Den visar på värden och teknisk status av 
byggnaderna inom Banken 13.
En inventering i form av ett samverkansprojekt genomförd av Länsstyrelsen, länets 
kommuner och Kulturmiljö Halland visar att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är 
huvudbyggnaderna på Banken 7 och 8, Banken 3 samt gårdshusen på Banken 13 är 
A-klassade. Huvudbyggnaderna på Banken 12 och 13 är B-klassade. Alla A- och B-klassade 
hus har enligt inventeringen, miljöskapande och arkitektoniska värden samt byggnads-, 
arkitektur- och samhällshistoriska värden. Alla A-klassade hus har dessutom ett pedagogiskt 
värde, då de är tydliga och autentiska. Värt att särskilt nämna är att huvudbyggnaden 
på Banken 7 och 8 utöver de värden som anges för samtliga klassade hus även har ett 
symbolvärde och att gårdshusen på Banken 13 är sällsynta.
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Banken 3, Blå huset, är en fristående småskalig 
byggnad som minner om den agrara köpstaden. Huset 
kommer att flyttas söderut och återuppbyggas.

Banken 13, Stenlundska, är ett gott exempel på 
kvarterets måttliga skala och rika arkitektur. Väl 
avvägda förändringar i taklandskapet tillåts i syfte 
att möjliggöra bostäder på vinden.

Nya bebyggelsens placering och utformning - avvägning mot kulturmiljön

Området planeras med utgångspunkten att det ut mot gatan fortsatt ska finnas en variation 
av en- och tvåplanshus med inredd vindsvåning. In mot gården tillåts högre höjder under 
förutsättning att det inte stör gatumiljön. Flertalet bevarandevärda byggnader förses med 
rivningsförbud. 
Bottenvåningar mot gata och torg samt gården vid Banken 3 ska innehålla centrumändamål.  
Bostäder tillåts i övriga våningar inom hela kvarteret utom inom Banken 12, som enbart 
består av centrumändamål. Sammantaget möjliggör planen ett 60-tal nya bostäder.
Transformatorstation tillåts i markplan eller i underjordiskt vattentätt garage. Om en 
transformatorstation placeras i markplan inom kvarteret, innebär det att gårdsmiljön 
försämras och användningen försvåras. En placering under mark i vattentätt garage ger en 
mycket bättre användning av kvarteret samt en bättre miljö för boende och verksamheter.
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plankostnadsavtal

Banken 12 - en till-
byggnad på huvudbygg-
naden tillåts

Banken 11 - gårds-
byggnad rivs och ersätts 
med bostäder och 
centrumverksamhet. 
Gårdslängan bevaras till 
större delen. 

Banken 7 och 8 - på 
gallerians tak byggs 
bostäder. 

Huvudbyggnaden mot 
torget får innehålla 
bostäder, Det medför 
förändringar i takland-
skapet mot gården. Det 
taklyft som påverkas är 
inte ursprungligt. 

Banken 13 - Huvudbyggnadens nock lyfts 
något och triangulära kupor tilllåts bli något 
större och fler i syfte att möjligöra bostäder på 
vinden. Mot gård tillåts loftgång och kupor. 

Banken 3 - flytt och 
rekonstruktion tillåts. 
Husets ursprungliga 
utseende ska återskapas.

Ev transformatorstation i markplan
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Tillgänglighet

Det är möjligt att följa Boverkets byggregler angående tillgänglighet inom ramen för 
detaljplanen. På grund av kulturmiljövärden ska förbud mot förvanskning enligt plan- 
och bygglagen kap  8 § 13 särskilt beaktas vid bygglovsprövning som rör byggnader med 
bevarandevärde enligt detaljplan.

Volymstudien ovan visar tänkt utbyggnad inom Banken 3, 7, 8 och 11. Förslag på utbyggnad inom Banken 
12 , (Esters) och Banken 13 (Stenlundska) är inte med på bilden. Utbyggnad av Banken 12 och 13 syns på 
illustrationen.

Förändringar av huvudbyggnad på Banken 13 
innebär att gatufasaden förändras:
• Nocken lyfts några decimeter, men bygg-

naden på Banken 7 och 8, Bankenhuset har 
fortsatt den högsta nockhöjden. 

• Takkuporna blir fler och tillåts göras något 
större men ska vara av samma sort och 
detaljering som de ursprungliga. 

• Tornet i hörnet lyfts en aning för att 
harmoniera med takets förändrade mått. 

Under förutsättning att detaljbearbetningen 
blir god samt utformas och utförs i medverkan 
med antikvarisk expertis bedöms förändringen 
kunna genomföras utan att huset förvanskas i 
för stor utsträckning. 
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Gator och trafik 

Biltrafik

Planområdet ligger centralt och tillgängligheten är stor för både person- och 
godstransporter. Gatorna runt planområdet är med ett undantag (Södra Torggatan mellan 
Storgatan och Kyrkogatan ) enkelriktade. Om trafikföringen i Innerstaden förblir den 
samma i framtiden som den är idag väntas trafikmängderna runt kvarteret för prognosåret 
2040 per dygn ligga på cirka 1500 fordon på Norra Torggatan, cirka 7000 fordon på 
Storgatan, cirka 3000 fordon på Södra Torggatan och cirka 4000 fordon på Västergatan. 
Kommunen är väghållare för gatorna i Innerstaden.

Gång- och cykeltrafik

I Innerstaden är hastighetsgränsen som högst 30 km/h och cyklarna färdas i blandtrafik 
bortsett där det är gågata, Norra Torggatan mellan Storgatan och Kyrkogatan, där cyklarna 
får samsas med gångtrafikanterna och endast cykla i gångfart. På Södra Torggatan, mellan 
Västergatan och Storgatan, finns det en enkelriktad cykelväg som kompletterar cykelstråket 
genom Innerstaden i väst- östlig riktning. 
Längs med alla gator i Innerstaden finns det trottoar för fotgängare på båda sidorna vägen.

Parkering av bil och cykel

Eftersom kommunen önskar att gårdar används till annat än parkering, undersöks 
nu alternativa lösningar för att möta de boendes parkeringsbehov. Några boende 
kommer att kunna parkera i ett garage som anläggs under Banken 7, 8 och 3. Tillfart 
till parkeringsgaraget anordnas från Västergatan via en port i norra byggnaden. 
Parkeringsgaraget kommer att sakna ramper och istället använda en hiss som transporterar 
ner bilen till ett underjordiskt garage. Övriga boende kommer att ges möjlighet att parkera 
sin bil en bit ifrån sin bostad. Var är ännu inte beslutat, men det blir utanför, men i direkt 
anslutning till Innerstaden. 
Bostädernas storlek och tillgång till andra mobilitetslösningar påverkar behovet av parkering 
som bedöms ligga i spannet 0,6-1 plats per bostad. Vilket ger ett behov av 35-64 platser 
inom kvarteret, se tabell. Parkering till funktionsnedsatta kan anordnas i garaget eller på 
gårdarna. Till varje bostad ska det finnas en cykelparkeringsplats vid entrén för boende och 
gäster samt en plats per boende i förråd eller väderskydd. 

Fastighet Antal bostäder Parkeringsbehov

Banken 3, 7-8 34 - 39 nya bostäder 20-39 nya platser

Banken 11 15 nya lgh 9-15 nya platser

Banken 13 10 nya lgh 6-10 nya platser

Totalt ca 64 nya bostäder ca 35-64 nya platser

Eftersom parkeringsbehovet beror på vilka lägenhetsstorlekar som väljs, redovisas här ett 
exempel på del av planområdet, Banken 3, 7 och 8, exklusive plan två i Bankenhuset.

Bostadsstorlek Antal bostäder P-behov/ bostad P-behov

1:a 8 0,6 4,8

2:a 24 0,6 14,4

3:a 11 0,8 8,8

4:a 6 1 6

34
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Kollektivtrafik

Närmaste busshållplats ligger i direkt anslutning till kvarteret. Denna trafikeras av 
en tätortslinje med halvtimmestrafik under högtrafik. Resecentrum med fjärrtåg, 
pendeltåg, regionbussar och tätortsbussar ligger inom 400 meter så tillgängligheten till 
kollektivtrafiken är mycket god. 

Teknisk försörjning

Dagvatten

Planområdet är idag hårdgjort och avvattnas via kommunala dagvattenledningar. 
Recipienten är Kungsbackaån med slutrecipient Kungsbackafjorden. Eftersom området 
ligger så nära Kungsbackaån är fördröjning inte nödvändigt. 
Planförslag
Planförslaget innebär inte någon försämring av befintlig dagvattenhantering. Planförslaget 
innebär att asfalterade markytor delvis kan ersättas med mer genomsläppliga material. 

Vatten och avlopp

Området ingår i kommunalt verksamhetsområde för spill- och dricksvatten och är anslutet 
till kommunalt dricks-, spill- och dagvattensystem. 

Brandvattenförsörjning och räddningstjänst

Närmaste brandvattenposter ligger i Storgatan i anslutning till södra och norra delen av 
kvarterets östsida, samt i Västergatan, södra och norra delen av kvarterets västsida. Detta 
bedöms vara tillräckligt.
Planförslag
Antalet och närhet till brandvattenposter bedöms vara tillräckligt. Körbarhet och 
tillgänglighet för Räddningstjänstens fordon har beaktats under planarbetet. Detta 
kontrolleras i bygglovskedet.

Värme

Inom området finns det möjlighet att ansluta sig till fjärrvärmenätet. Ledningar finns i 
Västergatan och går in i kvarteret till Gallerian.
Hur byggnaderna ska uppvärmas är inte klarlagt. Krav på byggnadernas energianvändning 
ska följa bestämmelserna enligt BBR, Boverkets byggregler.

El, tele och bredband

Inom området finns ledningar under mark, samt en transformatorstation som E.ON har. 
Ledningsägare inom området är Skanova och E.ON.
Kommunens fiber finns i Storgatan och en kanalisation i Västergatan samt del av Södra 
Torggatan. Telenor har ledningar i Västergatan.
Planförslag
Samrådshandlingen ger möjlighet till två alternativa lägen för transformatorstationen. 
Antingen, vilket förespråkas, i översvämningssäkert garage under marken inom Banken 7, 
8 och 3 eller ovan mark på gården inom Banken 3. Ledningar tillåts antingen i undertak till 
garage eller på gården till Banken 3, 7 och 8.

Avfall

Närmsta återvinningsstation finns i kvarteret Ejdern, norr om Alléskolan.
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Planförslag
Planförslaget innebär att avfallshanteringsfordon kan angöra via gator runt kvarteret.  
Erforderliga utrymmen för källsortering av sopor ska finnas inomhus och utomhus. 
Sophanteringen ska ske med största hänsyn till miljön samt återvinning av energi och 
material. Utformningen ska se enligt Handbok för avfallsutrymmen, Avfall Sverige, 2009.

Hälsa och säkerhet

Buller 

I samband med detaljplan har en bullerutredning tagits fram, Tyréns 2017-08-24. 
Beräkningarna har utgått från de trafikmängder Kungsbacka innerstad väntas ha 2040. De 
riktvärden som utredningen grundar sig på utgår från gällande bullerförordning 2015:216, 
med den ändring som trädde i kraft 1 juli 2017.
Av utredningen framgår att ljudnivåerna framförallt är höga utmed Storgatan. Detta beror 
till stor del på andelen tung trafik och markbeläggningen på Storgatan. Mest bullerutsatt är 
bebyggelsen vid korsningarna Storgatan/Norra Torggatan och Storgatan /Södra Torggatan. 
Här ligger nivåerna över 65 dBA. Bottenvåningarna är de som utsätts för högst bullernivåer.
Riktvärdena för fasad klaras, om delar av bebyggelsen utformas med genomgående 
lägenheter. För den nya bebyggelsen där riktvärdet vid fasad överskrids bör lägenheterna 
utformas så att hälften av bostadsrummen vetter in mot gården där bullernivåerna är lägre 
än 55 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maximalnivå. För den befintliga bebyggelsen där 
riktvärdet vid fasad överskrids bör ett av bostadsrummen i en bostad vara vända in mot 
gården där den ekvivalenta ljudnivån inte överskrider 55 dBA.
Planförslag
Inom kvarteret tillåts både bostäder och centrumändamål. Där de högsta bullervärdena 
uppnås tillåts endast centrumändamål. Tillåten struktur ger gårdsmiljöer med bullerdämpad 
miljö. Tillåtna bullernivåer regleras med bestämmelser.

Farligt gods

Planområdet angränsar inte till transportled för farligt gods. 

Risk för översvämning/skred

Området ligger delvis inom 100 meter från Kungsbackaån och här finns risk för 
översvämning. Marknivån inom kvarteret varierar mellan + 2,6 meter på en infart och +3,5 
meter. Kommunen har i sin översiktsplan sagt att rekommenderad lägsta golvhöjd i denna 
del av staden är + 3 meter. För bostäder eller samhällsviktig verksamhet bör ha en lägsta 
golvhöjd på +3,5 meter. 
Planförslag
Planen förses med en planbestämmelse om lägsta golvnivå.

Förorenad mark
I grundvattenproverna analyserades relativt höga halter av metan. Därför rekommenderas 
en kompletterande utredning av förekomst av metangas på fastigheten i syfte att undersöka 
halter och fysisk utbredning. Höga halter av metan kan utgöra en potentiell explosionsrisk 
under ogynnsamma förhållanden och kan kräva vissa byggnadstekniska åtgärder.  
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Bestämmelser kopplade till plankartan
Text med kursiv stil är citat av bestämmelsetext på plankartan. Utöver det anges här i 
planbeskrivningen bestämmelser med illustrerande foton och bilder för största möjliga 
tydlighet i vad som avses. Där bilder ska ses som styrande anges det tydligt. Där 
bestämmelse anger att någon byggnadsdel ska återskapas, kan detta lämpligen ske i samband 
med underhålls- eller renoveringsarbeten.

Bestämmelser för stenläggning och stentrappor
På gårdarna inom Banken 11 och Banken 13 finns ursprunglig stenläggning. som ska 
bevaras. De ska ligga kvar där byggrätt inte är utpekad. Stenläggning som återfinns inom 
byggrätt ska tillvaratas.

Bestämmelse på plankartan:  
”Ursprunglig stenläggning och ursprungliga stentrappor bevaras.”

Bestämmelser för varje fastighet och byggnadstyp
På följande sidor redovisas bestämmelser för den kulturhistoriskt intressanta miljön. 
Bestämmelserna ska läsas ihop med de klargörande foton och styrande illustrationer, av 
utrymmesskäl redovisas de därför i planbeskrivningen.
Bestämmelse qr på plankartan: 
”Byggnader betecknade med qr omfattas av 8 Kap. 13 § PBL och får inte förvanskas. 
Byggnaden får inte rivas. För byggnader betecknade med qr gäller att de karaktärsdrag 
och värden hos bebyggelsen som angivits i planbeskrivningens kapitel om ”Bestämmelser 
kopplat till plankartan” ska särskilt beaktas vid ändring:  
Bestämmelser för Banken 7 och 8, sidan 18 
Bestämmelser för Banken 12, sidan 19 
Bestämmelser för huvudbyggnad inom Banken 13, sidan 20 
Bestämmelser för gårdsbyggnad inom Banken 13, sidan 22 
Bestämmelser för Banken 3, sidan 23 
Bestämmelser för gårdsbyggnader inom Banken 11 och 12, sidan 24 
Vid brand eller annan skada ska byggnaderna uppföras med lika utseende som när 
detaljplanen vann laga kraft, undantaget Banken 3, som återuppförs i av detaljplanen anvisat 
läge i enlighet med planens anvisningar.”
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Banken 7 och 8, Bankenhuset

 
Bestämmelser, de viktiga karaktärsdrag som ska bevaras eller återskapas är: 
•	  Skala och proportioner 
•	  Fasaduppbyggnad
•	  Lertegel på tak mot gata och gård 
•	  Obrutet takfall utan kupor eller takfönster 
•	  Utåtgående, tvålufts spröjsade fönster av trä i andra våning 
•	  Spröjsat lunettfönster i takvåning återskapas
•	  Fasad med varierad träpanel lika befintlig 
•	  Naturstensgrund 
•	  Hantverksmässigt utförda snickerier med dekorer och listverk
•	  Planket mellan Banken 7 och 13 som täcker mellanrummet mellan de två huskropparna 

Byggnaden har stram symmetri och ett väl sammanhållet arkitektoniskt uttryck
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Banken 12, Esters

Bestämmelser, de viktiga karaktärsdrag som ska bevaras är: 
•	  Byggnadens egenartade arkitektoniska uttryck med två sammanbyggda olika höga 

byggnadskroppar är viktiga karaktärsdrag 
•	  Skala och proportioner
•	  Fasaduppbyggnad
•	  Lertegel på tak mot gata och gård 
•	  Obrutet takfall utan kupor eller takfönster 
•	  Den ursprungliga träpanelen 
•	  Spröjsade utåtgående sidohängda tvålufts träfönster samt lunettfönster 
•	  Hantverksmässigt utförda snickerier med dekorer och listverk 
•	  Sockeln 

Ursprungligt lunettfönster mot söder i husets andra 
våning.
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Banken 13, Stenlundska huvudbyggnaden

Bestämmelser, de viktiga karaktärsdrag som ska bevaras eller återskapas är:  
•	  Fasaduppbyggnad 
•	  Fasad med varierad träpanel lika befintlig 
•	  Naturstensgrund 
•	  Mansardtak med svart bandfalsad plåt synligt mot gata 
•	  Nätt skala, material och fönstersättning på frontespis och torn med hantverksmässigt 

utförda trä- och plåtdetaljer 
•	  Tornets och frontespisens spiror
•	  Utåtgående sidohängda träfönster med korspost i andra våning återskapas
•	  Fönster med korspost i första våning
•	  Hantverksmässigt utförda snickerier med dekorer och listverk samt dekorativa takdetaljer
•	  Inblicken genom körporten från gatan in mot gården 

Dekorer vid takkupor kan återskapas
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Bestämmelser, tillåten förändring, se även illustration:
•	 Byggnadshöjden får inte ändras. Nockhöjden får ändras till maximalt +12.9 meter
•	 Takfönster får finnas i det övre takfallet mot Södra torggatan, se styrande illustration. 

Takfönster får inte finnas i det nedre takfallet mot gata/torg eller i det övre takfallet mot 
Kungsbacka torg

•	 Maximalt antal takkupor i takfall mot torg resp gata är 4 resp 7 stycken. Läge för 
takkupor, se styrande illustration

•	 Proportioner på takkupor i takfall får inte ändras och får inte göras större än 0,9 meter i 
basen. Kupornas plåtarbeten ska återskapas

Styrande illustration visar tillåten förändring av Banken 13. 

Höjd nock till strax 
under Bankenhusets

Oförändrad 
byggnadshöjd

Större och fler takkupor 
placeras som illustrationen 
visar

Takfönster tillåts i övre 
takfallet mot Södra 
Torggatan men inte mot 
Kungsbacka torg
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Banken 13, Stenlundska gårdsbyggnaden

Bestämmelser, de viktiga karaktärsdrag som ska bevaras är: 
•	  Skala och proportioner
•	  En enkel ekonomibyggnad som underordnar sig huvudbyggnaden 
•	  Utskjutande byggnadsdel med konsoler och litet tak samt fönster och lucka med en äldre 

vinsch
•	  Fasad mot gård med lockpanel i varierande bredder samt ett övre parti avslutat med spets
•	  Portar i form av dubbel- och enkeldörrar med synliga beslag
•	  Fönster i trä med spröjs lika ursprungliga på fasadens övre del

Gårdslängan på Banken 13 är unik Portar med synliga beslag
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Banken 3, Blå huset

Bestämmelser, byggnaden på Banken 3 ska rekonstrueras i ursprungligt utseende. Viktiga 
karaktärsdrag som ska återskapas är: 
•	  Skala och proportioner, exklusive flyglarna på bilden ovan
•	  Fasaduppbyggnad med regelbunden fönstersättning lika ursprunglig
•	  Enkupigt lertegel på tak mot gata och gård
•	  Obrutet takfall utan kupor eller takfönster
•	  Frontespis 
•	  Naturstenstensgrund 
•	  Hyvlad spontpanel på fasad
•	  Träfönster med korspost lika ursprungliga
•	  Hantverksmässigt utförda snickerier med dekorer och listverk 
•	  Timmerkonstruktion i stommen
•	  De delar av stomme, grund, panel, träfönster samt snickeridetaljer som är möjliga att 

återanvända, ska återanvändas
Tillåtet tillägg styrs av f2 som anger en zon inom vilken mindre balkonger får anordnas.

Planens genomförande innebär att bygg-
naden, med undantag av de senare tillbyggda 
flyglarna, flyttas några meter söder ut. 
Byggnaden kommer också i fortsättningen att 
vara friliggande. Th ett foto från 1929.
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Gårdshus på Banken 11 och 12, brända tomten och nuvarande Kings hill

Bestämmelser, de viktiga karaktärsdrag som ska bevaras är: 
•	  Skala och proportioner
•	  En enkel ekonomibyggnad som underordnar sig huvudbyggnaden
•	  Valmad gavel ut mot gatan
•	  Obrutet takfall utan kupor eller takfönster
•	  Enkupigt lertegel på tak mot gata och gård
•	  Fasad mot gård med okantade bräder i varierande bredder
•	  Fasad mot gata med locklistpanel
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Gestaltningsprinciper
Under detta avsnitt hanteras de principer för gestaltning som är svårt att i detalj 
reglera med planbestämmelser. Principerna kommer att ligga till grund för kommande 
bygglovsgranskning. De har kommit till i dialog med byggherren och är ett stöd i den 
fortsatta dialogen. Avsikten är att lägga fast en ambitionsnivå som kommunen, byggherrarna 
och fastighetsägarna i kvarteret enats om. Kommunen förespråkar en tidig dialog redan i 
skisskedet för att kunna verka för ett så väl gestaltat projekt som möjligt i detta känsliga och 
unika läge i staden.

Gestaltning av ny bebyggelse

Övergripande

•	  Den kulturhistoriska miljön värnas, särskilt mot gator och torg. Gårdsmiljöerna kan få en 
något friare gestaltning. Kontrasten mellan det offentliga gaturummet med representativa 
fasader och de privata innergårdarna med ett enklare arkitektoniskt uttryck bör 
tillvaratas.

•	  Möjligheten att avläsa och uppleva den äldre småskaliga tomtstrukturen bör värnas och 
göras synlig.

•	  Ny bebyggelse bör utformas med en egen identitet, men med respekt för och i harmoni 
med de karaktärsdrag som den äldre bebyggelsen har i fråga om material, skala, 
volym, formspråk och takutformning. All tillkommande bebyggelse utförs med hög 
detaljeringsgrad och med hantverks- och materialmässig kvalitet.

•	  Kontrasten mellan det offentliga gaturummet, med representativa fasader, och de privata 
innergårdarna, med ett enklare arkitektoniskt uttryck, bör bibehållas.

•	  Färgsättningen ska plocka upp den traditionella färgskalan kring Kungsbacka torg med 
ljusa kulörer, se ”Paletter för Kungsbacka Innerstad”. Byggnadsdelar, såsom fönster- och 
dörrpartier, listverk samt foder, kan med fördel accentueras i färg och material. 

Exempel på modern tolkning av hörnmotiv från 
Haga.
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Exempel på hur en befintlig gårdslänga kombinerat större 
fönsterparti med gammaldags portar. Idén är tillämpbar på både 
befintliga gårdslängor och nya småskaliga gårdslängor.

Gatumiljö

•	  Utformning av bebyggelsen inom Banken 11 är av särskild vikt då den vetter mot torget. 
Någon form av markering av hörnet är att föredra, då detta är vanligt i hörnlägen i den 
gamla stadskärnan.

•	  Tillbyggnaden av Banken 12, Esters, ska utföras med lätthet och transparens.
•	  Gavlar som vetter mot gata ska utformas så att de harmoniserar med övriga fasader mot 

gatan.
•	  Taklandskapet ska ägnas särskild uppmärksamhet då det är av vikt för 

helhetsupplevelsen. Takkupor ska ha nätt utförande och vara något indragna från 
fasadlivet för att underordna sig övriga takytor och harmonisera väl med äldre tiders 
taklandskap. Takfönster i stället för takkupor ska övervägas vid brantare takfall.

•	  Sockelvåningar med verksamheter får gärna ha större fönsteröppningar och tydliga 
entréer. Sockelvåningar kan markeras med avvikande fasaduttryck. 

•	  Franska balkonger, pelare och pilastrar, frontespiser och gavelmotiv kan väl utförda, vara 
inslag som bidrar till en större variation.

•	  Portar och entréer mot gårdar kan ge spännande inblickar. Dessa bör ägnas särskild 
uppmärksamhet avseende utformning och detaljering.

Exempel på modern tolkning av 
snickarglädje.  
Play barn, Adam Kahn

Taklandskapet är viktigt. Exempel på smäckra takkupor på 
Casino Cosmopol. Ut mot gatan kommer inte takkupor av den 
här storleken att vara lämpliga.
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Entréer till gårdarna 

I den agrara köpstaden var portgången en länk mellan den 
offentliga gatan och den avskilda innergården, där det ofta 
hölls djur samt trädgård och odlingar fanns. I dagens stadsrum 
är portgångarna av stor betydelse, då de bidrar med dynamik 
och en upplevelserik variation i gaturummet och ger värdefulla 
inblickar mot gårdsmiljöerna. Körportarna är  viktiga 
historiska spår som minner om den agrara köpstaden och dess 
funktionellt betingade kringbyggda gårdar. I vissa portgångar 
finns smidesgrindar och äldre träpaneler som starkt bidrar till 
körportarnas historiska karaktär. 

Mellanrum i stadsväven

Mellanrum mellan byggnadskropparna, se bild intill, har 
höga upplevelsevärden då det ger en slags oplanerad dynamik 
och ett extra djup åt gatubilden. Det förstärker riksintresset, 
då det speglar hur innerstaden växte fram efter 1846 med dess 
småskaliga fastighetsbildningar. Möjligheter till nya liknande 
mellanrum kan med fördel tillvaratas

 Gårdsmiljö

•	  Tillkommande bebyggelse på gårdar kan ha ett annat uttryck än utåt gatan. Det vanliga 
äldre utförandet med ljus oljefärg på huvudbyggnaden och ekonomibyggnader röd 
slamfärgade är karaktärsskapande och förstärker kopplingen till den agrara staden. 

•	  Där stora volymer tillåts ska dessa varieras i formspråk, material, färg samt anspela till 
platsens historia.

•	  Dominerande fasadmaterial är trä.
•	  Balkonger och loftgångar ska utformas så att de harmonierar väl med befintlig 

bebyggelse. De utformas smäckert och luftigt för att inte dominera gårdsmiljön.
•	  Gårdar utformas gärna med grönska som klättrar vertikalt, i syfte att göra gården 

attraktiv att vistas på.
•	  Där äldre markbeläggning finns sparas denna som en tillgång till miljön. Där ny 

beläggning behövs förespråkas natursten, alternativt grus som ett dominerande inslag. 
•	  Där transparent tak tillåts på gård, behöver denna utformas med tanke på utrymning 

samt för att tillgodose fortsatt goda entréförhållanden in till gallerian. Ett luftigt och 
smäckert utförande förespråkas.

•	  Om transformatorstation placeras ovan mark ska denna gestaltas väl.
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Detaljplanens genomförande

1 Inledning
Denna del av planbeskrivningen redogör för hur detaljplanen är tänkt att genomföras. 
Här redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska frågorna. 
Beskrivningarna har ingen självständig rättsverkan, utan fungerar som vägledning vid 
detaljplanens genomförande.

2 Organisatoriska frågor

2.1 Tidplan för planskedet

Planprocessen förväntas följa tidplan enligt nedan:
Samråd 2 kv 2018
Granskning 4 kv 2018
Antagande 1 kv 2019
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsbildningsåtgärder genomföras, bygglov 
erhållas och utbyggnaden påbörjas.

2.2 Genomförandetid

Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag den vinner laga kraft. Det innebär en 
skälig tid för utbyggnad av planområdet. 
Begreppet genomförandetid anger inom vilken tid fastighetsägarna har en garanterad 
rätt att bygga i enlighet med planen. Detaljplanen får inte ändras eller upphävas inom 
genomförandetiden mot någon berörd fastighetsägares vilja om inte särskilda skäl föreligger. 
Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men den kan då ändras 
eller upphävas av kommunen utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning för exempelvis 
förlorad byggrätt.

2.3 Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Området är beläget i centrala Kungsbacka där kommunen generellt är huvudman för allmän 
plats.
Detaljplanen innehåller ingen allmän plats.
Anläggningar inom kvartersmark
Fastighetsägare ansvarar för utbyggnad av samtliga anläggningar inom kvartersmark såsom 
till exempel bostadshus, gemensamma gårdar, dagvattenhantering och parkeringar för bil 
och cykel. Fastighetsägarna ansvarar även för eventuell rivning av befintliga byggnader och 
anläggningar inom kvartersmarken.
Ansvaret för drift och underhåll av anläggningar som blir gemensamma för flera fastigheter, 
till exempel parkeringsplatser, kan överlämnas till en nybildad gemensamhetsanläggning/ 
samfällighetsförening.
Anläggningar utanför planområdet
Kommunen är huvudman för anläggningar inom allmän plats utanför planområdet. I vissa 
fall krävs det åtgärder utanför planområdet för att respektive fastighet ska kunna nyttjas 
planenligt. Dessa åtgärder ska föregås av exploateringsavtal med kommunen som bygger ut 
nödvändiga anläggningar på fastighetsägarens bekostnad.
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2.4 Avtal

Inför eventuella lantmäteriåtgärder (se nedan), kan behov av avtal mellan enskilda 
fastighetsägare aktualiseras.
Exploateringsavtal mellan kommunen och samtliga fastighetsägare ska tecknas för 
åtgärder som anses nödvändiga för att genomföra detaljplanen. Avtalen ska godkännas av 
kommunstyrelsen innan planen antas.
I det här projektet kommer exploateringsavtalet att omfatta 
•	 Definition av exploateringsområdet.
•	 Tidplan för exploateringsområdets utbyggnad.
•	 Reglering av kostnader för utbyggnad av anläggningar utanför exploateringsområdet, 

som behövs för exploateringsområdets utbyggnad och är rimliga med hänsyn till 
exploatörens nytta av åtgärden. Utanför kvarteret krävs justeringar på omgivande 
trottoarer och trafikanläggningar. 

•	 Reglering av exploatörens ansvar att erlägga avgift enligt kommunens VA-taxa.
•	 Reglering av exploatörens ansvar för att bekosta undersökningar som inte omfattas av 

plankostnadsavtalet.
•	 Fördelning av ansvar för ansökan om och bekostande av lantmäteriåtgärder.
•	 Reglering av exploatörens skyldighet att sälla säkerhet till kommunen för att säkerställa 

exploatörens åtaganden, beror på omfattningen av anläggningsarbeten inom och utanför 
detaljplanen.

•	 Övriga frågor som behöver regleras för exploateringsområdets rationella och 
ändamålsenliga utbyggnad.

•	 För fastigheten Banken 3 kommer förutsättningar för nedmontering och återuppförande 
av ”Blå huset” att regleras.

Avtalet medför bland annat att detaljplanens genomförande säkerställs ekonomiskt samt 
att samordningen mellan exploatören och kommunen regleras avseende utbyggnad av 
kvartersmark. För exploatören innebär avtalet att kostnader för planens genomförande 
tydliggörs och att exploatören känner till kommunens intentioner avseende utbyggnad av 
allmän plats med mera.
Parkering
Avtal gällande parkeringsavlösen ska tecknas separat mellan kommunen och de enskilda 
fastighetsägarna och godkännas av kommunstyrelsen innan planen antas. 
Ledningar
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med kommunen/
fastighetsägare avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Vid omläggning 
av ledningar bör avtal tecknas mellan ledningsägaren och fastighetsägare för att säkerställa 
åtaganden vad gäller kostnader och utförande.
Transformator
Avtal mellan fastighetsägare för Banken 3 och E.ON angående flytt av transformatorstation 
och tillhörande ledningar inom planområdet ska tecknas innan detaljplanen antas.
Avtal som reglerar flytt av fjärrvärmeledning på fastigheten Banken 3 och Banken 13 ska 
tecknas mellan ledningsägare och berörda fastighetsägare innan detaljplanen antas.
Avtal ska tecknas mellan kommunen och ägare till fastigheter som får en skydds-, 
bevarande eller varsamhetsbestämmelse i detaljplanen. Planens genomförande förutsätter att 
fastighetsägarna accepterar bestämmelsen utan krav på ersättning. Avtalen ska godkännas av 
kommunstyrelsen innan planen antas.
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2.5 Ansvar

Respektive fastighetsägare ansvarar för åtgärder inom kvartersmark. 
Kommunen ansvarar för anslutningspunkter för allmännyttiga VA-ledningar i 
fastighetsgräns. Allmännyttig ledningsrätt för VA-ledning kan behöva omprövas genom 
lantmäteriförrättning.  
Ägare av el/tele/bredbandsnät ansvarar för utförande och drift av sina respektive nät.

3 Fastighetsrättsliga frågor

3.1 Markägande

Berörda fastigheterägare inom planområdet är följande Banken 3,7,8 ägs av Fastigheten 
Banca 7-8 AB, Banken 4 ägs av Fastigheten Banca 4 AB, Banken 11 av Fastigheten Banca 
11 AB Banken 12 av Kommanditbolaget Tårtbiten och Banken 13 av Dan Stenlund 
Fastigheter AB. 
Fastighetsägare och rättighetshavare i övrigt framgår av den till detaljplanen tillhörande 
fastighetsförteckningen. 

3.2 Fastighetsbildning mm

Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder kan ske med stöd av detaljplanen. 
Ytterligare reglering genom s k fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte nödvändig.
Detaljplanen möjliggör byggrätter för bostäder och centrumändamål enligt det som anges 
ovan i planbeskrivningen. 
Bygglov ges ej över fastighetsgräns och i detaljplanen finns det byggrätt som korsar 
fastighetsgräns. För att kunna nyttja den fulla byggrätten krävs det att gränsen justeras 
genom fastighetsreglering. 
Fastighetsägare ansvarar för och bekostar nödvändiga fastighetsbildningsåtgärder  såsom 
fastighetsreglering, omprövning av ledningsrätter och anläggningsförrättningar med mera.

3.3 Servitut

Fastigheterna inom planområdet berörs av servitut som gäller exempelvis rätt till utfart och 
kraftledning. Det är möjligt att dessa servitut behöver omprövas i samband med att området 
byggs ut. 
Banken 4, 7 och 8 har servitut för utfart som belastar Banken 3. 
På fastigheten Banken 3 finns ett servitut för transformatorstation med tillhörande 
ledningar.
Banken 7 och 8 belastas av servitut för kraftledning med mera.
Banken 13 belastas med servitut för kraftledning med mera.
De befintliga servituten för utfart kan ersättas med en gemensamhetsanläggning enligt 
nedan. 

3.4 Gemensamhetsanläggningar

För området är det möjligt för fastighetsägarna att inrätta gemensamhetsanläggning för 
anläggningar som anses vara gemensamma för fastigheterna. Det kan vara till exempel 
tillfartsvägar, körytor inom kvarteret, parkeringsytor, avfallshantering med mera. 
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3.5 Ledningsrätt

På fastigheten Banken 3,7 och 8 finns det ledning för fjärrvärme. Denna är säkrad med 
ledningsrätt och kan komma att behöva omprövas i lantmäteriförrättning. Exploatör ska 
tillsammans med ledningsägare ombesörja att ledningen säkerställs i dess nya läge.

4 Tekniska frågor
Se även respektive avsnitt ovan angående trafik, VA, el/tele mm.
Parkering
Parkering ska lösas inom egen fastighet i den mån det är möjligt. Det parkeringsbehov 
utöver vad som är möjligt att lösa inom den egna fastigheten ska ske med 
parkeringsavlösensavtal mellan fastighetsägare och kommunen.
Ledningar
I anslutning till och inom planområdet finns vatten-, spillvatten-, dagvatten-, opto-, 
tele- och fjärrvärmeledningar. De nya byggnadernas placering förutsätter att fjärrvärme- 
och elledningarna flyttas, vilket även kan påverka kommunens va-ledningar. Eventuell 
ledningsflytt måste överenskommas mellan fastighetsägare och respektive ledningshavare. 
Fastighetsägarna, i samråd med berörda ledningshavare, Kungsbacka kommun, Eon och 
Skanova,  ansvarar för att utreda vart ledningarna ska flyttas. Utredningen ska vara klar 
innan detaljplanen antas. 
En ledningsflytt kommer sannolikt att beröra fastigheter som inte ägs av fastighetsägarna i 
området, varför frågan om markåtkomst blir viktig inför genomförandeskedet. Exploatören 
tillsammans med ledningsägaren ansvarar för att ordna markåtkomst och för att 
ledningarna säkerställs med servitut eller ledningsrätt i dess nya lägen.
Ledningsägare ansvarar för utförande och drift av sina ledningar. Ägare av el/tele/
fjärrvärme/bredbandsnät ansvarar för att planområdet ansluts till respektive nät.
Transformator Banken 3
 I den östra delen av Banken 3, finns en transformatorstation som tillhör Eon. 
Transformatorstationen måste flyttas om fastighetsägaren önskar utnyttja den nya 
byggrätt som planen medger. Ansvar för utförande och kostnader i samband med flytt ska 
överenskommas med Eon innan detaljplanen antas.

5 Bevarande och Arkeologi
Tidigare detaljplaner reglerar varsamhetsbestämmelser, rivningsförbud och 
skyddsbestämmelser inom delar av kvarteret Banken. Fastigheten Banken 13 regleras av en 
saneringsplan som saknar bevarandebestämmelser. 
De bestämmelser som finns i tidigare detaljplaner kvarstår i den nya detaljplanen och 
förtydligas. På fastigheten Banken 13 införs det bevarandebestämmelser.
Detaljplanen innebär att flertalet av byggnaderna på fastigheterna Banken 3, 7, 8, 11, 12 och 
13 beläggs med varsamhetsbestämmelser, skyddsbestämmelser och rivningsförbud. 
Fastighetsägarna förutsätts acceptera bestämmelserna och rivningsförbudet utan att ställa 
krav på ersättning på kommunen.
Arkeologi 
Samtliga fastighetsägare har beretts tillfälle att ta del av information angående arkeologiska 
förutsättningar inom detaljplanen. Respektive fastighetsägare ansvarar för att arkeologi 
utreds i den omfattning som krävs via länsstyrelsen.
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6 Ekonomiska frågor

6.1 Konsekvenser för kommunen

Kommunen genom tekniska nämnden kommer att genomföra flytt av vattenledning och 
anläggandet av nya anslutningspunkter. Finansiering sker genom exploateringsavtal samt 
uttag av anslutningsavgifter. 
Tekniska förvaltningen kommer även att genomföra arbeten på omkringliggande allmän 
plats för att anpassa denna till planområdet vilket finansieras via exploateringsbidrag.
Förslaget bedöms inte få någon påverkan på kommunens budget. 

6.2 Konsekvenser för exploatören

Exploatörerna utför och bekostar samtliga åtgärder inom kvartersmark, såsom byggnation 
av bostadshus och parkeringsanläggningar. Exploatören får även kostnader för åtgärder 
som krävs för att ansluta planområdet till angränsande gator, flytt av ledningar, bygglov, 
lantmäteriförrättning, anslutningsavgifter för el-, tele-, fjärrvärme-, dagvatten- och va-
ledningar med mera.
Exploatörerna betalar exploateringsbidrag till kommunen för anläggningar som utförs inom 
allmän plats med kommunalt huvudmannaskap i anslutning till planområdet.
Kostnader för fastighetsägarna inom planområdet kan uppkomma i form av avgifter 
i samband med bygglov för om- och tillbyggnader. Kostnader för nödvändig 
fastighetsbildning kopplat till att kunna nyttja fastigheterna i enighet med detaljplanen.
Fastighetsägarna kan få kostnader för anslutning av vattenserviser till det kommunala 
va-, och dagvattennätet. Kostnaderna för anslutning sker enligt kommunens, vid 
anslutningstillfället rådande, VA-taxa.
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Överväganden och konsekvenser

Nollalternativ
Om planen inte antas kommer det fortsatt att bo få personer i kvarteret och gallerian får 
fortsatt de entréförhållanden de har idag på både torg- och gårdsida. Vidare förblir gården 
på Banken 3, 7 och 8 sannolikt asfalterad och oanvänd. Huvudbyggnaden på Banken 
13 behåller sitt nuvarande utseende, men gårdsbyggnaden på Banken 13 och huset på 
Banken 3 riskerar att förfalla ännu mer. Gårdsbyggnaderna på Banken 11 är kvar i sin 
helhet. Gällande plan för Banken 11 och 13 innebär att om planens rättigheter utnyttjas 
till fullo, kommer samtliga gårdsbyggnader att rivas.  Restaurang Ester får inte möjlighet 
att expandera sin verksamhet och utbyggnaden på gården kommer att enligt gällande plan 
behöva rivas. 

Miljökonsekvenser

Behovsbedömning

Med stöd av miljöutredningen har en behovsbedömning gjorts för att ta reda på om 
förslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Kommunen ska 
göra sin bedömning enligt de kriterier som anges i bilaga 4 till förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar. Sammanfattningsvis har behovsbedömningen visat 
att detaljplanen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. Däremot avses 
rekommendationerna i dagvattenutredningen och miljöutredningen i huvudsak följas. 
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte innebära konflikt med bestämmelserna i 4 
kap Miljöbalken utan kan ses som tätortsutveckling. Även rörande aktuell jordbruksmark 
har kommunen i sin översiktsplan, ÖP06, tagit ställning till att exploatering är möjlig enligt 
3 kap 4 § Miljöbalken.

Natur, kulturmiljö & rekreation

Planerad bebyggelse kommer inte påverka några naturvärden då byggnationen 
kommer ske i innerstaden som inte håller några naturvärden. Planen tros inte påverka 
tillgängligheten nämnvärt. En viss påverkan kan tillkomma på kulturmiljön då det finns 
flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom planområdet. Dessa avses bevaras i stor 
utsträckning och påverkan på kulturmiljön blir därför begränsad.

Landskapsbild

Planområdet består enbart av kvartersmark och bedöms inte innehålla några högre 
rekreationsvärden. 
Detaljplanen innebär förtätning av ett befintligt kvarter och bedöms inte påverka 
landskapsbilden negativt då förslaget anpassar sig till det låga våningsantalet ut mot gatan. 

Markförhållanden

Marken utgörs mestadels av hårdgjorda ytor samt grusad plan vid Banken 11. Mindre 
grönyta återfinns söder om Banken 3. 

Vattenförhållanden

Närmaste recipient är Kungsbackaån. Då planområdet redan består av hårdgjorda ytor 
bedöms påverkan på recipienten inte bli nämnvärt större än vad den är idag förutsatt att man 
har en god dagvattenhantering under och efter byggfasen.
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Trafikbuller

Samtliga bottenvåningar föreslås innehålla lokaler, vilket är positivt ur bullersynpunkt.
Riktvärdena för fasad klaras om delar av bebyggelsen utformas med genomgående 
lägenheter alternativt att det mot fasad med under 65 dBA byggs lägeheter om max 35 kvm. 
Det finns lägen i förslaget där båda dessa strategier är svåra att tillämpa. Det kan alltså 
finnas några ställen som visar sig olämpliga för bostäder.
För fasader utmed Västergatan, Norra Torggatan, Storgatan och Södra Torggatan är den 
maximala ljudnivån hög. För att klara grundkraven i Boverkets byggregler kommer åtgärder 
att krävas. Genom att fönster och fasader uppförs med mycket hög ljuddämpande förmåga 
kan inomhusnivåerna klaras. 
Bullernivåerna för uteplats klarar riktvärdena på 50 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA 
maximalnivå utan åtgärder.
De bullervärden som framkommit i utredningen är generellt höga. Den antagna andelen 
tunga fordon kan vara för högt satt. 
Området klassas lokalt som högradonmark och byggnader ska då uppföras radonsäkert. 
Området bedöms inte innehålla förorenad mark.

Verksamhetsbuller

Inom kvaretet finns både verksamheter som kan orsaka bullerstörning och bostäder. 
Innerstaden måste få bestå av en blandning av verksamheter och bostäder för att innerstaden 
ska kunna leva dygnet runt. Detaljplanen kan inte ställa högre krav än Boverkets byggregler 
avseende ljudisolerande byggnad. En diskussion har förts med byggherrarna om vikten av 
god ljudisolering i syfte att undvika störning och framtida konflikter.

Naturresurser

Marken som exploateras ligger inom kvartersmark.

Miljökvalitetsnormer för luft, 5 kap miljöbalken

Planen kommer leda till ökad trafik men inte en nämnvärd ökning och därmed bedöms 
planens genomförande ha en liten påverkan på luftkvaliteten.

Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten, 5 kap miljöbalken

Under förutsättning att man bedriver en god dagvattenhantering  i och efter byggfasen 
bedöms planen ha en liten påverkan på miljökvalitetsnormen för yt- och grundvatten.

Påverkan på Natura 2000

Planområdet innefattas inte av Natura 2000. Närmaste Natura 2000-områden, Rolfsån, 
Kungsbackafjorden, ligger ca 2,5 km från planområdet.

Strandskydd

Planområdet ligger inom strandskyddat område. Området anses ianspråkstaget av 
kvartersmark och hyser inga förutsättningar för växt- och djurlivet. Området bedöms 
överlag inte ha några naturvärden. Allmänhetens tillgänglighet till området påverkas inte av 
detaljplanen.
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Påverkan på riksintresse för kulturmiljövård

Kommunen vill både värna en livfull innerstad och bevarade kulturvärden. Med ett allt 
för starkt bevarande riskerar fler kulturvärden på sikt gå till spillo på grund av förfall. Om 
en utveckling tillåts där vissa kulturvärden går förlorade, kan det på sikt innebära att fler 
kulturvärden återstår och att innerstaden är mer livfull. 
För att inte påverka torgmiljön har det varit viktigt att ta hänsyn till siktlinjen från andra 
sidan torget, se bild nedan.

Här följer en sammanställning hur förslaget förhåller sig till riksintresset. I den fördjupning 
av riksintresset som tagits fram i samband med planen, finns ett avsnitt om kritiska 
punkter, karaktärsdrag i den befintliga miljön. Detta ställs mot hur planförslaget utformats. 
Sammantaget bedöms riksintressets värden kvarstår till betydande del.

Karaktäristiska drag i befintlig 
miljö

Planförslagets förändringar Planförslagets konsekvenser -  
bevarande vägt mot utveckling

Stadsbilden växlar mellan 
• Torgets storslagenhet
• Gaturummens intima småskalighet 
• Kvarterens slutna innergårdar som 

nås via körportar från gatorna

• Förslaget lägger stor vikt vid att skilja 
mellan en mer stram och bevarande-
inriktad utsida mot torg och gata och 
en mer livfull gårdssida. Till exempel 
regleras att fasader ut mot gata ska 
uppföras i trä. 

• Gårdssidan ska förhålla sig till riksin-
tressets värden.

Planförslaget berör endast kvarter-
smark men påverkar ändå stadsbil-
den. 
• Mot gatan kommer riksintressets 

kvaliteter att bevaras. 
• Mot gården tillåts en något friare 

och mer samtida tolkning. 

Kungsbacka präglas av intimitet och 
tydlig småstadsprägel. Denna prägel 
är av central betydelse för förståelsen 
av Kungsbacka som agrar köpstad, 
vilket återspeglas i:
• Tydligt definierade gaturum
• Variationer i byggnadshöjd 
• Småskalig fastighetsindelning
• Varierad arkitektur
• Aktiva gatuvåningar

• Hus ska placeras i huvudsak i tomt-
gräns 

• Planens utformning innebär variation 
i höjd. 

• Fastighetsindelning styrs inte, men 
förslaget strävar efter att dela in 
byggnadsvolymer i mindre delar 

• På samtliga gårdar kommer småska-
liga hus av gårdskaraktär finnas. 

• Samtliga gatuvåningar ska innehålla 
centrumändamål.

Småstadsprägeln kommer att ut-
vecklas och intimiteten förstärkas när 
gårdar kan användas mer publikt. Att 
fastighetsindelning inte styrs bedöms 
kunna kompenseras av att gestalt-
ningen blir småskalig och varierad.
Eftersom högre höjder och större 
volymer tillåts inåt gårdar kommer 
upplevelsen av småskalighet att 
påverkas i viss mån.

Småstadskaraktären är av central 
betydelse för förståelsen av Kungs-
backas historia och utgör ett tydligt 
uttryck för riksintresset
• Den måttliga skalan 
• Låg och småskalig bebyggelse
• Trä är dominerande fasadmaterial

• Utåt gatan tillåts maximalt 2½ vå-
ning vilket är lika högt som de högre 
äldre byggnaderna, så som huset på 
Banken 7 och 8.

• Äldre envåningshus bevaras. 
• Fasader mot gatan ska vara av trä
• Där inblickar på gårdar finns kan små-

skaliga hus av gårdskaraktär ses.

Småstadskaraktären bedöms till stora 
delar kunna bevaras.
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Karaktäristiska drag i befintlig 
miljö

Planförslagets förändringar Planförslagets konsekvenser -  
bevarande vägt mot utveckling

Kungsbacka torg utgör en avgörande 
del av riksintresset för kulturmiljö-
vården. Dess värde bärs upp av den 
rektangulära vidsträckta planformen, 
tydligt definierad av omgivande be-
byggelse med fasader som ligger i liv 
med gatan. Den äldre trähusbebyg-
gelsen fungerar som en historisk fond 
med en ramverkan som är beroende 
av att den bakomliggande senare be-
byggelsen inte tillåtits att sticka upp.

• Den nya högre bebyggelsen på 
gården har höjdsatts för att silhuetten 
mot torget inte ska påverkas. 

• Nock- och byggnadshöjd på huset 
på Banken 7 och 8, Bankenhuset, är 
dimensionerande för de omgivande 
husen.

• Utformningen av huset på Banken 11, 
brända tomten, är av stor vikt varför 
ett förslag till utformning tagits fram

Torgmiljön bedöms behålla sitt 
småskaliga intryck med byggnader i 
liv med gatan. Silhuetten mot torget 
bedöms som opåverkad.
Särskild vikt har lagts vid gestaltning 
av det nya huset på Banken 11, där 
ett utformningsförslag har tagits 
fram. Konsekvensen av utformning 
på Banken 11 kan tillfullo bedömas 
först vid bygglovgivning. 

Gaturummets utformning påverkar 
upplevelsen av stadsplanen och 
riksintresset för kulturmiljövården. Av 
vikt är:
• Sluten kvartersstruktur 
• Byggnadernas långsidor ligger längs 

med gatan

• Den slutna kvartersstrukturen bevaras 
• Huvudbyggnaders gavelmotiv mot 

gatan tillåts på två ställen, en gavel 
mot Västergatan och en mot Södra 
torggatan. 

 

Den slutna kvartersstrukturen 
bevaras, men tillåts kompletteras 
med huvudbyggnaders gavelmotiv 
mot gatan på två ställen. Det är ett 
nytt grepp att mitt i ett kvarter låta 
en gavel på en huvudbyggnad sticka 
fram. Bedömningen är att det bidrar 
till en varierad arkitektur.

Byggnader viktiga för riksintresse 
föreslås förses med rivningsförbud
• Banken 7 och 8 - huvudbyggnaden
• Banken 3 - Blå huset
• Banken 12 - samtliga byggnader 

utom Beauty & Bodycenter
• Banken 13 - samtliga byggnader

• Rivningsförbud för Banken 8, 12 och 
huvudbyggnad och del av gårdslänga 
på Banken 13. 

• Rivning tillåts av gårdshuset och en 
mindre del av gårdslängan på Banken 
13, till förmån för en byggrätt för ett 
nytt bostadshus. 

• Förslaget innebär också att Banken 
3, Blå huset, flyttas, men i sitt nya 
läge kommer det att beläggas med 
rivningsförbud.

Rivningsförbudet säkrar att flertalet 
bevarandevärda hus kommer att stå 
kvar över tid. De två kvarter, Banken 
11 och 13, som idag regleras med 
saneringsplaner kommer att få nya 
bestämmelser som ger en trygghet 
i att värden bevaras över tid. Flytten 
av Banken 3, Blå huset, ger möjlig-
het  till att utveckla gården mellan 
Blå huset och gallerian till en publik 
gård med verksamheter i bottenplan, 
vilket berikar innerstaden.

Blå huset, vars placering och utform-
ning liknar en mangårdsbyggnad 
på landsbygden. Detta bidrar starkt 
till den historiska gatubilden och 
påminner om stadens agrart präglade 
bakgrund.

• Blå huset kommer också i fort-
sättningen att vara en fristående 
byggnad. 

• De senare tillkomna flyglarna kommer 
att försvinna och byggnaden kommer 
att flyttas några meter söder ut.

Blå huset kommer också i fortsätt-
ningen att vara friliggande lik en 
mangårdsbyggnad  på landsbygden 
och påminna om stadens agrart 
präglade bakgrund. Däremot försvin-
ner autenticiteten eftersom det 
ursprungliga huset försvinner.

För upplevelsen av den riksintressanta 
miljön är fasadutformning av central 
betydelse:
• Omsorgsfull fasadutformning, med 

hög hantverksmässig kvalitet och 
ett sammanhållet uttryck med varia-
tioner inom samma tema

• Samtliga huvudbyggnader och del av 
gårdsbebyggelsen föreslås bevaras 
och dess utformning regleras med 
bevarandebestämmelser. 

• Ny bebyggelse ska anpassas och utfö-
ras med omsorg om detaljer.

Sammantaget bedöms gamla och 
nya fasader fortsatt kunna bidra till 
upplevelsen av den riksintressanta 
miljön. Förutsatt att nya byggnader 
uppförs med god hantverksmäs-
sig kvalitet utvecklas innerstadens 
värden.

Portar ger möjlighet till inblickar på 
innergårdarna och ger samtidigt en 
tydlig ram för kvarteret. De är också 
ett minne av de tidigare handelsgår-
darnas behov.

• Förslaget ger möjlighet till inblickar på 
samtliga gårdar. 

Både ny och äldre bebyggelse kom-
mer att bidra till att en struktur som 
också i fortsättningen ger en ram 
som tillåter inblickar på gårdar.

Fotomontage som visar porten 
till Banken 13 och de planerade 
bostäderna på gallerians tak. 
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Karaktäristiska drag i befintlig 
miljö

Planförslagets förändringar Planförslagets konsekvenser -  
bevarande vägt mot utveckling

Den bevarade gårdsmiljön i Banken 
13 och den bevarade småskaliga 
gårdsbyggnaden på Banken 11 är av 
mycket stor betydelse för upplevelsen 
av och förståelsen för stadens historia 
som agrar köpstad. 

• Inom Banken 13, Stenlundska, kommer 
gårdsbyggnaden i nordväst att ersättas 
med ett nytt hus, medan gårdslängan 
föreslås bevaras till större delen och 
förses med rivningsförbud. 

• Inom Banken 11, brända tomten, 
kommer gårdsbyggnadens yttersta del 
mot gatan att bevaras. 

• Inåt gårdar tillåts huvudbyggnader om 
maximalt 3½ våning centralt i kvarte-
ret. Närmare gatan gäller 2½ våning.

På samtliga gårdar finns minst en del 
av ett ursprungligt gårdshus kvar.
En konsekvens av den högre bebyg-
gelsen på gården  är att gårdsmiljön 
på Banken 13, Stenlundska, påverkas 
av en nybyggd hög gavel i söder, 
se fotomotage nedan. Framförallt 
påverkar gaveln det småskaliga 
intrycket av gårdsmiljön.

Gröna innergårdar och trädgårdar är 
viktiga element för den gamla stads-
kärnans identitet, då det är ont om 
allmänna anlagda grönytor. Bevarade 
gröna inslag är av stor betydelse för 
upplevelsen av de historiska gaturum-
men. 

• Inga gårdar tillåter parkering, annat 
än för funktionsnedsatta.

• Gården på Banken 3, 7 och 8, vid 
gallerian och Blå huset, blir en publik 
gård med lokaler mot gården. Här 
finns potential för gröna inslag. 

• Eventuellt kan en transformatorsta-
tion komma att ligga i markplan på 
nämnd gård. Den påverkar gårdsut-
formningen då inget brännbart får 
finnas intill.

Planförslaget berör enbart kvar-
tersmark. Tidigare har gårdar i stor 
utsträckning använts för parkering. 
Planförslaget förutsätter att par-
kering anordnas på annan plats. 
Förutsättningarna för grönska på 
gårdarna har därmed förbättrats. Om 
en transformatorstation placeras i 
markplan inom kvarteret, innebär 
det att gårdsmiljön försämras och 
användningen försvåras. En placering 
under mark i vattentätt garage ger en 
mycket bättre användning av kvarte-
ret samt en bättre miljö för boende 
och verksamheter.

 

Sociala konsekvenser
I konsekvensbeskrivningen utvärderas detaljplanens påverkan på aspekterna mångfald, 
vardagsliv, trygghet, mobilitet och samvaro, utifrån de förändringar som planen medför. 
De största förändringarna som den föreslagna planen medför framgår av kartillustrationen 
nedan.  

Mångfald

Planförslaget skapar förutsättningar för att komplettera områdets kommersiella fokus med 
ytterligare bostäder och kommer bidra till ökad rörelse och liv i stadskärnan. 
För mångfalden av funktioner i närområdet vore det positivt att lokalerna i markplan 
nyttjades av olika aktörer som nämns ovan.
I dagsläget är det en låg genomsnittsålder i kvarteret. Planförslaget innehåller en stor andel 
mindre bostäder, vilket gör det rimligt att anta att det främst kommer vara yngre personer 
som attraheras att bo där. Det kan leda till ökad genomströmning av boende i de mindre 
lägenheterna, då unga sällan bor i samma bostad under längre perioder. 
Det är viktigt att hitta en balans mellan stora och små lägenheter i kvarteret för att inte 
genomströmningen ska bli alltför stor. Faktorer som också kan bidra till kvarboende är till 
exempel en välkomnande och lättillgänglig utemiljö som kan attrahera en stor variation av 
personer från åldersgrupper och med olika funktionsvariationer. 

Vardagsliv

Fastighetsägarnas intentioner i området idag är att förtäta kvarteret med nya bostäder, 
omvandla kontor till bostäder. Det kommer innebära en ökning med cirka 60 bostäder, 
vilket kan bidra till att öka antalet boende i kvarteret väsentligt samt öka folklivet i 
stadskärnan. 
Bottenvåningarna i markplan kommer användas endast till centrumändamål, vilket kan 
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bidra till att skapa variation och mångfald kring torget. Exempel på lokaler som kan bidra 
till variation kan vara lokaler som används för kommersiella syften men även lokaler som 
kan användas av föreningsliv och andra aktörer. Denna mångfald kan bidra till att fler 
människor känner sig välkomna i kvarteret och även bidra till att det finns lokaler som är 
öppna olika tider på dygnet. Det bidrar även till möjlighet för nya arbetsplatser i ett centralt 
och kollektivtrafiknära läge.
Det kommer tillkomma en signifikant ökning av bostäder i kvarteret men även 
verksamheter vilket ställer nya krav på lättillgänglig cykelparkering, både på kvartersmark 
och på allmän plats. Det ska också finnas möjlighet till väderskyddade cykelparkeringar, 
något som är särskilt angeläget för de som vistas i området dagligen. Inom ramen för denna 
detaljplan bevakas frågan om cykelparkeringar till de boende och deras gäster.
Sannolikt kommer medelåldern på de boende i kvarteret att vara låg och det är därför 
rimligt att anta att bilinnehavet blir relativt lågt medan cykelinnehavet kommer att vara 
högt. 
I dagsläget finns inga lekytor för barn redovisade i kvarteret. Vill man bidra till att även 
barnfamiljer känner sig välkomna i kvarteret kan en välkomnande innergård med en trygg 
lekyta för barnen vara attraktivt och bidra till bostadsnära rekreation och lek.

Trygghet

Planförslaget innebär att det kommer att bli en ökad rörelse i området i och med nya 
bostäder. Även verksamheterna i bottenplanet bidrar till att skapa en upplevd känsla av 
aktivitet i området.
Att förstärka stråket genom kvarteret är också ett sätt att göra den ytan mer upplyst och 
tillgänglig. Det är även viktigt att den ytan förblir upplyst om den ska hållas öppen nattetid 
så att den alltid upplevs som trygg och välkomnande annars kan den lätt bli mörk och 
upplevas som otrygg. Ur jämställdhetssynpunkt kan det medföra negativa konsekvenser, 
eftersom i detta fall kvinnor kan komma att undvika platsen på grund av otrygghet.

Mobilitet

Förslaget som ligger påverkar mobiliteten i begränsad omfattning. Det genomgående 
stråket i gallerian blir avsevärt bättre och enklare att hitta från båda håll. I övrigt har inte 
möjligheten till stråk mellan gårdar tillvaratagits. 
Antalet platser för cykelparkering på allmän plats kan komma att behöva ökas till följd av 
denna och andra liknande förtätningar i den gamla stadskärnan.
Området ligger nära resecentrum och har närhet till flera busshållplatser. 

Samvaro

Det är positivt att satsa på att skapa attraktiva miljöer för såväl kommersiellt syfte som för 
de boende i området. Det är samtidigt viktigt att när man ökar antalet bostäder i denna 
omfattning hitta en balans mellan attraktiva kommersiella ytor och platser där de boende 
kan få möjlighet till såväl aktiv som passiv samvaro. De ytor som är rena boendegårdar är 
relativt små vilket i sin tur ökar trycket på att det finns gemensamma grönytor i närheten. 
Sannolikt kommer det på sikt, i takt med fler liknande förtätningar i den gamla stadskärnan 
samt nya bostadstillskott i centrum, att märkas att fler använder Badhusparken och området 
vid ån.
Utelivet och genomströmningen i stadskärnan ökar sannolikt till följd av utbyggnaden. 
Sannolikt etablerar sig något kafé eller restaurang inom kvarteret vilket hjälper till att höja 
pulsen i stadskärnan



40  Planbeskrivning Planbeskrivning  41

Det är positivt att den brända tomten bebyggs då det i dagsläget är en yta som inte 
når sin fulla potential. Bostadgården kommer sannolikt att bli väl utnyttjad och 
centrumverksamheterna i kvarteret bidrar till att öka attraktiviteten och genomströmningen 
i stadskärnan.
Gården på Banken 13 som hittills varit en plats självklar för stadsvandringar, kan förlora 
något av sin unika prägel både till följd av det nya hus som byggs på gården och på grund av 
att det högre hus som uppförs på grannfastigheten kommer att synas från gården. 

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har rekommendationerna till planförslaget mötts på följande vis:
•	  Bottenvåningar med lokaler  

- samtliga i markplan reglerar användningen till centrumändamål
•	  Fler bostäder kan befolka kvarteret mer  

- 60-tal nya bostäder
•	  Möjliggöra ett eller flera stråk genom kvarteret  

- bra att stråket genom gallerian förstärks och blir tydligare. Möjligheten till ett stråk 
mellan Banken 13 och Banken 3, 7 och 8 har inte utnyttjats

•	  Förbättra kontakten mellan Västergatan och gallerian/torget 
- har förbättrats genom den kommersiella gården

•	  Attraktiva gårdsmiljöer för både kommersiellt syfte och för boende 
- en gård där markplan mest utnyttjas för kommersiellt syfte. Två gårdar som tydligt är 
för de boende, Banken 11 och bostadgården på gallerians tak. En gård som kan komma 
att nyttjas av både boende och verksamheter. I det sistnämnda fallet blir det upp till 
fastighetsägaren att verka för en god miljö för båda parter till exempel genom att visa 
vilken yta som är avsedd för vem. 

•	  Förbättra möjligheter till småbarnslek på gårdarna. 
- På de rena bostadsgårdarna kan möjlighet till småbarnslek finnas vid behov.

Ekonomiska konsekvenser

Huvudmannaskap

I detaljplanen ingår ingen allmän plats. För övriga ekonomiska konsekvener, se kapitel om 
Planens genomförande, Ekonomiska frågor.
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