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Handlingar finns att läsa på:

www.kungsbacka.se/aktuellaprojekt
samt i Stadhusets entré

Skriftliga synpunkter skickas till:

Planavdelningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
434 81 Kungsbacka
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

Upplysningar om planprogrammet lämnas av:

Maria Malone, Planarkitekt 0300-83 40 41
Anna Wibling, Exploateringsingenjör 0300-83 44 23

Handlingar:

• Programhandling, denna handling
• Kulturmiljöutredning Alléskolan, Mats & Arne Arkitektkontor AB 2019-06-03
• Trafikutredning, Förvaltningen för Teknik 2020-11-13
• Översiktlig geoteknisk utredning, Norconsult 2007-10-08
• Miljöhistorisk inventering (Geosigma, 2019-04-05)
• Översiktlig miljöteknisk markundersökning (Geosigma, 2019-07-01)
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Innehåll i kvarteret Ejdern
Bruttoarea: 40 000 kvm
Höjd: 3-6 våningar
Täthet: 125 inv/ha
Invånare: 500
Bostäder: 250
Blandade upplåtelseformer
Blandade bostadsstorlekar
Varierande gestaltning
Offentliga platser och stråk 
Arbetsplatser
Parkeringshus
Offentlig och kommersiell service

Sammanfattning
Programområde för kvarteret Ejdern i Kungs-
backa stad syftar till att skapa en attraktiv 
stadsdel som kopplas ihop med de mest cen-
trala delarna av staden; Kungsbacka innerstad, 
stadsdelen Valand och Kungsmässan. Program-
met är den andra etappen i stadsomvandlings-
projektet Väster om ån som ska knyta samman 
Kungsmässan med innerstaden genom ett 
centrumstråk. Etapp ett är stadsdelen Valand 
som håller på att byggas ut. När området ut-
vecklas bidrar det till en levande centrumkärna 
genom att skapa en högre stadsmässighet med 
blandad bebyggelse, attraktiva rekreationsytor 
och grönstråk.
Området som omfattas av detta program är 
idag främst en utbredd markparkering med gles 
bebyggelse.

Blandad stadsbebyggelse

När Kungsbackas centrumkärna växer är det 
en förutsättning att det sker genom en blandad 
stadsbebyggelse med bostäder, arbetsplatser, 
restauranger och annan service. 
Den blandade stadsbebyggelsen består också av 
en variation i husens stil och höjd samt varie-
rande upplåtelseformer. En blandad stadsbe-
byggelse har offentliga rum där det är lätt för 
alla att mötas och det finns liv och rörelse både 
på dagen och kvällen. 

Kopplingar och offentliga rum

Programmet syftar till att bygga samman 
centrum och fylla de tomrum som finns idag 
med stadsmässig bebyggelse. Genom områdets 
nordöstra del kopplar centrumstråket (1) sam-
man innerstaden med stadsdelen Valand och 
Kungsmässan. Längs stråket ska bebyggelsen 
ha publika funktioner i bottenvåningarna med 
entréer mot stråket.  
Bilgatan vid Sjöallén frigörs från biltrafik ge-
nom att gatan flyttar väster ut (2) och ansluter 
till den nybyggda cirkulationen vid Kungsga-
tan. Platsen och stråket längs Kungsbackaån 
blir då ett viktigt offentligt rum för fotgängare 
och cyklister att vistas i (3). 

Där centrumstråket, Vitors båge och Bissmarks-
gatan möter ån skapas en offentlig mötesplats i 
form av en torgyta (4). 
Karaktärsskapande för området är de storvuxna 
träden i Skogsallén (5)och Sjöallén (6) som 
kopplar samman programområdet med övriga 
centrum genom en grönkorridor. Alléerna kom-
mer att bevaras. Skogsalléns lekplats kommer att 
bevaras och grönytan intill lekplatsen kommer 
utformas mer parklik (7).
Västra villastaden och Sjöallén kopplas sam-
man med innerstaden och Hamntorget via en 
bro som ökar flödet av människor till och från 
området (8).  
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Inledning
Kungsbacka kommun har en planering som starkt fokuserar på att utveckla och bygga ut 
tätorterna. Framförallt är det Kungsbacka stad som ska växa och bli ett mer framträdande 
nav i kommunen. Kommunfullmäktige har som målsättning att planera för cirka 500 bostä-
der per år i hela kommunen mellan 2019-2025. 
Kvarteret Ejdern är i kommunens strategiska dokument utpekat som 
lämpligt att omvandla från parkeringsområde och glesare bebyggelse till 
blandstad. 2009 beslutade kommunfullmäktige om stadsomvandlings-
projektet Väster om ån, som innebär att centrum byggs ut med bostäder, 
handel och kontor samt knyter samman Kungsmässan med innerstaden 
genom ett nytt stråk. Stråket är viktigt för att centrum ska bli en helhet 
och inte uppfattas som enskilda delar. Stadsdelen Valand utgör etapp 1, 
som håller på att uppföras, och Ejdern utgör etapp 2.
I den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka Stad (2009) ligger 
området inom det som kommunen benämner morgondagens centrum. Här 
är handel och service grundstenarna för att uppnå en attraktiv centrum-
miljö. Bostäder i och nära centrum bidrar till att öka genomströmningen 
av människor, vilket gynnar förutsättningarna för handel, kulturupp-
levelser, restaurangbesök och möjligheter till övernattning. Utvecklade 
gång- och cykelstråk är viktiga eftersom de ökar känslan av tillgänglig-
het till centrum. En mer gångvänlig miljö gör Kungsbacka centrum mer 
stadslikt. 
Programområdet kan genom omvandling från parkeringsområde och glesare bebyggelse till 
blandad stadsbebyggelse bygga samman de mest centrala delarna i staden.

Bakgrund
Kungsbacka stad växer och det är viktigt att nya områden väver samman staden till en att-
raktiv helhet. Ett gångvänligt stråk mellan Kungsmässan och innerstaden gör att centrum 
växer samman och blir helt. Ett centrum som man enkelt kan komma till med kollektiv-
trafik och bil. Kontakten med Kungsbackaån är en mycket viktig del i omvandlingen. Den 
stora parkeringsytan som idag finns på Ejdern anlades tillfälligt när utbyggnaden av Valand 
påbörjades. Den första etappen byggstartade hösten 2016 och första byggnaden, ett parke-
ringshus/kontor/butiker, är invigd och fler kvarter är på gång att uppföras. Fortsättningen 
av stadsomvandlingsprojektet är nödvänding för att centrum ska bli helt. Ejdern är en viktig 
plats i staden där gammal kulturmiljö möter ny modern stadsbebyggelse.
I de centrala delarna av Kungsbacka finns också ett ökat behov av kommunal service som en 
följd av den stora expansion som sker i centralorten.
Kommunstyrelsen gav 2017-12-19 § 293 kommundirektören i uppdrag att utarbeta förslag 
till planprogram för kvarteret Ejdern - etapp 2 i utbyggnaden av stadsbyggnadsprojektet 
”Väster om ån”. 

Planeringsprocess
Planeringsprocessen regleras i Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900) och innehåller flera ske-
den. Samråd sker av programförslaget där allmänheten, myndigheter, fastighetsägare med 
flera kan komma med synpunkter. Programförslaget bearbetas sedan innan det godkänns 
av kommunstyrelsen. Med planprogrammet som grund kan sedan en eller flera detaljplaner 
upprättas, som i sin tur ger ramarna för bygglov och byggande. 
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Det finns många stadsomvandlingsprojekt i Kunsbacka centrum. Den yttre gula 
linjen är definierad som morgondagens centrum i Kungsbacka stad, fördjupad 
översiktsplan 2009.
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Tidigare ställningstaganden

Gällande detaljplaner
Programområdet omfattas av tre detaljplaner; K24 (antagen 1949), K30 (antagen 1955) samt 
K73 (antagen 1979) som reglerar markanvändningen i området till allmänt ändamål, småin-
dustri, park-, bostads- och trafikändamål. Programområdet är markerat med en svart gräns 
på befintliga detaljplaner i kartan nedan. Genomförandetiden för detaljplanerna har gått ut.

Bakomliggande beslut och inriktningsdokument
Programarbetet grundar sig i ett antal handlingar och dokument som fastställts av politiken, 
se nedan. Här läggs grunden till var och hur vi planerar. 

Kungsbacka Översiktsplan 2006
Kungsbacka stad är i översiktsplanen utpekad som utvecklingsområde i sin helhet. För mer 
detaljerade riktlinjer kring planerad utbyggnad hänvisas till den fördjupade översiktsplanen 
för Kungsbacka stad. Kommunen arbetar med att ta fram en ny översiktsplan som i dagslä-
get har varit ute på samråd.

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Kungsbacka stad 2009
Följande text är ett utklipp från den fördjupade översiktsplanen för 
Kungsbacka stad 2009. 
Kvarteret Ejdern
Kvarteret Ejdern är en gammal skoltomt på fyra hektar som beräk-
nas ge plats åt cirka 150 bostäder och ett parkeringshus för innersta-
dens behov. Förskolan kan ligga kvar som den gör eller integreras i 
den nya bebyggelsen. Den gamla skolbyggnaden från 1950-talet är 
en värdefull del av stadens årsringar. Diskussioner pågår om bygg-
naden ska vara kvar eller inte. Eftersom området ligger så centralt 
bör det ges möjlighet till detaljhandel med mera i bottenplan. Det 
finns planer på en bilbro över ån vid Hamntorget. Trafiken bör i så 
fall ledas till korsning vid Varlaskolan för att inte öka trafiken längs 
ån. Projekten Valand och Ejdern är två viktiga projekt som kan 
vidareutveckla centrum och knyta ihop de centrumdelar som finns 
idag. 

Programområdet 
omfattas av tre 
äldre detaljplaner. 
Genomförandeti-
den har gått ut .
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Parker och natur
I den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad anges att en stad bör byggas så att den 
främjar fysisk aktivitet. Det ska finnas grönområden att röra sig i och emellan och gång- och 
cykelstråken ska vara säkra, trivsamma och sammanhängande. I de nya större bostadsområ-
dena bör det finnas tillgång till lek och idrott. Nya parker placeras nära områden för bostä-
der, service eller företag så att de kan vara en tillgång för boende eller de som arbetar.
Att vistas i parker och naturområden är bra för hälsan ur många aspekter. Undersökningar 
har till exempel visat att vistelse i park- och naturområden erbjuder effektiv rehabilitering 
för äldre, sjuka och handikappade. Många upplever att de får mer energi och återhämt-
ning genom att vara i naturen. Även ur ett barnperspektiv är det gynnsamt med tillgång till 
parker och naturområden då barn som leker mycket i naturen har visat sig vara mer kreativa 
i sina lekar, blir starkare och får en mer utvecklad motorik än barn som sällan är ute i skog 
och mark. Grönområdena ska därför ligga i nära anslutning till boendet. Ett annat mål är 
också att kunna promenera längre sträckor och ta sig till fots mellan de olika grönområdena. 
Därför bör stråk utvecklas och förstärkas. Det är viktigt att bebyggelsemiljön utformas med 
hänsyn till behovet av rekreation och att rekreationsområdena görs tillgängliga.
Kulturmiljö
I Kungsbacka stad finns både hela miljöer och enstaka hus av kulturhistoriskt intresse. 
Förutom Kungsbacka Innerstad, där området kring Stortorget är klassat som riksintresse, är 
Västra Villastaden, Signeskulle och Järnvägsgatan miljöer som är intressanta ut kulturhisto-
riskt perspektiv. 
I den fördjupade översiktsplanen föreslås fler nya bostadsområden där delar redan är bebygg-
da. Äldre byggnader finns på några av dessa platser. När nya planer för sådana platser görs 
ska det alltid utvärderas vad det kan ge att bevara byggnader. Motivet för att bevara äldre 
byggnader är att de ger spänning och bidrar till att stadens historia kan skönjas. 
Kommunen arbetar med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad. 

Trafikledsplan 

Trafikledsplanen för Kungsbacka (2007) ingår i den fördjupade översiktsplanen för Kungs-
backa stad 2009. I denna plan framgår det huvudnät av trafikleder som enligt prognoser 
behövs för Kungsbacka stads utveckling fram till 2020. I trafikledsplanen beskrivs Varlavä-
gen som en trafikled inom staden. 
Trafiklederna har främst funktion för genomfartstrafik, som förbindelser mellan större vägar 
utanför staden och delar av staden samt för att förbinda stadsdelarna. Trafiklederna ska ha 
sådan kapacitet och utformning att de medger god framkomlighet och körkomfort. De ska 
vara av sådan kvalitet att de drar till sig trafik från andra vägar och gator. Korsningar med 
gång- och cykeltrafik bör som regel vara planskilda. 

Grönstrukturplan
Grönstrukturplanen för Kungsbacka (2007) ingår i den fördjupade översiktsplanen för 
Kungsbacka stad 2009. Det gröna ska vara en integrerad del av staden. I Kungsbacka stad 
finns det till viss del brist på närliggande rekreationsområden för ”vardagsrekreation” där 
man kan ta en kort promenad eller gå ut med hunden. 
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Gestaltningsprogram för Kungsbackaån - 
Åtgärdsplan för Kungsbackaån
Gestaltningsprogram för Kungsbackaån från 2008 
innehåller huvudideér och principer för hur stadens 
park- och naturområden ska utvecklas. Kungsbacka-
åns höga naturvärden ska tas tillvara och förstärkas. 
Ån ska synliggöras. Människorna ska få kontakt med 
vattnet. Bebyggelsen ska vändas mot ån istället för 
bort från ån. Ån och dess närmaste omgivning ska 
bli en hjälp att orientera sig. Olika karaktärer längs 
ån ska utvecklas. I innerstaden ska åns stadsmässiga 
utformning förstärkas med stensatta kajer, bryggor 
med mera. 
Området ligger centralt och ska utformas med en mer 
stadslik karaktär än det har idag. Förslag på utformning finns framtaget. En kajpromenad 
och en brygga söder om gångbron ska öka tillgängligheten till vattnet. Även nya sittplatser, 
en trätrappa och en mer ordnad strandskoning ingår i förslaget.
I juni 2019 beslutade kommunstyrelsen  om en Åtgärdsplan för Kungsbackaån, som är ett 
tillägg till Gestaltningsprogram för Kungsbackaån från 2008. Åtgärdsplanen är en åtgärds-
beskrivning och prioritering av åtgärder från Gestaltningsprogram för Kungsbackaån. 

Kommunfullmäktiges mål
Kungsbacka kommun har fem kommunövergripande mål som är antagna av kommunfull-
mäktige, 2017. Målen har sin utgångspunkt i visionen som beskriver hur vi vill att samhället 
ska se ut år 2030. 
Målen är uppdelade i fem delar.
En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i
• I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, genera-

tioner och livsstilar.

• Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.

• I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.

En hållbar utveckling och en hälsosam miljö
• Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi.

• Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen 
samt Borgmästaravtalet för att bli en av de främsta kommunerna inom miljö- och klimatfrågor.

• Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt.

Bästa företagsklimatet i Västsverige
• Kungsbacka är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor.

• I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom 
samverkan mellan näringsliv och utbildning.

I Kungsbacka utvecklas vi hela livet
• Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.

• I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv.
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Ett medskapande samhälle och öppen attityd
• I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i 

att utforma det goda livet.

• Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt 
med kommunen.

• Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt.

• Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapade medarbetare och 
ledare.

Bostadsförsörjningsprogrammet 2019-2025
I april 2019 beslutade kommunfullmäktige att ändra sin målsättning för bostadsbyggandet 
till att omfatta planering för 500 nya bostäder per år i hela kommunen under perioden 2019-
2023 varav 300 av dessa nya bostäder planeras i Kungsbacka stad.

Gång- och cykelstrategi
Kungsbackas gång- och cykelstrategi antogs av nämnden för Teknik den 17 maj 2017. Syftet 
med strategin är att beskriva fotgängare och cyklisters behov i transportsystemet och peka 
på åtgärder som krävs för att nå kommunens vision och mål. Det naturliga förstahandsvalet 
ska vara att ta sig fram till fots eller med cykel för resor inom tätorten.

Parkeringsstrategi
Parkeringsstrategi för Kungsbacka Stad antogs av kommunstyrelsen 2017-06-26. Parkering ska 
planeras på ett sätt att den möjliggör kombinationer av olika transportmedel. Parkeringsstra-
tegin strävar efter att det ska vara en god tillgänglighet för alla trafikslag; bilister, cyklister, 
fotgängare och resenärer i kollektivtrafiken.
Parkeringsanläggningar ska kunna ha ett flexibelt användningssätt och planeras så att det 
finns ett samnyttjande av parkeringsplatser, där parkering för boende och kontor med fördel 
kan samnyttjas.
Cykel- och bilparkering ska vara väl avgränsande, funktionella vid full beläggning samt ha 
en god gestaltning även när de inte nyttjas fullt ut. För att göra cykling attraktivt ska cykel-
parkeringar vara väderskyddade och möjlighet att låsa fast cykeln ska finnas.

Klimatstrategi 
Kommunens klimatstrategi (KF 2018-12-13 §257) innehåller en rad mål samt åtgärdsförslag 
för att begränsa kommunens klimatpåverkan. Flera åtgärder riktar sig till planerings- och 
byggsektorn och innehåller bland annat förslag på mer användning av trä vid nybyggnation, 
verka för utbyggnad av solenergi samt verka för ökade möjligheter för resor med gång-, cykel 
och kollektivtrafik. 
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Förutsättningar

Läge, areal och markägoförhållanden
Programområdet är cirka 4 hektar stort och är beläget mycket centralt i Kungsbacka stad. 
I öster avgränsas området av Sjöallén och Kungsbackaån som gränsar mot innerstaden. I 
söder ligger Skogsallén som gränsar mot Västra Villastaden och i norr angränsar området till 
stadsdelen Valand och Kungsgatan. Programområdet omfattar fastigheterna Ejdern 1, 4, 5, 
8, Tärnan 5 och Kungsbacka 2:2, 2:13 och 3:1. Kommunen äger all mark inom programom-
rådet. 
På 1920-talet låg det aktuella programområdet i utkanten av staden, men allt eftersom 
staden växte blev området en mer integrerad del av staden. Idag ligger området inom Kungs-
backa centrum och intill stadskärnan. 

Flygfoto från området från 1924, 1960 och 2019 som visar hur området förändrats över tid.
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Bebyggelseområden
Programområdet har en central placering i staden mellan gamla innerstadens kulturmiljö, 
Västra villastadens bostadsmiljö från 1940- och 50-talet och det framväxande Valand-
området. Innerstaden är kärnan i Kungsbacka och bebyggelsen/strukturen härstammar från 
tidigt 1800-tal. Mitt i innerstaden ligger Kungsbacka torg.
I den framväxande stadsdelen Valand skapas nya kvarter med bostäder, handel och kontor. 
Centralt i Valand möjliggörs för ett centrumstråk kantad av butiker och lokaler. Norr om 
Valand ligger Kungsmässan, som är ett av regionens största köpcentrum. Kungsmässan har 
nyligen utökat med en större tillbyggnad. 
Ytorna inom programområdet är mycket glest bebyggda med främst en- till trevånings kom-
munala byggnader. Större delen av programområdet används idag som parkeringsyta. Om-
rådet inrymmer en förskola och en äldre skolbyggnad. Ett flerbostadshus ligger i anslutning 
till området vid Kungsgatan. Parkeringsområdet angörs från cirkulationen vid Kungsgatan/
Varlavägen samt från Sjöallén.
I programområdet södra del ligger Alléskolan, en tegelbyggnad i trevåningar. På södra sidan 
om Skogsallén angränsar programområdet till tvåvånings villabebyggelse i trä och puts. I 
östra delen gränsar området till den gamla innerstaden i trä/tegel/putsfasader i två till fyra 
våningar. Norr om programområdet växer stadsdelen Valand i två till sex våningar fram och 
närmst kvarteret Ejdern ligger ett parkeringshus i fem våningar. I västra delen av program-
området ligger Grundens förskola, en envånings träbyggnad. På norra sidan av Bissmarksga-
tan angränsar området till flerbostadshus som är tegelhus uppförda i tre våningar. 
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2. Grundens förskola längs Bissmarksgatan.1. Alléskolan används idag som boendelokaler för 
nyanlända.

3. Skogsalléns lekpark i programområdets västa del.

5 Parkeringshus i stadsdelen Valand 6. Bostäder längs Bissmarksgatan.

7. Västra Villastaden i södra programområdet. 8. Innerstaden gränsar i östra delen.

4. Återvinningsstation centralt placerad i området. 
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Alléskolan

Alléskolan stod färdig 1947 och uppfördes i rött tegel i tre våningar placerad längs med 
Kungsbackaån. Skolan blev snabbt för liten och byggdes ut efter tioårs användning. 1959 
uppfördes två friliggande skolhus om en våning vardera, placerade kring skolgården i 
anslutning till Alléskolans huvudbyggnad. Ytterligare en paviljongbyggnad uppfördes på 
1980-talet. År 2002 lades den ordinarie grundskoleverksamheten vid Alléskolan ned. Skol-
byggnaden har därefter används som tillfälliga lokaler för skolelever under uppbyggnad av 
Aranäsgymnasiet, Elof Lindälvsgymnasiet och Varlaskolan. Alléskolan har även inhyst ett 
dagis och Lindälvens fritidsgård. 2011 flyttade Kulturföreningen Alléteatern in i skolans 
gamla gymnastiksal på ett korttidskontrakt. Under 2016 och framåt har Alleéskolan an-
vänts som ett tillfälligt evakueringsboende för nyanlända. Alléskolan är en värdefull del av 
stadens årsringar.
En kulturmiljöutredning av Alléskoltomten, Mats & Arne Arkitektkontor AB 2019-06-03, 
har tagits fram och som sammanfattar olika värden för skolan. 
• Alléskolan representerar 1940-talsarkitekturen och den offentliga bebyggelsen från 

1900-talets början som det finns få av i staden. 
• Skolan har en unik arkitektur med hög kvalitet i utformning och materialval. 
• Skolan är välbyggd och är i gott skick med en halvmeter tjocka bärande tegelväggar. 
• Skolbyggnaden har en inbyggd flexibilitet och utifrån den kulturhistoriska bedömningen 

tål den anpassade om- och tillbyggnader tack vare sin höga byggnadstekniska och arki-
tektoniska kvalitet. 

• Byggnaden länkar ihop befintligt villaområde både i skala och volym, och anknyter lätt 
till en nyare modern bebyggelse.

• Alléskolan bidrar starkt till platsens och stadens identitet. 

Alléskolans västra långsida

Alléskolans östra långsida som 
bildar ett fondmotiv mot Kungs-
backaån
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Grönområden och parker i Kungsbacka stad. 

Ejdern

Grönstruktur
Kungsbackaån rinner genom hela Kungsbacka stad från norr till söder och ån passerar 
genom programområdets östra del. Ån kantas av grönytor och där finns även mindre trä-
bryggor. Genom programområdet sträcker sig Sjöallén och Skogsallén som är två historiskt 
värdefulla alléer. De omfattas av biotopskydd och bedöms ha höga biologiska, kulturella och 
sociala värden. De fyller en viktig funktion som spridningskorridorer för fåglar och insekter 
och fungerar även som luftrenare av partiklar från stadens trafik. Utmed Kungsgatan finns 
en långsmal grönremsa med trädplanteringar. I västra delen finns en nyanlagd lekplats. 

Grönt i närområdet
Söder om området ligger Västra villastaden som kännetecknas av bostadshus med större 
lummiga och uppvuxna trädgårdar. I programområdets närområde finns även större grön-
områden som Kungsbackaskogen, Kollaskogen och Varlaskogen i väst ligger mellan 200 och 
500 meter bort fågelvägen. Vid kulturhuset Fyren, cirka 100 meter norrut, finns en parklik-
nande miljö som är en välanvänd mötesplats för stadens invånare. Söderut, vid mynningen 
där Söderå och Kungsbackaån möts, ligger Skansen som är en parkliknande miljö. Marken 
ägs inte av kommunen. Badhusparken ligger intill innerstaden och är en väletablerad stads-
park. 

Strandskydd
Programområdet omfattas inte i dagsläget av något strandskydd, men när ny detaljplan ska 
upprättas kommer strandskydd att återinträda.

Kungsbackaån och Sjöallén Skogsallén
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Kartan visar ett utsnitt av sociotopkartan med frekvent använda stråk som har identifierats inom och i pro-
gramområdets närhet.

Sociotopkartan för Kungsbacka stad visar en nulägesbild av människors användning och upplevelse av de 
platser och grönområden inom Kungsbacka stad som är tillgängliga för allmänheten. Användningen och upp-
levelserna av platserna redovisas i kartan genom så kallade sociotopvärden. I arbetet med sociotopkartan för 
Kungsbacka stad har begreppet sociotop definierats som ”plats för människors aktiviteter och upplevelser”.

Sociotopvärden
Sociotopkartan för Kungsbacka stad beskriver de sociotopvärden som har inventerats på 
kommunägd mark.  I grönområdet i östra delen av programområdet förekommer sociotop-
värdet Bå (båtliv), F (fiske), Mo (motion), Mp (mötesplats), Pi (picknick), Pr (promenad), Va 
(vattenupplevelse), Vi (vila) och i den västra delen finns värdet för L (lek), Mo (motion), Pr 
(promenad).
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Markförhållanden

Fornlämningar
Inga fornlämningar finns registrerade inom programområdet. 

Förorenad mark

Under programarbetet har det gjorts en miljöhistorisk inventering (Geosigma, 2019-04-05) 
samt en översiktlig miljöteknisk markundersökning (Geosigma, 2019-07-01). Inventeringen 
sammanställde resultat av tidigare undersökningar och saneringsåtgärder samt kom med 
förslag på ytterligare provtagningspunkter. Resultatet av utredningarna visar att stora delar 
av området är påverkade av föroreningar. Det finns ingen tydlig indikation på att den före 
detta yllefabriken i den nordöstra delen av området ska ha påverkat aktuellt område nämn-
värt. 
Förorenad mark finns inom området men inte i sådan omfattning att det äventyrar möjlighe-
terna till fortsatt exploatering. I det fortsatta arbetet får man utgå från att överskottsmassor 
kan behöva hanteras som förorenade och att markarbeten inom området är anmälningsplik-
tiga. 

Radon
Programområdet är placerad inom lågriskområde för radon. 

Geoteknik

En geoteknisk undersökning har tidigare genomförts med syfte att bedöma områdets bygg-
barhet (Norconsult, 2007-10-08). I den redovisas att området i huvudsak utgörs av hårdgjor-
da ytor och mindre bevuxna ytor. Markytans nivåer varierar inom området mellan ca +1,7 i 
områdets sydöstra hörn närmast Kungsbackaån och +3,3 i områdets västra delar. Byggnation 
inom området är möjlig men förutsätter grundförstärkning för all belastning inom delar 
som är känsliga för sättningar. Stabiliteten kan bedömas vara tillfredställande för befintliga 
förhållanden och med något lägre säkerhet närmast ån. För att säkerställa stabiliteten även 
närmast ån skulle till exempel avschaktning av släntkrön kunna genomföras. Ingen belast-
ning bör påföras marken mellan Sjöallén och Kungsbackaån utan stabilitetsförbättrande 
åtgärder.

Gator och trafik
Kungsbacka kommun är huvudman för Kungsgatan samt gatorna vid Sjöallén och Skogs-
allén. Programområdet har genomfartstrafik via Sjöallén till Västra villastaden. Eftersom 
stor del av området används som parkeringsyta med tillfart från Kungsgatan och Sjöallén 
trafikeras området från flera olika håll. Inom programområdet finns även Bissmarksgatan 
och Biskopsgatan som fungerar som tillfartsgator till befintliga bostäder och förskola i västra 
delen av området.
Kungsgatan, som är en välanvänd genomfartsväg i centrala Kungsbacka, ligger direkt norr 
om programområdet. Kungsgatan har en årsdygnstrafik (ÅDT) på cirka 17 300 fordon/dygn 
(2014). Kungsgatan är hastighetsbegränsad till 30 km/h vid programområdet. Sjöallén har 
en årsdygnstrafik på cirka 800 fordon (2019). Gatan vid Skogsallén, som utgör gräns mot 
bostadsområdet i Västra villastaden, är enkelriktad och kan endast trafikeras i östlig rikt-
ning.
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Kungsgatan. Skogsallén.

Gång och cykel

Det finns separata gång- och cykelvägar på båda sidor om Kungsgatan och mellan Sjöallén 
och Kungsbackaån. Längs Skogsallén finns en separat gång- och cykelväg. En trottoar finns 
längs Sjöalléns västra sida. 
Gång- och cykelvägen längs med Kungsgatan, Sjöallén och Skogsallén ingår i huvudväg-
nätet för cykel som i gång- och cykelstrategin definieras som det snabba cykelnätet. Mellan 
2014-2017 har det gjorts mätningar för antalet cyklister längs Kungsgatan på en fast mät-
punkt på cykelbanan där antalet cyklister varit omkring 110 000 cyklister/år.

Kollektivtrafik

Programområdet ligger i nära anslutning till Kungsbacka resecentrum med busstermi-
nal och tågstation, en sträcka på cirka 300 meter. På hållplatsen Kungsgatan stannar fem 
busslinjer som kör mot Onsala, Vallda, Särö och Kullavik. Alla busslinjer har koppling till 
Kungsbacka station. Hållplatsen Sjöallén i södra delen av programområdet trafikeras i norr-
gåenderiktning av linje 2 som går mellan Kolla och Hede station.

Parkering

Idag sker allmän parkering inom större delen av programområdet. Området har cirka 400 
parkeringsplatser. Längsgående parkeringar finns på Sjöallén och Skogsallén. Vid Bismarks-
gatan finns en allmän parkeringsplats med 33 platser. 
Vid arrangemang i staden, till exempel i innerstaden, kan det uppstå parkeringsproblem i 
området. Intill programområdet har ett nytt parkeringshus i Valand uppförts som tillfälligt 
kan husera dessa bilar.

Kommunal service

Utbildningslokaler
Alléskolan har använts som skollokaler fram till 2002 då eleverna flyttades till den ny-
byggda Kollaskolan (årskurs F-9) som ligger cirka en dryg kilometer söder ut. Därefter har 
skolan nyttjats som tillfälliga skollokaler när Aranäsgymnasiet och Varlaskolan byggdes 
om. Grundens förskola ligger i västra delen av området består av två avdelningar. I centrala 
Kungsbacka finns flertalet förskolor (se karta). Norr om programområdet ligger Varlaskolan 
(åk 6-9) och drygt 800 meter nordväst om programområdet ligger Tingbergsskolan (årskurs 
F-5). I programområdets närhet finns även tre gymnasieskolor (se kartan): Aranäsgymnasiet, 
Elof Lindälv och Drottning Blanka.



20  Planprogram Planprogram  21

Förskolor och skolor i programområdets närhet.

Förskola

Grundskola

Gymnasium

Under de kommande tio åren planeras det för cirka 3 000 nya bostäder i Kungsbacka stad. 
Detta i kombination med att det finns utbildningslokaler i paviljonger vars tillfälliga bygglov 
löper ut de kommande åren innebär att det kommer bli ett kraftigt underskott av förskole-
platser i centrala Kungsbacka på sikt. 

Vård- och omsorgsboenden
Inom 1,5 kilometer finns det fyra äldreboenden.

Kulturverksamheter
I Alléskolans gamla gymnastiksal utövar Kulturföreningen Alléteatern verksamhet. Kultur-
huset Fyren med kommunalt bibliotek och kulturlokaler ligger 150 meter norr om program-
området. Elektronen ligger norr om Varlaskolan och dessa lokaler används som bland annat 
media- och musikstudio med replokaler. Elektronen ska rivas då det ligger inom stadom-
vandlingsområdet kvarteret Gjutaren och Liljan och omlokalisering av verksamheten pågår.

Näringsliv och handel
Programområdet är centralt beläget i staden och angränsar till innerstaden med utbud av 
restauranger, kaféer, butiker, frisörer med mera. På Kungsbacka torg arrangeras ofta evene-
mang som drar mycket folk.
Området ligger 300 meter söder om ett av regionens största köpcentrum Kungsmässan. Här 
finns ett mycket stort utbud av butiker, service och restauranger.
Stadsdelen Valand växer fram med ett centrumstråk som ska länka samman innerstaden 
med Kungsmässan. Centrumstråket ska kantas av kontorslokaler, restauranger, butiker, 
kaféer och bostäder.
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Teknisk försörjning

Vatten- och spillvatten

Hela programområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvat-
ten. 

Dagvatten
Programområdet är idag till stor del hårdjort med två skolbyggnader och en större parkering. 
Området är kopplat till det kommunala dagvattensystemet via ledningar i kringliggande 
vägnät. Det är mycket svårt för dagvattnet att infiltrera eftersom marken utgörs av lera och 
silt. 
Området bedöms inte ha några instängda områden. Kungsbackaåns vattennivåer vid 100- 
och 200-årsflöden riskerar att dämma uppåt i ledningsnätet och på det sättet påverka områ-
det. 

El, tele och bredband

El, tele och bredband finns utbyggt inom programområdet.

Fjärrvärme
Ledningar för fjärrvärme är utbyggda i Sjöallén och i Skogsallén. 

Avfall
Centralt i programområdet ligger en väl använd återvinningsstation. 

Hälsa och säkerhet

Risk för översvämning
Kungsbacka och Kungsbackaån är utpekat som ett av 25 områden i Sverige med betydande 
översvämningsrisk. Det har lett till att myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) återkommande genomför översvämningskarteringar. En uppdaterad kartering för 
Kungsbackaån publicerades under våren 2019 som innehåller även en utredning om vilka 
vattennivåer stormhöjningar i havet kan tänkas orsaka. Utöver detta finns även översväm-
ningsutredningar som utförts på uppdrag av Kungsbacka kommun. 
Höga flöden i Kungsbackaån kan orsaka översvämning i höjd med planområdet men förut-
sätter att havsnivån vid tillfället också är högre än den normala. Klimatförändringar innebär 
ökad översvämningsrisk i framtiden och här då i första hand beroende på att den normala 
havsnivån blir högre än dagens.
Vattennivån vid ett klimatanpassat flöde i ån med återkomsttiden 200 år (årlig sannolikhet 
0,5% år 2100) är enligt MSB:s kartering +2,0-2,2 meter vid planområdet. För den beräk-
ningen har havsnivån ansatts till framtida medelhögvattenstånd på +1,8 meter. Dagens 
medelhögvattenstånd är +1,0 meter. Klimatanpassad 200-årsnivå för stormhöjning i havet är 
+2,2 meter.

Trafikbuller
Enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör buller från spårtra-
fik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden. Samma värden gäller för bostadsbyggnader om högst 
35 kvadratmeter men ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 dBA.
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Riktvärdena inomhus kan klaras med fasader inklusive fönster utformade med hänsyn till 
ljudnivåkraven i Boverkets Byggregler (BBR). 
För verksamheter finns bara riktvärden inomhus. Förutsatt standardfönster överskrids dessa 
vid fasader där ekvivalenta ljudnivån är högre än 65 dBA och maximala ljudnivån högre än 
80 dBA utan särskilda bullerskyddsåtgärder. 

Trafiken från Varlavägen och Kungsgatan innebär att programområdet idag är delvis bul-
lerstört. 

Social hållbarhet - nulägesanalys

Mångfald
Området innehåller kommunala byggnader varav Alléskolan är den största. Idag används 
Alléskolan som ett tillfälligt boende, men delar av lokalerna används även för kulturell verk-
samhet. Intill Alléskolan finns paviljonger, som används av service (hemtjänsten). Skogsal-
léns förskola ligger inom området samt ett bostadshus som hyrs ut av kommunen. Intill 
förskolan ligger Skogsalléns lekplats som är en mötesplats för boende i området. Större delen 
av området används som allmän parkeringsplats. På parkeringsplatsen finns även en välan-
vänd återvinningsstation. 
Det finns tydliga gränser avseende karaktär, utformning och upplåtelseformer mellan de 
olika områdena som omger programområdet. Innerstaden och kvarteret Valand har en 
blandning av verksamheter och bostäder, medan Västra villastaden utgör en av stadens äldre 
bostadskvarter. 

Vardagsliv
Området har många tillfälliga besökare under dagtid till den stora parkeringsplatsen, 
förskolan och lekplatsen. Det centrala läget gör även att många rör sig genom området. I 
närområdet finns innerstaden (med restauranger/café/ biograf/butiker/kulturverksamhet), 
Kungsmässan (med handel/restauranger) och kulturhuset Fyren. Längs Kungsbackaån finns 
en gång- och cykelväg och som är central i stråket längs Kungsbackaån genom hela staden. 
Inom området finns småbåtar och bryggor som kantar ån. Huvudsakliga målgrupper för 
området idag är blandad det vill säga äldre, medelålder, yngre och ungdomar. Målpunkter 
inom området är lekplatsen, parkeringsplatsen och återvinningsstationen. Stråket längs ån 
används sporadiskt som rekreationsområde, en del i hela å-stråket genom staden. 

Trygghet
Området har mycket människor i rörelse under dagtid men på kvällar och helger upplevs 
området som otryggt då majoriteten av verksamheterna i omgivningen är stängda. Området 
mellan Alléskolan och Skogsalléns förskola upplevs som en baksida med öppna ytor omgi-
ven av äldre vegetation, sluten fasad med mera. Stråket längs Kungsbackaån är belyst och 
upplevs tryggt. Det finns en bra sikt genom området och orienterbarheten är god. Idag finns 
inga aktiva fasader på byggnaderna inom området. 

Mobilitet
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Området är mycket centralt beläget i staden med cirka 300 meter från Kungsbacka station 
där möjlighet finns att åka tåg och buss inom och utanför kommunen. Vid Kungsgatan i 
norr ligger en hållplats som har goda bussförbindelser under större delen av dygnet. Det 
finns även en hållplats vid Sjöallén. Det finns tre tydliga stråk genom området: Kungsgatan, 
vid Sjöallén samt Skogsallén, vilka alla tre ger området en tydlig avgränsning. Stråken har 
mycket bra gång- och cykelvägar. Gång- och cykelvägen i Sjöallén anses som en ”huvudga-
ta” genom området för fotgängare och cyklister. I och med det centrala läget är vardagslivets 
funktioner lätta att ta sig till utan bil.

Samvaro
Inom området finns det ett fåtal mötesplatser bland annat lekplats och sittbänkar längs 
Sjöallén. Kopplingen till innerstadens torg och kvarteret Valand där övrigt utbud finns är 
otydlig. I stort sett upplevs hela området som offentlig och en yta som kan användas av alla 
invånare i Kungsbacka, men som har ett underskott på mötesplats med tanke på den cen-
trala placeringen i Kungsbacka stad. 
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Programförslag
Sammanfattning
Planprogrammet föreslår en utveckling av ett centralt område i Kungsbacka som idag främst 
består av en större parkeringsyta, en äldre skolbyggnad, återvinningsstation, förskolelokaler 
och trafikytor. Målsättningen är att området ska omvandlas till en blandad stadsbebyggelse 
innehållande bostäder, kontor, kommunal- och kommersiell service, ytor för rekreation samt 
förstärkta kopplingar till angränsande områden. Området utgör den sista länken i centrum-
stråket mellan Kungsmässan och innerstaden. 
Programområdet ligger mycket centralt i Kungsbacka stad med närhet till innerstaden, 
Kungsmässan och resecentrum. Den stora parkeringsytan skapar idag ett stadsbyggnads-
mässigt hål i de mest centrala delarna som fysiskt avgränsar innerstaden med området kring 
Kungsmässan. En utveckling av kvarteret Ejdern med tydliga och trygga kopplingar i form 
av ett centrumstråk som kantas av en stadsmässig bebyggelse och tilltalande miljöer för re-
kreation och mötesplatser kommer därför länka samman innerstaden med stadsdelen Valand 
och Kungsmässan på ett attraktivt sätt. 
Programmet föreslår en utbyggnad av minst 250 bostäder, vilket ger ett tillskott av cirka 
500 invånare centralt i Kungsbacka. Utöver bostäder skapas även flertalet kontors- och 
verksamhetslokaler, en förskola och ytor för rekreation. Förslaget redovisar två alternativa 
markanvändningar för Alléskoltomten. Ett förslag innebär att skolbyggnaden finns kvar 
och integreras i den nya bebyggelsen. Ett annat förslag innebär att skolan rivs och ersätts 
med nya byggnader. De stora antalet parkeringsplatser som finns inom kvarteret Ejdern 
idag ersätts i ett stadsmässigt parkeringshus mot Kungsgatan som kompletteras med andra 
funktioner som till exempel kontor och kommersiella ytor. Intentionen med programmet är 
även att utveckla området intill Kungsbackaån där parkmiljöer och kontakten med ån ska 
stärkas inklusive att möjliggöra för en ny bro över Kungsbackaån från Hamntorget. Pro-
grammet syftar även till ett säkerställande av Skogsallén och lekparken i programmets södra 
och västra del. 
Planprogrammets intentioner ska ligga till grund för kommande detaljplan. 

Översiktlig markanvändningskarta över programområdet. Översta röda pilen visar 
centrumstråket som kopplar området till innerstaden och stadsdelen Valand. Ne-
dersta röda pilen visar koppling till Hamntorget.

BOSTÄDER BOSTÄDER
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LEKPLATS
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Programkarta
Teckenförklaring
  
  Grönområde/park- och vattenområde

  Utvecklingsområde, bostäder

  Utvecklingsområde, blandad stadsbebyggelse   
  med bland annat bostäder, kontor, verksamhets-  
  lokaler och parkeringshus.

  
  Utvecklingsområde, utbildningslokaler

  Programområde

  Ny gata mellan Kungsgatan och Skogsallén 
  genom kvarteret Ejdern samt utmed Skogsallén
 
  Centrumstråk

  Ny bro vid Hamntorget

  Nytt gång- och cykelstråk

  Befintliga gång- och cykelvägar   

III, IV, V, VI Högsta antal våningar på ny bebyggelse

1. Bostadskvarter, flerbostadshus i fyra våningar.
2. Bostads- och centrumkvarter, verksamhetslo-
kaler i bottenvåningen och flerbostadshus i upp 
till sex våningar, hotell. Integrerat parkeringshus.
3. Bostads- och centrumkvarter, verksamhets-
lokaler i bottenvåningen och flerbostadshus i tre 
till fem våningar, hotell. Byggnaderna trappas ner 
mot Västra villastaden.
4. Utbildningslokaler (ex förskola). Byggnader i 
upp till tre våningar föreslås att placeras mot ny 
gata genom kvarteret Ejdern.
5. Utveckling av park- och vattenområde längs 
Kungsbackaån.
6. Lekpark och Skogsallén bevaras.
a.  Centrumstråk - länk mellan Kungsmässan och 
innerstaden.
b.  Ny vägkoppling mellan Kungsgatan och 
Skogsallén med gång- och cykelväg.
c.  Ny bro mellan Hamntorget och Sjöallén. 
d.  Ny koppling mellan Bissmarksgatan, Kungs-
backaån och innerstaden.
e.  Befintliga gång- och cykelvägar i Sjöallén och 
Skogsallén bevaras.

1 2

34

a

6

5

d

c

IV

III

VI

III-V
b

e

e
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Två möjlig utbyggnader av bebyggelse i kvarteret Ejdern. Här redovisas överst bebyggelse om Allésko-
lan ska bevaras och nedan om Alléskolan ersätts med nya byggnader, se vidare sidan 32-33. Skisserna 
är framtagna av Abako i samarbete med kommunen 2020-10-05.
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Stadsbyggnadsprinciper
Stora delar av centrala Kungsbacka genomgår nu en stadsomvandling från större verksam-
hets- och parkeringsområden till blandad stadsbebyggelse med stärkta kopplingar mellan 
stadsdelar, se karta på sidan 6. Intill kvarteret Ejdern pågår byggnation i stadsdelen Valand 
och vid Varlaskolan samtidigt som planering pågår i kvarteret Gjutaren och Liljan. Ut-
vecklingen av kvarteret Ejdern är ytterligare ett steg i att utveckla en levande centrumkärna 
genom att skapa en högre stadsmässighet med bebyggelse som innehåller fler bostäder, kom-
munal- och kommersiell service, arbetsplatser, effektivare parkering samt utvecklade rekrea-
tionsytor och grönstråk i ett strategiskt läge nära resecentrum och viktiga knutpunkter som 
innerstaden och Kungsmässan.

Utformning av allmänna platser
Inom kvarteret Ejdern kommer ett flertal offentliga platser att skapas i form av torgytor, 
tydliga stråk samt parkmiljöer. En variation gällande utformning, innehåll och materialval 
av de offentliga rummen skapar spännande och inbjudande rum att mötas i. Samtidigt är det 
viktigt att det finns en enhetlig gestaltning i området i form av identitetsskapande element 
som exempelvis belysning, markbeläggning, gatumöbler och skyltning. Nedan redovisas 
allmänna platser som det bör läggas extra mycket fokus på.

Centrumstråket

En viktig och bärande del i utvecklingen av kvarteret Ejdern är att binda samman inner-
staden och stadsdelen Valand som en sista länk i det övergripande centrumstråket mellan 
innerstaden och Kungsmässan. Centrumstråket är ett attraktivt och tryggt stråk för fot-
gängare och cyklister. Centrumstråket föreslås att länkas till innerstaden via en av broarna 
över Kungsbackaån, kallad Vitors båge. Invid brofästet föreslås en torgyta som kopplas ihop 
med stråket genom kvarteret Ejderns nordöstra hörn och vidare genom stadsdelen Valand 
mot Kungsmässan. 
Det är av stor vikt att utformningen och innehållet av bebyggelsen, samt miljön längs cen-
trumstråket, utformas med god kvalitet och med hög stadsmässighet. För att centrumstråket 
ska bli det primära alternativet för fotgängare krävs det att en trygg och säker trafikmiljö 
skapas där bilkörandet begränsas i största möjliga mån. Stråket ska utformas med höga 
gestaltningsambitioner som exempelvis markbeläggning som bryter av mot asfalt, sittmöj-
ligheter och planteringar samt med publika funktioner i bebyggelsens bottenvåningar med 
entréer mot stråket. Längs stråket är det därför viktigt att bottenvåningarna inrymmer 
butiker, caféer, restauranger och kontor som lockar dit folk och på så sätt ge liv åt stråket. 
Det ska finnas möjlighet till uteserveringar med långa öppettider så att stråket blir levande 
även under kvällstid. Att skapa varierande mötesplatser, spännande vyer och möjliggöra för 
konstutsmyckning av olika slag är ytterligare exempel på hur stråket kan inbjuda till att fler 
människor vill röra sig genom området. 

Illustrerade bilder av centrumstråket genom stadsdelen Valand, 02 landskap & QPG.
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Parken längs Kungsbackaån

Mellan Kungsbacka innerstad och kvarteret Ejdern ligger Kungsbackaån som delar av 
staden samtidigt som den ger goda möjligheter till att skapa attraktiva och varierande 
mötesplatser med koppling till vattnet. Kvarteret Ejderns läge intill Kungsbackaån ska tas 
tillvara genom att skapa en attraktiv parkmiljö med stärkt kontakt till ån i form av bland 
annat medvetet utformade platser med bryggor och sittmöjligheter. Detta skapar möjlighet 
för rekreation för både besökare och boende i närområdet samt över generationsgränserna. 
Bebyggelsen mot Sjöallén ska utformas med aktiva bottenvåningar som är publika och lät-
tillgängliga miljöer för att möjliggöra för olika typer av målpunkter och mötesplatser längs 
å-rummet. Fler människor kommer med stor sannolikhet att röra sig längs ån i och med 
att biltrafiken föreslås att ledas in i kvarteret Ejdern på en ny gata via Skogsallén istället för 
längs Kungsbackaån som fallet är idag (läs mer under rubriken ”Trafik” på sidan 33).

Parken vid Skogsallén

I den västra delen av programområdet finns idag ett grönområde med en välanvänd lekplats. 
Avsikten är att bevara och utveckla grönytan och göra den parkliknande och tilltalande över 
generationsgränser då det är en grönyta som kommer bli tillgänglig för fler boenden och 
besökare än idag. Att erbjuda flera olika miljöer och aktiviteter som tilltalar olika åldrar är 
positivt i parken vilket även ger goda förutsättningar för att parken kommer att användas 
under större delen av dagen och året. Träden i Skogsallén ramar in och stärker den rumsliga 
karaktären för parkmiljön och ska bevaras. 

Torg

Ett antal mötesplatser och mindre torgytor föreslås i kvarteret Ejdern. Främst finns det goda 
möjligheter att skapa mindre torg i anslutning till Kungsbackaån och centrumstråket där 
många människor förväntas att röra sig. Mellan Alléskoltomten och Kungsbackaån finns 
också goda möjligheter att skapa en attraktiv torgmiljö. I de fall torgen lokaliseras i anslut-
ning till stråk eller gator bör markbeläggningen avvika från asfalt samt planteringar skapas 
för att stärka torgens/mötesplatsens karaktär och tydlighet.

Möjlig utformning av parken vid Sjöallén med en trappa ner mot Kungsbackaån, Abako 2020-10-05.
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Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen kommer att ha ett blandat innehåll med flera stadsmässiga funktioner 
bland annat kontor, butiker, caféer, utbildningslokaler, hotell, parkering samt bostäder. Ge-
staltningskraven är höga där närheten till västra Villastadens karaktär av trädgårdsstad samt 
innerstadens kulturmiljö behöver visas särskild hänsyn avseende volymer och utformning. 
Ny bebyggelse bör även samspela med bebyggelsen i stadsdelen Valand. 
I kvarteret Ejdern föreslås ny bebyggelse uppföras med variation i våningsantal och med 
högre volymer, upp till sex våningar, mot Kungsgatan. Närmast husen i Västra villastaden, 
föreslås bebyggelse i upp till tre våningar för att få en mer balanserad övergång mellan ny 
och befintlig bebyggelse. Det är av stor vikt att detta möte studeras vidare i kommande 
detaljplanearbete i form av bland annat skugg- och volymstudier.
Ny bebyggelse ska ha genomgående hög arkitektonisk standard och ett Kvalitets/gestalt-
ningsprogram ska tas fram i fortsatt detaljplanarbete.

Bostäder

Inom kvarteret Ejdern bedöms minst 250 bostäder kunna inrymmas i flerbostadshus. 
Byggnaderna ska placeras i gatuliv och bostadsgårdarna ska utformas på ett sätt som främjar 
social interaktion men som även underlättar för hantering av dagvatten. Innergårdar med 
stor andel grönska eller odlingslotter är exempel som uppfyller båda dessa kriterier. 
Bostäderna kan uppföras i både lamellform och kvartersform beroende på den slutliga ut-
formningen av området. Mot Kungsgatan föreslås en mer sluten bebyggelse och att lägenhe-
terna placeras så att tyst sida kan skapas på de ställen där bullernivåerna antas vara högre än 
gällande riktlinjer. Bostäderna väster om cirkulationen Kungsgatan/Valavägen utformas som 
lamellhus eftersom storleken på den byggbara ytan mellan Kungsgatan och befintlig bebyg-
gelse inte inrymmer ett större slutet kvarter. 
Entréer till bostadshusen placeras mot gator och stråk för att aktivera gaturummen i områ-
det med mer människor i rörelse. Trapphus och entréer kan med fördel utformas genomgå-
ende för att stärka kontakten med bostadsgårdarna från gator och stråk.

Inspirationsbilder från stadsdelen Valand (överst) ritade av Liljewalls Arkitekter och Kolla 
Parkstad (nedan) ritade av Tirsén och Aili Arkitekter ADA samt Markgren arkitektur AB.
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Verksamheter

Kommersiella verksamheter och lokaler ska finnas i bottenvåningen längs centrumstråket, 
mot Sjöallén och Kungsgatan. Genom att tillskapa verksamhetslokaler längs centrumstråket 
i området kommer fler målpunkter skapas och bidra till ett ökat flöde av människor i om-
rådet. Möjlighet att etablera hotell i norra delen av området, vid korsningspunkten Sjöallén 
och Kungsgatan, bör utredas i kommande planarbete. 

Kommunala verksamheter kommer finnas i området i form av en förskola i upp till sex 
avdelningar. Lokaler för kulturella verksamheter bör tillskapas då de ger ett komplement i 
utbud av aktiviteter och blir berikande för området, i synnerhet om Alléskolan bevaras och 
utvecklas. 

Parkeringshus

I områdets norra del vid korsningen Kungsgatan och Varlavägen, föreslås ett integrerat 
parkeringshus att uppföras. Gestaltningskraven är höga för att undvika att skapa en sluten 
och storskalig byggnad. Bottenvåningen som vetter mot Kungsgatan samt centrumstråket 
ska inrymma kommersiella lokaler som exempelvis butiker, restauranger eller kontor för att 
undvika att skapa en sluten fasad i ett centralt läge av staden. Parkeringshuset bör samspela 
med sin motsvarighet i stadsdelen Valand på andra sidan Kungsgatan avseende volym då de 
tillsammans bildar en entré till innerstaden.

Parkeringshuset kan inrymma cirka 400 parkeringsplatser vilket innebär en byggnadsvo-
lym i upp till sex våningar beroende på hur byggnaden disponeras invändigt. Att integrera 
kontor eller bostäder i de övre våningarna bör studeras vidare i kommande detaljplanearbete 
för att skapa en mer levande stadsdel som även bidrar till ögon och därmed en tryggare miljö 
på platsen. Det är viktigt att planera så att inga otrygga avfolkade stråk och miljöer skapas 
kvälls- och nattetid.

Det är av stor vikt att placera in- och utfart till parkeringshuset i strategiska lägen som på-
verkar fotgängare och cyklisters framkomlighet så lite som möjligt samtidigt som framkomst 
med bil ska fungera säkert och effektivt.

Förslag på integrerat parkeringshus som ska utvecklas 
i stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal, Aspelin Ramm 
ritad av Wingårdhs.

Parkeringshus med kontorslokaler i 
stadsdelen Valand, Aranäs ritad av 
Liljevalls.
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Alléskoltomten
För den centralt placerade Alléskoltomten finns det två alternativ att arbeta vidare med 
i detaljplaneskedet. Det unika läget vid innerstaden och intill Kungsbackaån gör platsen 
attraktivt att utveckla. Gemensamt för båda alternativen är att den föreslagna bebyggelse-
strukturen för hela kvarteret Ejdern behålls och att innehållet i byggnader på skoltomten är 
bostäder, kontor och/eller verksamheter. För båda alternativen gäller också att bebyggelsen 
uppförs i tre till fem våningar som kopplas till omkringliggande bebyggelse. 
I båda alternativen finns det butiker eller verksamhetslokaler i bottenvåningen som gör att 
många människor rör sig på platsen under dagtid. Platsen mot ån är offentlig och utemiljön 
kopplas samman med rekreationsområdet intill Kungsbackaån. Här finns det mötesplat-
ser med bland annat parkbänkar, utomhusscen, bryggor i ån, konstnärlig utsmyckning och 
grönska. 

Alternativ - med Alléskolan

Ett alternativ är att Alléskolan bevaras och renoveras, byggs till samt integreras i den nya 
bebyggelsen. På så vis bevaras en historisk och karaktärsskapande byggnad centralt i Kungs-
backa stad från 1950-talet som synliggör stadsbebyggelsens olika tidsepoker och arkitekto-
niska årsringar som det inte finns mycket kvar av i centrala Kungsbacka. Tillbyggnader ska 
vara väl avvägda volymer som samspelar med befintlig byggnad. De får inte förvanska den 
ursprungliga byggnaden utan ska istället underordnas befintlig skolbyggnad. Skolbyggnaden 
tål tillbyggnader som till exempel ett orangeri (glasutbyggnad, som blir ett tydligt tillägg) 
med restaurangservering mot å-rummet, se bild nedan. Den gamla idrottshallen kan byg-
gas om till verksamhetslokaler som kräver hög takhöjd inomhus, exempelvis med kulturella 
inslag. På andra- och tredje våningen kan exempelvis kontor lokaliseras och/eller övnings-
lokaler. Det är viktigt att ta tillvara på det fondmotiv mot Kungsbackaån som Alléskolan 
utgör idag och som syns på långt håll främst från innerstaden.

Förslag på hur Alléskolan kan utvecklas med aktiv bottenvåning och med små underord-
nande tillbyggnader. Abako 2020-10-05.
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Flera referensexempel finns i Kungsbackas närhet där äldre byggnader och byggnadsmiljöer 
har utvecklats till spännande mötesplatser med verksamheter som lockar till sig många verk-
samma och besökare. Två exempel är Spinneriet i Lindome samt Bruket i Varberg, se bilder 
nedan. Skillnaden mellan Alléskolan och nämnda referenser är lokaliseringen – Alléskolan 
ligger mitt i centrala Kungsbacka medan Spinneriet och Bruket ligger utanför stadskärnorna 
i sina respektive städer. 
Med rätt fastighetsutvecklare kommer Alléskolans byggnad och 
dess innehåll erbjuda något unikt för Kungsbacka och för de som 
bor i och besöker staden. Det attraktiva läget intill parkområdet 
vid Kungsbackaån skulle kunna bidra till att stärka och komplet-
tera innerstaden och kopplingen över Kungsbackaån med mötes-
platser, restauranger och liknande. 

Alternativ - utan Alléskolan
Alternativet utan Alléskolan föreslår att skolan rivs och ersätts med nya byggnader som 
kopplas till omkringliggande bebyggelse. Krav kommer i detta alternativ ställas på de nya 
byggnaderna gällande utformning som måste visa stor hänsyn till kulturmiljön i innerstaden 
och villakvarteren i Västra villastaden. Om byggnaden rivs kan en ny byggnad uppföras på 
samma plats parallellt med Kungsbackaån alternativt att ny bebyggelse skapar ett släpp från 
gång- och cykelbron och därmed kan en längre siktlinje erhållas mot den nya förskolan som 
uppförs i den västra delen av planprogrammet. Det är viktigt att den nya bebyggelsen intill 
å-rummet är tillgänglig för alla. Detta alternativ ger möjlighet till 
fler bostäder och en effektiv användning av marken på platsen.

Bruket i Varberg.

Spinneriet i Lindome.

Illustration på bebyggelse med Alléskolan, Abako 2020-10-05. 

Illustration på bebyggelse med ny bebyggelse på Alléskole-
tomten, Abako 2020-10-05.

Centrumbebyggelse utmed 
Mölndalsån i Mölnlycke. 

Sjöallén 6, 8 och 10, Kungsbacka stad.
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Förslag till gatusektion, Bissmarksgatan.

Förslag till gatusektion, ny huvudgata norr om 
Skogsallén.

Förslag för trafikering av huvudnät för motorfordonstrafik 
(svart linje) och huvudnät för gång- och cykel (grön linje).

Förslag till gatusektion, ny huvudgata mellan 
Kungsgatan och Skogsallén.

Kommunal service

Utbildningslokaler
Det kommer finnas ett behov av en förskola om sex avdelningar inom programområdet. Fö-
reslagen placering är i den västra delen intill Skogsallén där Grundens förskola ligger idag. 
Mängden uteyta bör vara cirka 30 kvadratmeter per barn, vilket innebär cirka 3 600 kva-
dratmeter stor förskolegård. Gården kan med fördel vara tillgänglig för allmänheten under 
kvällstid och helger, när ordinarie verksamhet är stängd, för att kunna erbjuda ytterligare en 
lekplats i området.

Trafik
Programförslaget innebär att Sjöallén frigörs från biltrafik mellan Skogsallén och Kungsga-
tan. Istället kommer biltrafiken ledas in genom kvarteret Ejdern via en ny huvudgata från 
befintlig cirkulation vid Kungsgatan-Varlavägen som kopplar an Skogsallén söder om Allé-
skolan (se bild nedan), Trafikutredning, Förvaltningen för Teknik 2020-11-13. Vägsektionen 
förbi Alléskolan har minskats för att minimera påverkan på träden i Skogsallén och att de 
kan bevaras. Genom att göra Sjöallén bilfri skapas även möjligheten att utveckla parkom-
rådet intill Kungsbackaån med fokus på fotgängare och cyklisters rörelsemönster i en trygg 
miljö utan bilar. 
En ny bro föreslås vid Hamntorget för att koppla samman och 
tillgängliggöra den delen av innerstaden. Bron ska varsamt inte-
grera innerstadsbebyggelsen och Hamntorget med Sjöallén och 
Västra Villastaden. Bron kommer att studeras vidare i ett senare 
skede. 
Tvärstråk genom området kommer att skapas för att säkra 
tillgängligheten för boende och besökare. Centrumstråket och 
tvärstråket från Bissmarksgatan mynnar ut i en torgplats invid 
brofästet (Vitors båge) som blir en viktig mötesplats i området. 
Torgytan ska i största möjliga mån vara bilfri alternativt utfor-
mas som en gångfartsgata med markbeläggning där bilar ska 
köra på de gåendes villkor. Möjligtvis kan tvärstråken mynna ut 
i vändplatser som tenderar att bli ytkrävande för att tillgänglig-
hetskraven ska uppfyllas.
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Gång- och cykeltrafik 
Möjligheter för fotgängare och cyklister kommer finnas längs den nya huvudgatan genom 
området då en gång- och cykelväg föreslås på gatans västra sida samt en trottoar på den östra 
sidan. Tvärstråken har trottoar på båda sidor av gatan.
De befintliga gång- och cykelvägarna i Sjöallén och Skogsallén finns kvar. Gång- och cy-
kelbron Vitors båge som leder mot innerstaden föreslås ersättas med en mer stadsmässig och 
tillgänglighets anpassad bro. Bron är en viktig del i centrumstråket och kopplar samman den 
nya bebyggelsen med kulturmiljön i innerstaden.

Kollektivtrafik

Bussgatan som idag går längs Sjöallén flyttas i och med den nya sträckningen av huvudgatan 
och föreslås istället ledas in i området via cirkulationen Kungsgatan och Varlavägen, genom 
området vidare mot Skogsallén. I övrigt föreslås inga förändringar avseende kollektivtrafi-
ken i området. Närheten till resecentrum skapar stora möjligheter för boende, besökare och 
verksamma i området att använda hållbara transportmedel.

Parkering
Gällande parkeringsstrategi för Kungsbackas centrum ska följas och för programmet har 0,8 
parkeringsplatser/bostad (inklusive besöksparkering) bedömts vara realistiskt att utgå ifrån 
sett till programområdets centrala läge nära viktiga målpunkter som innerstaden, resecen-
trum och Kungsmässan.
Parkering för boende och verksamma i området föreslås att ske i ett parkeringshus med cirka 
400 platser i den norra delen av området intill Kungsgatan samt i form av kantparkering 
längs gatorna i området. Lämpliga in- och utfarter till parkeringshuset behöver studeras 
vidare i kommande planarbete för att skapa funktionella, effektiva och säkra lösningar för 
alla trafikslag. Parkeringsgarage under bostadskvarteren eller större ytor med markparkering 
är inte aktuellt i nuläget då huvudsyftet med parkeringshuset är att samla parkeringen på ett 
ställe och på så vis minska andelen genomfartstrafik inne i området. 
För den nya förskolan föreslås en mindre yta för markparkering i huvudsak ske vid Biss-
marksgatan samt i parkeringshuset. En angöringszon med korttidsparkering samt en hämta- 
och lämna zon föreslås i direkt anslutning till förskolan längs den nya huvudgatan för att 
skapa säkra på- och avstigningar utan att fotgängare behöver korsa trafikerade gator.
Parkeringshuset ska även kunna nyttjas för besökare till området och ska därför vara öppen 
och tillgänglig för allmänheten under dagtid, kvällar och helger.

Cykelparkering
Gällande parkeringsstrategi för Kungsbacka centrum ska följas. Cykelparkeringar ska 
placeras strategiskt i området med god tillgänglighet och höga krav på trygghet, så nära 
entrépunkter som möjligt, samt i lämpliga förrådsutrymmen i flerbostadshusen för att främja 
användandet av cykel.
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Grönstruktur och rekreationsytor
För att skapa goda miljöer för utevistelse är det viktigt att förstärka och utveckla det befint-
liga å-rummet och den grönstruktur som finns inom programområdet samt att även skapa 
goda förutsättningar för ny växtlighet i kommande gatumiljöer, på förskolegård samt på de 
privata bostadsgårdarna. 
Området intill Kungsbackaån får en mer omsorgsfull och stadsmässig gestaltning. Läget 
vid ån är en tillgång och karaktären på parkområdet ska vara mer stadslikt till exempel kan 
en kajkant, likt motsatta sidan, blandat med trappor ner mot ån öka kontakten med vattnet. 
Utformningen ska fokusera på tillgänglighet för fotgängare. De små privata bryggorna tas 
bort och ersätts med bryggor för allmänheten. Den nya gestaltningen av å-rummet ska öka 
den publika känslan. 
De gamla alléerna längs Sjöallén och Skogsallén berikar programområdet och ska tas till 
vara och förstärkas. En ny allé föreslås längs den nya sträckningen av huvudgatan genom 
kvarteret Ejdern. 

Inspiration på platser med vattenkontakt, över-
svämningsskydd med sittplatser från Borgmästar-
platsen, Kungsbacka och från Örebro. 

Inspirationsbilder på hur parken vid Kungsbackaån kan utvecklas.

Skogsallén med sina äldre träd är karaktärska-
pande för området och kommer att bevaras. 
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Teknisk försörjning

Tekniska anläggningar

Tekniska anläggningar ska gestaltas på ett sådant sätt att de bidrar till stadsmiljön. Detta 
innebär att höga krav ställs på utformning av den enskilda byggnaden och att placering 
av dessa byggnader noga måste studeras för att i största möjliga mån tillföra kvaliteter till 
området. 

Dagvatten 
Området bedöms inte ha några instängda områden idag men vid en exploatering ska detta 
säkras. Lägsta golvhöjd ska anpassas för att skydda byggnader från skador vid skyfall och yt-
liga rinnvägar finnas där tillfälligt stora flöden kan avledas. Erforderlig rening och fördröj-
ning ska ske på respektive fastighet. Vid anläggning av gemensamma dagvattenlösningar för 
området ska dessa ligga på allmän plats. 
Då området planläggs ska dagvattenhanteringen ses över och anpassas efter gällande policy. 
Lokalt omhändertagande ska ske i så stor utsträckning som möjligt och målsättningen är att 
inte öka mängden dagvatten från området. Det allmänna dagvattensystemet inom området 
kan behöva dimensioneras upp och alla fastigheter ska anslutas. 
En dagvattenutredning för området görs lämpligen i ett senare skede av planprocessen, 
där lösningsförslag kan anpassas till nya förutsättningar inom området så som erforderlig 
renings- och fördröjningsgrad, framtida byggnation, fastighetsindelning och fördelning av 
allmän plats och kvartersmark. 

Vatten och spillvatten

Vid ny fastighetsindelning ska de tillkommande fastigheterna anslutas till kommunalt VA 
i ledningar som ligger längs Kungsbackaån i öster, Kungsgatan i norr eller till nya kommu-
nala ledningar i programområdet. 

Brandvattenförsörjning
Brandposter placeras ut i samråd med Räddningstjänsten.

Fjärrvärme
Statkraft har fjärrvärmeledningar inom programområdet och den nya bebyggelsen, både 
bostäder, verksamhets- och utbildningslokaler, kommer att anslutas till fjärrvärmenätet från 
befintliga ledningar i Skogsallén, Sjöallén och längs med Kungsgatan.

Tele, bredband och fiber

Ny bebyggelse kan kopplas på befintlig ledning i Skogsallén vid byggnation. 

Avfall

Erforderliga utrymmen för källsortering av sopor ska finnas inomhus och utomhus. Sop-
hanteringen ska ske med största hänsyn till miljön samt återvinning av energi och material. 
Miljöhus/miljörum kommer placeras strategiskt för att uppfylla tillgänglighetskraven för 
boende, verksamma samt renhållningsarbetare.
Den befintliga återvinningsstationen som ligger i mitt i programområdet föreslås att flyt-
tas. En pågående lokaliseringsutredning för återvinningsstationen pågår då en flytt av den 
skapar större flexibilitet för utformning av bostad- och centrumbyggnader.
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Markförhållanden

Förorenad mark

En markmiljöutredning ska tas fram i samband med kommande detaljplanearbete som 
bland annat kommer att lyfta åtgärdsförslag och rekommendationer för ny bebyggelse.

Geotekniska förhållanden

En detaljerad geoteknisk utredning ska göras i samband med kommande detaljplanearbete 
som bland annat kommer att lyfta åtgärdsförslag med avseende på stabilitet och rekommen-
dationer för grundläggning för ny bebyggelse.

Hälsa och säkerhet

Buller 
En bullerutredning kommer tas fram i detaljplaneskedet. Ny bebyggelse ska uppfylla gäl-
lande riktlinjer för trafikbuller. 

Skydd mot höga vattenstånd
Marknivåerna vid Sjöallén är kring +2,0 meter och blir högre åt norr och åt väster. Framtida 
bebyggelse inom området bör dimensioneras för att med marginal klara en händelse med 
200 års återkomsttid. Mindre eller ingen marginal kan tillåtas för vägar eller anläggningar 
som kan konstrueras för att tåla en översvämning då och då. 
En noggrann analys av översvämningsrisk kommer att utföras i samband med kommande 
detaljplanearbete. Arbetet ska leda fram till nödvändiga restriktioner eller åtgärder som kan 
visa sig nödvändiga för att möjliggöra områdets utveckling.
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Direktiv till fortsatt planarbete

Planprogrammet har utrett förutsättningarna inom flera områden men vid detaljplanelägg-
ning behöver dessa fördjupas och ytterligare utredningar behöver göras. Här sammanfattas 
viktiga frågor och inriktningar för den fortsatta planeringen som gäller för programområdet.
För att uppnå den typ av blandad stadsbebyggelse som eftersträvas för en attraktiv centrum-
miljö krävs ett omfattande arbete med att knyta intressenter till området för att få till de 
etableringar som området behöver.
Bebyggelsen ska bestå av blandad stadsbebyggelse. Våningsantalet bör ligga mellan 3 
våningar i den södra delen mot Västra Villastaden och upp till 6 våningar i den norra delen 
mot stadsdelen Valand. Variation inom området är viktigt både gällande användningar 
och husens gestaltning. Verksamhetslokaler i bottenvåningarna utmed centrumstråket och 
Kungsbackaån är viktigt för att få en levande stadsdel med människor i rörelse under många 
tider på dygnet. 
Stråk. Centrumstråket framträdande plats med enhetlig markbeläggning, belysning, in-
slag av grönska och möjlighet till sittplatser är en fortsättning på stråket genom stadsdelen 
Valand. Det viktigt att skapa aktiva fasader och lokaler med kommersiell karaktär i anslut-
ning till stråket. Rekreationsståket längs Kungsbackaån utvecklas till en attraktiv allmän park 
med vattenkontakt och ta till vara det unika centrala läget i staden. Närhet till Kungsbacka 
resecentrum främjar andra resval än bil om kopplingar för fotgängare och cyklister är goda.
Om Alléskolan ska bevaras bör det utredas vidare exempelvis vad den ska inrymma och hur 
den ska användas.
Parkering ska samlas i ett parkeringshus för att minimera biltrafiken inom området. Möj-
lighet till parkering längs gator finns i utkanten av området. Parkering för cyklar ska finnas i 
respektive bostadskvarter.
Strandskydd måste upphävas när ny detaljplan tas fram.
Grönkopplingar ska tydliggöras för att parkområden och andra målpunkter ska vara enkla 
att nyttja i vardagen.
Utvecklingen av utbildningslokal ska koordineras med Lokalsamordnare från förvaltning-
en för Service tidigt skede.
Återvinningstation ska omplaceras inom eller utanför området. FTI ska få yttra sig om ny 
placering. 
Skanova har ett större stråk med kablar och kanalisation längs Kungsbackaån, Kungsgatan, 
Skogsallén samt ett antal kablar inom planområdet. Kontakt med ledningsägare ska ske i ett 
tidigt skede om ledningar behöver flyttas. 
E.ON har låg- och- mellanspänningskablar inom området. I samband med kommande 
detaljplaneläggning förutsätts att hänsyn tas till befintliga ledningar. E.ON bedömer att det 
krävs en till två centralt placerade transformatorstationer  inom området. 
Anpassa bebyggelsen efter högsta havsnivå på +3,0 meter? för att möta effekterna av kli-
matförändringarna. Byggnader ska placeras på högre nivå än gata.
Fordon för insamling av avfall bör ges framkomlighet genom rundkörning eller vändpla-
ner.
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UTREDNINGAR

Geoteknisk utredning – en detaljerad geoteknisk utredning ska tas fram. 
Miljöteknisk markundersökning - Länsstyrelsen förordar att miljöteknisk utredning görs 
för hela programområdet för att avgränsa föroreningar och för att ta fram åtgärdsförslag för 
hur föroreningarna ska saneras. 
Dagvattenutredning – en detaljerad dagvattenutredning som utreder hantering av normala 
mängder dagvatten och även översvämningar till följd av förändrat klimat. 
Arkeologisk utredning – Länsstyrelsen rekommenderar en arkeologisk utredning görs ef-
tersom Kungsbackas äldre stadskärna med medeltida anor är belägen på den motsatta sidan 
av Kungsbackaån. 
Trafikutredning – utreda trafikflöden och framkomlighet för kollektivtrafik och cykeltrafik 
säkerställs. Konsekvenser av de olika broalternativen vid Hamntorget ska ingå i trafikutred-
ningen. 
Bullerutredning - Utredning som innefattar trafikbuller från väg ska tas fram för att se 
vilka bullernivåer som uppnås och vilka åtgärder som krävs för att minska bullernivåer för 
bostäder och skolgårdar. Utredningen ska innehålla olika scenarier och eventuell framtida 
bilbro vid Hamntorget ska vara ett scenario. 
Vibrationsutredning - Trafikverket rekommenderar att en vibrationsutredning tas fram för 
att försäkra om att riktvärden för vibrationer inte överstigs.
Naturinventering – Trädinventering av alléerna finns och intrång i dessa ska undvikas 
då de är biotopskyddade. Om dispens från biotopskydd krävs söks det hos länsstyrelsen. 
Naturvärden i Kungsbackaån ska utredas. Det fortsatta planarbetet ska bedöma påverkan på 
vattenområdet i Kungsbackaån.
Gestaltningsprogram - Ett gestaltningsprogram behöver tas fram för området i sin helhet 
utifrån följande: 
• Bebyggelsen ska placeras i gatuliv.
• Bebyggelsens bottenvåningar ska innehålla kommersiella lokaler mot gata, främst mot 

centrumstråket samt Sjöallén där många människor förväntas röra sig.
• Hög täthet inom stadsdelen och utgå från en trivsam stadsmiljö i ögonhöjd. 
• Studier av mötet med befintlig bebyggelse är viktiga i det fortsatta arbetet.
• De offentliga platsernas gestaltning och funktion ska beskrivas samt kostnader och ge-

nomförandet av dem så att det säkerställs.
• Tekniska anläggningar ska gestaltas så att de bidrar till stadsmiljön, placering viktig att 

studera.
• För att tillgodose barn- och jämställdhetsperspektiv bör dels ytor för småbarnslek er-

bjudas på kvartersmark dels gestaltning av miljöer utföras med hög medvetenhet för att 
skapa jämlik och jämställd användning av det offentliga rummet.

• Avstånd mellan trädstam och fasad ska vara minst fyra meter för att undvika konflikt 
mellan trädkrona och fasad. 
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Konsekvenser
Nollalternativ

Om projektet inte genomförs kommer området fortsatt att vara en centralt placerad parke-
ringsplats omgiven av gles äldre bebyggelse som skapar hål i stadsbilden mellan befintliga 
bostadsområden och stadskärnan. Länken mellan Kungsmässan och innerstaden kommer 
inte att byggas och grönstråket längs Kungsbackaån kommer inte att knyta an till ny bebyg-
gelse. Området kommer fortfarande upplevas otryggt då få människor rör sig i området un-
der kvälls- och nattetid. Det kommer även fortsättningsvis vara ett underskott i de centrala 
delarna av Kungsbacka gällande centrumlokaler, förskoleplatser och bostäder.

Ekologiska konsekvenser
Med stöd av befintligt underlag så har en undersökning genomförts för att ta reda på om 
förslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Syftet är att integrera 
miljöaspekter i planprogrammet så att en hållbar utveckling främjas. Kommunen gör den 
sammanvägda bedömningen att det aktuella planprogrammet kan innebära betydande 
miljöpåverkan (som avses i miljöbedömningsförordningen SFS 2017:966 och miljöbalkens 
6 kap). Planprogrammet föreslår åtgärder i vatten som sannolikt kräver tillstånd för vatten-
verksamhet (11 kap MB) vilket i enlighet med miljöbedömningsförordningen (2017:966) § 6 
p. 1. vilket innebär betydande miljöpåverkan.
Ställningstagandet gäller för planprogrammet och nya ställningstaganden kommer att tas 
för fortsatta detaljplaner.

Natur, kulturmiljö & rekreation
Utöver parkstråket i den västra delen av programområdet består området främst av hård-
gjorda ytor, verksamheter och körytor. Den befintliga parken nyttjas främst av närboende 
för rekreation.
När programområdet omvandlas till boendemiljöer så kommer den totala arealen av hård-
gjorda ytor inom programområdet att minska till förmån för innergårdar och parkmiljöer.
Alléskoltomten har ett unikt läge i centrum med närhet till Kungsbackaån och innerstaden 
som gör att platsen har stor potential att bli en attraktiv offentlig plats i centrum. Om Allé-
skolan renoveras och byggs till bidrar det till att kulturmiljön tas till vara och ger ett histo-
riskt bidrag till stadsutvecklingen. Den äldre skolbyggnaden är en välkänd plats för många 
kungsbackabor. En utveckling av skolbyggnaden kan möjliggöra för nya verksamheter som 
restauranger, kaféer, butiker och kontor som ger ett flöde av människor i centrum. 
Kulturmiljön kommer att påverkas om Alléskolan rivs och ersätts med nya byggnader. En 
historisk plats utanför innerstaden går förlorad. Istället uppförs nya byggnader med olika 
typer av verksamheter och bostäder och en ny plats bildas i centrala delar av staden.

Biotopskydd 
Inom programområdet finns flera alléer som omfattas av generellt biotopskydd. Förslaget 
innebär att det inte kommer att vara några ingrepp i Skogsallén till följd av den nya trafikfö-
ringen genom området. Kommunen har studerat alternativa utformningar av vägsträckning 
genom området, Trafikutredning, Förvaltningen för Teknik 2020-11-13. Ambitionen bör 
även i den fortsatta planeringen vara att undvika ingreppen i de befintliga alléer samt skapa 
utrymme för nya alléer inom programområdet. 
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Miljökvalitetsnormer för luft, 5 kap miljöbalken
Kungsbacka kommun är medlem i Göteborgsregionens Luftvårdsförbund och i förbundets 
regi så sker det både mätningar och beräkningar av luftkvaliteten i Kungsbacka. Den senaste 
mätningen av partiklar (PM10) och kvävedioxider skedde 2012 utanför Varlaskolan strax 
söder om aktuellt programområde. Luftkvalitetsmätningarna vid Varlaskolan visar att hal-
terna av kvävedioxider och partiklar generellt är låga i Kungsbacka tätort. 
Vid framtagandet av detaljplanen för kvarteret Valand, direkt norr om aktuellt programom-
råde, togs en fördjupad luftmiljöutredning fram för att titta på hur högre bebyggelse längs 
Varlavägen påverkar luftkvaliteten. Slutsatsen i denna utredning är att en högre samt sluten 
bebyggelse inte leder till en försämring av luftkvaliteten för boende. 
Vad avser halter av kvävedioxid sker erfarenhetsmässigt en viss minskning över tiden, 
till följd av den bättre reningsteknik som successivt införs i bilparken och som sänker de 
genomsnittliga emissionerna av kväveoxider från fordonen. Vad gäller partiklar orsakas 
partikelhalten till stor del av uppvirvlade partiklar från vägbanan. Om inga förändringar 
sker av lagstiftningen beträffande dubbdäcksanvändning får man räkna med en viss, mindre 
höjning av partikelhalterna.
Men med hänvisning till den låga bakgrundsbelastning så bedömer kommunen att det inte 
finns någon risk att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids i en överskådlig framtid, även 
om gaturummet sluts något genom föreslagen bebyggelse.

Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten, 5 kap miljöbalken
Enligt 5 kap 1 § miljöbalken får regeringen för vissa geografiska områden eller för hela 
landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det 
behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på 
eller olägenheter för människors hälsa eller miljön (miljökvalitetsnormer). 
Dagvattnet från området kommer att ledas till Kungsbackaån som har sitt utlopp i Kungs-
backafjorden. Både Kungsbackaån och den slutliga recipienten Inre Kungsbackafjorden är 
vattenförekomster som omfattas av miljökvalitetsnormer enligt EU:s ramdirektiv för vat-
ten. Enligt vattenmyndighetens bedömning av vattenkvaliteten har Kungsbackaån måttlig 
ekologisk status, medan slutrecipienten Inre Kungsbackafjorden har otillfredsställande 
ekologisk status. Målet är dock att god ekologisk status kan uppnås till 2027. Det anses som 
ekonomiskt orimligt och/eller tekniskt omöjligt att vidta de åtgärder som skulle krävas för 
att uppnå god ekologisk status 2021. En av de främsta orsakerna till att miljökvalitetsnor-
merna inte uppfylls i såväl Kungsbackaån som i Inre Kungsbackafjorden är övergödning på 
grund av en betydande påverkan från källor som jord- och skogsbruk samt enskilda avlopp. 
När det gäller Kungsbackafjorden är dessutom statusen för bottenfauna otillfredsställande 
vilket eventuellt kan bero på syrebrist till följd av hög organisk belastning.
Planerad utbyggnad bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet i Kungs-
backaån och Kungsbackafjorden negativt under förutsättning att dagvattnet omhändertas 
och renas lokalt. Planerad omvandling i området innebär färre markparkeringar. Den plane-
rade utbyggnaden kan därför bidra till att den ekologiska statusen i både Kungsbackaån och 
Kungsbackafjorden förbättras.

Påverkan på Natura 2000
Slutrecipient för dagvattnet från programområdet är Natura 2000-området Kungsbackafjor-
den. Kungsbackafjorden har höga biologiska värden, både gällande flora och fauna. Fjorden 
är påverkad av bland annat höga transporter av kväve och fosfor från omgivande landom-
råden vilket kan ha negativ påverkan på utpekade Natura 2000-habitat. Med en god dag-
vattenhantering så bedöms inte Natura 2000-området att påverkas negativt av programmets 
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genomförande. Den planerade utbyggnaden kan till och med bidra till en mindre belastning 
på Kungsbackafjorden eftersom mängden hårdgjord parkeringsyta kommer att minska och 
därigenom också en minskning av miljöstörande ämnen genom dagvattennätet. Vi arbete 
närmast Kungsbackaån finns risk för sedimentflykt och grumling, det är därför viktigt med 
ett kontrollprogram i syfte att minimera negativ påverkan  under genomförandetiden av vat-
tennära arbete. Försiktighetsåtgärder tas fram i samband med tillstånd för vattenverksam-
het.

Markmiljö 
Under detaljplanearbetet kommer mer undersökningar genomföras, som kompletteras med 
jordprover och analyser, för att ännu tydligare avgränsa föroreningarna och hur de ska sane-
ras. Innan området börjar bebyggas kommer saneringen säkerställa att inga föroreningar ris-
kerar att påverka människor eller närliggande vattendrag. En utbyggnad av området bidrar 
därmed till minskade miljö- och hälsorisker.

Ekonomiska konsekvenser
Se under avsnittet ”Genomförandebeskrivning” längre ned i dokumentet.

Sociala konsekvenser
Barnkonsekvenser
En blandning av bostadstyper och upplåtelseformer som föreslås i området innebära att 
familjer och barn i olika livssituationer har möjlighet att bosätta sig i området. Förslaget 
innebär förbättrade möjligheter för barn att röra sig över stora delar av programområdet och 
på ett enklare och tryggare sätt kunna ta sig till sina målpunkter, även utanför programom-
rådet. Utformningen av lokalgator samt utbyggnad av gång- och cykelstråk inom området 
kommer medföra att gång- och cykeltrafiken inom och i anslutning till området förbättras. 
Det goda utbudet med kollektivtrafik är positivt för barns mobilitet att röra sig mellan skola, 
hemmet och aktiviteter utan att bli beroende av föräldrarnas möjlighet att skjutsa.
Programförslaget innehåller möjlighet att bygga en ny större förskola som gränsar till den 
befintliga lekparken. Förskolegården ska kunna nyttjas av allmänheten på kvällar och helg-
dagar. Förskolan och den befintliga lekplatsen kan bli målpunkter som används av barn från 
ett större område än programområdet. Det är viktigt med utformningen på de offentliga 
miljöerna och förskolegården som kommer att användas av de yngre med tanke på trygghet 
och säkerhet. Till dessa platser ska gena och säkra gång- och cykelvägar skapas som är vik-
tiga att arbeta vidare med i den fortsatta planeringen av området. Barnperspektivet kommer 
att beskrivas mer utförligt i detaljplaneskedet.

Mångfald
Området bör få en stadslik karaktär med bostäder och där flera olika funktioner som kom-
munal- och kommersiell service, kontor och kulturella aktiviteter behöver ta plats. Det är 
viktigt att det skapas aktiva fasader längs med centrumstråket och längs Kungsbackaån då 
mycket människor kommer röra sig i och längs med området. Behåll kultur- och fören-
ingslivet inom området eller i områdets närhet. Det är av stor vikt att bostäder i blandade 
upplåtelseformer och storlekar skapas inom området. Skolgården bör göras tillgänglig som 
en mötesplats för de yngre även när skolan är stängd. 
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Vardagsliv
En blandning av bostäder, kommersiella verksamheter och förskola kommer leda till att en 
bredare målgrupp rör sig i området. Det är viktigt att utnyttja rekreationsmöjligheten vid 
Kungsbackaån samt dess potential som offentlig mötesplats. 
Det är av stor vikt att utveckla de gröna inslagen samt att skapa spännande och variationsri-
ka stråk och gatumiljöer som kopplar ihop staden och som på så vis kan locka människor till 
att röra sig i området. För att möjliggöra ett rikt offentligt liv och värna de boendes möjlig-
het till kvalitativa uteplatser bör bostadskvarteren slutas. Det ger en tydlig gräns mellan det 
privata och offentliga.

Trygghet
En blandning av funktioner kommer innebära fler människor i rörelse även under kvällstid 
och på helger och bostäderna kommer öka den upplevda tryggheten med fler ögon på platsen 
dygnet runt, året runt. 
Rekreationsområdet längs Kungsbackaån kommer få en viktig funktion och behöver ut-
formas med noggrann planering med belysning och utblickar från bostäderna för att inte 
upplevas som öde och otryggt på kvällar. Det är viktigt att prioritera god överblickbarhet 
och trygghet i parkeringshuset med hjälp av bland annat belysning. 
Det är viktigt att inte skapa några baksidor utan istället aktivera kvarterens bottenvåningar 
med bostäder, verksamheter eller liknande som bidrar till en ökad mängd människor i rö-
relse i området.
Gena och väl upplysta stråk för fotgängare och cyklister är en förutsättning för att männ-
iskor ska röra sig till fots på platsen. 

Mobilitet
Det finns stora möjligheter att stärka kopplingar till angränsande områden genom att koppla 
ihop gång- och cykelvägar, exempelvis genom en utveckling av parkstråket. Närheten till 
busshållplats och tågstationen innebär att det finns goda förutsättningar att med enkla 
medel minska bilberoendet i området för de som kommer flytta in i och verka på platsen. 
Fler cykelparkeringar bör tillskapas och möjlighet för bil- och cykelpool i området. Större 
delen av parkering samlas i ett parkeringshus för att minska trafik genom området. En ny 
bro vid Hamntorget över Kungsbackaån ökar flödet av människor. 

Samvaro
Genom att aktivera området hela dygnet året runt, utveckla stråk, skapa en kvalitativ och 
innehållsrik parkmiljö utmed Kungsbackaån samt möjliggöra för mindre platsbildningar 
längs stråken och korsningspunkter skapas en attraktiv och variationsrik stadsdel. 

Hållbarhetsaspekter 
Genomförandet av planprogrammets intentioner är i många avseenden resurseffektiv sam-
hällsplanering. Kungsbacka är en gles stad där förtätning i centrala delar kan medföra flera 
positiva hållbarhetsaspekter, både sociala och miljömässiga. Att förbättra åstråkets kvaliteter 
ger ett lyft åt området och för hela staden. Det stationsnära läget möjliggör hög andel kol-
lektivtrafikresenärer. 
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Genomförandebeskrivning
Inledning
Här redovisas hur kommande detaljplan inom programområdet är tänkt att genomföras 
ur ett organisatoriskt, fastighetsrättsligt, tekniskt och ekonomiskt perspektiv. Dessa frågor 
kommer att belysas ytterligare i det efterföljande detaljplanearbetet. Nedan redovisas de 
huvudsakliga inriktningarna för genomförandet. Organisatoriska frågor

Tidplan och etappindelning
Nedan är en tidplan för fortsatt programarbete och kommande detaljplanearbete med efter-
följande genomförande av detaljplanen. Hela programområdet är tänkt att omfattas av en ny 
detaljplan, med undantag från bron vid Hamntorget, se bild nedan. Utbyggnaden av plan-
området är planerad att ske etappvis och etappindelningen kommer att bestämmas under 
detaljplanearbetet.  
Inom programområdet finns befintliga byggnader som behöver rivas för att området ska 
kunna exploateras. Kommunen hyr ut lokaler till både privata och kommunala verksamheter. 
Hyreskontrakten kommer att sägas upp och kommunen avser att lösa ersättningslokaler för 
de kommunala verksamheterna på annan plats.
Tidplanen kan komma att justeras efter hand. 

Planprogram

Samråd planprogram   1 kv. 2021
Godkännande planprogram  2 kv. 2021
Markanvisning    2023
Detaljplan    2024-2025

Gul linje visar kommande detaljplanområde och den röda linjen visar område vid 
Hamntorget inklusive bro som tillsammans kommer att utredas separat.
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Markägoförhållanden

Kommunen äger all mark inom programområdet och fastigheterna som omfattas är:

Fastighet Fastighetsägare
Ejdern 1, 4, 5 och 8 Kungsbacka kommun
Kungsbacka 2:2, 2:13 och 3:1 Kungsbacka kommun
Tärnan 5 Kungsbacka kommun

Berörda rättighetshavare:

Nyttjanderätt Nyttjanderättshavare Belastad fastighet
Rätt att nyttja båt-
bryggor med båtplat-
ser i Kungsbacka ån

Kungsbacka båtsällskap Kungsbacka 3:1 Omförhandling 
av arrendeavtal 
och justering av 
arrendeområde.

Rätt att upprätta och 
bibehålla återvin-
ningsstation (ÅVS)

Svenska förpacknings- 
och tidningsinsam-
lingen AB (FTI)

Ejdern 5 och 8 ÅVS ersätts med 
en ny på annan 
plats

Ledningsrätt Ledningshavare Belastad fastighet
Fjärrvärme (aktnr. 
1384-84/146.1)

Statkraft Kungsbacka 2:13 och 
Ejdern 8

Påverkas ej

Fjärrvärme (aktnr. 
1384-84/38.1

Statkraft Kungsbacka 2:13 Påverkas ej

Markanvisning

När planprogrammet godkänts avser kommunen att markanvisa den kommunägda marken 
som är avsedd för bostäder och verksamhetslokaler till en eller flera exploatörer. Efter avslu-
tad markanvisning kommer detaljplanearbete att starta.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Anläggningar inom allmän plats
Kommunen kommer att vara huvudman för allmän plats i kommande detaljplan och ansva-
rar därmed för utbyggnad och framtida drift och underhåll. Allmän plats inom planområdet 
omfattar bland annat gata och park.

Anläggningar inom kvartersmark
Exploatören/exploatörerna ansvarar för utbyggnad av kvartersmark för bostads- och verk-
samhetsändamål vad avser utförande, kostnader samt framtida drift och underhåll. Ansvaret 
omfattar samtliga anläggningar inom kvartersmark såsom till exempel bostadshus, miljöhus/
förråd, gemensamma gårdar, dagvattenanläggningar, parkeringar för cykel samt lek- och 
grönytor. 
Kommunen ansvarar för rivning av befintliga byggnader och anläggningar inom program-
området. Kommunen ansvarar även för utbyggnad samt drift och underhåll av ny skolbygg-
nad inom planområdet. 
Ansvar för uppförande och förvaltning av nytt parkeringshus ska fastställas innan detaljpla-
nearbete startar. 
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Anläggningar inom vattenområde
Kommunen ansvarar för rivning av befintlig bro över Kungsbackaån som kopplar samman 
Sjöallén med Norra Torggatan och kallas Vitors båge. Kommunen ansvarar vidare för upp-
förande och framtida drift och underhåll av ny bro som ersätter befintlig bro.
Programmet föreslår en ny bro över Kungsbackaån som förbinder Hamntorget med re-
kreationsområdet utmed Sjöallén. Bron avses inte att tas med i kommande detaljplan för 
kvarteret Ejdern, utan kommer att planeras ihop med en översyn av Hamntorgets framtida 
användning.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Mark ingående i allmän plats
Kommunalt huvudmannaskap kommer gälla för allmän plats inom programområdet.

Fastighetsbildning
Fastighetsbildning kommer att genomföras med stöd av detaljplanen och efter att detaljpla-
nen vunnit laga kraft.

Gemensamhetsanläggningar
En gemensamhetsanläggning kan inrättas för funktioner/anläggningar som flera fastigheter 
har behov av, till exempel parkering, gångvägar, gårdar, grön- och lekytor, miljöhus och för-
råd. Detta sker genom en anläggningsförrättning som utförs av lantmäterimyndigheten. Vid 
förrättningen beslutar lantmäterimyndigheten om anläggningens omfattning och standard, 
vilka fastigheter som ska delta samt vilka andelstal som ska gälla för fördelning av kostna-
der för anläggningens utförande och drift. Varje deltagande fastighet är skyldig att betala 
utifrån sitt andelstal.

Servitut
Planprogrammet bedöms inte ge upphov till nya servitutsupplåtelser eller påverka befintliga 
servitut. Beroende på hur den nya bebyggelsen utformas och delas in i fastigheter kan det 
dock uppstå behov av nya servitut. 

Ledningsrätt
Allmänna ledningar som kommunen ansvarar för (va-ledningar/fiber) kommer att säkerstäl-
las med ledningsrätt. 
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören avseende 
projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende omläggning av ledningar 
bör tecknas mellan ledningsägaren och exploatören, innan detaljplanen antas av kommunen, 
för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt.

Avtal
Principavtal
När planprogrammet godkänts och innan detaljplanearbetet startas avser kommunen att 
teckna ett principavtal med exploatören/exploatörerna som tilldelats markanvisning. Prin-
cipavtalet avser bland annat att reglera:
• Principer för fördelning av kostnader för åtgärder inom allmän plats samt vem som utför 

åtgärderna
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• Upplåtelse av allmän platsmark
• Marköverlåtelse
• Upplåtelseform

Plankostnadsavtal
Innan detaljplanearbete startas kommer ett plankostnadsavtal att tecknas med exploatören/
exploatörerna inom detaljplaneområdet, som reglerar kostnaden för framtagande av detalj-
planen och de erforderliga utredningar som behöver tas fram i detaljplanearbetet.

Genomförandeavtal
Enligt Kungsbacka kommuns riktlinjer för genomförandeavtal ska sådant avtal ingås i alla 
projekt där det behövs för att en detaljplan ska kunna genomföras på ett rationellt och ända-
målsenligt sätt. Genomförandeavtalet förhandlas löpande under planprocessen och ska vara 
undertecknat av exploatören innan detaljplanen antas. Detaljplanen antas först efter det att 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige godkänt exploateringsavtalet. 
Avtalet medför bland annat att detaljplanens genomförande säkerställs ekonomiskt samt att 
samordningen mellan exploatören och kommunen regleras avseende utbyggnad av kvar-
tersmark respektive allmän plats. För exploatören innebär avtalet att kostnader för planens 
genomförande tydliggörs och att exploatören känner till kommunens intentioner avseende 
utbyggnad av allmän plats med mera.

Köpeavtal
Köpeavtal kommer att upprättas mellan kommunen och exploatören/exploatörerna som 
tilldelats markanvisning.

Tillstånd
Vattenverksamhet
Tillstånd för vattenverksamhet behöver sökas för de åtgärder som planeras inom blivande 
allmän plats park utmed Kungsbackaån samt inom vattenområde. Kommunen ansvarar för 
tillståndsansökan.

Tekniska frågor
Gator
Kommunen ansvarar för utbyggnad och bekostandet av samtliga gator inom allmän plats i 
kommande detaljplan. 

Gång- och cykelvägar
Kommunen ansvarar för utbyggnad och bekostandet av samtliga gång- och cykelvägar inom 
allmän plats i kommande detaljplan.

Broar
Kommunen ansvarar för och bekostar rivning av befintlig bro samt uppförande av ny bro, 
som förbinder Sjöallén med Norra Torggatan. 

Parkering
All parkering för den nya bebyggelsens behov avses att lösas i ett gemensamt parkeringshus 
inom kvartersmark inom programområdet. Ett samutnyttjande av parkeringsplatserna för 
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bostäder och verksamheter bedöms kunna ske som minskar det totala parkeringsbehovet 
inom programområdet. 

Park

Parkområden som utgör allmän plats i kommande detaljplan ska iordningställas och bekos-
tas av kommunen i enlighet med planförslaget.

Återvinningsstation

Befintlig återvinningsstation inom programområdet avses att flyttas i samband med genom-
förandet av efterföljande detaljplan. En dialog har inletts med Förpacknings- och tidnings-
insamlingen om att hitta en ny lämplig plats i närområdet för återvinningsstationen.

Vatten, spillvatten och dagvatten
Kommunen har befintliga allmänna VA-ledningar inom programområdet, där huvudde-
len av ledningarna ligger utmed Skogsallén, Sjöallén, Kungsgatan och Bissmarksgatan och 
påverkas inte av programförslaget. 
Kommunen anlägger samtliga nya VA-ledningar inom programområdet och anslutningsav-
gift kommer att debiteras enligt vid debiteringstillfället gällande VA-taxa. 
Omhändertagandet av dagvatten inom programområdet kommer att utredas vidare i kom-
mande detaljplan, men utgångspunkten är att all fördröjning ska ske inom kvartersmark 
innan det kopplas på kommunens dagvattennät.

Övriga ledningar
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören avseende 
projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende omläggning av ledningar 
bör tecknas mellan ledningsägaren och exploatören, innan detaljplanen antas av kommunen, 
för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt.

El
Eon är el-operatör inom programområdet och har befintliga ledningar i Skogsallén, Kungs-
gatan, Bissmarksgatan, Biskopsgatan, och utmed Kungsbackaån. Ledningar i Skogsallén, 
Kungsgatan och Bissmarksgatan bedöms inte påverkas av genomförandet av programför-
slaget. Ledningar i Biskopsgatan och utmed Kungsbackaån kan komma att behöva flyttas 
beroende på hur efterföljande planförslag utformas och vilka åtgärder som föreslås i åkanten. 
Vid en eventuell ledningsflytt står kommunen kostnaden i enligt med det markavtal som är 
upprättat mellan kommunen och Eon. 
Den föreslagna byggnationen inom området bedöms behöva två nya transformatorstationer 
för att hantera elförsörjningen. Placeringen av transformatorstationerna ska utredas i detalj-
planearbetet och E-områden för teknisk anläggning läggs in i plankartan och transforma-
torstationerna säkerställs lämpligen genom bildande av ledningsrätt. 

Tele
Skanova har befintliga ledningar inom programområdet, där huvuddelen av ledningarna 
ligger i Sjöallén, Skogsallén, Kungsgatan och Biskopsgatan och bedöms inte påverkas av 
genomförandet av programförslaget. 
Telenor har befintliga ledningar inom programområdet som är förlagda i Skogsallén och 
Sjöallén och ledningarna bedöms inte påverkas av genomförandet av programförslaget
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Fjärrvärme
Statkraft har ledningar för fjärrvärme och fjärrkyla inom programområdet. Befintliga 
ledningar utmed Kungsbackaån/Sjöallén och Skogsallén bedöms inte påverkas av nuva-
rande programförslag. För befintlig ledning väster om befintlig förskola avses ledningen att 
säkerställas med u-område i efterföljande detaljplan. Ledningsrätt har upplåtits för samtliga 
ledningar inom programområdet. 

Bredband
Kungsbacka bredbandsnät har bredbandsledningar inom programområdet. Befintliga led-
ningar utmed Kungsbackaån/Sjöallén, Skogsallén, Kungsgatan och Bissmarksgatan bedöms 
inte påverkas av nuvarande programförslag. Ledningar i Biskopsgatan kommer eventuellt att 
behöva flyttas. Ledningsägaren står kostnaden för flytt och nedläggning av nya ledningar 
till den planerade bebyggelsen. 

Markmiljö
Inom programområdet förekommer förorenad mark, men föroreningarna bedöms inte 
påverka bebyggelsen som föreslås i programmet, utan kan hanteras i samband med utbygg-
naden av området, se sida 19. Kommunen ansvarar för eventuella merkostnader för sanering 
av förorenad mark, så att kraven för KM (känslig markanvändning) och MKM (mindre 
känslig markanvändning) uppfylls i enlighet med de olika föreslagna ändamålen.

Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Kommunens investeringsekonomi

Kommunen genom kommunstyrelsens förvaltning får kostnader för rivning av befintliga 
byggnader inom programområdet samt eventuell marksanering. 
Kommunen genom kommunstyrelsens förvaltning får kostnader för utbyggnad av anlägg-
ningar inom allmän plats med kommunalt huvudmannaskap dvs gator, parkmark och gång- 
och cykelvägar.
Kommunen genom Serviceförvaltningen får kostnader för uppförande av skolbyggnad med 
tillhörande gård och parkering, bygglov, anslutningsavgifter till el-, tele/bredband, fjärr-
värme och VA-ledningar mm. 
Kommunen genom Tekniska förvaltningen får kostnader för rivning av befintlig gång- och 
cykelbro (Vitor båge - Norra Torggatan) och uppförande av ny gång- och cykelbro. 
Kommunen genom Tekniska förvaltningen får kostnader för utbyggnad av nya VA-ledning-
ar samt nya anslutningspunkter, vilket finansieras genom uttag av anslutningsavgifter.
Kommunen kommer även att få kostnader för allmänna parkeringsplatser som förvinner 
när programområdet byggs ut och som planeras att ersättas med parkeringsplatser i det nya 
parkeringshuset.

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi

Kommunen genom Tekniska förvaltningen får kostnader för drift och underhåll av gator, 
parkmark, gång- och cykelvägar, broar, dagvattenanläggningar och VA-ledningar. 
Kommunen genom Serviceförvaltningen får kostnader för drift och underhåll av skolbygg-
nad med tillhörande gård och parkering.



Samhällsbyggnadskontoret
Kungsbacka kommun

0300-83 40 00 
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se 

www.kungsbacka.se/aktuellaprojekt


