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PLANSTUDIE ÅSABERG

Uppdrag

Kungsbacka kommun har fått in förfrågningar gällande exploatering på 
mark på del av Åsaberg. Marken ägs av ett antal privata markägare och 
dessa har gått samman för att nå en gemensam lösning för att skapa en 
anslutning upp på berget och bebygga med bostäder. 

Förutsättningar

I FÖP Åsa är området utpekat som område för detaljplaneläggning där 
bebyggelse planeras.

Tågstationen är utbyggd nordost om projektområdet och är en utveck-
lingsmotor för Åsa. Intill stationen finns stora markytor som kommer att 
bebyggas på sikt och nya målpunkter kommer att skapas här. 

Projektområdet består av ett berg och marken är således kuperad och 
nivåskillnaderna stora. Höjdskillnaden mellan omgivande mark och ber-
gets topp varierar men är omkring 24 meter i norr, 20 meter i öster och 
28 meter i söder.








 














Plankarta som illustrerar planerade 
utbyggnadsområden, ur FÖP Åsa.

Den planerade utbyggnaden av Åsa 
är uppdelad i två typer av områden, 
bebyggelseområden (1-7) och utred-
ningsområden (I-VII).
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Befintligt vägnät kring projektområdet

Gatorna i Åsa saknar kommunalt huvudmannaskap och vägnätet är av 
enkel karaktär. Gatorna i närområdet är mycket smala och bitvis svår-
framkomliga. I väster och söder består vägarna av villagator med privat 
huvudmannaskap. I norr består vägarna av grusväg i landsbygdskarak-
tär. 

Ett antal av vägarna har identifierats som möjliga anslutningar till berget 
baserat på lutning och framkomlighet. Dessa består av befintliga villaga-
tor som kopplar omårdet mot väster och söder. 

1. 2.

4.3.

Målpunkter i Åsa

Det är angeläget att koppla samman den nya bebyggelsen på berget 
med befintliga samhällsviktiga funktioner, såsom stationen, skola/för-
skola, centrum, stranden och idrottsplatsen.



3.

1.

4.

2.

Befintligt vägnät och målpunkter
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Framtida bostadsbebyggelse

Stora områden kring stationen är utpekade som framtida utbyggnadsom-
rådet i den fördjupade översiktsplanen för Åsa. Dessa områden kommer 
att utgöra en viktig länk mellan bebyggelsen på Åsaberg och tågförbin-
delsen.

Aktuellt område på Åsaberg beskrivs i FÖP Åsa. Husen och vägarna 
föreslås placeras med respekt för naturen. En tidig bedömning är att 
området kan bebyggas med lägenheter i form av flerbostadshus och vil-
lor, om cirka 80 bostäder. Den nya bebyggelsen ska medge fria siktlinjer 
mot havet. Bostäder i det spektakulära läget på berget över Åsa skulle 
innebära en helt ny struktur, där byggnaderna går upp i höjd, som inte 
finns i orten idag. 

Utgångspunkten enligt FÖP:en är att vägar och annan infrastruktur ska 
ledas in från Kläppavägen. Gång- och cykelvägar ska koppla området till 
centrum och stationen. Så mycket som möjligt av skogen ska bevaras, 
och möjligheten att promenera på Åsaberg ska kvarstå.

Ägare till ytterligare tre fastigheter har visat intresse av att bygga bostä-
der inom sina fastigheter. Dessa gäller Åsa 1:90, 1:92 och Åsa 1:208, 
och ligger samtliga öster om Åsaberg. 



Framtida bostadsbebyggelse
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Vägstudie

Ingen befintlig gata bedöms kunna ha funktion som tillfart till en större 
exploatering på berget. Gatorna är smala och har bitvis dålig framkomlig-
het vilket gör det olämpligt att öka trafikmängden i någon större omfatt-
ning. 

Ett antal av de befintliga gatorna kan dock vara möjliga att nyttja som 
tillfart till ett mindre antal kompletterande tomter. Tillfarterna skulle även 
kunna fylla en viktig funktion som koppling till fots eller med cykel och 
på så sätt sammanlänka de befintliga områdena med de nya uppe på 
berget.

Ett fåtal nya tomter inom Åsa 1:90 och 1:92 är möjliga att angöra via 
befintlig väg. Vid en större exploatering bör en alternativ tillfart anordnas, 
då befintlig väg är svår att rusta upp och ge tillräckliga dimensioner för 
att klara en ökad trafikmängd. Den nya lokalgatans läge får utredas i 
samband med byggnation av det framtida bebyggelseområdet söder om 
stationen.

Angöring till Åsa 1:208 kan ske via befintligt vägnät, eftersom det rör sig 
om en relativt liten trafikökning. Befintligt vägnät bedöms klara denna 
ökning.

Flera komplement till bilväg i form av gång- och cykelvägar till föreslagen 
byggnation bör finnas för att underlätta vardagslivet i området. Inte minst 
då detta en förutsättning för barn och unga att ta sig fram.

Om det ska vara möjligt att bygga ett större antal hus på berget behövs 
en ny tillfart. En ny förbindelse har utretts från Kläppavägen i norr för att 
kunna nå en större expoatering på berget. Ett antal av dessa redovisas i 
bilden nedan.

ALT 1

- Mycket stora bergskärningar. 
- Icke renodlad anslutning till 
Kläppavägen.

ALT 3

- Icke renodlad anslutning till 
Kläppavägen.

ALT 4

- Konflikt med ledning 
- Icke renodlad anslutning till 
Kläppavägen.

ALT 5

- Brant lutning 
- För stora skärningar

ALT 9

- Brant lutning 
- För stora skärningar



Vägstudie
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Föreslagen vägdragning

En ny vägdragning föreslås med anslutning från Kläppavägen i norr. 
Med denna sträckning kan en bättre lutning åstadkommas på den nya 
lokalgatan och trafiken leds direkt från den större vägen, vilket ger en 
renodlad tillfart. En fastighet passeras på vägen fram till berget i norr. 
Byggnader inom denna fastighet påverkas av vägdragningen och kan 
inte finnas kvar. 

Stigningen av vägen anpassas till bergets lutning och blir som mest 8%, 
på en kortare inledande sträcka. Detta bedöms vara en god lutning. 
Vägen föreslås bli 6 meter bred med en 3 meter bred, separat, gång- 
och cykelbana. 

Två möjliga lägen för gång- och cykelvägar har studerats i öster. Dessa 
kan bli goda komplement till lokalgatans gång- och cykelstråk då dessa 
leder mot framtida utbyggnadsområdena och stationen. Gång- och cykel-
vägarna blir dock på grund av terrängen brantare, som mest 10%.

Ytterligare kopplingar för fotgängare och cyklister kan möjliggöras via 
befintliga gator som sträcker sig fram till området. På så sätt kan man 
enkelt ta sig åt väster och söder och nå centrum, stranden, idrottsplatsen 
mm.

Kostnadsbedömning för väg

En beräkning av kostnaderna för byggnationen av vägar har gjorts. 
Totalkostnaden för vägen (6,0 meter) med gång- och cykelbana (3,0 
meter) har kalkylerats till sammanlagt mellan 7 miljoner och 8,5 miljoner 
kronor. Detta inkluderar belysning och dagvattensystem. 

Löpmeterpriset på väg uppe på berget har kalkylerats till ca 5 500 kr/m 
inklusive belysning och dagvattensystem.



Föreslagen vägdragning
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Illustrationer på vägförslag

Lokalgatan sedd från Kläppavägen i norr. Vägen går upp på bank den 
första biten. Befintliga tillfarter till intilliggande fastigheter kan behöva ses 
över.

Läget för gatan är anpassat till bergets stigning, terrängen och vegetatio-
nen i möjligaste mån.

Gatan landar uppe på berget efter en kurva och kan nå en större exploa-
tering. 
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Illustrationer på de två gång- och cykelvägarna

Norra gång- och cykelvägen. Lutning om maximalt 10 %.

Södra gång- och cykelvägen. Lutning om maximalt 9 %.

Föreslagen dagvattenhantering

En dagvattenutredning har genomförts för området som redovisar exem-
pel på hur en lämplig hantering av dagvattnet kan ske för området.

En utjämning av dagvattenflöden föreslås för att kompensera en flö-
desökning i samband med ökad andel hårdgjorda ytor för att minimera 
risken för översvämningar samt reducera belastningen på närliggande 
vattendrag. Dagvatten föreslås omhändertas så nära källan som möjligt. 
Principen för lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, bör följas och 
hårdgjorda ytor bör undvikas om möjligt. Genom att låta fastighetsägare 
fördröja dagvatten inom tomtmark kommer endast relativt små dimen-
sioner på dagvattenledningsnätet behövas.
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I enlighet med Översiktlig VA-utredning för Åsa, Kungsbacka 
(Kungsbacka kommun 2011) föreslås exploatörer i området ansvara för 
att ta omhand eller fördröja dagvatten lokalt på varje tomt, grönområde 
eller i dagvattendammar innan anslutning till kommunalt ledningsnät, 
befintligt vattendrag eller recipient. Systemet ska dimensioneras med 
avseende på 10-årsregn med en säkerhetsfaktor på 1,2 avseende prog-
nosticerade klimatförändringar. 

I utredningen presenteras ett antal exempel på åtgärder som kan imple-
menteras för att fördröja, rena och avleda dagvatten inom området. 
Exempel på detta är genomsläpplig beläggning såsom hålsten av betong 
eller permeabel asfalt och grus, gröna öar, makadamdiken, dagvatten-
dammar, kasettmagasin och rörpaket.

Exempel på dagvattenhantering; gröna öar, hålsten av betong och dagvattendamm 

Kostnadsbedömning för dagvattenhantering

En mycket översiktlig bedömning av investeringskostnaderna för dag-
vattenhanteringen har gjorts baserat på en tidig skiss (Sverigehuset 
2011-05-31) vilken innehåller ca 150 bostäder. I bedömningen har kost-
nader inkluderats för omläggning av gata samt anläggning av lednings-
system för dagvatten längs Lundborgs väg och anslutning till befintligt 
dagvattennät i Åsa Backe väg. 

Kostnaden har bedömts till ca 19 miljoner kronor. 

Framtida bebyggelse

Ett antal skisser har tagits fram genom åren som visar på hur Åsaberg 
kan bebyggas. Gemensamt för dessa har varit en relativt låg exploate-
ringsgrad och en utspridd byggnation bestående av småhus. Med åren 
har platsens förutsättningar förändrats och framförallts stärkts i och med 
den nya pendeltågstationen. Förbindelser med spårbunden trafik ger 
området en stor potential och har adderats som en viktig faktor vad gäl-
ler områdets attraktivitet. Tåget ger goda pendlingsmöjligheter för att nå 
en stor arbetsregion på kort tid. Här blir det möjligt att bo med max en bil 
i hushållet då tåget på cykelavstånd blir ett fullvärdigt komplement och 
alternativ till en andra bil. I detta kan områdets miljöprofil ta avstamp. 
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En andra viktig beståndsdel i områdets attraktivitet är närheten till havet. 
Att området ligger nära kusten ska kännas och märkas när man plane-
rar området. Att kopplingarna ner till stranden är goda och trafiksäkra 
kommer vara viktigt för de nya invånarna, precis som för de som bor här 
idag. Åtgärder i samhället kommer att gynna såväl de som redan som 
bor här, som de som lockas att flytta hit. 

Med tanke på Åsabergs attraktiva läge och platsens goda kvalitéer i 
sig så bedöms efterfrågan på bostäder här bli stor. Detta kan i sig bidra 
till något högre prisnivåer vilket innebär en framtida boendegrupp med 
god ekonomi. Med stor sannolikhet finns då ett intresse att betala en 
avgift för kommunal service istället för att ha föreningar som delar frågor 
såsom gemensamma gator. Möjligheterna till kommunalt huvudman-
naskap för de nya gatorna bör utredas vidare i syfte att ytterligare öka 
områdets attraktivitet. 

Vid planeringen av den nya bebyggelsen finns det möjlighet att tillföra 
Åsa samhälle något som helhet. Idag består samhället i huvudsak av 
småbusbebyggelse så en blandad bebyggelse och blandade upplåtel-
seformer blir ett bra komplement. Här vore det lämpligt med flerbostads-
hus och enbostadshus i en mix och såväl grupphus som radhus skulle 
kunna förekomma. I och med platsens potential och ett uppskattat högt 
värde så kan byggnation med uppemot en tredjedel hyresrätter vara fullt 
rimlig. Kommunal service i form av en förskola bör tillföras för att möta 
upp ett framtida behov. Området kan lämpa sig bra för detta i och med 
närheten till många bostäder och med de kvarstående naturområdena 
som komplement till förskolegården.

Även vad gäller utformning kan området gestaltas med blandning och 
variation som ledstjärna. Marken är kuperad uppe i området och olika 
platser kan passa för olika höjd, material och kulör på husen. Det här är 
ett område som skulle kunna tåla byggnader med allt från en till sex-sju 
våningar som passar in i terrängen. Områdets uttryck och läsbarhet från 
håll kan bli ett spännande tillskott. För många boende blir utsikten mag-
nifik.  

För ett effektivt tillvaratagande av områdets potential så bör bergspla-
tån på Åsaberg studeras som en helhet. Även de marker som idag inte 
ingår i denna planstudie bör studeras för att inte omöjliggöra en framtida 
utveckling där. 

De kostnadsberäkningar som gjorts för området beträffande övergripan-
de gatunät och dagvattenhantering visar på kostnader på ca 30 miljoner 
kronor. Som underlag för beräkningarna har funnits den tidigare skissen 
från Sverigehuset med 150 bostäder. Delat på dessa bostäder blir kost-
naden per enhet 200 000 kronor. Med en mycket högre exploatering, 
vilket vore lämpligt på platsen, kan kostnaderna per lägenhet minskas 
och bli ännu lättare att räkna hem. 




