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Svar på remiss – Översiktsplan för 
Kungsbacka  

Förslag till beslut 

1. Tjänsteutlåtandet godkänns  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till Kungsbacka kommun som yttrande över 

remissen. 

 

Sammanfattning 
Ett förslag till översiktsplan för Kungsbacka kommun är på samråd och Göteborg stad har 

getts möjlighet att yttra sig. Byggnadsnämnden yttrar sig för Göteborgs stads räkning.  

Översiktsplanen bygger på Strategi 2040 som visar de viktigaste intentionerna. Strategin 

innebär att ny byggnation ska ligga i anslutning till kollektivtrafik och kommunal service. 

Kollektivtrafiken ska förstärkas där många bor och arbetar. Fokus kommer att ligga på 

nybyggnation i stationsorterna Kungsbacka stad, Anneberg och Åsa. Efter 2040, när 

kollektivtrafiken längs väg 158 (Säröleden) har förbättrats, kommer även utbyggnad i 

anslutning till Särö och Kullavik att prioriteras. 

Kontoret är överlag positiva till förslaget till ny översiktsplan. Förslagets inriktning att 

koncentrera Kungsbackas utveckling till stationsorter längs Västkustbanan stämmer väl 

överens med Göteborgsregionens strukturbild vilket är positivt för hela 

göteborgsregionen. Utveckling i orterna längs väg 158, särskilt Särö och Kullavik, har 

betydelse för Göteborg. Det är positivt att översiktsplanen är tydlig med att förbättrad 

kollektivtrafik i stråket är en förutsättning för denna utbyggnad. Göteborg anser att 

mellankommunal samverkan kring utbyggnad på ömse sidor kommungräns och 

utveckling av stråket längs väg 158 är önskvärt. Det är positivt att den gröna kilen 

Sandsjöbacka värnas i förslaget till översiktsplan.  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Utvecklingen av Kungsbacka kan ge positiva effekter för Göteborg som 

arbetsmarknadsregion. Utvecklingen på längre sikt längs väg 158 kan medföra behov av 

investeringar i trafiksystemet även i Göteborg. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förslaget till översiktsplanen ger förutsättningar för utbyggnad av bostäder och 

verksamheter. Utbyggnaden kommer att innebära ökade transportbehov bl a vad gäller 

pendling till Göteborg. Översiktsplanen lyfter fram spårbunden trafik som särskilt viktig. 

Att detta verkligen säkerställs i takt med att Kungsbacka växer är avgörande. Annars 

finns risk att personresor i större utsträckning sker med eget fordon. Detta skulle leda inte 

bara till platsproblem i Göteborg utan även innebära utsläpp med betydelse för buller och 

luftkvaliteten i Göteborg. Även busstrafiken kommer att öka med motsvarande negativa 

konsekvenser för miljön. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Samverkan 

Stadsdelsnämnden Askim Frölunda Högsbo har getts möjlighet till yttrande, men har 

avstått från att svara. 

 

Bilagor 
1. Översiktsplan för Kungsbacka, samrådshandling 

https://karta.kungsbacka.se/oversiktsplan/ 

  

https://karta.kungsbacka.se/oversiktsplan/
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Ärendet  
Göteborgs stad har fått översiktsplan för Kungsbacka för remiss. Stadsledningskontoret 

har översänt ärendet till byggnadsnämnden för direkt yttrande till Kungsbacka kommun. 

Kungsbacka kommun önskar svar på remissen senast 30 augusti 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Kungsbacka kommun har tagit fram ett förslag till en ny kommunövergripande 

översiktsplan. Idag har Kungsbacka 85 000 invånare. Översiktsplanen utgår från att 

Kungsbacka år 2050 kan bli 130 000 invånare.  

Förslaget till översiktsplan består av en strategi med sikte på 2040 som visar den 

långsiktiga övergripande viljan, Användningskapitlet visar mer detaljerat hur kommunen 

ska nå målen genom riktlinjer och användningskarta visar hur mark och vatten kan 

användas, utvecklas och bevaras. Hållbarhetsbedömning redovisar en bedömning av 

konsekvenserna av planen.  

Nedan lyfts de frågor i förslaget till ny översiktsplan för Kungsbacka fram som bedöms 

ha särskild bäring på Göteborgs stad eller som har regional betydelse.  

Bebyggelseutveckling 

I översiktsplanen har nio utvecklingsorter pekats ut; Kullavik, Särö, Vallda, Onsala, 

Anneberg, Kungsbacka stad, Åsa, Frillesås och Fjärås. Kungsbacka stad är tillsammans 

med stationsorterna Åsa och Anneberg prioriterade utvecklingsorter i kommunen. Här 

förväntas större delen av kommunens befolkningstillväxt att ske och intentionen är att 

omkring tre fjärdedelar av de nytillkomna bostäderna ska byggas där. Gemensamt för de 

tre är att de har stationer som erbjuder god kollektivtrafik. Fler invånare i stationsorterna 

gör att förutsättningarna för service, nöjen, handel och kollektivtrafik ökar samt ökar 

möjligheten för fler att få korta restider.  

På sikt efter 2040, när kollektivtrafik längs väg 158 har förbättrats och nya resecentrum 

anlagts i Kullavik och Särö föreslås att även dessa orter prioriteras och utvecklas, Större 

utvecklingsområden pekas ut öster om Säröleden. Fokus kommer att ligga på att nyttja 

närheten till resecentrum och bygga en blandning av bostäder, arbetsplatser och service. 

Mobilitet 

Kungsbacka är en pendlingskommun med mycket stora trafikströmmar framförallt norrut 

mot övriga göteborgsregionen men också söderut. För att det fysiska utrymmet i 

trafiksystemet i och till Göteborg räcka till måste Kungsbackas arbetspendling inom 

göteborgsregionen kunna ske med spårbunden kollektivtrafik.  

Kungsbacka konstaterar i förslaget till översiktsplan att platsbristen i trafiksystemet i och 

till Göteborg är det som är mest begränsande när det gäller att transportera en växande 

befolkning. För att Kungsbacka ska kunna svara upp till invånarnas transportbehov 

samtidigt som kommunen anpassar sig till en växande region, är översiktsplanens 

rekommendation att välja ett trafiksystem som inte är ytkrävande. Åtgärder behövs i 

stråket Kungsbacka-Göteborg där en utbyggnad av stationen i Kungsbacka stad är den 

åtgärd som har högst prioritet. Kungsbacka arbetar även för fler spår på Västkustbanan 

för att ge ökad kapacitet och robusthet.  En prioritering av Västkustbanan bidrar till ökad 

framkomlighet på E6 för de som behöver använda bil och lastbil för sina resor och 
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transporter. Det är tänkbart att Västkustbanan i framtiden ska tillgodose behovet av 

internationella fjärresor på stråket Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn-Hamburg. 

Kungsbacka arbetar även för åtgärder som möjliggör snabba personresor i stråket 

Säröleden. Översiktsplanen pekar på att stråkets roll i trafiksystemet måste ses i ett större 

sammanhang och att befolkningsutvecklingen i regionen kräver infrastruktur för att möta 

behovet av effektiva persontransporter. Kungsbacka reserverar därför mark för 

ändamålet. 

Natur- och kulturvärden 

Mycket av Kungsbackas attraktivitet ligger i närheten till kusten och den varierande 

naturen. Översiktsplanen pekar därför på vikten av att det ska bli enkelt att ta sig till och 

från kusten är kopplingen till den växande staden allt viktigare. Även behovet av att 

säkerställa att större sammanhängande grönområden bevaras och utvecklas för 

friluftslivet samt för den biologiska mångfalden lyfts fram. Dessa större naturområden är 

inte bara viktiga för kommunens invånare utan för hela Göteborgsregionens. 

Översiktsplanen värnar särskilt de gröna kilarna som ingår i Göteborgsregionens 

strukturbild. 

Kungsbacka lyfter även i översiktsplanen fram att landsbygden är en viktig resurs och där 

ska det vara möjligt att leva ett gott vardags- och arbetsliv. Landsbygden är beroende av 

nya bostäder för att bibehålla och utveckla lokala funktioner. Kommunen strävar i första 

hand efter att värna det som utgör landsbygdens värden, exempelvis jord och skogsbruk, 

kulturmiljöer, höga naturvärden och rekreationsområden. Bebyggelse som utvecklas här 

ska bidra till livskraft och gott vardagsliv, samtidigt som landsbygdens unika värden inte 

får byggas bort. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Stadsbyggnadskontoret ser överlag positivt på förslaget till ny översiktsplan för 

Kungsbacka. Planförslaget lyfter även på ett förtjänstfullt sätt fram frågor som rör 

relationen mellan Kungsbacka och Göteborg. Förslagets inriktning att koncentrera 

Kungsbackas utveckling till stationsorter längs Västkustbanan stämmer väl överens med 

Göteborgsregionens strukturbild vilket är positivt för hela göteborgsregionen. 

Stadsbyggnadskontoret instämmer i att spårbunden kollektivtrafik är en förutsättning för 

bra och snabba pendlingsmöjligheter mellan Kungsbacka och Göteborg. Det är positivt 

att Kungsbacka också konstaterar detta i sin översiktsplan.  

Utvecklingsorterna Kullavik, Särö, Vallda och till vis del även Onsala berör det 

gemensamma stråket längs väg 158. Utbyggnad inom och i anslutning till dessa orter 

kommer att påverka trafiksystemet i Göteborg och förutsätter att det finns utrymme för 

personresor från Kungsbacka. Utblick 2060 i Kungsbackas förslag till översiktsplan 

inkluderar relativt stora utbyggnadsområden längs med detta stråk i anslutning till Särö 

och Kullavik. Det är positivt att Kungsbacka är tydliga med att denna utveckling är 

beroende av en utvecklad kollektivtrafik längs väg 158. Det är positivt och nödvändigt att 

Kungsbacka säkerställer möjligheten att bygga ut stark kollektivtrafik i stråken genom att 

ange ett reservat i översiktsplanen. Göteborg vill dock påpeka att ambition av snabba 

personresor på ett starkt kollektivtrafikstråk längs 158 även behöver mötas av 

investeringar i Göteborg för att ge önskad nytta. Göteborg har i nu gällande översiktsplan 

framtida utbyggnadsområden utpekade i södra Askim längs med samma stråk. 

Resonemangen kring beroendet till förbättrad kollektivtrafik har i Göteborg varit liknande 
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de Kungsbacka. Framtida bebyggelseutveckling på ömse sidor av kommungränsen är en 

viktig mellankommunal fråga där de båda kommunerna bör föra en nära dialog framöver 

för att möjliggöra en samordnad planering. 

Göteborg konstaterar att Kungsbacka och Göteborg har liknande inriktning för den 

gemensamma gröna kilen som knyts ihop av Sandsjöbacka. Framtida utbyggnadsområde 

öster om 158:an kan dock påverka. 

I övrigt har stadsbyggnadskontoret inga synpunkter på förslaget till ny översiktsplan. 

  

Stadsbyggnadskontoret 
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