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Plats
Tid

Stadshuset plan 4, sammanträdesrum Verkstaden
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Charlotta Windeman (M)
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Morgan Carlsson (SD)
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Karin Ek Thorbjörnsson
Sekreterare
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Dagordning
Förslag till beslut
1

Upprop

2

Val av justerare

Utses

3

Tillkommande och utgående ärenden

Dagordningen
fastställs

Information från sektorn
4

Presentation ny fastighetschef

Antecknas

Föredragande: Susanne Claesson
Klockan: 09:00-09:10
5

Sektorchefens information
Punkt 5-7 till klockan 10:15


Korsning Tega



Försäljning av fastighet, Marstrand

Antecknas

Föredragande: Christoffer Bjarneberg
6

Ekonomi, avvikelser och måluppföljning

Antecknas

7

Information enligt årshjul

Antecknas


8

Volymer

Information överklagande av Länsstyrelsens
beslut avseende Marstrands avloppsreningsverk

Antecknas

Föredragande: Martin Hollertz & Maria Hübinette
Klockan: 10:15-10:35
Ärenden som stannar i utskottet
Paus 10:35-10:45
9

Information LONA-stöd för
Naturvårdsprogram

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Antecknas
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Föredragande: Anna Dahlén
Klockan: 10:45-11:00
Ärenden till kommunstyrelsen
10

KS2021/0725-1

Nordtag, markanvisning bostäder kombinerat
med upphandling inhyrning gruppbostad

Enligt förvaltningen
Till kommunstyrelsen

Föredragande: Åsa Berglie & Frida Källberg
Klockan: 11:00-11:15
11

KS2018/1483-19 Beslut om Samråd för Björkås Detaljplan
Föredragande: Anna Ulvehed

Enligt förvaltningen
Till kommunstyrelsen

Klockan: 11:15-11:35
12

KS2020/1022-11 Remissvar Förslag skyddsbestämmelser
Kastellegårdens kungsgård

Enligt förvaltningen
Till kommunstyrelsen

Föredragande: Linda Andreasson
Klockan: 11:35-12:00
Lunch: 12:00-13:00
13

KS2021/0481-6

Inför upphandling av den allmänna linjelagda
kollektivtrafiken

Enligt förvaltningen
Till kommunstyrelsen

Föredragande: Marielle Månskär
Punkt 13-14 Klockan: 13:00-13:30
Ärenden som stannar i utskottet
14

Samhällsbetalda resor

Antecknas

Föredragande: Marielle Månskär
Ärenden till kommunstyrelsen
15

KS2021/0684-1

Revidering av styrdokument- Kungälvs
kommuns Parkeringsnorm
Föredragande: Andreas Rutgersson
Klockan: 13:30-13:45
Ev. paus 13:45-13:55

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Enligt förvaltningen
Till kommunstyrelsen
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16

KS2021/0107-1

2021-05-11

Ny VA-taxa samt inkopplingsavgift 2022

Antecknas

Föredragande: Martin Hollertz, Sten-Ove Dahllöf &
Stefan Bohlin
Klockan: 13:55-14:30
Ärenden som stannar i utskottet
17

Information Kungälvs kommuns inspel på
brister och behov i transportinfrastrukturen

Antecknas

Föredragande: Jenny Bjönness Bergdahl
Klockan: 14:30-15:00
Övrigt
18

Övriga frågor

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Antecknas

4 Presentation ny fastighetschef - :

Denna behandling '4 Presentation ny fastighetschef' har inget tjänsteutlåtande.

5 Sektorchefens information - :

Denna behandling '5 Sektorchefens information' har inget tjänsteutlåtande.

6 Ekonomi, avvikelser och måluppföljning - :

Denna behandling '6 Ekonomi, avvikelser och måluppföljning' har inget tjänsteutlåtande.

7 Information enligt årshjul - :

Denna behandling '7 Information enligt årshjul' har inget tjänsteutlåtande.

8 Information överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende Marstrands avloppsreningsverk - :

Denna behandling '8 Information överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende Marstrands avloppsreningsverk'
har inget tjänsteutlåtande.

9 Information LONA-stöd för Naturvårdsprogram - :

Denna behandling '9 Information LONA-stöd för Naturvårdsprogram ' har inget tjänsteutlåtande.
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2021-05-05

Nordtag, markanvisning bostäder kombinerat med upphandling
inhyrning gruppbostad (Dnr KS2021/0725-1)
Sammanfattning
I bostadsområdet Nordtag i Ytterby finns det två markområden kvar som inte är markanvisade
(område B och D). Förvaltningen har studerat vilka behov som finns inom bostadsområdet
och i kommunen. Baserat på sammansättningen av bostäder med olika upplåtelseformer i
Nordtag gör förvaltningen bedömningen att det finns ett behov att genomföra markanvisning
till en aktör som uppför bostäder i hyresrättsform. Vidare görs bedömningen att
markanvisning ska göras i kombination med en upphandling av ett hyreskontrakt för en
gruppbostad med sex platser för att lösa behovet av fler platser för bostad med särskild service
(LSS) i kommunen.
Förvaltningen föreslås få i uppdrag att genomföra upphandling av gruppbostad kombinerat
med markanvisning av bostäder för område B. I det fall att för höga hyresnivåer inkommer i
anbuden och/eller anbudsgivarna inte lever upp till kriterierna kan upphandlingen komma att
avbrytas/göras om. Efter genomförd upphandling ska tilldelning, marköverlåtelse och
hyresavtal beslutas politiskt. Den gamla markanvisningstävlingen i Nordtag föreslås stängas.
Förvaltningen föreslås samtidigt få i uppdrag att anvisa det sista markområdet i Nordtag
(område D) via en markanvisningstävling alternativt ett anbudsförfarande.
Juridisk bedömning
Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) ska tillämpas avseende upphandling av
hyresvärdsavtal där kommunen påverkar lokalernas utformning vid uppförandet. Vid
markanvisning i kombination med inhyrning i Nordtag ska därför LOU tillämpas.
Den kommunala likabehandlingsprincipen skall vara rådande norm vid försäljning av
kommunal mark och kommunallagen förbjuder stöd till enskilda. EU:s statsstödsregler skall
säkerställa att kommunen inte skall sälja fast egendom till ett pris som understiger
marknadspriset eller köpa till ett pris som överstiger marknadspriset. Försäljningen ska föregås
av ett öppet anbudsförfarande, där det ekonomiskt mest fördelaktiga budet väljs, eller priset
baseras på en oberoende expertvärdering som genomförs innan försäljningen. Förvaltningen
har inhämtat en värdering av en auktoriserad oberoende värderingsman för att säkerställa att
försäljning kan ske på marknadsmässiga grunder.
Hyran som kommer att utvärderas vid upphandlingen ska vara marknadsmässig utifrån idag
kända omständigheter och leva upp till kraven i Kommunallagens andra kapitel.
ADRESS

KUNGÄLVS KOMMUN

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Till upphandlingen
kommeratt bifogasett utkasttill marköverlåtelseavtal
och utkasttill
hyresavtalsomföljer rådandehyreslagstiftning,
tillämpligalagrumi Jordabalken
(1970:994)och
Planoch bygglagen
(2010:900).
Tilldelning,marköverlåtelseavtal
och hyresavtalföreslås
beslutaspolitisktefter genomfördupphandling.
Bakgrund
Bostadsområdet
Nordtag
Nordtagär ett nytt naturnärabostadsområde
i västradelenav Ytterbymedplaneringför ca
500nyabostäder.Detaljplanenvannlagakraft 12 december2018.Förvaltningenfick 2017i
uppdragatt gåut på markanvisningstävling
för detaljplanenNordtag(KS2016/2111).
D etaljplanendeladesin i 13 markområden(från A-M), 31 anbudskickadesin till tävlingen.
Efter att ha värderatanbudenvaldesfyra exploatörerut samtIkano Bostadsomkommunen
har tecknaten avsiktsförklaring
med.Bebyggelse
uppförsi varierandeskalaoch utformningi
småkvarteroch medolikaupplåtelseformer
somskamöjliggöraför mångfald.
Bostadskvarteren
kommeratt präglasav grönskaoch stödjaen hållbarlivsstilsåsomodling
och cykelparkeringar.
I NordtagbyggerHemsöen förskolaför ca180barn,somskadrivasi kommunalregi.Den
skaståklar till höstterminen2022.Byggnationav gata,VA, belysning,el och fiber i områdetär
klar.Femolika bostadsexploatörer
har hittills köpt marki området.Dessaär NCC, Ikano
Bostad,Götenehus.Ekebladbostad,HökerumBygg.H östen2020fick de fem
bostadsexploatörerna
tillträdetill sinamarkområdenför att börjabyggabostäder.De första
bostäderna
kommeratt ståklaraårsskiftet2021/2022. Bostäderna
somjust nu produceras
fördelarsigpå hyresrätter(60st),bostadsrätter
i lägenheter/radhus
(380st)samtvillor (24 st).
De 24 villatomtersomkommeratt säljasi NordtagförmedlasgenomBokaboch kommunens
tomtkö.Fördelningenmellanupplåtelseformer
i de redansåldamarkområdenainnebäratt ca
13%av de bostädersombyggshar upplåtelseformen
hyresrätt
, övrigaär bostadsrätt/egenägda
villor. Nedanvisasen bild över området och vilka markområdensomredansomanvisats
(markeratmedblå ring) samtvilka somkvarståratt anvisa(områdeB och D inringademed
grönt).

B

D
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Behovet av gruppbostäder enligt lokalförsörjningsplanen
Lokalförsörjningsplanen redovisar årligen vilka behov och planerade lösningar det finns av
bostäder med särskild service. Behovet av gruppbostäder/servicebostäder har under flera år
varit större än tillgången. I lokalresursplanen anges att kommunen har ett fortlöpande behov
att få fram bostäder för personer som behöver särskilt stöd. Behovet av dessa bostäder har
historiskt sett alltid uppstått snabbare än de planerade leveranserna av nya bostäder. Då har
behoven ibland lösts genom att personer erbjuds en köpt plats i annan kommun i väntan på
att en bostad ska kunna erbjudas i hemkommunen. För att kunna verkställa fattade beslut om
Bostad enligt Särskild Service enl. LSS/SoL behövs en fortsatt utbyggnad/tillgång till fler
bostäder i kommunen. Det är nödvändig för att kunna möta behovet av bostäder för
intellektuellt funktionsnedsatta personer nu och framåt.
En aspekt som påverkar arbetet inom bostad med särskild service är att verksamheten arbetar
med brukarna utifrån ett livsloppsperspektiv. Det innebär att de bor i sin bostadslösning under
hela sin livstid. Det medför då att kommunen löpande måste ha tillgång nya boendelägenheter
för att tillgodose tillkommande behov, eftersom så få personer lämnar några lediga platser,
vilket sker mer frekvent i tex äldreomsorgen där boendelösningen avser en kortare tid av livet.
Definition Bostad med särskild service (BMSS)
Bostad med särskild service för vuxna personer är en insats enligt lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (2001:453)
(SOL). Insatsen har två huvudsakliga former, gruppbostad respektive servicebostad.
Målet är att ge personen möjlighet att bo i ett fullvärdigt hem utan institutionsprägel, för
permanent bruk. Boendet erbjuder personal som ger stöd och service dygnet runt.
En bostad med särskild service enligt LSS är en bostad för personer med
funktionsnedsättning, som till exempel utvecklingsstörning, autism eller med en
förvärvad hjärnskada, eller andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsvariationer
som inte beror på normalt åldrande. De flesta boende i en bostad med särskild service enligt
bor kvar i sin lägenhet under hela sin livstid.
Definition gruppbostad
En gruppbostad beviljas till personer som har ett så omfattande tillsyns- och
omvårdnadsbehov att mer eller mindre en kontinuerlig närvaro av personal är
nödvändig. En gruppbostad består av ett mindre antal bostäder (max 6 st) med direkt
anslutning till gemensamma ytor och ytor för personal. De enskilda lägenheterna ska vara
fullvärdiga och finnas i direkt anslutning till gemensamma utrymmen, där service och
omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. En gruppbostad kan både inrymmas i flerbostadshus
eller friliggande byggnader. Kommunen har förstahandskontraktet för gruppbostaden och hyr
sedan ut till de boende som beviljats Bostad med Särskild Service. Den boende ska själv
möblera och inreda sin lägenhet. Den som har aktivitetsersättning eller sjukersättning kan få
bostadstillägg. Hur mycket personen kan få beror på hur mycket denne betalar för sin bostad
och hur stora inkomster denne har. Bostadstillägg söks från Försäkringskassan.
Den som bor i en gruppbostad kan behöva stöd med exempelvis:
-Att ha kontakt med vänner och anhöriga.
-Planera för måltider, äta och dricka.
-Förflytta sig, sköta personlig hygien och klä på sig.
-Sköta hemmet, tillreda måltider, göra ärenden och inköp.
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-Hjälp att komma upp på morgonen och komma iväg till sysselsättning (arbete, skola, daglig
verksamhet m,m.)
- Att planera fritiden. Göra tillvaron begriplig, förutsägbar och trygg planera framåt.
Kösituationen för gruppbostad i april 2021
Just nu finns det fyra personer som har beslut om gruppbostad som ej har verkställts.
Därutöver finns det tre personer på köpt plats i annan kommun som ska erbjudas boende i
hemkommunen när plats finns. Sex personer är just under utredning men det är nuläget inte
fastställt om de behöver servicebostad eller gruppbostad. De har inte fått något beslut än. Om
ett beslut om boende med särskild service inte kan verkställas inom rimlig tid (6 månader)
medför det att en särskild avgift (vite) måste betalas av kommunen, alternativt måste
kommunen köpa plats av annan aktör/i annan kommun.
Verksamhetens bedömning
I Nordtag finns det två markområden (B och D) kvar som inte markanvisades i
markanvisningstävlingen från 2017. Förvaltningen har nu studerat vilka behov som finns inom
bostadsområdet och i kommunen. Baserat på sammansättningen av bostäder med olika
upplåtelseformer i Nordtag gör förvaltningen bedömningen att det finns ett behov att
genomföra markanvisning till en aktör som uppför bostäder i hyresrättsform. I dagsläget är
endast 13 % av de bostäder som produceras i området hyresrätter. Vidare görs bedömningen
att markanvisning ska göras i kombination med en upphandling av ett hyreskontrakt för en
gruppbostad med sex platser för att lösa behovet av fler platser för LSS i kommunen.
Förvaltningen gör bedömningen att markområde B är lämpligt för LSS-boende och
hyresbostäder. När ett hyresavtal ska tecknas för en nyproduktion som uppförs enligt
kommunens krav på lokalen ska lagen om offentlig upphandling tillämpas.
Förfrågningar gällande direktanvisning på de återstående markområdena (B och D) har
inkommit till kommunen (KS2015/1962). Då behovet av LSS-bostäder och hyresbostäder är
så stort föreslår förvaltningen att markanvisningstävlingen från 2017 (KS2016/2111) stängs
och att en upphandling kombinerat med en markanvisning genomförs för ett av de
kvarstående markområdena (område B). Under framtagandet av markanvisningstävlingen från
2017 och under arbetet med projektet Nordtag har variation av bebyggelse, upplåtelseformer,
utformning, trygghet och social hållbarhet varit viktiga parametrar. När det gäller det sista
markområdet som kvarstår att sälja (område D) vill förvaltningen studera behovet och
sammansättningen av bostäder och upplåtelseformer innan en marköverlåtelse görs. Det sista
markområdet kan säljas antingen genom en ny markanvisningstävling alternativt ett
anbudsförfarande. Detta bedöms kunna ske under 2021/2022.
Den totala ytan för marken som föreslås ingå i markanvisning för område B och upphandling
av hyresrätter/gruppbostad uppgår till 4867 m2 (inkl prickmark), vilket utgör den totala
fastighetsarean som kommer att avstyckas. Max bruttoarea (BTA) enligt detaljplan är fyra
våningar med 1947 m2 per våning vilket totalt kommer att utgöra 7788 m2 BTA.
En gruppbostad med sex lägenheter i bottenplan bedöms gott och väl kunna rymmas inom
detta område.
Krav och utvärdering vid upphandlingen
Vid den kombinerade upphandlingen kommer det att ställas krav på gestaltning av
byggnaderna, utformning av bostadskvarteret samt krav på själva gruppbostaden och dess
hyresnivåer. Fördelen med att kombinera markanvisning och upphandling av hyresavtal är att
det kommunala behovet av LSS-platser kan tillgodoses samtidigt som fler hyresrätter byggs.
Gruppbostaden placeras då i bottenplanet på ett flerbostadshus. Målsättningen är att det ska
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innebära en rimlig hyreskostnad för kommunen och de boende. Samtidigt kommer
gruppbostaden finnas i ett sammanhang, integrerad bland övriga lägenheter i ett
bostadsområde. Förvaltningen har arbetat fram ett upphandlingsunderlag i form av en
beskrivning av lokalerna för gruppbostad för att tydliggöra vilka krav kommunen ställer på
byggnaden. Upphandlingsunderlaget för gruppbostaden har stämts av med
brukarorganisationen FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning).
Representanter från organisationen har getts möjlighet att ta del av lokalbeskrivningen och har
lämnat sina synpunkter. Förvaltningen har därefter genomarbetat dokumentet ytterligare för
att justera underlaget baserat på delar av FUBs synpunkter. De justeringar som gjorts gäller
bland annat lägenhetsstorlek, inredning/utrustning mm. Upphandlingsunderlaget är inget
ramprogram utan en lokalbeskrivning av de krav som kommunen ställer vid upphandling av
gruppbostaden i Nordtag.
Vid upphandlingen kommer krav ställas på att exploatören ska hantera frågor inom social
hållbarhet. Detta som ett led i det fortsatta arbetet tillsammans med exploatörer och
fastighetsägare som är villiga att hantera sociala frågor som en del av sitt hållbarhetsarbete. I
samband med exploateringar av kommunal mark finns möjlighet att hantera socioekonomiska
värden. Exploatörer som bygger kan söka statliga investeringsstöd för hyresrätter. En av
förutsättningarna är att ett antal lägenheter för sociala boenden erbjuds till kommunen.
Socialt boende innebär att kommunen hyr in bostäder som sen hyrs ut med
andrahandskontrakt till personer som bedöms ingå i av rättspraxis definierade målgrupper för
bistånd med boende. I den praxis som uppstått utifrån domar i förvaltningsdomstolarna
definieras olika former av social problematik som kombination med till exempel betalningsanmärkningar och tidigare hyresskulder till hyresvärdarna gör att man på egen hand inte kan
ordna boende. De andrahandskontrakt som uthyrningen bygger på ser olika ut beroende på
vilken typ av problematik som föreligger.
I samband med upphandlingen i Nordtag kommer krav ställas på exploatören att kommunen,
utöver hyra av en gruppbostad, ska få tillgång 12,5% av hyreslägenheterna för att sen upplåta
dem socialt kontrakt. Procentsatsen följer Boverkets föreskrifter för investeringsstöd till
hyresrätter som byggherrar kan ansöka om via Länsstyrelsen. De hyreslägenheter som
kommunen hyr ska senare kunna gå att omvandla till förstahandskontrakt för hyresgästen när
denne kan godkännas som hyresgäst hos hyresvärden.
Tilldelning i upphandlingen kommer att ske baserat på lägsta årshyra för gruppbostaden,
kravspecifikationen på gruppbostaden, kravet på hyresrätter för social hållbarhet samt viktning
av mjuka värden för hyresbostäderna/kvarteret. Mjuka värden kommer bland annat att handla
om variation av bostäder, utemiljö, hållbarhet och arkitektonisk kvalitet.
Priset på marken kommer inte att vara ett utvärderingskriterium utan den kommer föreslås
överlåtas till fast pris enligt oberoende värdering. Överlåtelse kommer först att ske efter
genomförd upphandling och när politiskt beslut fattats om tilldelning, hyresavtal och
marköverlåtelseavtal.
Det innebär att efter genomförd upphandling kommer förvaltningen att ta upp ärendet för
politisk behandling igen. Ärendet kommer då att innehålla förslag till beslut vilken exploatör
som föreslås tilldelas upphandlingen och som ska erbjudas att teckna hyresavtal och
marköverlåtelseavtal med kommunen. I det fall att för höga hyresnivåer inkommer i anbuden
eller att anbudsgivarna inte lever upp till kriterierna kan upphandlingen komma att
avbrytas/göras om.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Strategiskt mål nr 2, en trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet
Ur budgetdirektivet: Kommunens insatser syftar inom hela området trygghet och stöd,
funktionshinderomsorgen inkluderat, till att underlätta och stödja behövande att kunna leva
ett gott och tryggt liv och där den enskilde kan växa och bli mer självständig eller bibehålla sin
självständighet i sin vardag. Stödjande och trygghetsskapande insatser ska vara optimalt och
individuellt anpassade med målet att den enskilde i så hög utsträckning som de enskilda
förhållandena medger, kan känna att man står på egna ben med bibehållen personlig integritet.
Resultatmål nr 7: Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid
En ny gruppbostad i Nordtag bedöms bidra till ovanstående två mål.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Projektet i Nordtag har en tydlig målsättning gällande såväl miljömässig, social som ekonomisk
hållbarhet. Bostadsområdet en tydlig miljöinriktning och krav har ställts på exploatörerna i
samband med markanvisning. Bostäder med olika upplåtelseform/specialanpassade bostäder
ska bidra till social hållbarhet. Ärendet bedöms framförallt mot mål nr 11 i Agenda 2030,
hållbara städer och samhällen.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Ur ”Riktlinjer för markanvisning, exploateringsavtal och medfinansieringsersättning,
KS2019/0931.”
”Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning med kommunens resurser och
tillåter inte stöd till enskild näringsidkare, utom då synnerliga skäl föreligger för kommunens
del. Det innebär att en överlåtelse av mark under marknadspris därför som huvudregel är
otillåtet. Det är vidare även att betrakta som ett olagligt statsstöd enligt Europeiska unionens
statsstödsregler. Kommunen ska därför alltid vid försäljning av kommunal mark säkerställa att
marken säljs till marknadspris. Försäljningen av marken i Nordtag bedöms stödjas av
kommunens antagna styrdokument; markanvisning, exploateringsavtal och
medfinansieringsersättning, (KS2019/0931).
I enlighet med ”Policy för fastigheter och exploatering, KS2019/1444” ska
lokalförsörjningen för de kommunala verksamheterna handla om en låg driftkostnad över tid
och långsiktiga planeringsförutsättningar. Driftformer och ägandeformer som stödjer detta ska
eftersträvas. Det innebär att verksamhetsbehov kan lösas genom egen verksamhet i inhyrd
lokal eller egen verksamhet i egenägd lokal. Kärnverksamhetens behov/åtaganden kan också
lösas genom köp av plats eller fristående huvudmannaskap. Utifrån verksamhetens
förutsättningar och behov ska olika alternativ prövas. Grundläggande är att kommunen ska
eftersträva låga totala driftkostnader och tillvarata sitt fastighetskapital effektivt. Låg total
driftkostnad nås genom ändamålsenliga och verksamhetseffektiva lokaler, varsamhet med
investeringsmedel samt val av material och installationer som ger låga drift- och
underhållskostnader över tid.
I majoritetens finanspolitiska ramverk anges att graden av extern finansiering ska öka för att
minska framtida skuldbörda. ”Investeringar i kärnverksamheten prövas enligt finanspolitiskt
ramverk”. Vid nya investeringar inom kommunens verksamheter ska det eftersträvas
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samarbete med externa intressenter. När externa intressenter finns skall alternativen
kommunal investering och extern investering utvärderas ur ett driftkostnadsperspektiv och det
ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet skall väljas. Analysen ska fokusera på
finansieringsalternativ och driftkostnadskonsekvenser. Utgångspunkten är att alltid uppnå
lägsta driftkostnad över tid, med likvärdig service. Vid framtagandet av ett hyresavtal mellan en
extern hyresvärd och kommunen ska löpande jämförelser göras mellan hyror för
egenproducerade objekt i kommunen och andra alternativa lösningar, tex annan extern
inhyrning som genomförts de senaste åren.
I enlighet med Kungälvstrions budgetdirektiv 2021-2022 ska Kommunstyrelsen skall följa
Kommunfullmäktiges program för Social hållbarhet, varför det är viktigt att det byggs
bostäder för alla grupper i samhället och att alla, inte minst unga ges möjligheter till bostäder.
Den politiska uppdragsgivaren ser positivt på att kommunen aktivt eftersträvar samarbeten
med bostadsföretag som med hjälp av de befintliga statliga subventionerna bygger billiga
hyresrätter.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Det finns ett behov av hyresrätter i kommunen. En markanvisning till en exploatör som
bygger hyresrätter bidrar till fler hyreslägenheter i ett populärt bostadsområde med goda
kommunikationer. Att anvisa för byggnation av hyresrätter bidrar till att det kommer att finnas
bostäder med blandade upplåtelseformer.
När det gäller LSS-boenden är den generella trenden att allt fler vill bo i ordinära bostäder med
stöd i hemmet och i grupp- och servicebostäder som är så lika ett ordinärt boende som
möjligt, men med närhet till personal. Genom inhyrning av en gruppbostad kan personer med
biståndsbeslut om bostad med särskild service (LSS) erbjudas ett boende som är anpassat för
deras behov men ändå bo i ett flerbostadshus i ett bostadsområde. Eventuella nackdelar med
att placera gruppbostaden i flerbostadshus ska elimineras genom utformning och byggnadstekniska förutsättningar. En ny gruppbostad med hög tillgänglighet, brandsäkerhet mm
bedöms bidra till en god bostadsmiljö för de boende och en bra arbetsmiljö för medarbetarna.
Konkurrensutsättning av markanvisning för hyresrätter och hyresnivån för gruppbostad
innebär också varsamhet med skattemedel. Kommunen tilldelar till den som både uppfyller
kriterierna och har en attraktiv hyresnivå. Intresset från exploatörer har varit stort i Nordtag
och genom detta förfarande erbjuds både lokala, regionala och nationella bostadsaktörer att
delta i anbudsgivningen. Flera exploatörer har uttryckt att kombinationen med anvisning av
bostäder och inhyrning av gruppbostad ger dem bättre förutsättningar att lämna en attraktiv
hyra till kommunen då de kan hantera sina kostnader när det blir ett större projekt.

Ekonomisk bedömning
I enlighet med budgetdirektiv 2021–2022 eftersträvas ett utvidgat samarbete med externa
investerare och externa utförare inom välfärden när det är ekonomiskt hållbart och ur
kvalitetsperspektivet försvarbart. Vid behov av nya investeringar i lokaler för kommunens
verksamheter finns möjligheten att samarbeta med externa fastighetsägare. När externa
intressenter finns måste alternativen kommunal investering och extern investering
utvärderas ur ett långsiktigt driftkostnadsperspektiv. Utgångspunkten är att alltid uppnå lägsta
driftkostnad över tid, med likvärdig service.
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Behovet av kommunala investeringar i lokaler är stora de kommande åren. En del lokalbehov
inom kärnverksamheten föreslås därför lösas genom att extern part som bygger lokaler och hyr
ut till kommunen. Förvaltningen har i uppdrag att i enlighet med budgetdirektivet att
planeringen för LSS-bostäder ska finnas med i planeringen av nya bostadsområden.
Investeringsprogrammet KS2020/1019, antaget hösten 2020 innehåller därför förslag på
lösningar där kommunen hyr in en del av behovet av LSS-bostäder.

Hyresnivån för gruppbostaden ska vara ett avgörande kriterium vid upphandlingen.
Nivån på hyran kommer att jämföras med både kommunala boenden som är byggda i egen
regi och andra inhyrningar. Vad som ingår i hyran och hyresperiod kommer att regleras i ett
hyresavtal. Ett utkast till hyresavtal kommer att bifogas upphandlingen.
I antaget investeringsprogram (KS 2020/1019) redovisas de förväntade totala
driftkostnadseffekterna från planerade kommunala investeringar, inhyrningar samt planerade
köp av platser. Dessa driftkostnader inkluderar både kapitaltjänstkostnader, kostnader för
verksamhetsdrift, hyror mm. Prognosen för kommande driftkostnader beräknas med hjälp av
nyckeltal/procentsatser. Inhyrning av gruppbostad i Nordtag ligger med i antaget
investeringsprogram och dess driftkostnadseffekter finns med i prognosen. Dessa kommer att
hanteras i kommande budgetprocesser.
Priset på marken grundas på en oberoende värdering. Marköverlåtelseavtalet kommer att ge
kommunen möjlighet att häva köpet alternativ kräva vite i det fall exploatören inte fullgör sina
åtaganden i marköverlåtelseavtalet. Till upphandlingen kommer ett utkast till
marköverlåtelseavtal bifogas. Marköverlåtelseavtalet reglerar köpeskilling, marköverlåtelse,
hävning, vite och andra fastighetsrättsliga frågor. Marköverlåtelseavtalets innehåll går i linje
med exploateringskalkylen för projektet.
Efter genomförd upphandling kommer förvaltningen att återkomma med förslag till beslut
rörande tilldelning, marköverlåtelse och inhyrning av gruppbostad. I samband med detta
kommer redovisning av hyresnivåer för gruppbostad och intäkter för markförsäljning att
redovisas.
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Förslag till beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en kombinerad upphandling av
gruppbostad och markanvisning av bostäder i Nordtag (Område B,
Kastellegården 1:52, del av.)
2. Efter genomförd upphandling ska tilldelning, marköverlåtelseavtal och hyresavtal
beslutas politiskt.
3. Markanvisningstävling från 2017 (KS2016/2111) stängs.
4. Förvaltningen får i uppdrag att försälja det sista icke anvisade markområdet
(område D) i Nordtag via markanvisningstävling alternativt anbudsförfarande.

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
Expedieras till:
Daniel Markänger
Carl Adiels
Åsa Berglie
För kännedom till:
Pia Jakobsson

Andes Holm
Sektorchef Samhälle och Utveckling
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SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGET
Syftet med detaljplanen är att planlägga området för att möjliggöra nybyggnation av cirka 400 bostäder i stadsdelen Björkås
i Ytterby, och stärka kopplingen till Ytterby station. Bostadsområdet bedöms få en ökad variation av bostäder och
underlätta boendekarriär inom stadsdelen. Ny bebyggelse utvecklar marken för närservice och bedöms även medföra ökad
trygghet då relativt öde parkeringsytor ändras. Förslaget intensifierar markanvändningen, tar ett mindre område
naturmark i anspråk, men bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan. Planen innebär en förtätning av området med
flerbostadshus med blandade upplåtelseformer samt parhus. Detaljplanen möjliggör också för nya målpunkter och torg i
området för en mittpunkt där möten främjas. Detaljplanen syftar även till att skapa goda rekreations- och lekmiljöer.

INFORMATION
En detaljplan är ett juridiskt dokument som styr hur marken får användas för ett område inom kommunen, exempelvis
för bostäder, kontor, handel eller industri. Detaljplanen får även reglera placering, utformning och utförande. En
detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan.
Planbeskrivningen
(denna handling), som inte är juridiskt bindande, ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd.
Detaljplanen omfattar följande handlingar:
Planhandlingar:
• Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet)
• Undersökning av betydande miljöpåverkan
• Grundkarta
Utredningar:
•
•
•
•
•

•
•

Naturvärdesinventering, Naturcentrum, 2019-12-13
Geoteknisk och bergteknisk utredning, Cowi, 2020-02-05
Trafik- och mobilitetsutredning, Sigma Civil 2020-09-18
VA- och dagvattenutredning, Markera, 2021-01-29.
Invånardialog, AL Studio ihop med Förbo och Kungälvs kommun 2020-02-05
Arkeologisk utredning, Bohusläns museum.
Solstudie, Liljevall arkitekter

Handlingarna (förutom fastighetsförteckningen) finns på Kungälvs kommuns hemsida under planprocess och byggnation:
www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/aktuella-planer/
Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll samt övriga handlingar finns i Kungälvs Stadshus,
adress: Ytterbyvägen 2, Kungälv. För information om planförslaget Stadshuset, kontakta Kundcenter på telefonnummer
0303 – 23 80 00.
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Handläggning
Arbetet med denna detaljplan påbörjades september 2019 då projektdirektiv färdigställdes och godkändes av planchef.
Den handläggs med utökat förfarande i enlighet med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Förslaget är förenligt med
översiktsplanen. På grund utav många berörda hyresrätter och att delaktighet i processen är viktigt ur social synpunkt sker
därför också dialoger utöver den vanliga detaljplaneprocessen.

Planprocessen vid ett utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900, i dess lydelse efter 1 januari 2015. Aktuellt
skede markerat med orange. Källa: www.boverket.se
Medborgardialog

Som en del av planarbetet har AL Studio, på uppdrag av Förbo och Kungälvs kommun, genomfört en dialog med de
boende i Björkås, ca 20 personer deltog och alla boende fick inbjudan via post i brevlådan. I dialogarbetet har befintliga
stråk, kopplingar och uppskattade platser identifierats tillsammans med områden som upplevs som otrygga. Som en del av
processen kartlades även önskemål kring förbättringar av området. Utöver detta har de boende haft möjlighet att komma
med inspel och tankar kring hur en förändring av antalet parkeringsplatser i området påverkar dem, om det finns faktorer
som kan bidra till valet att inte ha egen bil samt vad som kan underlätta vardagen om man inte har bil. Resultatet av
dialogarbetet har sammanställts i en rapport, som återfinns som en bilaga till planhandlingarna. Rapporten har varit ett
viktigt kunskapsunderlag i utarbetandet av planförslaget. Flera av de synpunkter som framkommit är sådant som inte kan
hanteras eller säkerställas i en detaljplan men är viktigt underlag till Förbos utvecklingsarbete i området. De synpunkter
som rekommenderas att bearbetas i planförslaget är:
•

Tryggare genare stråk.

•

Bättre belysta gångstråk genom nya bostäder längs med gång och cykelvägar.

•

Bevara grillplatser och ytor mellan gårdarna.
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syfte
Syftet med planen är att möjliggöra nybyggnation av cirka 400 bostäder i stadsdelen Björkås i Ytterby, som ska utformas
med god gestaltning och samverkan med befintlig bebyggelse.
Syftet med planen är även att möjliggöra ökad service i området och att sammanlänka den nya bebyggelsen med det
befintliga Björkås och stärka kopplingen till Ytterby station genom gena, tydliga och säkra stråk. Den nya bebyggelsen ska
möjliggöra fler boendeformer som anpassas till områdets förutsättningar. Viktigt att beakta i planarbetet är bebyggelsens
gestaltning och möte med intilliggande bostadsbebyggelse samt trygghetsaspekten i den tillkommande miljön.

Huvuddrag
Detaljplanens huvuddrag innebär en möjlighet till förtätning av Björkåsområdet med tillbyggnad av befintliga
flerbostadshus, nybyggnad av flerbostadshus och nybyggnad av radhus/parhus. Inom planområdet föreslås 21
flerbostadshus i 2–7 våningar med totalt cirka 380 lägenheter. Planförslaget ger även möjlighet att uppföra ett nytt torg
med service. På plankartan regleras bostadshusens placering och utformning. Detaljplanen innebär att västra delen av
planområdet planläggs för bostadsändamål och att bostadshus upp till sju våningar kan uppföras inom området. I den
centrala delen planläggs för service och torg samt bostäder i upp till 2–7 våningar. På befintliga parkeringar mittemot
torget planläggs det för lamellhus i 4 våningar. I norr planläggs för flerbostadshus i 2–7 våningar längs ena sidan av en ny
kvartersgatan och för parhus på andra sidan den nya gatan. Sammantaget bedöms ett 380-tal bostäder och service på cirka
350kvm LOA kunna uppföras inom planområdet. Dessutom planläggs befintlig förskola så att den blir planenlig men
också möjliggör för en annan framtida användning för en större flexibilitet. En del av tidigare kvartersmark planläggs som
naturområde. Ny gång- och cykelväg möjliggörs längs delar av Hällebergsgatan.
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PLANDATA

Figur 2 Inom grönt område syns detaljplaneområdet, beläget precis norr om Ytterby station i Kungälvs kommun.

LÄGESBESTÄMNING
Planområdet ligger i centrala Ytterby och omfattar fastigheterna Baljan 1–3, Kastellegården 1:379, Ytterby-Tunge 2:89 och
delar av fastigheterna Ytterby-Tunge 2:66, 2:72, s:8 och Kastellegården 1:49 och 1:284.
Norra delen av planområdet är idag obebyggt och utgörs främst av skog och sly. Södra delen av område lutar ganska kraftigt
och detta område utgörs av berg och natur. I direkt anslutning till planområdet ligger några enbostadshus i söder. Genom
området går Hällebergsgatan som kommer ligga kvar i befintligt läge.

AREAL
Planområdet omfattar cirka 14 hektar.

Markägoförhållanden
Fastigheterna Ytterby-Tunge 2:66 och Kastellegården 1:49 och 1:284 ägs av Kungälvs kommun. Övriga fastigheter är
privatägda. Förbo är den största fastighetsägaren i området och äger Baljan 1, 2 och 3 samt Kastellegården 1:379. För en
fullständig beskrivning se under GENOMFÖRANDEDELEN.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
KOMMUNALA BESLUT
-

Beslut om planbesked KS2018/1483 2019-05-07

ÖVERSIKTSPLAN
Översiktsplanen för Kungälvs kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2012-01-19, anger för aktuell plats möjligt
förtätning/omvandlingsområde. Aktuell plats ligger även inom tätortsavgränsningen för Kungälv-Ytterby. I anslutning till
aktuellt område finns ett i gällande Översiktsplan (ÖP 2010) utpekat närströvområde. Enligt översiktsplanen ska nya
områden främst tillkomma i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och i så stor utsträckning som möjligt ska befintlig
infrastruktur utnyttjas. I centrala Ytterby eftersträvas en bebyggelseutveckling med sammanhållen bebyggelse och korta
avstånd. Ytterby bör i första hand växa genom kompletterande bebyggelse i de centrala delarna. Framför allt i de
stationsnära lägena bör en hög bebyggelsetäthet eftersträvas. Ytterbys roll som väl integrerad del av centralorten ska bestå
och förstärkas. Översiktsplanen anger att planområdet ligger inom Tätortsavgränsningen av serviceort Kungälv, Ytterby,
Kareby. Aktuellt förslag till detaljplan överensstämmer till största del med Översiktsplan 2010 samt överensstämmer fullt
med förslag till ny fördjupad översiktsplan för Ytterby.
I översiktsplanen beskrivs att för tidigare icke ianspråktagen mark bör en försiktighet bör råda mot att ta grönytor

eller naturmark i anspråk för bebyggelse. I Kungälv-Ytterby går det dock att finna ytor och områden som har ett
lågt värde utifrån rekreation och stadsbildsmässigt perspektiv. Kompletterande bebyggelse på vissa av dessa ytor
kan bidra till att knyta samman olika delar av orten och ibland öka tryggheten på avsides belägna stråk.
”Grönplan för Kungälvs kommun” utgör ett bra underlag för beslut i dessa frågor. Samråd med boende i ett
tidigt skede är också alltid värdefullt för att kartlägga hur en grönyta används eller har för betydelse i övrigt.

Översiktsplanen föreslår att pröva möjligheten att med bostäder knyta samman Björkås med stationen och på så sätt skapa
en trygg förbindelse. Blandade boendeformer lyfts också, samt risken med delvis norrläge.

Figur 3 orangea områden föreslås i ÖP 2010 för nybyggnation. Område 4 ligger delvis inom nu aktuellt planområde.
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Figur 4 Utsnitt ur Översiktsplanen ÖP 2010. Röt område visar Planavgränsning.

Avvikelser från översiktsplanen

Delar av planområdet utmed Hällebergsgatan ligger inom område som enligt översiktsplanen anger närströvområde. En
yta inom detta område förslås för bostadsändamål, som idag till största delen är parkering. Det större naturområdet
mellan gång- och cykelvägen och Tornhaga villabebyggelse kommer fortsatt vara tillgängligt för rekreativa ändamål och
inga rekreationsvärden bedöms påverkas negativt. Ökat bostadsbyggande är av stort allmänt intresse. Planförslaget
överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Ytterby som ersätter Översiktsplanen inom sin avgränsning.
FÖP för Ytterby antogs 2021-04-15. När detaljplanen påbörjades gällde ÖP 2010. Sedan har FÖP Ytterby tagits fram
och är nu antagen. Därför utgör detaljplanen ingen avvikelse.
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FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR YTTERBY

Kommunen arbetar för närvarande med en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Ytterby som utreder möjligheter till
förtätning och nybyggnation av bostäder och verksamheter i och i anslutning till aktuellt område. FÖP Ytterby har varit på
granskning och antagande planeras under 2021. Den fördjupade översiktsplanen kommer efter antagande att ersätta
översiktsplan 2010 för aktuellt planområde. Aktuellt förslag till detaljplan överensstämmer med FÖP Ytterby.
I FÖP Ytterby föreslås bland annat att bostäder byggs på Porteberget, sydöst om aktuellt område. Hällebergsgatan
kommer i samband med en sådan exploatering att förlängas upp på Porteberget. I arbetet med FÖP:en föreslås också
kopplingarna till stationsområdet att stärkas med nya gång- och cykelstråk för att öka tillgängligheten till goda
kollektivtrafikförbindelser och den service som finns i centrala Ytterby. Norr om aktuellt område pekar den
grönstrukturplan, som tagits fram som underlag till FÖP:en, ut ett viktigt grönstråk. Detta område innefattar även
lågpunkter och föreslås användas som översvämningsyta vid kraftig nederbörd.
Detaljplanen följer ambitionerna i Fördjupad Översiktsplan för Ytterby.

Figur 5 Brunt område visar centrumbebyggelseförtätning den så kallade ”Urbana zonen”. Utsnitt från FÖP granskningshandling.

FÖP Ytterby har tagit fram riktlinjer för Björkås detaljplaneområde vilka är:

•

Komplettera med i huvudsak bostäder av olika bostadstyper och upplåtelseformer.

•

Gena trygga stråk ska skapas mot stationsområdet.

•

Vid detaljplaneläggning ska utfarter mot Hällebergsgatan och Hällebergsgatans anslutning till Marstrandsvägen
särskilt studeras. Anslutningen till Marstrandsvägen har inte studerats vidare i denna detaljplan utan

korsningen ska ses över i angränsande detaljplan Ytterby-Tungs på andra sidan Marstrandsvägen.
Gatuområdet har utökats i Björkås detaljplan för att möjligöra framtida korsning som tar större mark i
anspråk.
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Figur 6 Utsnitt från Grönstrukturplanen FÖP Ytterby.

Björkås naturområde norr om planområdet har värdeklass: C. Området fungerar som bostadsnära grönområde, men är
delvis brant, snårigt och svårframkomligt. Fin utsikt på toppen, men med ett visst trafikbrus. I FÖP:en och i
grönstrukturplanens utvecklingsförslag benämns detta område Björkåsberget.
Det finns en utsiktsplats i området.
Detaljplaneförslaget går i linje med den fördjupade översiktsplanens intentioner om det gröna Björkåsstråket och förslaget
att ta hand om vatten i den nordvästra delen.
I översiktsplanen pekas delar av Björkås ut som närströvområde. Detta ändras i den fördjupade översiktsplanen och tas
bort.
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DETALJPLAN, OMRÅDESBESTÄMMELSER OCH FÖRORDNANDEN
För planområdet gäller följande detaljplaner:
Stadsplan för del av Kastellegården 1:55 m fl. Akt nummer 108, lagakraftvunnen 1969 som anger markanvändning område
för bostadsändamål och, garage, park med mera. Akt nummer 2018 går in i planområdet vid Hällebergsgatan. På områdena
som föreslås för ny bebyggelse anges i gällande detaljplan i huvudsak bostadsändamål med ”mark som icke får bebyggas”
(prickmark) eller område för garageändamål. För befintlig bostadsbebyggelse finns bestämmelser om högsta våningsantal,
som i dagsläget är maximalt utnyttjade.
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BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
Bostadsförsörjningsprogram för Kungälvs kommun 2020–2022 redovisar övergripande strategier för bostadsförsörjningen
samt planeringsberedskapen för nya bostäder. Bostadsbyggnationen under perioden ska främst ske inom tätorterna.
Bostadsbebyggelse ska ske med hög täthet, fokuserat på attraktivitet i befintliga miljöer eller i anslutning till befintlig
infrastruktur så som kollektivtrafik, gång- och cykelstråk, väg, VA.
En förtätning och omvandling av Björkås ger ett betydande ökat antal lägenheter i ett centralt läge, med närhet till handel,
service, kollektivtrafik och grönområden. Det bidrar till Göteborgsregionens bostadsförsörjning på ett hållbart sätt och
tillskapar nya bostäder i blandade upplåtelseformer som inte finns på platsen idag.

GÖTEBORGSREGIONENS STRUKTURBILD
Göteborgsregionens kommunförbund (GR), där Kungälv, Göteborg och elva andra kommuner ingår, är överens om hur
den regionala strukturen ska utvecklas. En sammanfattande strukturbild som visar huvuddragen i regionens fysiska
strukturer har skapats. Strukturbilden ligger till grund för det gemensamma arbetet med att utveckla en långsiktigt hållbar
struktur i regionen. Utvecklingen ska ske utifrån kärnan, stadsområdet, huvudstråken, kustzonerna och de gröna kilarna.
Kungälvs kommun är en del av det norra huvudstråket. GR:s mål är att stärka huvudstråken för att alla delar av regionen
ska bli långsiktigt livskraftiga. Utvecklingen ska ske med stöd av attraktiv och kraftfull pendel- och regiontrafik. Den
aktuella detaljplanen är förenlig med strukturbildens mål.

Figur 7 Göteborgsregionens strukturbild.
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NATURVÅRDSPLAN
Naturvårds- och friluftsplan för Kungälvs kommun från år 2005 anger riktlinjer för kommunens naturområden som
innehar olika klassningar där hänsynsnivå 1 är mest känslig för påverkan. Naturvärdesklass 3 i den standardiserade
naturvärdesinventeringen motsvarar hänsynsnivå 2 i kommunens Naturvårds- och friluftslivsplan. Kommunens antagna
riktlinje för sådana områden är följande:
Omfattande exploatering i hänsynsnivå 2-områden får ej förekomma och mindre omfattande exploatering bör ej
förekomma med hänsyn till de höga natur- och/eller friluftslivsvärdena. Exploatering i närheten skall ske med hänsyn till
naturvårds- och friluftslivsvärdena.

FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN
Enligt plan- och bygglagen 2 kap ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid prövningen av lämpligheten
av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap miljöbalken ska
tillämpas.
Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och
vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken.

Miljömål
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvaliteter som vår miljö och våra
gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt hållbara på sikt. Kungälvs kommun har arbetat för
att bryta ner och lokalt anpassa de nationella miljömålen. Kommunen har tagit fram rapporten ”Kungälv kommuns lokala
miljömål” (reviderad februari 2010). Av de lokalt anpassade miljömålen är följande särskilt angelägna för planförslaget:
God bebyggd miljö
Rikt växt- och djurliv
Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
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Undersökning av betydande miljöpåverkan
En kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program ska tidigt under processen undersöka om genomförandet
av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (6 kap. 5 miljöbalken (MB)). Undersökningen ska innebära
att kommunen (1.) identifierar omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, och (2.) samråder i
frågan med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli
berörda av planen eller programmet. Särskilda föreskrifter om de omständigheter som avses har meddelats (6 kap. 6 § MB)
i miljöbedömningsförordningen. Undersökningen bidrar till att integrera miljöaspekter i planen eller programmet, vilket i
sin tur i främjar en hållbar utveckling.
Om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning
utföras (6 kap. 3 § MB).
Om genomförandet av åtgärderna inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och en strategisk miljöbedömning
inte ska göras, ska skälen för bedömningen i frågan anges i planbeskrivningen (4 kap. 33 § (4.) och 33 b § Plan- och
bygglagen (PBL)).
Undersökning av betydande miljöpåverkan (identifiering av omständigheter och samråd) har utförts. Länsstyrelsen inkom
med samrådsyttrande 2019-12-12. Kommunen har i särskilt beslut, USU 2021-xx-xx, avgjort att genomförandet av
åtgärderna inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, och i beslutet redovisat de omständigheter som talar för
eller emot det. Beslutet har gjorts tillgängligt för allmänheten (6 kap. 7 § MB). Beslutet får inte överklagas (6 kap. 8 § MB).

Kommunens bedömning
Kommunen bedömer att genomförandet av förslaget inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen
delar kommunens bedömning.
Ingen strategisk miljöbedömning har utförts, och ingen miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Planens konsekvenser
bedöms kunna hanteras inom ramen för ordinarie planprocess.
Detta med hänsyn till detaljplanens förutsättningar och dess påverkan på människors hälsa, miljö och hushållning av mark
och vatten.
Planen bedöms ej påverka Natura 2000-området. De frågor och risker som framkommit i undersökningen av betydande
miljöpåverkan bedöms kunna hanteras inom ramen för detaljplanarbetet. Detta gäller bl.a. en eventuell begränsad påverkan
på miljökvalitetsnormer för luftkvalité, risk för ökad avrinning av dagvatten från planområdet i samband med byggnation,
översvämningsrisk, buller, fornlämningar, ras- och skredrisker etc. Ett genomförande av planen bedöms därmed inte
innebära att enskilda eller kumulativa effekter medför betydande miljöpåverkan.
I den aktuella detaljplanen bedöms främst följande miljömål beröras: God bebyggd miljö, Frisk luft, Ett rikt växt- och
djurliv samt Begränsad klimatpåverkan. Inga riksintressen eller andra områden med särskilda naturintressen berörs. Inga
tidigare kända fornminnen förekommer inom planområdet, dock flertalet i nära anslutning till planområdet. I
detaljplanearbetet kommer miljöfrågor relaterade till ovan nämnda miljömål att hanteras.
Kommunen bedömer att redovisad användning kan anses vara den ur allmän synpunkt mest lämpliga, utifrån
planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Detaljplanen innebär tillskapande av flerbostadshus och
radhus/parhus i ett befintligt bostadsområde som i dagsläget är bebyggt med flerbostadshus. Kringliggande bebyggelse
utgörs av detaljplanelagda flerbostadshus och småhusbebyggelse.
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De tillskapade nya byggnaderna för bostadsändamål nyttjar främst befintlig infrastruktur. Platsen är belägen nära
kollektivtrafik, Ytterby station. Gång och cykelvägar i direkt anslutning leder till centrala Ytterby och vidare till Kungälv.
Förtätning genom flerbostadshus och radhus/parhus medför endast marginellt tillskott av luftföroreningar.
Undersökningen om betydande miljöpåverkan har kommit fram till att det är viktigt att belysa följande frågor som
kommer att studeras vidare inom ramen för detaljplanearbetet:
• Arkeologi
• Naturvärden
• Buller
• Risk (närhet järnväg, kraftledningar)
• Trafik
• Dagvatten/skyfallshantering
• Geoteknik
• Solförhållanden

Riksintressen (3 kap MB)
Bohusbanan, som finns ca 150meter från planområdet är riksintresse för kommunikationer. Cirka 500 meter söder om
planområdet finns riksintresse för kulturmiljövården, Kastellegården - Ragnhildsholmen.
Inga riksintressen bedöms påverkas av planförslaget.
Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och
vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken.

Avvägningar enligt Miljöbalken
Riksintressen (4 kap MB)
Planområdet ingår inte i område för riksintresse eller Natura 2000 enligt 4 kap MB.

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt
inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i
fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.
Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas inom områden
som kan komma att beröras eller påverkas av aktuell planläggning. I dagvattenutredning (Markera, 2021-01-12) har gjorts
för planområdet anges att MKN vatten inte bedöms påverkas. Så länge utredningens rekommendationer följs.
Bullerutredning har inte gjorts för planen.

Biotopskydd (7 kap 11 § MB)
En naturvärdesinventering har gjorts för planområdet (Naturcentrum AB, 2019-12-31). Inga delar av inventeringsområdet
utgörs av jordbruksmark, därigenom har inga objekt bedömts omfattas av generellt biotopskydd enligt miljöbalken 7 kap
11§ och förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.
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Vattenverksamhet (11 kap MB)
Vid Marstrandsvägen, precis där Hällebergsgatan börjar, finns ett markavvattningsföretag, med benämningen Guddehjälm
mfl. DF 1922. Markavvattningsföretaget bedöms inte påverkas negativt av planläggningen då inga åtgärder med
bäcken/diket som markavvattningsföretaget förvaltar, ska utföras, inte heller andra dagvattenåtgärder inom det området
planeras. Inga åtgärder planeras vid korsningen Hällebergsgatan och Marstrandsvägen i denna detaljplan. Dock kan
planläggningen påverka vattenföringen i bäcken genom förändrad dagvattenhantering inom planområdet innan avledande
till bäcken. För att se markavvattningsföretagets utbredning, se blåskrafferat område på kartan nedan.
Inga objekt som omfattas av generellt biotopskydd finns i inventeringsområdet då inga delar av inventeringsområdet
utgörs av jordbruksmark.

Figur 8 Blått skrafferat område visar på befintligt Markavvattnignsföretag inom planområdet. Gröna området visar på kommunalägd mark.
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FÖRUTSÄTTNINGAR & FÖRÄNDRINGAR
Geotekniska och bergtekniska förhållanden
Förutsättningar

Inför framtagandet av detaljplanen har en geoteknisk och bergteknisk utredning utförts (COWI AB, 2020).
Undersökningen visar att jordlagerföljden inom detaljplaneområdet huvudsakligen utgörs av friktionsjord som vilar på
berg alternativt berg i dagen. Friktionsjordens mäktighet bedöms variera mellan cirka 0 och 3 meter.
Lokalt inom områdets norra delar finns förekomst av lera som via ett lager av friktionsjord vilar på berg. Lerans mäktighet
bedöms variera mellan cirka 1 och 16 meter.
Stabilitetsförhållandena bedöms vara tillfredställande för befintliga förhållanden och planerad byggnation. Inom området
längst i nordöster, där det finns höga naturvärden får ingen förändring av markytans nivå ske utan vidare geoteknisk
utredning.
Planområdet utgörs av ett utbrett höjdparti med befintlig bebyggelse, omgivande av sluttande terräng. De obebyggda
delarna av området utgörs övervägande av slänter med varierande lutning och riktning. Vegetationen består huvudsakligen
av gräsytor, lövskog, buskar och sly. Markytans nivå varierar inom området mellan cirka +10 och +42.

Figur 9 Topografi i de nordliga delarna av området (COWI AB, 2019-11-19)

De norra och västra delarna av området har en varierande topografi med både skogbeväxt fastmark med berg i dagen och
ett låglänt område med grönområden och befintliga gator. Den västra delen av området utgörs i norr av slänter med
skogsmark och ställvis berg i dagen och i söder av grässlänter. Släntlutningen är brantast i söder, med en medellutning på
ca 1:5 till 1:6, för att sedan flackas ut norrut till en medellutning på ca 1:8.
Bergmassan i undersökningsområdet består enligt SGU:s kartvisare främst av tonalit-granodiorit med gnejsig struktur.
Huvudspricksystemet inom området är brantstående sprickor med en strykning/stupning (S/D) på omkring 260°/70 80°. Övriga förekommande, randomiserade sprickriktningar påverkar bergmassans tekniska egenskaper och stabilitet.
Den bergtekniska utredningen visar att bergarten i området utgörs huvudsakligen av en förhållandevis kvarts- och
kalifältspatrik, medel- till finkornig, ljusgrå granitisk gnejs. Fördelningen av bergarter och sprickor inom det undersökta
området är snarlika. Generellt utgjordes området av varierande topografi, där slänterna i huvudsak var flacka med
jordtäcke och träd. Berg i dagen utöver de områdena med jordtäcke och enstaka rundhällar observerades främst i den
södra delen, i närhet till förskolan och tillhörande parkeringsyta samt i den nordvästra delen. Färska brottytor och nyligen
nedfallna block har inte observerats i någon anmärkningsvärd omfattning vid fältarbetet. En del äldre block förekommer.
Blockutfall kan förekomma även om sprickriktningar i berget är förhållandevis gynnsamma för den storskaliga stabiliteten.
Utanför planområdet (nordvästra slänten) har redan nedrasade block observerats vid fältarbetet. Inga av dessa är närmare
planområdesgränsen än cirka 50 meter. Den befintliga situationen bedöms som tillfredsställande. Vibrationsalstrande
arbeten (ex. Sprängning) kan lösa ut ytterligare, mindre massrörelser. Inga befintliga eller planerade bostäder påverkas av
blockutfall.
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Figur 10 Utsnitt från bergteknisk utredning (COWI AB, 2019-12-20, rev 2020-02-27). De rosa prickmarkerade områdena markerar risk för
blockutfall..

Figur 11 Utdrag ur SGU:s berggrunds- och strukturgeologiska karta över aktuellt, rödmarkerat undersökningsområde (Källa SGU).

Stabilitetsförhållandena bedöms vara tillfredställande för befintliga förhållanden och planerad byggnation. Inom delområde
1 i den geotekniska utredningen (nordöstra delen av planområdet) bedöms kvicklera finnas och det är av yttersta vikt att
stabilitetsförhållandena kontrolleras vid lokala schakter eller om yttre belastningar eller topografiska förhållanden
förändras. Inom denna del kommer en ny lokalgata anläggas. Planområdet har minskat sedan utredningen gjordes och
Marstrandsvägen ingår inte längre i planområdet.
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Figur 12. Delområde 1 i den geotekniska utredningen där kvicklera bedöms finnas (COWI AB, 2019-12-20, rev 2020-02-27).

Ingen sättningsproblematik bedöms uppstå för planerad byggnation. Inom detaljplaneområdet bedöms planerad
byggnation grundläggas genom att bergytan schaktas fram och att grundläggning sker på packade fyllning på berg
alternativt plintar.
Den bergtekniska utredningen bedömer att planområdets branta bergsslänter ska beaktas vid närbelägna,
vibrationsalstrande arbeten, exempelvis sprängning. Bergsakkunnig ska rådfrågas innan vibrationer (exempelvis genom
pålning eller sprängning) eller påförande av laster större än 50 kPa närmare än 10 meter från bergsslänternas krön. Vidare
rekommenderas att det längs Hällebergsgatan utförs en riktad kontroll samt åtgärder avseende löst sittande block som
riskerar att rasa ner på befintlig väginfrastruktur.

Planförslag

Vid grundläggning av nya byggnader rekommenderas i den geotekniska utredningen att bergytan schaktas fram och att
grundläggning sker på packade fyllning på berg alternativt plintar.
Enligt gällande exploateringsförslag ska ungefär 1/3 av befintliga lamellhus utökas med ytterligare 1–2 våningar. Troligtvis
är befintlig bebyggelse grundlagd på berg alternativt packad fyllning. Ur sättningssynpunkt bedöms en tillbyggnad av
befintliga byggnader inte innebära nya sättningar. Huruvida byggnadens konstruktion hanterar en ytterligare last behandlas
inte inom utförd utredning.
Eftersom gällande exploateringsförslag är en tidig skiss, krävs ytterligare kontroll när hustyp och våningsantal är bestämt
för att en fullgod grundläggning ska kunna erhållas.
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Elektromagnetisk strålning
Förutsättningar

Det befintliga luftburna ledningsnätet i planområdet ger upphov till elektromagnetiska fält. Riktlinjerna för
säkerhetsavstånd ska följas och lovprövning ska ske i samråd med Vattenfall respektive Kungälv Energi. Med dessa
förutsättningar bedöms inte detaljplaneförslaget motverka att miljömålet Säker strålmiljö uppfylls.
Väster om planområdet finns en ledningsgata för en 130 kV regionnätsledning samt en kommunalägd ledning.
Regionnätsledningen, som är ledningen närmast planområdet, kräver från sin yttersta anläggningsdel 20 meters
skyddsavstånd av säkerhets- och underhållsskäl. Tillkommande bostäder ska i enlighet med översiktsplanen placeras så att
det elektromagnetiska strålningsfältet inte överskrider riktvärdet 0,2 mikroTesla. Vilket avstånd som krävs mellan ledning
och bostäder beror på spänning och maximal strömstyrka.

Planförslag

Inga nya bostäder planeras närmare än att översiktsplanens riktvärde om 0,2 mikroTesla klaras. Skyddsavståndet 20 meter
klaras med god marginal. De tre befintliga transformatorstationerna finns idag och utökas något och får ett E-omde. Tre
byggrätter för transformatorstation införs vid parkeringshus och parkering längs med Hällebergsgatan.
Transformatorstationer avger elektromagnetisk strålning. Riktvärdet för elektromagnetisk strålning som Kungälvs
kommun och Kungälvs energi förhåller sig till är 0,2 µT på platser där människor varaktigt vistas såsom bostäder eller
skolor. Forskningen kring elektromagnetismens hälsoeffekter vilar inte på fast grund men riktvärdet är en rimlig nivå i
beaktande av miljöbalkens försiktighetsprincip och de bakgrundsnivåer allmänheten normalt utsätts för. Befintliga
luftledningar i planområdets södra del kommer att grävas ner på annan plats, detta är en förutsättning för att kunna
exploatera i området.

Störningar och risker
Förutsättningar

Ytterby är ett stationssamhälle och Bohusbanan går i nordsydlig riktning öster om planområdet. Farligt gods fraktas på
järnvägen. Närmaste bostad inom planområdet ligger cirka 100 meter från järnvägen och är befintliga bostäder inom
Björkåsområdet.

Planförslag

För de befintliga flerbostadshus som ligger närmast järnvägen möjliggörs inte utbyggnation av nya bostäder, enbart en
mindre utökad byggrätt för att underlätta vid renovering och tillgänglighetsskapande åtgärder såsom installation av hiss och
förändring av trapphus. Komplementbyggnader såsom förråd och cykelparkering tillåts närmare järnvägen, dock som
närmast cirka 100 meter från järnvägen.
Befintliga bostäder inom planområdet ligger som närmast 100m ifrån järnvägen, dessa planläggs på nytt. De tillkommande
bostäderna genom förtätning ligger alla längre ifrån järnvägen än 150m. Björkås ligger på en bergsplatå på en högre nivå
än järnvägen vilket bedöms minska risken för påverkan från järnvägen.
Vid behov bedöms räddningstjänsten kunna angöra byggnader genom att köra in på kvartersmark och bostadsgårdar.
För planområdet har ingen bullerutredning tagits fram. Området ligger på sådant avstånd från Marstrandsvägen och
järnvägen att trafik- och järnvägsbuller från dessa inte bedöms överskrida bullerförordningens riktlinjer. För
Hällebergsgatan kommer viss trafikökning ske jämfört med idag. Bullerförordningens riktlinjer gäller för planområdet och
bedöms kunna följas.
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Förorenad mark
Förutsättningar
Med tanke på tidsperioden då Björkåsområdet exploaterades kan tjärasfalt förekomma i de äldre asfalterade ytor som nu
avses bebyggas. Tjärasfalt innehåller skadliga mängder PAH vilket innebär att den behöver omhändertas på ett säkert sätt.
Enligt avfallsförordningen (2011:927) utgör tjärasfalt farligt avfall. Bostadsområdet Björkås byggdes under efterkrigstidens
stora satsning på bostadsproduktion och bostäderna uppfördes med en för tiden tämligen typisk teknik. Husstommarna
utgörs av betongelement vilka sammanfogades och tätades med fogmassor. Sådana fogmassor har i vissa fall visat sig
innehålla miljögiftet PCB, ett ämne som användes mellan 1956 och 1972 då det förbjöds i byggmaterial på grund av sin
spridning och påverkan i naturmiljön. En inventering av fogmassor har utförts på Baljan-fastigheterna. Provtagningarna
har inte gett utslag på PCB och på adresserna Hällebergsgatan visar provtagningen som mest på ”spår av PCB” och någon
sanering har därför inte varit nödvändig att utföra. Gränsen för åtgärd av PCB-förekomst är 0,005–0,05 vikt% (Förordning
2007:19) och sanering ska utföras senast i samband med renovering ombyggnad eller rivning.

Planförslag

Vid arbete med asfalten i området bör provtagning eller bedömning av PAH-halten göras. En enkel första bedömning kan
göras med hjälp av ett spraytest där särskild märkfärg och UV-lampa används för att indikera tjärhaltig massa.
Några åtgärder för att åtgärda PCB-förekomst bedöms inte relevanta och påverkar därför inte detaljplanen.

Radon
Förutsättningar

En heltäckande kartering av markradon för Kungälv saknas. SGUs kartskikt Gammastrålning, uran visar fördelningen av
uran i den översta delen av berggrunden eller jordarterna. För Björkåsområdet visar kartskiktet låga strålningshalter.
Utifrån fältmätningar avseende radon som gjordes i den bergtekniska utredningen (Cowi, 2020) kan berggrunden inom
planområdet övergripande klassas som lågradonmark.
Under 2016 genomfördes långtidsmätningar av radonhalten i husen på Baljan-fastigheterna. Mätningarna som
konstaterade årsmedelvärde för inomhusluftens radonhalt genomfördes med hjälp av så kallad spårfilm i olika delar av
husen. Halterna som uppmättes var betydligt under referensnivån om 200 Bq/m3 i inomhusluften som inte bör
överskridas. Några radonsänkande åtgärder har därför inte varit aktuella att utföra.

Planförslag

Berggrunden i planområdet kan övergripande klassas som lågradonmark. Dock rekommenderas i den bergtekniska
utredningen (Cowi, 2020) att uppförandet av planerade byggnader utförs radonskyddande i enlighet med riktlinjer för
normalradonmark, då kostnaderna för sådana åtgärder är mycket begränsade i förhållande till nyttan. Det rekommenderas
även att tillfört material, t.ex. fyllnadsmassor, bör ha liknande eller bättre strålningsegenskaper än berggrunden, alltså att de
innehar antingen låg- eller normalradonklassning.
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Risk för skred/höga vattenstånd

Figur 13 Lågpunktskartering och skyfall (WSP 2017).

Förutsättningar
Planområdet är kuperat och inga nya allvarliga lågpunkter har identifierats som problematiska vid
kraftiga regn. I Översiktsplan för Kungälvs kommun, 2012, anges att golvyta för ny byggnation av samhällsviktiga
funktioner och sammanhållen bostadsbebyggelse alltid ska ligga ovan + 3,4 m och bör överstiga + 4,4 m. (Nivåer översatta
till höjdsystemet RH2000.) Marknivån inom planområdet varierar mellan cirka +12 m till +43 m (RH2000) och ligger
därmed över de nivåer som anges i översiktsplanen. Se vidare om skyfallshantering under rubriken ”Dagvatten och
skyfall". Konstruktionen behöver vara vattentät och tillfarter vara säkrade mot översvämning.

Planförslag

Planområdet ligger högt och påverkas därmed inte av höga vattenstånd. Tillfarten vid Marstrandsvägen är en lågpunkt som
kan riskera att översvämmas vid skyfall. Befintliga gårdsytor har flertalet lågpunkter som vid skyfall riskeras översvämmas.
Vid eventuell framtida ombyggnation av gårdsytorna rekommenderas att dessa höjdsätts så att avledning kan ske. Garagen
är exempel på anläggningar som måste skyddas från översvämning. Konstruktionen behöver vara vattentät och tillfarter
vara säkrade mot översvämning.
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Kulturmiljö & Fornlämningar
Förutsättningar
Det finns några tidigare kända fornlämningar inom planområdet och flera kända inom närområdet. Riksintresse för
kulturmiljövården finns strax söder om planområdet. Bohusläns Museum har gjort en arkeologisk utredning för området.
Befintliga bostäder i Björkås är tidstypiska från sin tid, se vidare under rubriken Byggnadskultur och gestaltning.

Planförslag

Planförslaget påverkar inga nu kända fornlämningar.
Utformning av planförslaget med placering av byggnader, volymer och höjder har som utgångspunkt att anpassas till
omgivningens förutsättningar och ta tillvara på de positiva delarna i den befintliga bebyggelsen. Det har gjorts genom att
reglera våningsantal och lämnat siktlinjer för nya och befintliga bostäder. Befintliga 70-tals lamellhus ligger kvar i sina väl
placerade ljusa luftiga lägen på höjden, men några av dessa föreslås byggas på eller ersättas.

Figur 14 Från Arkeologisk utredning i samband med detaljplanen,
Bohuslänsmuseum 2021.
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BEBYGGELSEOMRÅDEN
Bostäder och befintlig bebyggelse
Förutsättningar
Planområdet är i dag till största delen bebyggt. Björkås är ett typiskt område från miljonprogramsåren avseende utseende,
bebyggelse- och trafikplanering. Stadsdelens bebyggelse består av flerbostadshus, som är byggda i huvudsakligen två
parallella rader uppe på en bergsplatå och följer bergets nordostliga/sydvästliga riktning. Byggnaderna är förskjutna
sinsemellan vilket, tillsammans med terrängen, delar upp det stora gårdsrummet i flera mindre bostadsgårdar. I södra delen
ligger husen lite mer friliggande som ”hus i park” och följer terrängen. Husen är varierande i höjd om 2–3 våningar.
Området är storskaligt med upprepning av likadana loftgångshus placerade i samma riktning. Området upplevs ändå
ganska luftigt med goda solljusförhållanden och med utsikt över landskapet omkring. Bebyggelsen omgärdas av
naturområde och möjlighet till utblickar mot naturen och de höga träden syns framför allt från bostadshusen i nordväst
och söder, men delvis även från gårdarna mellan husen.
Hällebergsgatan går längs med området i söder, och i norr ringar gång- och cykelvägen in området där småhus planerades
utanför i Tornhaga. Parkeringen är samlad längs Hällebergsgatan med större markparkeringar och parkeringsdäck.
Infrastrukturen karaktäriseras av överdimensionerade vägar och funktionsseparering, vilket skapar trygga och bilfria
miljöer på bostadsgårdarna, men samtidigt gör det svårt att orientera sig mellan gångväg och bebyggelse. Bristen på
sammanhängande struktur försämrar orienterbarheten i synnerhet för fotgängare och cyklister, varför kopplingar inom och
mellan områdena bör förstärkas. Vägkopplingar från Björkås finns till Kungälv, Marstrand och vidare till Göteborg och
Stenungssund. Via Marstrandsvägen nås även ut på E6:an. Björkås läge relativt högt över havet bidrar även till en viss
barriäreffekt. Terrängen, den omgivande naturen och planeringen av området med ensidig bostadsbebyggelse och
trafikseparering gör att området kan upplevas isolerat från intilliggande områden. Det finns en befintlig privat förskola
inom planområdet. Precis norr om planområdet, vid infarten från Marstrandsvägen, finns även en kommunal förskola.

Figur 15 Bild från Förbo Björkås bostadsområde 2021.
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Planförslag

En stor del av planområdet är sedan tidigare planlagt för kvartersmark bostadsändamål och de delar som inte är bebyggda utgörs till
stor del av prickmark (som inte får bebyggas). Planförslaget möjliggör i stora drag för ny bostadsbebyggelse i norra delen, södra delen
och i centrala delen av området. I centrala delen möjliggörs även centrumverksamhet. Planen möjliggör även för påbyggnation på en
del av de befintliga husen samt mindre utbyggnader för att möjliggöra hissar och andra förändringar vid kommande renovering.
Nuvarande förskola planläggs då den idag är planstridig. En del av tidigare kvartersmark som har natur- eller rekreationsvärden
planläggs istället som naturområde på allmän plats. En del av nuvarande markparkeringar tas i anspråk för nybyggnation och istället
möjliggörs påbyggnation på befintliga parkeringsdäck. Områden för tekniska anläggningar så som transformatorstationer och
dagvattenanläggningar planläggs. Hällebergsgatan får delvis ny utformning vid busshållplatsen i den centrala delen, samt förlängs med
en ny vändplats i södra delen Och gång- och cykelbana planeras längs del av gatan. Detaljplanen möjliggör att uppföra flerbostadshus i
2–7 våningar samt rad/parhus som ger en dynamik till området. Den nya bebyggelsen binder samman området och skapar olika
densitet och skala. De bärande arkitektoniska idéerna bygger på att berika gaturummet med liv och skapa en dynamik till de annars
homogena bebyggelsen. Bebyggelsen är tänkt att underlätta för orienteringen i området. Centrumbebyggelsen runt torget möjliggör för
en mittpunkt där möten främjas.
Bostadsområdet förlängs i sydost där det finns gångstråk vidare mot stationen. På sikt planeras den södra delen utvecklas ytterligare
med bostäder på Porteberget och därmed stärka kopplingen till stationen ytterligare. Detaljplanen reglerar huvudsakligen
markanvändningen bostadsändamål, centrum, skola och parkering på kvartersmark samt naturområde, gata och gång- och cykelvägar
på allmän platsmark. Den nya bebyggelsen omfattar bostäder i flerfamiljshus, parhus/radhus. Centrumändamål anges för de nedre
våningarna vid torget där det är av stor vikt att fasaderna är livfulla och en rörlighet och samband finns mellan inne och ute.

Nedan följer beskrivning av förändringar av stadsdelen Björkås inom respektive kvarter.

Figur 16 Illustrationskarta/exploatörsskiss med möjlig ny bebyggelse (Liljevall arkitekter 2021-04-06).
Delområden som beskrivs i texten nedan är inringade i gult.
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Södra kvarteren
I den södra delen av planområdet knyts området samman. På norra sidan av Hällebergsgatan ersätts det befintliga
parkeringsområdet samt en del av skogsområdet med ny bebyggelse. Här föreslås tre punkthus, där våningsantalen trappar
upp från 4 till 6 våningar som ger en variation. Platsen är tålig för högre bebyggelse men placering och utformning ska
anpassas till terrängen. Bostadsgårdar föreslås mellan och framför husen i söderläge. Naturområdet intill ger
lekmöjligheter. Byggnaderna bör inte sammanbyggas utan fortsatt ge möjlighet till siktlinjer och möjliggöra för boende att
gå emellan husen till naturområdet bakom. Parkeringen placeras under mark med infart från vändplatsen där bussen och
renhållningsfordon kan vända. På sikt planeras Hällebergsgatan förlängas till ett nytt bostadsområde, Porteberget, och
vändplatsen kan då komma att ändras eller tas bort. På västra sidan vägen möjliggör planen att ersätta två av de befintliga
lamellhusen med nya byggnader. Här föreslås tre punkthus och tre lamellhus i 4–7 våningar som stegvis trappas upp i höjd
och skapar en dynamik sinsemellan. Byggnaderna ska placeras så att en eller flera bostadsgårdar bildas mellan dessa.
Volymerna skapar släpp och siktlinjer för att anpassa sig till terrängen och tillåta kopplingar mot naturen i söder.
Rotationen av volymerna som visas i illustrationen maximerar möjligheten till soliga balkonglägen och utblickar över
ängarna i väst. Byggnaderna som placeras längst i söder behöver byggas i suterräng för att ta upp höjdskillnaden i slänten.
Majoriteten av parkeringen är planerad att ske i parkeringshuset norr om tomten.

Figur 17 möjlig placering och utformning av Södra området.
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Centrum kvarteren
Centralt i Björkåsområdet, i mötet mellan den befintliga och den nya bebyggelsen, föreslås ett nytt torg istället för
markparkering. Där kommer finnas möjlighet för handel och service i bottenvåningarna vilket kan bidra till en livfull och
inbjudande plats. Kvarteret rymmer cirka 750 m2 lokalyta. Torget ligger i en knutpunkt vid Hällebergsgatan som korsas av
flera befintliga och nya gångstråk mellan aktivitetsparken, befintliga och nya bostäder och stråk till stationen.
Busshållplatsen som flyttas blir också en målpunkt vid torget.
Kvarteret, längs med och söder om Hällebergsgatan som i dag används för markparkering, bebyggs med bostäder i 4
våningar. För att koppla samman det befintliga området med det nya planeras ett centralt torg, där möjlighet för handel
och service i bottenvåningarna kan skapa en livfull och inbjudande plats. Kvarteret rymmer cirka 350m2 lokalyta. Vid
torget möjliggörs att ersätta ett av de befintliga lamellhusen med ett punkthus samt fyra stadsradhus. Punkthuset möjliggör
för ett högre antal lägenheter kring torget samt att det blir ett landmärke att ta fasta vid när man rör sig mellan befintlig
struktur som annars är ganska homogen. Den planerade bebyggelsen är också ett sätt att öka den upplevda tryggheten. Vid
torget ges även byggrätt för nya lamellhus i 2–3 våningar som ramar in torget. Släpp mellan husen möjliggör för passager
och siktlinjer. Byggnaden i väster är lägre för att minska skuggning av torgytan. De olika byggnadshöjderna och volymerna
bidrar till en större variation och dynamik i kvarteret.
Busshållplatsen placeras centralt vid torget.
Kvarteret längsmed och söder om Hällebergsgatan används idag för markparkering, som idag inte nyttjas fullt ut. Planen
möjliggör för bostäder i 4–5 våningar som bryter upp det annars relativt monotona gaturummet längs med
Hällebergsgatan, och ger mer liv och rörelse till torget intill. när man färdas längs Hällebergsgatan. Genom att vinkla
volymerna skapas fina gavelmotiv och släpp till den bakomliggande naturen. Mellan byggnaderna föreslås markparkering
samt gemensamma bostadsgårdar i skyddat läge. Utformningen av byggnaderna och gårdarna mot gatan blir viktiga för
tryggheten och upplevelsen av gaturummet. Upphöjda gårdar ger en direkt koppling till naturen intill, men skulle kunna bli
en barriär mot gatan. En gångstig kopplas an mot en av gårdarna som sedan leder vidare från torget ner mot Ytterby
Station. Detaljplanen möjliggör också för skola och centrumbebyggelse längs med Hällebergsgatan.

Figur 18 möjlig placering och utformning av Centrumbebyggelsen.
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Norra kvarteren
Kvarteret, som i dag består i prickad kvartersmark bebyggs med bostäder och en ny kvartersstruktur bildas genom en ny
tillfartsväg. Radhus/parhus om två våningar med egna tomter möjliggörs i skyddat läge. Medans flerbostadshus i lamellhus
och punkthus mellan 4–6 våningar tillskapas längs med gång och cykelvägen vilket ger ett tryggare stråk för boende och
passerande. Från gångvägen i norr kommer kopplingar hela vägen till Björkås centrala torg och vidare till Ytterby station
att anläggas.

Figur 19 Illustration, möjlig placering och utformning av norra området.
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Sektionen nedan visar förhållandet mellan parhuset som är närmast beläget befintligt lamellhus. Parhusen är justerade för
att möta vägen med ett avstånd på 4 meter. Detta skapar en distans på befintligt hus med ca 15 meter. Övriga parhus har
en distans på 20–50 meter till befintliga hus.

Figur 20 Marksektion befintlig bebyggelse, radhus och lamellhus. (Liljewall. 2021)
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Förhållande till befintlig bebyggelse

För att länka samman den nya bebyggelsen med den befintliga skapas platser och stråk som kan nyttjas av alla boende i
området. Kopplingarna säkerställs genom genare stråk och gång- och cykelväg för att bidra med kvalitéer till både
befintligt och nytt område. Kopplingen mot Ytterby centrum stärks via ett tydligt stråk ner mot centrum samt en central
och synlig hållplats för att underlätta kollektivt åkande.
En högre exploatering i Björkås kan öka trygghetskänslan och närvaron i området. Den planerade bebyggelsen ger ett
större bostadsutbud och tillåter en mix av boendetyper i området.

Påbyggnad av befintlig bebyggelse

Alla de befintliga lamellhusen ges möjlighet för nya trapphus och hiss. Detta skapar tydligare och mer tillgängliga entréer
till befintlig struktur. Kryssmark mellan de befintliga lamellerna möjliggör för mindre komplementbyggnader så som förråd
eller cykelförvaring.
Detaljplanen möjliggör påbyggnad på utvalda lameller i nordvästra delen med 1 våning. Detta skapar fler hyresrätter utan
att ta obebyggd mark eller grönstruktur i anspråk. Den tänkta påbyggnaden är placerad för att inte förhindra dagsljus på de
befintliga gårdarna.

Figur 21 Röd markering av lameller som lämpar sig för påbyggnad i 1 våning, Liljewall.
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Solförhållanden

Befintlig bostadsbebyggelse är placerad med goda solförhållanden. De hus som möjliggörs för en påbyggnation har valts i
den norra raden för att inte påverka de befintliga gårdarnas solförhållanden negativt.
Placering och utformning av den nya bebyggelsen och dess utemiljöer har valts utifrån var inom området det är lämpligt att
förtäta utifrån många olika aspekter. Inom dessa områden har byggnaderna placerats för att anpassa sig till terrängen och i
största mån ta vara på dagsljuset. Boastadsgårdar och torg är placerade för att få så goda solförhållanden som möjligt. Den
nya bebyggelsen i norra delen är placerad på nordvästra sidan av berget och är därmed lite mörkare.
Dagsljuskravet i lägenheterna i föreslagen bebyggelse säkerställs vid bygglov. Nedan visas solstudier (Liljevall arkikteter)
vid vår- och höstdagjämning. Se större bilder i utredningen Solstudier (Liljevall arkitekter).
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Beskrivning av planbestämmelser
För att säkerställa planens intentioner och bebyggelsens gestaltningsmässiga ambitioner beskrivs syftet med några av
planbestämmelserna nedan:
B

I de nya bebyggelsekvarteren är användningen i huvudsak B. Bestämmelsen B möjliggör bebyggelse med
bostadsändamål i samtliga våningar. I bostadsanvändningen ingår även bostadskomplement av olika slag,
till exempel tvättstuga, närlokal och förråd. Huvudsyftet ska vara boende och det ska ha varaktig karaktär. I
kvarteret längs med gång och cykelvägen längst i norr planeras för parhus/radhus i två våningar, samt
bostadshus fem till sju våningar. I den nordöstra delen planeras garage under mark.

BC

I det nya bebyggelsekvarteret mitt i området där ett nytt torg möjliggörs är användningen i huvudsak BC,
vilket möjliggör bostäder och centrumändamål. En planbestämmelse finns om minsta våningshöjd i
entrévåning för att säkerställa att lokaler möjliggörs. I planbestämmelsen centrumändamål ingår all sådan
verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många människor, såsom butiker,
service, eller, föreningslokaler, samlingslokaler, restauranger, med mera.

BCS,

I centrumkvarteret längs med Hällebergsgatan på dess södra sida planläggs ett område för skola, bostad,
och centrum. Befintlig byggnad används idag som förskola och får därför huvudanvändning skola men
utöver skola möjliggörs även bostad och centrum i ett centralt läge inom området. Detta för att ge en större
flexibilitet i användningen på sikt.

Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Förutsättningar

Inom planområdet finns idag en privat förskola.

Planförslag

Denna detaljplan möjliggör för centrum, bostad och skoländamål. Befintlig byggnad står på naturmark och blir genom
detaljplanen planenlig. Platsen är central mot torget och längs med Hällebergsgatan.

Service
Förutsättningar

Det finns ingen service i området idag. Mataffär, apotek och annan service finns i Ytterby centrum 1 km från planområdet.
Där finns även skola årskurs f-9 inom 500m, vårdcentral och tåg/busstation. Ett större serviceutbud finns även i Kungälvs
centrum cirka 4 km från planområdet.
Inom planområdet finns idag en privat förskola. Strax norr om planområdet, vid infarten från Marstrandsvägen, finns även
en kommunal förskola.

Planförslag

Planen möjliggör centrumverksamhet i bottenvåningarna på bostadshusen vid torget och ställer krav på förhöjd takhöjd i
bottenvåning för att säkerställa möjligheten för lokaler på sikt. Centrumverksamhet tillåts även på fastigheten för den
nuvarande förskolan som ligger centralt i området längs Hällebergsgatan. Planen möjliggör för en större flexibilitet för
lokalen på sikt, exempelvis för samnyttjande av flera olika slags verksamheter.
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Tillgänglighet
Förutsättningar

Planområdet är i dagsläget till stora delar svårtillgängligt för personer med funktionsvariationer med anledning av områdets
topografi, smala gångbanor och frånvaron av tydliga övergångsställen. Området ligger på en höjd med delvis branta
gångvägar. Bostadsgårdarna är lätta att nå från bilparkeringarna som dock ligger strax utanför området. Det saknas
tillgänglig parkering inom 25 meter från bostadsentréer eftersom bostadsgårdarna är bilfria. Flerbostadshusen har
loftgångar utan hissar och är därmed inte tillgängliga för alla. Sophantering för befintliga bostäder sker samlat vid
Hällebergsgatan, med längre avstånd från vissa entréer.

Planförslag

Vid genomförandet av detaljplanen kommer nya och mer tillgängliga gator, gång- och cykelstråk samt tydliga
övergångsställen att uppföras i området vilket förbättrar tillgängligheten i dessa delar, vilket även underlättar möjligheten
att ta sig till Ytterbys centrum.
Utbyggnaden och ombyggnaden av äldre bostäder i centrala lägen skapar möjligheter för förbättrad tillgänglighet med
bland annat installation av hissar och ramper. Ny beläggning på gator och platser ska också ge bättre tillgänglighet för så
väl personer med funktionsnedsättningar som för personer med barnvagn.
Nya bostäder byggs enligt Boverkets Byggregler (BBR) som ställer krav på tillgängligheten. De nya byggnaderna har
anpassats till terrängen och befintlig byggnation. För att tillgodose tillgänglighetskraven kan kvarteren uppföras med
genomgående trapphus och hiss vilket gör det möjligt att angöra entréer och gårdar på ett tillgängligt sätt. Tillgängliga
parkeringsplatser ska anordnas inom 25 meter från bostadsentré.
Planförslaget möjliggör en ombyggnation för de befintliga bostäderna med utvändiga trapphus och hiss för de hus som
byggs på med fler våningar.

Byggnadskultur och gestaltning
Förutsättningar

Område som byggdes under miljonprogrammet med tidstypisk gestaltning. Relativt låg befintlig bebyggelse i 2–3 våningar
placerade på en höjd och placerade längs höjdryggens sträckning. Uppdelat i mindre bostadsgårdar. Hänsyn till
solförhållanden. Repetitivt. Släpp mellan husen för passager ut i omgivande natur. Stora parkeringsytor och parkeringshus
längs gatan och helt bilfria gårdar. Bebyggelsen vänder sig inåt med entréer mot innergårdarna. Loftgångar. Långsmala
lamellhus. Privata uteplatser/trädgårdar i markplan. Tydlig gräns mellan det bebyggda och orörd naturmark omkring
befintlig och ny bebyggelse.
Området utgör ett bra exempel på tidens byggnadsstil, med stark modernistisk arkitektur. Miljonprogrammet, eller
rekordåren, i svenskt bostadsbyggande skedde under efterkrigstiden. Det var ett omfattande socialt utvecklingsarbete med
ambitionen att bygga bort en låg bostadsstandard och bostadsbrist. Byggnationen skedde rationellt och produktionsinriktat
vilket gav spår i stadsplanerna och boendemiljöer, med välplanerade lägenheter och planlösningar. Kvalitéer finns såsom
linjeringar och placeringen på berget som ger utsikt från berget och siktlinjer mellan husen.
Björkås är uppbyggt efter en stadsplan från 1968, och är uppfört runt år 1970. Parkering sker längs återvändsgatan
Hällebergsgatan vilket skapar bilfria bostadsgårdar. Parkering sker i parkeringsanläggningar placerade ut mot
Hällebergsgatan, vilken ansluter till Marstrandsvägen. Björkås också ett typiskt område från miljonprogramsåren avseende
utseende, bebyggelse- och trafikplanering. Björkås är ett av de större sammanhängande flerbostadshusområdena i
Kungälvs kommun från denna tidsperiod, och det enda i Ytterby.

Planförslag

Planförslaget har som ambition att tillvarata och bevara de kvalitéer som finns från 1960-talets planering av området och
bebyggelsen som är uppförd med goda solförhållanden, luftiga gårdar och det naturnära. Det är viktigt att befintliga hus
fortfarande är smala, slanka och därför inte ska breddas i sin helhet, men att trapphus kan tillkomma på en del av
längdsfasaden. Både ur gestaltningshänseende och för att inte minska innergårdarnas storlek. Gestaltningen med
planbestämmelser om nockhöjd och takvinkel möjliggör olika takmaterial och asymmetriska tak på den nya bebyggelsen.
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Byggnaderna uppförs med en trappning av våningshöjder för att få en större variation i området och en mänskligare skala.
De nya byggnaderna ska placeras så att utblickar möjliggörs mot utsikten och de fina vyerna.

FRIYTOR
Lek & rekreationsområden
Förutsättningar

Björkås har en strategisk placering med sin nära anslutning till både natur och centrum. Omgivande natur erbjuder
möjligheter för rekreation och promenadstråk. Det finns en befintlig lekplats i området.
Befintliga bostäder har bostadsgårdar mellan husen. En del av ytan är utformad som uteplatser/trädgårdar tillhörande
bostäderna på bottenvåningen. Sydväst om planområdet finns odlingslådor som används av boende i området.
Skogsområdet i sluttningen mot nordväst är relativt otillgänglig men gångvägar leder genom området ner till gång- och
cykelbanan och naturområden intill. I naturområdet söder om planområdet finns stigar.
Den befintliga förskolan i området har en begränsad friyta men närhet till intilliggande naturmark. Vid placering och
anordnande av friytor för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet bör särskilt beaktas
friytans storlek, utformning, tillgänglighet, säkerhet och förutsättningarna att bedriva ändamålsenlig verksamhet. Med
ändamålsenlig verksamhet avses i dessa allmänna råd att friytan kan användas till lek, rekreation samt fysisk och pedagogisk
aktivitet för den verksamhet som friytan är avsedd för naturområden.

Planförslag

Naturmarken i nordvästra delen av planområdet, som idag upplevs ganska otillgänglig, tas delvis i anspråk för nya
bostäder. De delar av naturmarken med större naturvärden säkerställs genom planläggningen som fortsatt naturmark
genom att planläggas som allmän platsmark (NATUR).
Delar av naturmarken intill vändplatsen i södra delen av Hällebergsgatan tas i anspråk för nya bostäder.
För den befintliga förskolan kommer detaljplanen att medge skola. Friytan som planläggs är den befintliga utegården som
idag används för förskoleverksamheten. Det finns även möjlighet till utflykter och lek i intilliggande naturmark.
Vid nybyggnation i området och renovering av befintliga bostäder är det även viktigt att ett helhetsgrepp tas för utemiljön
och att bostadsgårdarna rustas upp. Bostadsgårdarna är viktiga för närrekreation och närlek i direkt anslutning till
bostäderna.
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En aktivitetspark planeras anläggas i områdets mittersta del med direkt koppling till den planerade centrumbebyggelsen
och det norra gång och cykelstråket. Parken nås från flera olika håll för att bindas samman med befintliga och nya flöden
för att bli en trygg och central samlingspunkt. Projektet är planerat att genomföras under 2021. Aktivitetsparken kommer
innehålla funktioner och ytor som ämnar att främja rörelse och möten mellan människor. Här finner man bland annat en
lekplats, hundrastplats och fotbollsplan som är integrerat i det härliga naturlandskapet. Området har utformats i samarbete
med en invånardialog och kommer innehålla hundrastgård, handboll, basket, fotboll och en stor lekplats.

Figur 22 Aktivitetspark i nordvästra delen av planområdet (Liljewall 2021).
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Naturvärden
Förutsättningar

Naturcentrum AB har utfört en naturvärdesinventering i området (december 2019). Inventeringen har utförts enligt
Svensk Standard SS 19 90 00. Det innebär identifiering av geografiska områden med positiv betydelse för biologisk
mångfald, samt bedömning av denna betydelse. Vid inventeringen identifierades sex naturvärdesobjekt, naturtyper,
samtliga av naturtypen skog och träd. Två naturvärdesobjekt har bedömts ha påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 och
fyra naturvärdesobjekt har bedömts ha visst naturvärde - naturvärdesklass 4. Totalt utgörs cirka 2,5 ha av objekt med
naturvärde (cirka 55 % av ytan i inventeringsområdet). Sju naturvårdsarter och två signalarter med lågt signalvärde
påträffades vid inventeringen. Gällande särskilt intressanta naturvårdsarter finns gröngöling i området. Gröngöling hördes
vid ett par tillfällen strax utanför inventeringsområdet i norr och flera hålträd noterades. Lämpliga miljöer för arten finns i
inventeringsområdet som sannolikt ingår i ett revir. En fridlyst art, murgröna, noterades i området.
23 värdeelement noterades under inventeringen. Elementen utgörs bland annat av stenmurar, grova träd av ek, sälg och
björk, hålträd, en lodyta och en mindre vattensamling. Inga objekt som omfattas av generellt biotopskydd finns i
inventeringsområdet då inga delar av inventeringsområdet utgörs av jordbruksmark.
Naturvärdesklass 3 i den standardiserade naturvärdesinventeringen motsvarar hänsynsnivå 2 i kommunens Naturvårdsoch friluftslivsplan. Kommunens antagna riktlinje för sådana områden är följande:
Omfattande exploatering i hänsynsnivå 2-områden får ej förekomma och mindre omfattande exploatering bör ej förekomma med hänsyn till de
höga natur- och/eller friluftslivsvärdena. Exploatering i närheten skall ske med hänsyn till naturvårds- och friluftslivsvärdena.

Figur 23 naturvärdesobjekt har klassats vid inventeringen. Två områden har klass 3 "påtagligt naturvärde" och fyra områden har klass 4 "Visst naturvärde".
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Planförslag

Planförslaget säkerställer bevarande av mer naturområden genom allmänplatsmark än ursprunglig detaljplan, där stora
delar av området ligger inom kvartersmark. Exploateringen sker delvis inom områden med den lägre klassningen,
naturvärde klass 4 (visst naturvärde). Mindre delar av område med naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) tas i anspråk.
Den nya vägdragningen i nordost placeras så att så mycket som möjligt av naturvärdena bevaras. Därför läggs vägen så
nära befintlig gång och cykelväg som möjligt. Eventuellt kommer två ekar att beröras av den nya vägdragningen i Björkås,
och troligen behöva sågas ner. Det är viktigt att lägga trädet som död ved i området, exempelvis mulmholkar. Genom att
bevara stengärdsgårdarna, kan de bilda fina entréer till området.
Befintliga grova ekar, hålträd och sälgar mäts in och ska tas hänsyn till i projekteringen av vägar, parkeringar, placeringen
av byggnader mm. så att de i så hög grad som möjligt kan bevaras. Om detta inte är möjligt ska nedtagna träd kompenseras
med nyplantering av träd, ett nedtaget träd kompenseras med fyra nyplanterade. Nedtagna stammar läggs på lämpliga
platser inom detaljplanen som död ved. Om hålträd behöver tas ned ska de ersättas med en eller flera mulmholkar som
placeras på lämpliga platser inom detaljplanen.
Ett helhetsgrepp ska tas inom hela planområdet avseende kompenserande åtgärder för ekosystemtjänster som försvinner
och ekosystemtjänster som kan förstärkas. Detaljplanen ska kunna visa på vilka åtgärder som ska genomföras. Viktiga
ekosystemtjänster att arbeta med är fördröjning av vatten, biologisk mångfald, mikroklimat.
För allmän platsmark: Lämpliga ytor som främjar ekosystemtjänster ska reserveras som allmän platsmark (”NATUR”).
Om utformningen av nya ytor för ekosystemtjänster är extra viktiga bör även utformningen föreskrivas i
planbestämmelser.
För kvartersmark: Värdefulla befintliga ekosystemtjänster som exempelvis träd ska skyddas med planbestämmelse. I övrigt
bör beskrivning ges av vilka ekosystemtjänster som är önskvärda att förbättra eller tillskapa, med exempel på hur detta kan
göras.
Plats för kompensation är i anslutning till den nya Aktivitetsparken och inom det nya området i nordost. Eventuellt kan
det bli aktuellt med kompensation utanför planområdet om det inte finns utrymme med t ex nyplantering av träd inom
detaljplanen. Detta ska då tydligt framgå. Kompensationsåtgärder och eventuella behov av planbestämmelser för att
säkerställa ekosystemtjänster kommer att studeras ytterligare inför granskningsskede.
För att ta hänsyn till dessa riktlinjer ska man i Björkås undvika att dra vägen rakt igenom område 1, placera vägen så nära
befintlig gång och cykelväg som möjligt (Naturvärdesklass 3), och i övrigt ska ingrepp i dessa områden undvikas.
Stenmurar bör så långt det går bevaras i sina befintliga lägen. Om detta inte går kan sten från murar användas till att bygga
upp nya stenmurar i soliga lägen alternativt anlägga stenrösen i soliga lägen.
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Gator och trafik
Förutsättningar

Planområdet ligger i direkt anslutning till Marstrandsvägen (Väg 168) där Trafikverket är väghållare. Marstrandsvägen
fungerar idag som huvudväg mellan Kungälv/E6 och Marstrand. Genom planområdet går Hällebergsgatan, med Kungälvs
kommun som väghållare. Hällebergsgatan är en matargata till området och på sikt kommer den att förlängas till kommande
Porteberget i söder. Hällebergsgatan har idag kollektivtrafik med 2 busshållplatser inom planområdet.
Området ligger inom den så kallade ”centrala urbana zonen” som är området inom 400 meter från
tågstationen i Ytterby och ligger cirka 3,5 kilometer från Kungälv. Inom bostadsområdet Björkås finns
en förskola, i övrigt består området av bostäder. Området är trafikseparerat med bilväg, parkeringshus och markparkering i
ytterområdet och enbart gångvägar inom bostadsområdena.
I Ytterby finns Ytterby station som är en nod för kollektivtrafik med både bussar och tåg, service med skola, kyrka,
tandläkare, apotek, mataffär, postombud med mera. Målpunkter i området kan ses i Figur 27.

Figur 24 Befintliga gator och cykelvägar

Figur 25 Målpunkter i närområdet.
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Hällebergsgatan har idag en hastighetsbegränsning på 50 km/h och de sista 300 meterna av Hällebergsgatan har 30 km/h.
Hastighetsbegränsningen på väg 168 är 70 km/h. I samband med exploateringen rekommenderas att hastighetsgränsen
och hastighetsåtgärder på gator inom planområdet ses över så de får rätt hastighet utifrån sina respektive förutsättningar,
för att på så sätt främja trafiksäkerheten och framkomligheten i området.
Idag har Hällebergsgatan cirka 2075 ÅDT (årsdygnstrafik). Den senaste mätningen för väg 168 i anslutning till
planområdet var år 2017, cirka 10 390 ÅDT (årsdygnstrafik).
I Björkåsområdet finns gångvägar som är avsedd endast för gångtrafik och är avskild från övriga vägnätet. I dagsläget finns
det inga cykelbanor inom Björkåsområdet men det finns gång- och cykelbanor som ansluter till området.
Längs med planområdet i nordväst går en gång- och cykelbana, som möjliggör cykling både till och från Nordtag/Sparrås
området och Ytterby vidare till Kungälv. Flera platser utmed detta stråk kan upplevas som otrygga under vissa perioder,
speciellt viadukterna. Trygghetsskapande åtgärder kan övervägas på dessa platser.
Gång och cykelbana saknas utmed Hällebergsgatan och behöver byggas ut samtidigt som planområdet exploateras. Det
finns stora höjdskillnader inom Björkåsområdet och för att uppnå en godtagbar lutning på gång och cykelbanor inom
området bör vissa sträckor detaljstuderas närmre för att utformas på ett lämpligt sätt. Ett gent och tryggt gångstråk ifrån
planområdet genom skogen ner mot Ytterbystation saknas. Det saknas cykelparkeringar vid hållplatserna utmed
Hällebergsgatan.
Från Hällebergsgatans vändplats i söder finns det stigar genom skogen som fungerar som genvägar österut mot Ytterby
station.
Mopedtrafik med mopeder klass I sker på gatorna inom området och mopeder klass II får framföras på cykelbanor.

Planförslag

Figur 26 Indelning av sektioner längs med Hällebergsgatan och den nya bostadsgatan i norr.

All bebyggelse inom planområdet nås i planförslaget från Hällebergsgatan i nord öst. Inom det blivande bostadsområdet
tillkommer en lokalgata i den norra delen för att trafikförsörja den nya bebyggelsen. Ambitionen är att fördela trafiken via
Hällebergsgatan och vidare via mindre bostadsgator till samtliga bostäder i området. Genom att ”filtrera” trafiken genom
området med flera alternativa vägmöjligheter skapas förutsättningar för lägre fordonshastigheter, mer liv åt området och
goda möjligheter för mötesplatser att utvecklas.
Genom att säkerställa att anslutande gång- och cykelbanor till såväl busshållplatsen som till gång- och cykelbanor i nordost
är säkra, gena och attraktiva ges goda förutsättningar för att öka det hållbara resandets marknadsandel.
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Utmed Hällebergsgatan föreslås att gång- och cykelbana anläggs på den norra sidan fram till det
planerade torget och därefter byter sida om Hällebergsgatan till den södra sidan, se ljusgrön dragning i Figur 9.
Anledningen till denna dragning är att samordna ytan utanför de nya husen med en ny gång- och cykelbana. Sikten är
generellt bättre på den södra sidan och möjliggör för en mer trafiksäker
lösning för oskyddade trafikanter. Gång- och cykelvägbanan utmed Hällebergsgatan föreslås få en bredd
på 3 meter och ingå i det lokala gång- och cykelstråket. Parkeringsutfarter som går över gång- och cykelbanan behöver
trafiksäkras med förhöjda passager.
För att ta upp höjdskillnader i området samt uppnå en godtagbar lutning på gångvägen föreslås att en ny gångväg dras som
en serpentin där det idag går en stig genom skogen. Denna gång- och cykelbana kommer att anslutas till gång- och
cykelbana som planeras ut med Östra Porten ner till Ytterby station. Utformning av Hällebergsgatan kan vid behov
komma att detaljeras inför granskning och gatuområdet därmed justeras något. Detta gäller bland annat placering av
gångbanan i den södra delen.

Figur 27. Hällebergsgatan och den nya bostadsgatan i norr har studerats i trafikutredningen och har delats in i delområden där förslag på
gatusektioner tagits fram (Trafik- och mobilitetsutredning, Sigma Civil).

Figur 28 Sektion A, för den norra delen av Hällebergsgatan och början på den nya bostadsgatan i norr (Sigma Civil 2020).
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Figur 29 Sektion B, för majoriteten av sträckan utmed Hällebergsgatan samt avslutet på den nya bostadsgatan i norr (Sigma
Civil 2020).

Figur 30 Sektion C, centrala delen av Hällebergsgatan vid torget och där förtätningen är störst Sigma Civil 2020).
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Parkering
Nuläge
I samband med planarbetet har en parkerings- och mobilitetsutredning tagits fram av Sigma Civil, fullständiga resultat
redovisas i Mobilitets- och Parkeringsutredning, DP Baljan 2020. Syftet med utredningen har varit att undersöka befintlig
parkeringssituation och hur den påverkas av tillkommande bebyggelse samt studera möjliga parkeringslösningar för
området som helhet och föreslå mobilitetslösningar.
I dagsläget finns det cirka 340 lägenheter med upplåtelseform hyresrätt. Bilparkeringar finns idag längs med
Hällebergsgatan som samlad markparkering och i P-hus. Det finns sex olika parkeringsanläggningar inom Björkåsområdet,
se Figur 28.

Figur 31 Parkeringsytor inom Björkåsområdet.

Totalt finns det 440 parkeringsplatser varav 380 för boende och 50 besöksparkeringsplatser. En beläggningsstudie har
genomförts. Av inventeringen kan man konstatera att parkeringsanläggningarna inte används fullt ut. Det innebär att det
finns en outnyttjad kapacitet motsvarande 114 platser som kan räknas bort vid exploatering eftersom de kan anses vara
överflödiga i dagsläge. Alternativt kan de behöva ersättas med motsvarande mängd utifall bilägandet inom området ökar
och efterfrågan på parkeringsplatser blir högre för de befintliga boende.
Planförslag
Planförslaget innebär att parkeringsanläggning nummer 1, 3 och 4 i bilden ovan kommer att bebyggas med bostäder
och verksamheter. I exploateringen kommer även ett lokalt mindre torg att anläggas med enklare service. Torget
kommer att anläggas i den centrala delen av området. I den kommande detaljplanen kommer det möjliggöras för
byggnation av cirka 380 nya bostäder (endast förtätning inte påbyggnad av befintliga bostäder) som ska kunna lösa
sitt parkeringsbehov på olika sätt. Det innebär att behovet av parkeringsplatser för både befintliga och nya bostäder
behöver tillskapas. Totalt påverkas 213 parkeringsplatser. Befintliga parkeringsanläggningar som ska bevaras,
nummer 2, 5 och 6 kan utökas och byggas på med fler våningar. Summeras parkeringsbehov för boende,
verksamheter och besökare uppgår antalet parkeringsplatser för bil till totalt cirka 340 stycken, enligt Kungälvs
kommuns parkeringsnorm 2019.
42

11 Beslut om Samråd för Björkås Detaljplan - KS2018/1483-19 Beslut om Samråd för Björkås Detaljplan : Planbeskrivning Björkås

Planbeskrivning - Samrådshandling 2021-05-24

Kungälvs kommun har en Parkeringsnorm – del av plan för smart och effektiv parkering (Kungälvs kommun 2019). I
bygglovsskedet anger parkeringstalen minsta antal bil- och cykelplatser som fastighetsägaren måste anordna. För att kunna
uppfylla målsättningen om långsiktig hållbar mobilitet är inriktningen att hitta en lösning som effektiviserar användandet
av parkeringsytorna samtidigt som området inte blir underförsörjt av parkering. Kungälvs kommun har i sitt dokument
Parkeringsnorm tagit fram möjligheter att reducera parkeringstalet och kallar det flexibla parkeringstal. Det innebär att en
sänkning av parkeringstalen erbjuds mot att byggherren åtar sig att genomföra åtgärder som kan minska efterfrågan på
parkeringen. Möjliga reduktionspaket är: kollektivtrafikpaket, bilpoolspaket och cykelpoolspaket.
Cykelparkering ska anordnas för boende på kvartersmark liksom för de verksamheter som planeras. Ett antal allmänna
cykelparkeringar bör också finnas t.ex. vid busshållplatser. Cykelparkeringar bör ligga i nära anslutning till bostadsentréerna
och de ska vara trygga och väderskyddade platser. Viktigt att man har lås möjligheter för olika slags cyklar, t.ex. lådcykel
och elcyklar. Detaljplanen möjliggör utbyggnation av väderskyddade cykelparkeringar där byggrätten utökats intill
befintliga hus och inom så kallad korsmark där komplementbyggnader möjliggörs.
Det finns goda förutsättningar för de boende i Björkåsområdet att resa hållbart. Att öka attraktiviteten för hållbara färdslag
som bilpool, cykelpool och tillgängliggöra handel och service. Ett förslag som skulle passa i Björkåsområdet är en
ilitetshubb. En mobilitetshubb är en plats som huserar både fordonspoolslösningar bestående av elbilar, elcyklar,
elscootrar, leveransskåp för varor, mat och delning av exempelvis verktyg.
Trafik- och mobilitetsutredningen genomfördes i ett tidigt skede och resultatet är en preliminär bedömning utifrån
information av exploatören hur många bostäder, BTA och parkeringsplatser som behövs inom Björkåsområdet. Siffrorna
kan komma att justeras.
Planområdet Björkås ligger i Zon A – Innerstaden enligt kommunens riktlinje för parkeringsnorm (Rött område i Figur
14).

Figur 32 Överskådlig bild för indelning av parkerings zonerna. Zon A är Röd, Zon B är orange, Zon C är Gul och Zon D är inte färglagd.
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Kollektivtrafik
Förutsättningar

Ytterby är ett stationssamhälle med en välutbyggd kollektivtrafik. Inom planområdet utmed Hällebergsgatan finns
hållplatserna: Ekebacken och Hällebergsgatan. Hällebergsgatan är en återvändsgata där lokalbussen vänder. Lokalbussen
tillgängliggör både Ytterby och Kungälvs resecentrum men turtätheten är i dagsläget begränsad och reseunderlaget är
dåligt. Där Hällebergsgatan och Marstrandsvägen möts finns det en hållplats: Björkås.
Med tåg ifrån Ytterbystation nås Göteborg centralstation på 20 minuter och med buss når Kungälv Resecentrum på cirka
10 minuter. Trafikeringen med buss och tåg under rusningstid utgörs av halvtimmestrafik.
Gångavståndet från planområdet till Ytterbystation är cirka 400 meter. Bostadsområdet ligger på en höjd och det är
stundtals ganska hög lutning på gång och cykelbanor. Det är positivt att det finns möjlighet att ta bussen ifrån
Hällebergsgatan till t.ex. Ytterbystation för att där byta trafikslag.

Planförslag

Planförslaget ger förutsättningar för kollektivtrafiken i Ytterby genom ett tillskott av bostäder i ett läge med närhet till
Ytterby station med tåg- och busstation som finns inom gångavstånd, cirka 400 m ifrån planområdet. Utmed
Hällebergsgatan föreslås en timglashållplats i höjd med torget. Trygga och gena gång- och cykelbanor ifrån planområdet till
Ytterby station är en viktig faktor för att människor ska använda sig av kollektivtrafiken. Åtgärderna för att förbättra
kollektivtrafikens attraktivitet bör omfatta väderskyddade cykelställ, trafiksäkra passager, belysning i väntkuren och tillgång
till realtidsinformation. Att snabbt och enkelt kunna ta sig till Göteborg, centrala Kungälv och Stenungssund från morgon
till sen kväll är en viktig faktor för att få fler att resa kollektivt. Gångvägar föreslås förbättras inom området genom
planförslaget och därmed förbättra möjligheterna att gå till stationen. Vid framtida utbyggnation av Porteberget planeras
gångvägar mot stationen förbättras ytterligare.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Förutsättningar
En VA- och dagvattenutredning (2021-01-12) har tagits fram för planområdet och är utförd av Markera. Flerbostadshusen
i Björkås är anslutna till Förbos privata VA-ledningssystem där husen är sammankopplade via ett internt ledningssystem.
Området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för VA. Förbos privata Va-anläggning är indelad i tre
ledningssystem med varsin anslutning till den kommunala Va-anläggningen. De kommunala serviserna är i utredningen
benämnda som servis Väst, servis Mitt och servis Öst och är alla avsättningar på kommunens huvudledningar för
dricksvatten, spillvatten och dagvatten som går genom dalgången norr om planområdet.
Planförslag
En VA- och dagvattenutredning (2020-xx-xx) har tagits fram för planområdet och är utförd av Markera. I denna föreslås
lösningar för fördröjning och avledning av dagvatten inom och utanför planområdet. Plankartan anger med
planbestämmelser ytor som ska användas för fördröjning inom kvartersmarken. Utanför planområdet finns även ytor inom
kommunal naturmark som ska användas för dagvattendammar innan dagvattnet leds vidare till Kyrkbäcken.
Planområdet kommer att försörjas med kommunalt VA. Ledningsrätt krävs inom området för att lägga de ledningar som
behövs. Inom kvartersmark har markreservat för allmänna underjordiska ledningar markerats på plankartan (u-områden).
Befintliga flerbostadshus är anslutna till Förbos befintliga privata ledningsnät och fortsätter att vara det.
Nya fastigheter P1, P2 och P3 (beteckning enligt va-utredning) ska anslutas via egen förbindelsepunkt. Nytt
ledningssystem längs Hällebergsgatan till förbindelsepunkt ska efter exploatering övertas och skötas av kommunens vaverksamhet.
Planerade nya bostadshus (L7, L8, L9, P7, P8 och P9 enligt beteckning i va utredning) som ska förvaltas av Förbo ansluter
via nya privata va-anläggningar till befintligt privat nät. Möjlighet finns att ansluta till kommunala ledningar i
Hällebergsgatan men då tillkommer ny anslutningsavgift.
Planerade bostadshus (L3, L4, L5, L6 enligt beteckning i va-utredning) inom området i som ej ska förvaltas av Förbo
ansluts via ny förbindelsepunkt vid fastighetsgräns.
Planerade bostadshus (P10 m.fl enligt beteckning i va-utredning) vid torget kan anslutas till det kommunala va-nätet
genom antingen befintlig privat servisledning alternativ via nya förbindelsepunkter mot anläggningsavgift.
Planerade bostadshus inom området i norr (P4, P5, P6, L1, L2 och radhus) som ej ska förvaltas av Förbo kan anslutas till
den kommunala va-anläggningen via befintlig förbindelsepunkt, ny förbindelsepunkt kan anläggas mot ny
anslutningsavgift.

Området ska i framtiden kopplas på överföringsledning för spillvatten.
Framtida överföringsledning ska projekteras med en kapacitet som innefattar detaljplan Björkås. Ingen
hänsyn behöver tas till befintlig huvudlednings kapacitet.
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Dagvatten och skyfall
Förutsättningar
Befintligt område har idag inga anläggningar för fördröjning eller rening av dagvattnet utan vattnet direktavleds till
närmaste recipient och vattendrag. Planområdet ingår i VO för kommunalt va.
Kungälvs kommuns dagvattenstrategi redovisas i kommunens dagvattenplan som har delats in i tre delar; Dagvattenpolicy,
Dagvattenhandbok och Åtgärdsförslag. Policyn redovisar hur kommunen ska hantera dagvattenfrågorna i olika
sammanhang. Handboken utvecklar sedan hur det ska eftersträvas och uppnås. Åtgärdsförslagen syftar sedan till att
förbättra hanteringen av dagvattenfrågor i Projekt Björkås detaljplan. Dagvattenhandboken förespråkar öppna, gröna
anläggningar där rening eller fördröjning av dagvatten sker så nära källan som möjligt.
I dagvattenhandboken redovisas en checklista för säkerställande av dagvattenfrågor i detaljplaneskedet. Där klargörs även
krav på dimensionering, fördröjning och rening som detaljplaner behöver förhålla sig till. Krav vid dimensioneringen av
kommunala dagvattensystem följer Svenskt Vattens publikationer och i områden med tät bostadsbebyggelse är
återkomsttiden för regn vid fylld ledning minst 5 år och återkomsttid för trycklinje i marknivå minst 20 år. För att ta
hänsyn till framtida klimatförändringar och ökade nederbördsmängder används en klimatfaktor på 1,25 (+ 25 %) enligt
Svenskt Vatten P110:s rekommendationer i samtliga flödes- och fördröjningsberäkningar.
Befintliga gårdsytor har flertalet lågpunkter som vid skyfall riskeras översvämmas.
Planförslag
VA- och dagvattenutredning (2021-01-12) har tagit presenterat en lösning för dagvattenhanteringen som i stora drag
innebär att befintlig bebyggelse inte fördröjer eller renar dagvattnet inom kvartersmark, men den planerade nya
bebyggelsen och ombyggnation av parkeringsytor föreslås med en fördröjning inom kvartersmark där det är möjligt.
Eftersom området Björkås ligger på en höjd, är det svårt att hitta tillräckligt stora ytor för fördröjning av dagvattnet, därför
innebär va-utredningens förslag att dagvattendammar läggs utanför planområdet.
Svackdiken och dagvattenhantering kommer att fungera som dagvattenavledning i detaljplan återfinns det inom PARK
och prickad kvartersmark.
Dagvattendammar utformas med fördel så att de under perioder kan stå under vatten och därmed utgöra ett extra magasin.

Figur 33; exempel på dagvattendammar i Växjö under torrt och vått väder (SWECO, 2016)
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Figur 34 Vänster; exempel på svackdiken, Mitten; exempelsektion, Höger; exempel på avskärande dike (SWECO, 2016)

Dagvattenstråk utformas som öppna system.

Figur 35 Våt dagvattendamm (SWECO, 2016)
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Figur 36 Urklipp från detaljplanens VA-utredning.

Vid utformning av Dagvattendammarna ska Parkingenjör delta från Trafik Gata Park och Kungälvs Kommun delta ihop
med VA-teknik.
Gestaltningen ska ge en trygg och vacker miljö, dammarna bidrar till biologisk mångfald. Gestaltningen kan variera för de
olika dagvattendammarna i området. Vid Dagvattendammen nära Aktivitetsparken är det extra viktigt med trygghet då
många barn rör sig i området. Säkerhetsaspekterna blir därför viktiga vid utformning av dammen.
För att säkerställa att föreslagen bebyggelse klarar ett eventuellt skyfall har VA-utredningen tagit fram befintliga
flödesvägar och ett förslag på vilka flödesvägar som det är lämpligt att leda vattnet ytledes vid ett eventuellt skyfall.
Avskärande terrängdiken föreslås i slänt ovan planerade radhus i norr dels för att skydda husen mot skyfall dels för att
säkerställa att inte naturvatten ligger på de enskilda husen. Flertalet av befintliga gårdsytor behöver höjdsättas och byggas
om så att vatten inte riskerar att skada befintliga byggnader.
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Värme och energihushållning
Förutsättningar

Bra förutsättningar för kollektivtrafik och korta avstånd till service ger förutsättningar för ett minskat bilresande, vilket i
sin tur medför en minskad förbrukning av icke förnyelsebara energikällor.
Under år 2020 drogs fjärrvärme fram till området, men befintlig bebyggelse är i dagsläget inte anslutet. Området har idag
direktverkande el.

Planförslag

Befintlig och ny bebyggelse föreslås anslutas till fjärrvärmenätet, vilket ger förutsättningar för en god energihushållning.
Plankartan anger u-område för allmänna underjordiska ledningar såsom fjärrvärmeledningar. Nya byggregler gör att ny
bebyggelse är mer energieffektiva än inte kräver lika mycket värme som befintliga bostäder i området.

El
Förutsättningar

Det finns befintlig infrastruktur och transformatorstationer i området. Kungälv Energi har befintliga luftledningarna som
går över befintlig parkering och vändplats i områdets södra del.

Planförslag

Luftledning inom planområdets södra del planeras att förläggas i Hällebergsgatan vid genomförande av planen. I planen
avsätts ytor för befintliga och vid behov nya transformatorstationer inom planområdet och markeras med E på plankartan
(Tekniska anläggningar).
Ledningsnätet behöver byggas ut till de nya bostäderna. För det norra området möjliggörs detta genom ett markreservat
för allmänna underjordiska ledningar (u på plankartan).
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Avfall
Förutsättningar

2018 antogs nya förordningar om producentansvar för förpackningar och returpapper. De nya reglerna innebär att
insamlingen av sådant avfall från hushållen från år 2021 ska skötas av tillståndspliktiga insamlingssystem och att den som
huvudregel ska ske bostadsnära, det vill säga i anslutning till bostaden. Kraven har dock skjutits upp till 1 januari 2023.
I avfallsförordningen finns ett krav riktat till ägaren av en bostadsfastighet att underlätta för insamlingssystemen att
transportera bort förpackningsavfallet och returpappret. Naturvårdsverket har i vägledning om insamlingen av
förpackningar och returpapper beskrivit att fastighetsägarens ansvar enligt denna bestämmelse som regel bör innefatta att
tillhandahålla plats eller utrymme på sin fastighet för att möjliggöra insamling. I motsats till byggreglerna, BBR, har denna
bestämmelse retroaktiv verkan på så sätt att den ska uppfyllas även av en ägare till sådana befintliga bostadsbyggnader som
inte är föremål för ändringar.
För befintliga bostäder inom planområdet finns behållare för avfall i anslutning till parkeringarna längs Hällebergsgatan.

Planförslag

För de befintliga bostäderna möjliggör planen byggnation av miljöhus för källsortering på parkeringsytorna längs med
Hällebergsgatan. För en del av de befintliga flerbostadshusen blir avståndet från bostadsentré till avfallshantering längre än
de 50 meter som anges i BBR:s allmänna råd. För nybyggnationen finns möjlighet att god tillgänglighet uppnås för
avfallshanteringen. För den nya kvartersgatan i det norra området måste gatan och vändplatsen utformas enligt gällande
riktlinjer för att sopbil ska kunna angöra och vända. Kungälvs kommuns avfallsföreskrifter ska följas.
Enligt fördjupad översiktsplan för Ytterby bör möjlighet till källsortering finnas i nära anslutning till bostäder och
verksamheter. Lägenheter och verksamheter ska förses med möjlighet till sortering motsvarande de fraktioner som finns
tillgängligt för insamling.
I samtliga detaljplaner där nya bostäder byggs måste möjlighet till källsortering beaktas. Miljörum, underjordsbehållare
återvinningsplatser och liknade kan samordnas med flera fastigheter. Både befintliga som nybyggnation.
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Miljökonsekvenser
När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program, som krävs i lag eller annan författning,
ska myndigheten eller kommunen göra en miljöbedömning av planen, programmet eller ändringen, om dess
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera
miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas.
Ett genomförande av detaljplanen innebär att redan idag ianspråktagen mark (såsom parkeringsytor) samt skogsområde
som sedan tidigare är planlagd som kvartersmark (som ej får bebyggas) tas i anspråk för bebyggelse genom förtätning.

Sociala konsekvenser
I stadsdelen, liksom i övriga delar av staden, råder bostadsbrist. Det behövs bostäder för både små och stora familjer,
liksom bostäder för unga, studenter och personer som behöver stöd i boendet. Arbete pågår i det sociala projektet där
Kungälvs kommun är med i Göteborgsregionensprojekt Social innovation i Samhällsplanering. Förbo har varit delaktiga
igenom hela processen och bostäderna i Björkås tillhör Förbo och de har ett tydligt fokus på samhällsbyggande, miljö,
trivsel, trygghet och delaktighet. En aktivitetspark planeras i anslutning till befintlig lekplats. Förslaget har tagits fram ihop
med invånarna i Björkås i flera dialoger. Förslaget landade i en sportpark med multisportplan och hundrastgård.

Figur 37 Urklipp från förstasidan i FÖP Ytterbys
Sociala konsekvensanalys.

En upprustning planeras för att öka trygghetskänslan. I stadsdelen är känslan av otrygghet starkast bland kvinnor och
tjejer. Upprustning av det offentliga rummet och anläggandet av ett torg är en viktig del i planförslaget. Ett torg föreslås i
anslutning till Hällebergsgatan och dess nya bebyggelse i söder. Torget är centralt beläget i området för att förbinda
befintlig bebyggelse med ny och stärka kopplingen till Ytterby station. Kring torget föreslås bebyggelse med öppna
bottenvåningar lämpliga för service, livsmedel, restaurang/café/frisör, gemensamhetslokal. Torgets utformning med högre
bebyggelse åt norr, lägre bebyggelse åt väster och en öppenhet mot Hällebergsgatan ger möjlighet för ett välkomnande
torg med goda solförhållanden. En busshållplats i direkt anslutning och ett gångstråk som korsar torget bidrar till att fler
människor passerar torget och ger förutsättningar för ett välfungerande torg.
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Planförslaget stärker kvaliteter i centrala delar av Björkås genom att parkeringar längs med Hällebergsgatan ersätts med
bostäder, samt en angränsande torgyta, dit busshållplatsen flyttas. Detta skapar mötesplatser och allmänna vistelseytor. Mer
service i kollektivtrafiknära läge, starka kopplingar till Ytterbystations knutpunkt. Tillsammans med bostäder innebär detta
större social kontroll över överblickbara gaturum och offentliga platser. I och med att Hällebergsgatans gaturum blir
omslutet och delvis omvandlas till stadsgata med bostadsbebyggelse på vardera sida om, minskas barriäreffekten.
En blandning av funktioner och upplåtelseform eftersträvas i Björkås och den urbana zonen i Ytterby. Blandad bebyggelse
och funktioner i kollektivtrafiknära läge. Med nya bostäder i Björkås möjliggörs såväl ökad inflyttning som flytt inom
stadsdelen, då de boende, enligt fastighetsägaren, får förtur till parhusen i området. Med fler boende i området kan även
flödet av människor stärkas i området och handeln stärkas i Ytterby centrum.

Jämlikhet

Kvinnor och män har statistiskt sett olika levnadsmönster och olika livsförhållanden. Villkoren som styr vardagen
grundläggs i hur den fysiska miljön används och utformas. Resmönstren ser olika ut, män reser mer med bil och kvinnor
mer med kollektiva trafikmedel. Kvinnor känner sig i större utsträckning än män otrygga. Planen möjliggör en god
kollektivtrafik som underlättar vardagsresor till arbete och till kommunal och kommersiell service. Detta spelar en särskilt
viktig roll för kvinnor. Planen innebär en ökad trygghet på den befintliga gång- och cykelvägen som går längs med
planområdet. Detta både genom en förstärkt känsla av att vara sedd från de nya bostäderna och en ökad sikt på cykelvägen
genom ökad belysning kvälls- och nattetid. Anläggning av en genare gång- och cykelkoppling till stationen ger även en
trygghet för gående mellan Ytterby station och bostadsområdet.

Barnperspektiv
I juni 2018 röstade riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Lagen
(2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter träder i kraft den 1 januari 2020. Beslutet innebär
ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets
rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. En
inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett
mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.
De yngre barnens vardagsmiljö präglas av bostadens närområde. Planen ger avseende detta goda förutsättningar för barnen
genom att det möjliggörs för anläggning av lekytor på de gemensamma uteplatserna samt genom närheten till
naturområden.
De äldre barnens livskvaliteter ökar när möjligheten att på ett säkert sätt förflytta sig oberoende av föräldrar ges. Den
angränsande cykelvägen och närliggande busshållplatsen med relativt täta bussförbindelser möjliggör säkra resor till skola
och fritidsanläggningar inom kommunen. Planen är inte anpassad till olika befolkningsgruppers möjligheter och önskemål
om boende. En renodlad och likformig bostadsmiljö och en relativt homogen social miljö är begränsande för barn och
ungdomars identitet och förståelse för samhället. Planområdets goda kommunikationer till andra delar av kommunen
minskar dock risken för detta.
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GENOMFÖRANDEDELEN
Organisatoriska frågor
Preliminär tidplan
Samråd
Granskning
Antagande

2: a kvartalet 2021
2: a kvartalet 2022
3: e kvartalet 2022

Genomförandetid
Enligt plan- och bygglagen ska detaljplaner förses med en genomförandetid på minst fem år och högst femton
år. Genomförandetiden för detaljplanen är satt till fem år. På grund av kapacitetsbrist i befintligt Va-system
kommer planen att antas med en fördröjd genomförandetid, vilket gör att Va-systemet kommer hinna byggas ut
och kapaciteten därmed förbättras. Genomförandetiden börjar att gälla när detaljplanen har vunnit laga kraft
men som tidigast 2023-08-01.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen
att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis
förlorad byggrätt).
Huvudmannaskap
Detaljplanen anger vad som är allmän plats och vad som är kvartersmark. Kommunen är huvudman för allmän
plats.
Tillgänglighet under produktionstiden
Tillgänglighet till området kommer att vara god under produktionstiden eftersom det är ett förtätningsprojekt
och många människor som redan i dag bor i området. Hällebergsgatan som är den enda gata upp till området
kommer att vara öppen men med begränsad tillgänglighet under hela produktionstiden.

Ansvar för anläggningar
Allmän plats
Exploatören ansvarar för utbyggnad av alla anläggningar på allmän platsmark, förutom VA-systemet som
kommunen själv bygger ut. En kostnadsfördelning av VA-utbyggnad/omläggning ska göras mellan exploatörer
och kommunen.
Kommunen ansvarar för driften av alla anläggningar på allmän plats.
Kvartersmark
Exploatören ansvarar för utbyggnad av bostäder och andra anläggningar inom kvartersmark.
Tekniska anläggningar
Kungälv Energi AB, ansvarar för anläggande och skötsel av elnätet, fiber och fjärrvärmen. Dagvattendammar
ska anläggas inom och utom planområdet.

Avtal och överenskommelser
Samverkansavtal har godkänts av Kommunstyrelsen genom beslut § 98.1, 2019-04-17.
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Exploateringsavtal ska upprättas och godkännas av kommunfullmäktige innan planen antas.

Markförvärv

Allmän platsmark kommer att överlåtas till kommunen. Vilka marköverföringar som kommer att göras vad
gäller kvartersmark är under utredning.
Ansvariga myndigheter/upplysningar
Bygglov söks hos Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun. Ansökan om fastighetsbildning,
anläggningsförrättning m.m. söks hos Lantmäteriet.

Fastighetsrättsliga frågor
Markägare
Kungälvs kommun är ägare till fastigheterna Ytterby-Tunge 2:66, Kastellegården 1:49 och 1:284. Förbo AB är
ägare till Baljan 1–3 och Kastellegården 1:379. Björkåsgården AB är ägare till Ytterby-Tunge 2:89, Ytterby
Fastighetsutveckling AB är ägare till Ytterby-Tunge 2:72. Det finns även en marksamfällighet inom planområdet
som heter Ytterby-Tunge s:8 och har bäck som ändamål. Samfälligheten har två delägande fastigheter; YtterbyTunge 2:3 och Ytterby-Tunge 2:72. Se fastighetsförteckning.
Erforderlig fastighetsbildning
Allmän platsmark, natur, inom Baljan 2 och Baljan 3 kommer att regleras över till kommunens angränsande
fastighet Ytterby-Tunge 2:66. I den mån allmän platsmark, lokalgatan, hamnar inom Baljan 1, 2 eller 3 kommer
den att regleras över till kommunens angränsande fastighet Ytterby-Tunge 2:66. Huruvida Ytterby-Tunge s:8
och 2:72 kommer att regleras över till kommunens fastighet Ytterby-Tunge 2:66 återstår att se och beror på om
vägrätt kommer att bildas inom fastigheterna och göra fastighetsbildningen omotiverad, den dagen då
upprutning av korsningen Hällebergsgatan och Marstrandsvägen görs. Erforderlig fastighetsbildning vad gäller
kvartersmarken är under utredning.
Kommunen ansöker om fastighetsbildning och exploatören bekostar densamma.
Gemensamhetsanläggningar
En ny kvartersgata kommer att anläggas inom området och kommer att ligga på kvartersmark. För den gatan
kommer det att behöva bildas en gemensamhetsanläggning samt en samfällighetsförening för förvaltning av
gemensamhetsanläggningen. Gemensamhetsanläggning kommer även att bildas för VA-ledningarna i den nya
kvartersgatan. Exploatören ansöker om och bekostar bildande av gemensamhetsanläggningen.
Ledningsrätt
Inom områden markerade med ”u” ska marken vara tillgänglig för underjordiska ledningar.
Ledningsrätt ska bildas för allmänna VA-ledningar inom kvartersmark och allmän platsmark.
Ledningsrätt ska bildas för allmänna starkströmsledningar inom kvartersmark och allmän platsmark.
Ledningsrätt ska bildas för allmänna fjärrvärmeledningar inom kvartersmark och allmän platsmark.
Ledningsrätt ska bildas för allmänna optoledningar inom kvartersmark och allmän platsmark.
Servitut
Servitut för 14-YTT-1090.1 till förmån för Baljan 1 gällande parkeringsändamål, påverkas av planläggningen, se
fastighetsförteckningen. Detta servitut ska upphävas i samband med att erforderlig fastighetsbildning inom
planområdet genomförs.
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Ekonomiska frågor
Detaljplaneekonomi
Exploatören står för plankostnaderna. Ett plankostnadsavtal är upprättat med Förbo. För den södra delen där
kommunen är markägare kommer plankostnadsavtal upprättas med aktuell exploatör efter markanvisning. En
fördelning av plankostnaderna kommer att göras, konstadsfördelningen baseras på antal BTA man tilldelats i
planen.
Ekonomiska konsekvenser
Exploatören bekostar utbyggnad av allmän plats i form av gata, park och gångstigar inom planområdet.
Exploatören bekostar utbyggnad och omläggning av allmänna Va-anläggningar som krävs för
exploateringen.
Exploatören bekostar omläggning av allmänna el- och teleledningar som krävs för exploatering.
Exploatören bekostar all utbyggnad och alla åtgärder på kvartersmark. Förutom det får exploatören
bland annat kostnader för markförvärv samt kostnader som uppkommer i samband med
utbyggnad och markarbeten.
Exploatören ska betala anläggningsavgift för vatten och avlopp enligt vid varje tillfälle gällande
taxa. Debitering sker när förbindelsepunkt upprättas.
Exploatören ska betala lantmäterikostnaderna.
Framtida driftkostnader
Kommunen som huvudman för allmän plats kommer att få kostnader för drift och underhåll av gator, park,
gångstigar och naturmark.

Tekniska frågor
Tekniska undersökningar
Inför samråd har ett antal tekniska utredningar genomförts.
•
•
•
•
•
•

Naturvärdesinventering
Geoteknisk och bergtekniks utredning
Trafik- och mobilitetsutredning
VA- och dagvattenutredning
Invånardialog
Arkeologisk utredning
Dessa utredningar ingår i planhandlingarna.
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Vatten och avlopp
Exploatörens fastigheter ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Utbyggnad av VAsystemet kommer krävas för att tillgodose områdets behov. Exploatören betalar utbyggnad av VA-systemet
inom detaljplaneområdet samt erforderliga dagvattendammar utanför planområdet. Innan bygglov kan sökas och
området exploateras behöver nya överföringsledningar i kommunen byggas ut och tas i drift. Detta för att det i
dag finns en begränsad kapacitet i dagens överföringsledningar vilket gör att nya bostäder inte i dagsläget kan
anslutas. Detta arbete beräknas vara klart under första halvan av år 2023.
Dagvatten
Dagvatten ska hanteras i enlighet med kommunens dagvattenplan med innehållande dagvattenpolicy antagen
2017-05-18 (KS2013/1902-47-48) detaljplanens bestämmelser samt framtagen VA- och dagvattenutredning för
Björkås och ingår som en del i planhandlingarna.
Exploatören är skyldig att tillse att dagvatten från omgivande naturmark, kan tas om hand och avledas utan att
grannfastigheter besväras.
Anslutningspunkt för dagvatten kommer att förläggas i fastighetens närhet. Dagvatten ska fördröjas/infiltreras
och vid behov renas inom kvartersmarken innan avledning till kommunal dagvattenledning.
Dagvattenanläggningar på exploatörens kvartersmark byggs ut och bekostas av exploatören.
Dagvattendammar ska anläggas inom och även utom planområdet för en samlad fördröjning och rening av
dagvatten. Se dagvattenutredning samt under Teknisk försörjning i Planbeskrivningen.
Allmän plats, gata och gc-väg
Inom detaljplaneområdet kommer Hällebergsgatan samt GC-vägen i områdets nordvästra del, att ligga som
allmän platsmark. Inom området kommer även flera områden för allmän platsmark natur att finnas.
Parkering
Parkeringsbehovet för exploatörens fastigheter inom aktuellt detaljplaneområde ska tillgodoses antingen inom
egen fastighet eller på annan närliggande fastighet där varaktiga upplåtelseavtal kan träffas som kan godkännas
av byggnadsnämnden i samband med bygglovsprövning.
Se p-norm under Trafik i Planbeskrivningen.
Avfall
I kommunen finns en antagen renhållningsordning, beslutad av kommunfullmäktige 2015-09-10 (§241/2015)
där avfallsföreskrifter ingår.
Åtaganden utom planområdet
Exploatören ska bekosta utbygganden av de dagvattendammar som VA- och dagvattenutredningen föreslår,
detta kommer att regleras i exploateringsavtalet. För utformning se dagvattenutredningen samt under Teknisk
försörjning i Planbeskrivningen.
Exploatören kommer även att vara med och medfinansiera utbyggnad/upprustning av korsningen
Marstrandsvägen-Hällebergsgatan. Exploatören kommer att stå för 25 % av utredningskostnaderna. Hur
fördelningen av kostnaderna för utbyggnaden kommer att bli, ska regleras i exploateringsavtalet.
Värme
Fjärrvärme har nyligen dragits in i området.
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Planbeskrivning - Samrådshandling 2021-05-24

El
Kungälv energi kan komma att gräva ner befintlig luftledning som försörjer Björkås med el.
Bredband
Kungälv Energi har möjlighet att dra fram fiber till området, då kanalisation ha lagts ner som en förberedelse
inför ett ev. framdragande.
Teleförsörjning
Skanova AB ansvarar för genomförande och skötsel av tele-anläggningar.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN & KONSULTER
Anna Ulvehed Projektledare/Planarkitekt
Pauline Sandberg Ramböll bollplank/Planarkitekt
Ann-Sofie Sjögren, Mark- och exploateringsingenjör, Kart och Mark
Ann-Charlotte Stålhandske Trafikingenjör, Trafik Gata Park
Carolina Bodlund VA-ingenjör, VA-Teknik
Hanna Bäck Trädgårdsingenjör, Trafik Gata Park
Dan Gorga Avfallsingenjör, Renhållningsenheten

REVIDERING (EVENTUELL)

Kungälvs kommun Klicka här för att ange datum.
För Samhälle och utveckling

Anna Ulvehed

Henrik Johansson

Planarkitekt

Enhetschef Plan
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Anna Ulvehed

1(2)

2021-05-11

Beslut om Samråd för Björkås Detaljplan (Dnr KS2018/1483-19)
Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att planlägga området för att möjliggöra nybyggnation av cirka 400
bostäder i stadsdelen Björkås i Ytterby, och stärka kopplingen till Ytterby station.
Bostadsområdet bedöms få ökad variation av bostäder och underlättar boendekarriär inom
stadsdelen. Ny bebyggelse ger ett bättre underlag för närservice och bedöms även medföra
ökad trygghet då relativt öde parkeringsytor ändras. Förslaget intensifierar markanvändningen,
tar naturmark i anspråk, men bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan. Detaljplanen
syftar även till att skapa goda rekreations- och lekmiljöer samt nya målpunkter, som torg i
området för en mittpunkt där möten främjas.
Juridisk bedömning
Detaljplanen har tagits fram enligt plan och bygglagen, PBL (2010:900).
Bakgrund
Arbetet med denna detaljplan påbörjades september 2019 då projektdirektiv färdigställdes och
godkändes av planchef. Den handläggs med utökat förfarande i enlighet med 5 kap plan- och
bygglagen (SFS 2010:900). Förslaget är förenligt med översiktsplanen.
Verksamhetens bedömning
Detaljplanen har förankrats inom förvaltningen och bedöms kunna godkännas för samråd,
enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900) kap 5§11.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Detaljplanen bidrar till målen om att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för
kommunen och en ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Detaljplanen skapar möjlighet att nå mål om;
-Hållbara städer och samhällen.
-Minskad Ojämlikhet.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Se bifogad planbeskrivning.

ADRESS

PLAN

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Möjligheten för fler människor att bosätta sig i ett centralt och naturnära läge i Ytterby.
Planförslaget möjliggör en starkare koppling till Ytterby station genom genare och tryggare
gång och cykelvägar.
Syftet med detaljplanen är att tillskapa byggrätter för cirka 400 bostäder i blandade
boendeformer, centrum och skola. Planförslaget syftar även till att skapa goda rekreations-och
lekmiljöer.
Ekonomisk bedömning
Detaljplanen bekostas genom undertecknat plankostnadsavtal samt samverkansavtal.
Förslag till beslut
1. Detaljplan för bostäder i Kungälvs kommun godkänns för samråd enligt plan- och
bygglagen PBL (2010: 900) kap.5 § 11.
2. Undersökning av betydande miljöpåverkan för Baljan 1 m.fl (Björkås) i Kungälvs
kommun godkänns.

Fredric Norrå
Verksamhetschef Myndighet och Planering
Expedieras till:
Henrik Johansson
Ann-Sofie Sjögren
För kännedom till:
Anna Hedlin
Gunilla Karlsson

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och Utveckling
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Remissvar Förslag skyddsbestämmelser Kastellegårdens kungsgård
(Dnr KS2020/1022-11)
Sammanfattning
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har översänt förslag till skyddsbestämmelser för Kastellegårdens
kungsgård. Enligt beslut av regeringen 2021-01-28 har byggnadsminnet utökats till att omfatta
hela fastigheten. Enligt regeringens beslut ska RAÄ fatta beslut om skyddsbestämmelser för
byggnadsminnet. Kommunen har getts möjlighet att yttra sig över bifogat förslag på
skyddsbestämmelser och svarstid är senast 2021-05-12. Kommunen har fått förlängd svarstid
till 210526.
För byggnadsminnet föreslås 6 stycken skyddsbestämmelser. De flesta avser själva
byggnaderna men skyddsbestämmelse nr 2 avser de områden som kan beröras av utbyggnad
av infrastruktur.
Områdena ska vårdas och underhållas på ett sådant sätt att deras utseende och karaktär bevaras. Områdena
får inte ytterligare bebyggas eller på annat sätt förändras. Inom områdena får inte vidtas sådana åtgärder med
mark och vegetation som minskar områdenas kulturhistoriska värden. Topografi, vegetativa struktur, vägar,
bäckar, vegetation såsom alléer, trädrader, trädgrupper, enstaka större träd, planterade buskar och häckar får
inte ändras.
Verksamhetens bedömning är att skyddsbestämmelsen är otydliga samt att de innebär att den
utveckling av området och kulturmiljön som lyfts fram i den fördjupade översiktsplanen för
Ytterby förhindras. Kommunen vill verka för att levandegöra kulturmiljön och utveckla
Kungälv/Ytterby till ett attraktivt och välbesökt besöksmål där kulturmiljön tillgängliggörs.
Kommunen har även uttryckt önskemål och behov om åtgärder vid t.ex. Kyrkebäcken
avseende dagvatten/skyfallshantering/skredrisk och frågor som rör biologisk mångfald samt
förbättringar för öringsbeståndet, med förslag om t.ex. meandring av bäcken. Vissa av dessa
åtgärder skulle kunna förbättra den kulturhistoriska miljön. Dessutom kan andra åtgärder
behövas avseende utbyggnad av infrastrukturen såsom vatten- och avlopp eller mobilitet t.ex.
Gång- och Cykelbanor.
Formuleringen av skyddsbestämmelser borde på ett tydligare sätt beskriva att åtgärder får
göras för att utveckla Ytterby men med hänsyn till kulturmiljön som är viktig för både Ytterby
och Kungälv i stort. Exempelvis beskriva att inom området får inte förändringar ske med mark
och vegetation som påverkar de kulturhistoriska värdena negativt avseende topografi,
vegetativa struktur, vägar, bäckar, vegetation såsom alléer, trädrader, trädgrupper, enstaka
större träd, planterade buskar och häckar.
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Skyddsbestämmelserna innehåller möjlighet att genomföra åtgärder i strid med
skyddsbestämmelserna, om det finns särskilda skäl, vilket prövas av RAÄ. Dock borde denna
möjlighet tydligare beskrivas av vad särskilda skäl t.ex. skulle kunna vara.

Juridisk bedömning
Riksantikvarieämbetet har enligt 6 § förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen
översänt förslag till skyddsbestämmelser för Kastellegårdens kungsgård. Om det finns särskilda
skäl får, enligt 7 § förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen, byggnadsminnet
ändras i strid mot skyddsbestämmelserna. Ansökan om tillstånd till sådan ändring lämnas på
en särskild blankett till Riksantikvarieämbetet.
Bakgrund
Regeringen har beslutat att Kastellegårdens kungsgård, Kastellegården 1: 1, Kungälvs
kommun och Gullö 1 :25, Göteborgs kommun ska vara statligt byggnadsminne enligt 3 §
förordningen 2013:558) om statliga byggnadsminnen. Kommunen har i tidigare remiss
ifrågasatt att fastigheten som helhet ska byggnadsminnesförklaras. Oro finns att detta kan
innebära begränsningar för Ytterbys utveckling.
Verksamhetens bedömning
Verksamhetens bedömning är att skyddsbestämmelsen är otydliga samt att de innebär att den
utveckling av området och kulturmiljön som lyfts fram i den fördjupade översiktsplanen för
Ytterby förhindras. Kommunen vill verka för att levandegöra kulturmiljön och utveckla
Kungälv/Ytterby till ett attraktivt och välbesökt besöksmål där kulturmiljön tillgängliggörs.
Kommunen har även uttryckt önskemål och behov om åtgärder vid t.ex. Kyrkebäcken
avseende dagvatten/skyfallshantering/skredrisk och frågor som rör biologisk mångfald samt
förbättringar för öringsbeståndet, med förslag om t.ex. meandring av bäcken. Vissa av dessa
åtgärder skulle kunna förbättra den kulturhistoriska miljön. Dessutom kan andra åtgärder
behövas avseende utbyggnad av infrastrukturen såsom vatten- och avlopp eller mobilitet t.ex.
Gång- och Cykelbanor.
Formuleringen av skyddsbestämmelser borde på ett tydligare sätt beskriva att åtgärder får
göras för att utveckla Ytterby men med hänsyn till kulturmiljön som är viktig för både Ytterby
och Kungälv i stort. Exempelvis beskriva att inom området får inte förändringar ske med mark
och vegetation som påverkar de kulturhistoriska värdena negativt avseende topografi,
vegetativa struktur, vägar, bäckar, vegetation såsom alléer, trädrader, trädgrupper, enstaka
större träd, planterade buskar och häckar.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Bedöms inte direkt kunna kopplas till något av de aktuella målen.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet kopplas till målet med Hållbara städer avseende både utveckling av Ytterby som
hållbart samhälle samt bevarande av kulturmiljön.
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Bedömning utifrån politiska styrdokument
Ärendet berörs av den nyligen antagna FÖP Ytterby (dock inte laga kraft) och dess mål och
riktlinjer kring utveckling och bevarande av Ytterby.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Bedöms kunna påverka möjligheterna att tillgängliga göra kulturmiljön.
Ekonomisk bedömning
Bedöms inte relevant i detta ärende direkt men kan påverka möjligheterna att utveckla Ytterby
och dess attraktionskraft och ekonomiska värde för besökande och boende.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens protokoll skickas som remissvar på Förslag till
skyddsbestämmelser Kastellegårdens kungsgård.

Fredric Norrå
verksamhetschef planering och myndighet

Anders Holm
sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till:

registrator@raa.se

För kännedom till:

Linda Andreasson, Henrik Johansson, Fredric Norrå, SOU
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Statens fastighetsverk
Box 2263
103 16 Stockholm

Remiss
Datum 2021-03-09
Dnr RAÄ-2021-651

Avdelning Kulturmiljöavdelningen
Enhet Förvaltningsärenden och
bidrag

Förslag till skyddsbestämmelser för det utökade
statliga byggnadsminnet Kastellegårdens
kungsgård, Kastellegården 1:1, Kungälvs
kommun och Gullö 1:25, Göteborgs kommun,
Västra Götalands län
Riksantikvarieämbetet översänder enligt 6 § förordningen (2013:558) om statliga
byggnadsminnen förslag till skyddsbestämmelser för Kastellegårdens kungsgård.
Enligt beslut av regeringen 2021-01-28 har byggnadsminnet utökats till den
omfattning som framgår av bifogade handlingar. Enligt regeringens beslut ska
Riksantikvarieämbetet fatta beslut om skyddsbestämmelser för byggnadsminnet.
Riksantikvarieämbetet anhåller om Era synpunkter på bifogade förslag och
emotser Ert yttrande senast 2021-05-12.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Solveig McKenzie efter
föredragning av handläggaren Jan Karlsson.
Beslutet har signerats elektroniskt och saknar därför namnunderskrift.

Riksantikvarieämbetet
Box 1114
621 22 Visby

Bilaga:
Förslagshandlingar

Tel 08-5191 8000
E-post registrator@raa.se
Hemsida www.raa.se
Org.nr 202100-1090

Kopia till:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Västarvet
Kungälvs kommun
Göteborgs kommun
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Förslag till skyddsbestämmelser för det statliga
byggnadsminnet Kastellegårdens kungsgård,
Kastellegården 1:1, Kungälvs kommun och Gullö 1:25,
Göteborgs kommun, Västra Götalands län
Det statliga byggnadsminnet Kastellegårdens kungsgård omfattar hela fastigheterna
Kastellegården 1:1 och Gullö 1:25. Byggnadsminnets avgränsning framgår av de skrafferade
områdena i bilaga 1.

I byggnadsminnet ingår följande byggnader, se bilaga 2 och 3:
1: Huvudbyggnaden uppförd omkring 1862
2: Västra flygeln från 1843 eller strax innan
3: Östra flygeln från 1843 eller strax innan
4: Potatiskällaren uppförd omkring 1860
5: Pannbyggnaden uppförd mellan 1860 - 1865
6: Stora Magasinet uppfört omkring 1860
7: Västra magasinet uppfört 1837
8: Östra magasinet uppfört 1823
9: Vagnslider och förråd uppfört under 1800-talet
10: Verkstad och lager från 1815
11: Ladugården från 1903
12: Stora ladan från 1905
13: Stenverkstaden från 1880-talet
14: Maskinhallen från 1958
15: Lilla pumphuset från 1950-talet
16: Stora pumphuset från omkring 1948
17: Fridhems uthus från början av 1900-talet
18: Fridhem 1 arbetarbostad från 1908 eller strax innan
19: Fridhem 2 arbetarbostad från 1952
20: Berget 1 från 1919
21: Berget 2 troligen samtida
22: Bergets uthus troligen samtida
23: Skansen arbetarbostad från omkring 1920
24: Skansens uthus från omkring 1920
25: Petersborg arbetarbostad från slutet av 1800-talet

Följande skyddsbestämmelser ska gälla för byggnadsminnet:
1. Byggnadsminnet i sin helhet ska vårdas och underhållas på ett sådant sätt att
förhållandet mellan öppet och brukat landskap samt skog med skogsbryn bibehålls
och får en hållbar utveckling, så att spåren efter historisk markanvändning och äldre
bebyggelse bevaras och tydliggörs. Högväxande fleråriga grödor eller andra
odlingar, t.ex. salix eller skog, får inte planteras.
2. Områdena ska vårdas och underhållas på ett sådant sätt att deras utseende och
karaktär bevaras. Områdena får inte ytterligare bebyggas eller på annat sätt
förändras. Inom områdena får inte vidtas sådana åtgärder med mark och vegetation
1

12 Remissvar Förslag skyddsbestämmelser Kastellegårdens kungsgård - KS2020/1022-11 Remissvar Förslag skyddsbestämmelser Kastellegårdens kungsgård : 2021 kastellegårdens kungsgård remiss skyddsbestämmelser

som minskar områdenas kulturhistoriska värden. Topografi, vegetativa struktur,
vägar, bäckar, vegetation såsom alléer, trädrader, trädgrupper, enstaka större träd,
planterade buskar och häckar får inte ändras.
3. Byggnaderna ska vårdas och underhållas på ett sådant sätt att deras utseende och
karaktär bevaras. Vård och underhåll ska utföras med material och metoder som är
anpassade till byggnadernas egenart.
4. Byggnaderna får inte rivas, vare sig i sin helhet eller i delar, flyttas, byggas om,
byggas till eller på annat sätt förändras till sin exteriör.
5. I byggnaderna 1-3 och 12-13 får inte stomme som är tillkommen före 1960 rivas,
byggas om, ersättas med andra material eller göras ingrepp i. Undantag från förbud
mot ingrepp i stomme gäller håltagning upp till 30 mm i diameter, förutsatt att detta
inte sker på kulturhistoriskt värdefulla ytskikt. Planlösning som är tillkommen före
1960 får inte heller ändras.
6. I byggnaderna 1-3 och 12-13 får inte fast inredning tillkommen före 1960 ändras
eller göras ingrepp i. Invändiga ytskikt får inte tas bort, övermålas, övertäckas eller
på annat sätt förändras. Även invändigt underhåll ska utföras med material och
metoder som är anpassade till byggnadernas egenart och med sådan varsamhet att
det kulturhistoriska värdet inte minskar. Utvändiga ytskikt får inte tas bort,
övertäckas eller på annat sätt förändras.
Om det finns särskilda skäl får, enligt 7 § förordningen (2013:558) om statliga
byggnadsminnen, byggnadsminnet ändras i strid mot skyddsbestämmelserna. Ansökan om
tillstånd till sådan ändring lämnas på en särskild blankett till Riksantikvarieämbetet.

Begreppsförklaringar
Med mark avses den jord som omger byggnaderna med eller utan beläggning och anlagd
växtlighet. Med vegetation avses trädrader, trädgrupper, enstaka större träd, planterade
buskar, häckar, gräsmattor och perenner.
Med trädgrupper avses medvetet anlagda grupper av träd av samma art.
Med vegetativ struktur avses växtlighetetens uppbyggnad, sammansättning och disposition.
Med vård av vegetation avses sedvanliga vårdåtgärder såsom hamling, kronreducering och
beskäring av träd och skötsel annan växtlighet. Dessa åtgärder omfattas inte av
tillståndsplikt.
Med topografi avses terrängens fysiska form med höjdskillnader.
Med vård och underhåll av byggnader avses åtgärder för skötsel som behövs för att
vidmakthålla en byggnads tekniska egenskaper och utseende. Underhåll avser både arbeten
som måste göras vid upprepade tillfällen och speciella åtgärder som ska hålla byggnaden i
gott tekniskt skick. Till underhåll räknas inte åtgärder som tillför en byggnad nya
egenskaper, till exempel en ny kulör. Exempel på underhållsåtgärder är: ommålning,
2
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putslagning, lagning av tak och utbyte av skadade delar, dock inte omläggning av hela
takytor eller omputsning av hela byggnaden.
Med material och metoder som är anpassade till byggnadernas egenart avses material och
metoder som ursprungligen användes när en byggnad eller byggnadsdel uppfördes. I de
delar av byggnadsminnet där kulturhistoriskt relevanta material fortfarande används får
dessa inte ersättas med andra material. Med metoder avses bland annat bearbetning av trä
och applicering av puts och färg.
Med stomme avses byggnadens konstruktiva/bärande delar såsom bjälklag, balkar, pelare,
valv, takstolar, bärande ytterväggar och bärande innerväggar, murar, murstockar och
grundkonstruktioner. Till stomme räknas inte de ytskikt som finns på bärande
konstruktioner, till exempel putslager, färgskikt och golvmaterial.
Med planlösning avses det sätt rummen eller utrymmen i en byggnad är fördelade och belägna i förhållande till varandra. Med förändring avses till exempel rivning av väggar,
trappor, upptagning eller igensättning av dörröppningar, ändring av kommunikationsvägar,
rumsformer och rumsvolymer samt delning av rum med väggar eller bjälklag.
Med fast inredning avses det varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna. Fast inredning omfattar till exempel dörrar,
fönster, lister, taklister, paneler, golvbeläggning, trappor och räcken, eldstäder och
kakelugnar.
Med ytskikt avses samtliga lager av färg, tapeter, puts och även obehandlade ytor, såväl
kända som okända, dolda och synliga, interiört och exteriört.

Upplysningar
En avstyckad fastighet, Kastellegården 1:143, ligger inom byggnadsminnet, denna
fastighet ingår inte i det statliga byggnadsminnet.
Fornlämningar inom byggnadsminnet skyddas i förekommande fall enligt 2 kap.
kulturmiljölagen (1988:950). Länsstyrelsen i Västra Götalands län är tillsynsmyndighet
enligt kulturmiljölagen och prövar tillstånd till ingrepp.
Åtgärder, även tillfälliga, vid och i anslutning till fornlämning som ändrar
byggnadsminnets karaktär är också tillståndspliktiga enligt förordningen (2013:558) om
statliga byggnadsminnen.

Kulturhistorisk värdebeskrivning
Kastellegårdens kungsgård representerar en viktig del av kulturarvet, sett ur ett såväl lokalt,
regionalt, nationellt som skandinaviskt perspektiv. Fastigheten med gårdsbebyggelse,
åkermark och hagmark utgör en välbevarad historisk enhet med lång hävd.
De svenska kungsgårdarna som helhet fyller en viktig funktion i berättandet av vår
samhällshistoria. Såväl ekonomiska, politiska, agrara som sociala aspekter förklaras genom
gårdarna. Kastellegårdens läge i gränstrakten mellan Norge, Danmark och Sverige belyser
3
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det strategiska läget gården haft i det geopolitiska spelet länderna emellan.
Den tidigaste kungsgården kan med säkerhet härledas till minst 900-tal, men sannolikt har
gården sitt ursprung i slutet av äldre järnålder. Bebyggelse på platsen kan spåras till yngre
stenålder.
Staden Kungahälla hade en dokumenterat stark kunglig närvaro och utgjorde ett nordiskt
maktcentrum under hela sin tid. Kung Sigurd Jorsalafar befäste staden med ett träkastell och
vallgravar. Inom staden fanns inte mindre än två kloster och fyra kyrkor vilket understryker
platsens värde. På Ragnhildsholmen på andra sidan älven finns de bevarade ruinerna av
ringmursborgen Mäklaborg.
Staden Kungahälla uppfördes omkring år 1080 vid älvstranden på platsen för den nuvarande
Kastellegården. Staden hade en mycket stark kunglig närvaro och utgjorde ett tydligt
maktcentrum i gränstrakten under hela sin tid fram till 1612. Att en så betydelsefull stad har
funnits inom ägorna är näst intill unikt. Klosterkullen och vallgraven är bevarade från den
tiden.
Berättelserna om de många kungamöten som ägt rum vid Kungahälla understryker platsens
värde som utpost i gränslandet mellan Sverige, Norge och Danmark. Gårdens långa historia
berättar om den kungliga maktens utveckling i Norden, vilket slutligen mynnade ut i de
nordiska stater vi har idag.
I området för Kastellegårdens ägor kan inte mindre än tre olika lägen för kungsgårdar och
borgar hittas. Området har länge varit ett maktcentra ur ekonomisk och politisk synpunkt.
Markerna till stormansgården, kastellet i Kungahälla och Ragnhildsborg ingår fortfarande i
fastigheten vilket är av ett särskilt stort värde.
Gården speglar genom sin funktion som översteboställe inom Indelningsverket en viktig del
av den svenska samhällshistorien. Omkring hälften av kungsgårdarna har under en viss tid
fungerat som löneboställen inom ramen för Indelningsverket. Detta var ett led i utvecklingen
av det svenska förvaltningssystem som Karl XI genomförde under slutet av 1600-talet. Syftet
var att skapa en slagkraftig arme med hjälp av allmogen.
Kastellegården fungerade som löneboställe under Indelningsverket mellan åren 1693 och
1821. Under perioden rationaliserades jordbruket på gården. Marker röjdes, dikades och
slogs samman till större effektivare enheter. Ett stort antal nya torp och flera av gårdens
byggnader uppfördes också under denna tid. Tiden under Indelningsverket har i hög grad satt
sin prägel på Kastellegården.
Under början av 1900-talet, när antalet torpare under gården hade minskat, anställdes
arbetskraft istället inom statarsystemet och Kastellegården hade flera anställda statare. De
bevarade byggnaderna på Berget och Skansen uppfördes som statarbostäder och används
ännu idag som bostäder. Byggnaderna har ett stort värde, spåren efter statarna fyller en
pedagogisk funktion då de berättar en viktig del av en svenska samhällshistoria.
Kungsgården har oavsett nationstillhörighet och skiftande förvaltning haft en kontinuitet av
jordbruksverksamhet. Det kontinuerliga jordbruket, som har varit en bas i gårdens ekonomi
så långt tillbaka vi kan följa har ett avgörande värde för anläggningen som helhet. Trots att så
4
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skiftande intressen och aktörer har drivit gården har jordbruket bestått. De bevarade
ekonomibyggnaderna, varav flera magasin från tidigt 1800-tal, är tillsammans med den
alltjämt brukade marken exponenter för jordbruket.
Markerna i dalgången har sannolikt alltid hört till kungsgården, det vill säga troligen
brukades marken redan av den järnålderstida kungsgården eller storgården. Sedan dess har
dalgången brukats kontinuerligt. Att Storängen tros ha ett ursprung som jordbruksmark till en
kungsgård under järnåldern och ända fram till nutid är värdefullt. Delar av den forna
Storängen är ännu en del av ägorna, vilket utgör ett mycket stort värde i sig. Storängen var
dock tidigare mycket mer utbredd, samhället Ytterby har vuxit fram och expanderat på
ängsmarken.
Fastigheten utgör ännu, trots tidigare avstyckningar, en avläsbar enhet som förklarar
skeenden från järnålder till idag. Byggnader, ruiner efter byggnader, markens disposition och
innehåll utgör värdefulla delar. Huvudbyggnaden utgör en viktig exponent för tiden som
militärt boställe. Flygelbyggnaderna som tangerar gårdsplanen kan härledas till det tidigaste
lönebostället. Trots att den äldre huvudbyggnaden inte finns bevarad, berättar flyglarna om
den tidiga gårdens disponering.
Miljön nere vid älvstranden med det Stora Magasinet, Pannbyggnaden och Potatiskällaren
intill bryggan utgör en helhetsmiljö som speglar den aktivitet som har funnit vid Nordre älv.
Magasinsbyggnaden visar på gårdens långa tid som jordbruksfastighet. Dessutom utgör
byggnaden exponent för den historiskt sett långa period, då älven utgjort huvudled för
kommunikationer även inom jordbruket. Jordkällaren förklarar äldre tiders ekonomi med
självhushåll. Läget intill den forna trädgården vittnar om produktionen av frukt och bär.
Bevarade torp och statarhus utgör exponenter för en samhällshistoriskt viktig period i svensk
historia.
Fastigheten har också ett omväxlande landskap som är rikt på värdefulla naturmiljöer.
Fastigheten är en del av det större naturreservatet Göta och Nordre älvs dalgång som
bildades 1974 med syfte att bevara de värdefulla naturmiljöerna och den biologiska
mångfalden. Naturreservatet omfattar hela fastigheten undantaget Storängen. Det
omväxlande landskapet utmed älvstranden rymmer betesmarker, fuktängar, kärr och
lövlundar. Kastellegården ingår också i flera utpekade områden av riksintresse som helt eller
delvis överlappar varandra.
Genom äldre vägar, bevarade stenmurar och alléer kan landskapets tidiga disponering följas.
Vägen norrifrån kan sannolikt härledas till staden Kungahällas tillkomst på 1080-talet, vilket
utgör ett särskilt värde i sig. Trots att staden inte finns kvar, är vägsträckningen avläsbar.
Genom en av de äldre trädraderna på gårdsplanen är den gamla trädgårdens form ännu
avläsbar, trots att marken idag är införlivad i den större hagen. Den bevarade vallgraven
inom gårdstomten har ett särskilt värde som exponent för staden Kungahälla. Vallgraven
utgör troligen en del av den äldre hamnen och stadsgränsen mot sydväst. Även Klosterkullen
utgör exponent för staden Kungahälla. På platsen uppfördes det äldre träkastellet som senare
har gett den nuvarande gården sitt namn.
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Kort historik
Kastellegården har sitt ursprung i kungsgården Kungahälla som förmodas ha legat i
Storängens dalgång intill den då ännu farbara Kyrkebäcken. Det finns belägg för att norska
regenter satt i Kungahälla från andra hälften av 900-talet, men Kungahälla nämns redan i de
fornnordiska sagorna från 650.
Under tidig medeltid anlades många städer i kungsgårdarnas närmsta hamnläge för att säkra
kontrollen över landskapet. Omkring år 1080 anlades staden Kungahälla vid Nordre Älvs
strand, på platsen för dagens Kastellegård. Vattnet utgjorde under mycket lång tid den
huvudsakliga kommunikationsleden.
Staden blev tidigt en centralpunkt för den nordiska makteliten. Placeringen utmed älven i
gränslandet mellan Norge, Sverige och Danmark med tydliga kopplingar till andra länder
väster- och söderut innebar att platsen tidigt fick en särställning.
På 1200-talet anlades Mäklaborg på Ragnhildsholmen på andra sidan älven med god
överblick över Nordre älv och staden Kungahälla. Efter att denna borg intagits av den
svenske kungens bror, uppförde norske kung Håkon istället Bohus fästning och så
småningom förflyttades maktcentret norrut utmed älven.
Gränstrakten var ofta utsatt för anfall och staden Kungahälla brändes helt eller delvis ner vid
flera tillfällen. Efter en brand 1612 beordrade slutligen den norsk-danske kungen att flytta
hela staden till Bohus fästning och staden Kungälv anlades.
Kungsladugården Kungahälla fungerade som adelsförläning sedan minst 1529. Efter
stadsflytten slogs gården Kungahälla samman med Bohus kungsladugård och de båda
gårdarna flyttades till platsen för den äldre stadsbebyggelsen. Den sammanslagna
kungsgården fick namnet Kastellegården efter det träkastell som funnits på platsen.
Kastellegården löd under Bohus fästning under den återstående norska tiden och även en tid
efter det att Bohuslän blev svenskt efter freden i Roskilde 1658.
Efter 1693 drogs Kastellegården in av kungen för att ingå i Indelningsverket. Genom
Indelningsverket tilldelades befälhavare inom militären ett boställe samt avkastningen från
detsamma som lön. Innehavare på gårdar inom Indelningsverket svarade för löpande
underhåll och att lämna över gården i gott skick vid byte av innehavare. Regementena
ansvarade för själva förvaltningen och den löpande tillsynen av boställena.
Under de följande århundradena utvecklades gårdens jordbruk. Gårdstomtens disposition har
vart i stora delar likadan genom åren. Ett stort antal torp och gårdar låg också inom ägorna.
Dessa berättar tillsammans med gårdens ekonomibyggnader om jordbrukets utveckling, från
självhushållning till stordrift. Kastellegården var löneboställe under Bohus regemente fram
till 1890, då den förste private arrendatorn tillsattes.
De många syneprotokoll som skrevs under 1700-talet ger en god bild av gårdens
byggnadsbestånd. Markerna är dock mer bristfälligt beskrivna. Kastellegården bytte
innehavare 13 gånger under 1700-talet, en direkt verkan av att regementets överstar ofta
byttes ut. I allmänhet gjordes syner med vissa årsintervall, men de hölls även i samband med
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skifte av innehavare eller när endera parten, ägaren eller innehavaren så krävde.
Kastellegården omfattade tidigare stora ägor med ett stort antal underliggande gårdar och
torp. Bönderna arbetade på gården sedan medeltiden inom systemet för frälsebönder.
Förutom dessa fanns även torpare, som till skillnad från frälsebönderna var självägande till
mindre fastigheter och betalade in en reducerad skatt i natura, genom dagsverken eller i rena
pengar.
Under 1800-talet utvecklades jordbruket på Kastellegården väsentligt. I synnerhet sista
hälften av 1800- talet utgjorde en expansiv era i kontrast till tidigare bristfälligt underhåll. År
1847 tillträdde löjtnant Johan Olof Kihlman, som ansågs vara en av Bohusläns främsta
jordbrukare vid tiden. En expansiv period i gårdens historia inleddes därmed. Kihlman
genomförde flera renoveringar av gårdens byggnader. Han uppförde även dagens
huvudbyggnad i början av 1860-talet.
I mitten av 1800-talet omfattade gården ett stort antal ekonomibyggnader och uthus. År 1848
fanns på gården bränneri, redskapshus, potatiskällare, en lagerkällare för brännvin, orangeri,
maltbod, kålbod, torvbod och ett tröskverk. Ett större svinhus av sten vid älven nära
bränneriet fanns också liksom byggnader för trädgårdsarbetet. Det stora magasinet vid
älvstranden med tillhörande pannbyggnad tillkom år 1860. Den stora gårdsplanen vid
huvudbyggnaden och flyglarna hade i princip samma utsträckning som 1750.
Under 1800-talet uppfördes flera nya torp inom ägorna. År 1827 hörde 34 torp och några
hemmansdelar till Kastellegården. Torparna utförde tillsammans 9 900 dagsverken på
gården. År 1883 fanns 38 torp under gården. Kastellegårdens ägor omfattade förutom de
många torpen även de två större gårdarna Storängen och Björkås.
Mellan 1912 och 1918 avsöndrades och friköptes hela 72 tomter från kronomarken med stöd
av en föregångare till Ensittarlagen. Försäljningen av kronomark var den första i sitt slag i
landet.
Det närliggande Ytterby förtätades successivt under 1900-talet med centrumbildning och
affärer, efter att Bohusbanan invigts 1907. Banan drogs rakt genom Kastellegårdens ägor och
tidigare sammanhållna marker splittrades. Under denna tid minskade Kastellegårdens ägor
succesivt till endast en tredjedel av 1750 års marker och den forna Storängen, som utgjort
marker till kungsgården så långt tillbaka som gården kan spåras, hade succesivt bebyggts.
Själva platsen för den tidigaste kungsgården är därmed idag avstyckad från de statliga
ägorna.
När torparna under Kastellegården minskade i antal behövdes ett tillskott av arbetskraft till
jordbruket på gården. Under 1919 och 1920 uppfördes därför fyra statarbostäder på gården,
vid Berget norr om gården och vid Skansen i väster.
Egnahemsnämnden gjorde vid flera tillfällen under början av 1900-talet propåer till
Domänstyrelsen och innehavare av kronogods att avskilja mark för egnahemsändamål. År
1932 utredde en nämnd dessa möjligheter på Kastellegården. Nämnden sammanfattade sitt
arbete med att ”Kastellegården är utan jämförelse Bohusläns ur jordbrukssynpunkt
värdefullaste kronoegendom och ett mycket högt betyg kan givas om det sätt varpå
egendomen hålles uppe i rationell skötsel och modern jordbrukskultur”. Med några få
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undantag avstyrkte nämnden förslag på avstyckningar och noterade att ”egendomen bör
upplåtas i sin helhet med ett arrende”.
År 1935 upptogs Kastellegården som byggnadsminnesmärke (numera statligt
byggnadsminne). Gårdens samtliga byggnader samt ruinerna Kungahälla kastell och
Kastelleklostret vid Klosterkullen och hela Ragnhildstomten med där befintliga ruiner ingick
i beslutet.
I mitten av 1900-talet bebyggdes delar av utmarken i sluttningen mot Storängen. Idag är 96
tomter bebyggda i den delen. Även andra sida av Storängens dalgång bebyggdes succesivt
genom Ytterbys expansion i slutet av 1900-talet.
År 1974 bildades naturreservatet Göta- och Nordreälvs dalgångar. Större delen av
Kastellegårdens fastighet ingår i reservatet, endast Storängen ligger utanför.
Statens fastighetsverk övertog förvaltningen från Domänverket 1993. Fram till 1900-talets
senare del var den enskilda utmarken öppen och betades, därefter skedde skogsplantering.
Efter byte av arrendator 2015 började man åter med bete inom utmarken. Året efter byggdes
även ladugården och en del av stora ladan om för att inrymma kostall. Även strandängarna
har numera tagits upp för bete.

Kort beskrivning av gården och byggnader
Kastellegården ligger utmed Nordre älvs norrsida, väster om Kungälv. Till kungsgården hör
även Ragnhildsholmen på andra sidan älven och ön Munkholmen. I norr gränsar ägorna till
tätorten Ytterby, som till övervägande del är uppförd på Kastellegårdens gamla marker.
Fastighetens totala areal uppgår till 319 ha. Av dessa utgör totalt 122 ha åker, 25 ha bete, 97
ha skog och 75 ha övrig mark. På markerna bedrivs ekologiskt jordbruk med djurdrift.
Kastellegården omfattar förutom boningshuset med flyglar, ett flertal ekonomibyggnader av
olika ålder. Dessutom finns flera arbetarbostäder med lägenheter och torp för fritidsboende
som hyrs ut. Gårdens byggnader och mark brukas av arrendator.
Ägorna till Kastellegården karaktäriseras av flacka låglänta lerjordar som bryts av genom ett
skogsklätt höjdområde i nordost- till sydvästlig riktning där urberget ligger ytligt. Landskapet
karaktäriseras i sydöst av Nordre älv i vilken den långsmala bergiga ön Munkholmen ligger.
Huvudbyggnaden
Gårdens huvudbyggnad är uppförd i en och en halv våning i utpräglad schweizerstil. Huset
uppfördes av arrendatorn J O Kihlman på eget initiativ omkring år 1862. Den är uppförd i
trä, med en timrad stomme på en halvhög stenfot. Fasaderna är klädda med stående
locklistpanel med profilerad list. Fasaderna är målade i vitt med gråmålade
fönsteromfattningar. Taket är ett sadeltak med stora takutsprång, idag klätt med skivfalsad
galvaniserad plåt, men ursprungligen täckt med skifferplattor. Taktassarna är snidade och
takfotslisten är rikt profilerad. På södra fasaden finns en frontespis och en sentida, på
baksidan två mindre takkupor. Byggnaden har två symmetriskt placerade skorstenar av tegel.
Panel och listverk är troligen från byggnadstiden. Fönstren byttes mot kopplade fönster 1957.
Takkuporna åt norr tillkom 1999, samtidigt med att taket belades med plåt. Byggnaden har
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en välbevarad interiör.
Västra flygeln
Flygelbyggnaden är en uppförd i en våning med vind och inredda gavelrum. Byggnadens
tillkomsttid är under tidsperioden 1840-1843, då överjägmästare J U Westfeldt var arrendator
och huset ersatte då byggnader som uppförts 1734. Byggnaden är uppförd i trä, med en
timrad stomme. Byggnaden har troligen i likhet med den östra haft en traditionell sexdelad
planlösning, men har senare delats upp i en lägenhet bestående av kök och rum i söder och
två rum i norr samt bagarstuga och brygghus. Fasaderna är klädda med rödfärgad stående
locklistpanel, varav den ursprungliga panelen återfinns sporadiskt på vissa ställen. Delar av
en profilerad takfotslist finns också kvar.
Östra flygeln
Även denna flygelbyggnad är uppförd i en våning med vind och inredda gavelrum.
Byggnadens tillkomsttid är densamma som Västra flygeln. Huset uppfördes ursprungligen
som arrendatorsbostad och fungerade som sådan fram till dess att huvudbyggnaden
uppfördes. Huset har en bevarad sexdelad planlösning. Byggnaden är uppförd i trä, med en
timrad stomme. Fasaderna är klädda med rödfärgad stående locklistpanel. Byggnaden har en
låg stenfot som grund. Taket är ett sadeltak täckt med korrugerad eternit. Entrédörren är en
dubbeldörr klädd med snedställd spåntpanel med fasade kanter och med profilerad äldre
omfattning samt ett överljusfönster. Dörr och karm, liksom fönstrens båge och omfattning, är
vitmålade. Den äldre panelen samt dörrpartiet är troligen från byggnadstiden. Huset har en
bevarad äldre kakelugn på vardera våningen. Under senare tiders tapetlager finns äldre
bemålad lerklining. Innerdörrar samt foder är i flera fall troligen ursprungliga.
Potatiskällaren
Byggnaden är uppförd som källare, sannolikt för förvaring av potatis för gårdens
brännvinstillverkning, och fungerar delvis fortfarande som sådan. Byggnaden utgörs av en
låg, lång, rektangulär byggnad i en våning. Huset är belägget i souterräng med väggar av
ohuggen sten som är synliga på södra fasaden samt med ett sadeltak täckt med enkupigt
lertegel. Närmast takfoten övergår stommen i några varv med rödfärgat liggtimmer.
Pannbyggnaden
Byggnaden uppfördes 1860-1865 och är sammanbyggd med stora magasinet från samma
tidsperiod. Den är uppförd i rött tegel som på två sidor putsats. Gavelfälten är klädda med
rödfärgad locklistpanel, vindskivorna är vitmålade. Taket är ett sadeltak täckt med enkupigt
lertegel. Ingångar finns åt norr samt öster med grönmålade enkla dörrar av brädor. Panel,
fönster och dörrar är troligen från byggnadstiden, medan taket är sentida.
Stora Magasinet
Byggnaden är gårdens största sädesmagasin med samma funktion idag som vid uppförandet.
Magasinet är en stor rektangulär byggnad i två våningar belägen vid älven. Byggnaden
uppfördes av O J Kihlman år 1860 eller något år dessförinnan. Den är uppförd i trä med en
timrad stomme och vilar på en stenfot som delvis är kallmurad och delvis murad. Stommen
är försedd med vertikala inklädda följare. Fasaderna är klädda med rödfärgad stående
locklistpanel. Taket är ett sadeltak täckt med enkupigt lertegel. På den norra delen av taket
finns ett högt elevatortorn klätt med rödfärgad locklistpanel. Panel, fönster och dörrar är
troligen i huvudsak från byggnadstiden. Sydsidans panel är bytt i senare tid.
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Västra magasinet
Byggnaden är en rektangulär byggnad i två våningar med vind. Den är uppförd i trä med en
timrad stomme och delvis försett med inklädda knutar. Fasaderna är klädda med rödfärgad
stående locklistpanel, och delvis lockpanel. Byggnaden står på en låg, kallmurad stenfot. En
trappa av stora stenblock leder upp till ingången. Taket är ett sadeltak med stort takutsprång
och är täckt med korrugerad eternit. I norra gavelspetsen sitter en vällingklocka.
Östra magasinet
Byggnaden är av samma storlek som västra magasinet, men är en våning lägre. Den är
uppförd i trä med en timrad stomme. Fasaderna är klädda med rödfärgad stående lockpanel,
med inklädda knutlådor. Byggnaden står på en stenfot som delvis är murad. Hörnstenarna är
av påtagligt kraftigare dimension än övrig sten. Hörnstenen i nordost, är en väl bearbetad
hörnsten med tvära kanter som bör komma från någon av de medeltida anläggningarna på
kungsgårdens mark. En trappa av stora stenblock leder upp till ingången. Taket är ett
sadeltak med stort takutsprång och är täckt med plattor av korrugerad eternit.
Vagnslider och förråd
Byggnaden är uppförd av trä i en våning med en stomme av resvirke. Fasaderna är klädda
med rödfärgad stående lockpanel. Byggnaden är öppen i den östra tredjedelen där taket och
vinden är uppburen av stolpar som står på plintar av sten. Taket är ett sadeltak klätt med
sinuskorrugerad plåt. Byggnaden har flera stora portar, de flesta dubbla grönmålade portar av
trä. Panelen är troligen från byggnadstiden medan fönstren har hämtats från bostadshuset när
dessa byttes kring 1958. Dubbelportarna i trä är nytillverkade.
Verkstad
Byggnaden uppfördes som stall år 1815, men är senare ombyggd. Den är uppförd i trä med
en regelstomme i den västra delen. Resterande del är en regelkonstruktion fylld med timmer
mellan reglarna. Byggnaden hålls idag samman med rundjärn spända mellan väggarna.
Grunden utgörs av en kallmurad stenfot. Fasaderna är klädda med rödfärgad stående
lockpanel i varierande bredder. Taket är ett sadeltak klätt med korrugerad plåt. Byggnaden
har tre stora grönmålade portar.
Ladugården
Byggnaden uppfördes 1903 efter att en kraftig storm förstört dess föregångare. Den nya
ladugården uppfördes som en mönsteranläggning som vid tillkomsttiden ansågs vara en av
Europas modernaste. Den östra delen nyttjades för hästar medan den västra nyttjades för
nötkreatur. Under 1960-talet nyttjades ladugården för svinuppfödning. Det är en stor och
lång rektangulär byggnad i en våning, som är sammanbyggd med Stora ladan i den västra
delen. Mitt på södra fasaden finns en utbyggnad med entré. Ladugården är uppförd i tegel,
med synligt rött tegel i fasaderna, och en sockel av huggen granit. På östra gaveln sitter
ankarjärn som bildar årtalet 1903. Gavelspetsarna är klädda med rödfärgad stående slät
panel. Taket är ett sadeltak täckt med enkupigt rött tegel.
Stora ladan
Den är uppförd i en våning utan mellanbjälklag i trä med en resvirkesstomme och med två
stolprader i mitten som bär det stora taket. Byggnaden står på låga plintar av sten. Fasaderna
är klädda med rödfärgad stående lockpanel förutom norra gaveln samt delar av västersidan
som är klädd med en slät panel. Taket är ett sadeltak åt väster täckt med korrugerad plåt och
åt öster med enkupigt tegel. Panelen är troligen delvis original men också utbytt.
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Stenverkstaden
Byggnaden är uppförd som fårhus mellan åren 1880 och 1888 och har även nyttjats som
svinhus. Det är en rektangulär byggnad i en våning. På östra gaveln finns en liten utbyggnad
innehållande torrdass. Huset är uppfört med en stomme av gråsten, och med synlig sten i
fasaderna. Murarna är vitputsade. Gavelröstena är klädda med rödfärgad träpanel. Taket är
ett sadeltak täckt med korrugerad plåt. I byggnadens sydöstra del finns en hög skorsten i
tegel. Ingång finns mitt på norra fasaden genom en grönmålad trädörr klädd med locklist.
Panel, fönster och dörrar är troligen från byggnadstiden.
Maskinhallen
Hallen är uppförd 1958 i en våning. Större delen av byggnaden bärs upp av en
takstolskonstruktion i trä. Den södra delen är uppförd av lättbetongblock som putsats och
vitmålats. I övrigt är fasaderna klädda med rödfärgad stående panel. Byggnaden står på en
gjuten platta av betong. Taket är ett sadeltak täckt med sinuskorrugerade
asbestcementplattor. På den södra gaveln finns fem stora dubbelportar klädda med
grönmålad dekorpanel. På vardera långsidan samt på den norra gaveln finns en skjutport i
motsvarande utförande. Panel, fönster och dörrar är troligen från byggnadstiden.
Lilla pumphuset
är en mindre, nästan kvadratisk byggnad i en våning. Den är uppförd i betonghålsten som har
slätputsats och vitkalkats. Gavelspetsarna är klädda med grönmålad slät träpanel. Taket är ett
sadeltak täckt med sinuskorrugerade asbestcementplattor. Ingångsdörren på norra fasaden är
en grönmålad trädörr. Byggnaden är troligen oförändrad sedan uppförandet.
Stora pumphuset
är en låg kvadratisk byggnad, sannolikt byggd kring år 1948. Den har en stomme av
lättbetongblock. Fasaderna är spritputsade och avfärgade vita. Taket är ett tjärpappsklätt
pyramidtak med en ventilationshuv på toppen. Ingångsdörren är en grönmålad trädörr.
Fridhems uthus
Uthuset är uppfört i trä med regelstomme. Fasaderna är klädda med rödfärgad stående
lockpanel. Vindskivorna är vitmålade. Taket är ett pulpettak täckt med enkupigt rött tegel.
Huset ursprungliga användning är väl synligt på den nordvästra långsidan med dess tre dörrar
i grönmålat trä. Över vardera dörren finns ett vitmålat spröjsat fönster. Panel, fönster och
dörrar är troligen från byggnadstiden.
Fridhem 1
Byggnaden är uppförd i en våning med inredd vind. Den är uppförd i trä, sannolikt med
timmerstomme. Stenfoten är spritputsad och avfärgad grå. Fasaderna är klädda med
rödmålad stående lockpanel. Vindskivor och knutar är vitmålade. Taket är ett sadeltak täckt
med enkupigt rött tegel. På taket finns en skorsten i tegel. Ingången finns mitt på östra
fasaden, med en förstukvist i röd- och vitmålat trä. Panel, fönster och dörr är sentida.
Fridhem 2
Huset är uppfört som bostad åt gårdens arbetare kring år 1952. Det är byggt i en våning med
inredd vind, uppfört i trä med en regelstomme. Fasaderna är klädda med rödmålad stående
lockpanel. Knutbrädor och vindskivor är vitmålade. Byggnaden har källare med väggar av
betongsten som putsats. Taket är ett sadeltak täckt med enkupigt tegel och försett med en hög
skorsten i tegel. Ingång finns på nordvästra fasaden, där en gjuten trappa leder upp till en vit
11
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trädörr med skärmtak i form av ett neddraget takfall. Dessutom finns en källaringång på
sydvästra gaveln. Fönstren är kvadratiska vitmålade tvåluftsfönster med tvådelade rutor.
Panel och fönster är troligen från byggnadstiden, medan dörrarna är av modern typ.
Berget 1
Huset är uppfört 1919 som bostadshus för två arbetarfamiljer på gården. Husets två
lägenheter hade en identisk men diagonalt spegelvänd planlösning med rum och kök. Det är
en rektangulär byggnad i en våning med inredd vind. Byggnaden är uppförd i tegel och har
vita spritputsade fasader samt gråmålad stenfot. Taket är ett sadeltak, försett med snidade
taktassar, täckt med korrugerad eternit och krönt med två små plåtklädda skorstenar.
Byggnaden har ingångar till de båda lägenheterna på vardera gaveln, med rödmålad
förstukvist på gjuten sockel utanför.
Berget 2
Byggnaden är identisk med Berget 1 och med samma planlösning och exteriör som denna.
Taket är dock ett sentida plåttak.
Bergets uthus
Uthuset är troligen uppfört samtidigt med de båda bostadshusen. Det är en mindre
rektangulär byggnad i en våning, uppförd i trä med regelstomme. Fasaderna är klädda med
rödfärgad stående slät panel. Vindskivorna är vitmålade. Taket är ett sadeltak täckt med
tvåkupigt tegel. Rödfärgade ingångsdörrar i slät panel finns på båda långsidorna. Panel och
dörrar är troligen från byggnadstiden.
Skansen arbetarbostad
Byggnaden är troligen uppförd omkring år 1920. Planlösningen är spegelvänd i husets två
lägenheter med båda köken förlagda åt norr. Byggnaden är uppförd, i ett plan med inredd
vind, av betonghålsten. Fasaderna är spritputsade och avfärgade vita. Taket är ett sadeltak
täckt med enkupigt tegel. En ingång finns på vardera gaveln. Vid dessa finns en förstukvist i
rödmålat trä, med snedtak och vilande på en sockel av betonghålsten. Dörrarna är rödmålade
spegeldörrar. Fönstren, vilka sannolikt är ursprungliga, är rödmålade och har korspost och
spröjsning i de undre delarna. Även dörrar är troligen kvar sedan uppförandet.
Skansens uthus
Uthuset har en stomme av betonghålsten och en regelverksstomme. De senare delarna är
klädda med rödmålad stående slät panel, medan stenen är putsad och vitmålad. Vindskivorna
är vitmålade. Taket är ett sadeltak täckt med enkupigt tegel. På den norra långsidan finns tre
rödmålade dörrar. Omfattningarna är vitmålade. Panel och dörrar är troligen från
byggnadstiden
Petersborg
Byggnaden är uppförd som arbetarbostad under 1800-talets senare del. Det är en rektangulär
byggnad i en våning med lågt vindsutrymme. Vid den västra gaveln finns en utbyggnad med
förstu. Den är uppförd i trä, med en timrad stomme. Fasaderna är klädda med rödfärgad
stående lockpanel, förutom förstun som är klädd med locklistpanel. Knutbrädor, fönsterfoder
och vindskivor är vitmålade. Taket är ett sadeltak täckt med enkupigt rött tegel. Fönstren är
tredelade med en eller två lufter och vitmålade. Panel, fönster och dörrar är troligen från
byggnadstiden.
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Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken (Dnr
KS2021/0481-6)
Sammanfattning
Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken i kommunen (skatteväxlad
kollektivtrafik) har Västtrafik en upprättad process att förhålla sig till: Genomföra en förstudie inför
upphandling.
Processen med förstudien har som syfte att tydliggöra vad som ska upphandlas, med hänsyn
taget till hur det ser ut i dag samt framtida planer och målsättningar som kommer att påverka
kollektivtrafiken under den kommande avtalstiden.
Att inga större åtgärder kommer att vidtas inför trafikstart 2024 bedömer förvaltningen som
rimligt utifrån påvisat resandeunderlag.
Förvaltningen är nöjd med införandet av el-bussar i centrala Kungälv och Ytterby och med
förstudiens slutsatser om potentialen i kommunen och att Västtrafik ser att underlaget för
befintlig kollektivtrafik kommer att öka.
Förslag till kommunstyrelsen att informationen antecknas till protokollet.
Juridisk bedömning
Lag (2010:1065) om kollektivtrafik:
2 kap. Regional kollektivtrafik
Ansvar inom ett län
1 § Regionen och kommunerna inom ett län ansvarar gemensamt för den regionala
kollektivtrafiken, om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Regionen och kommunerna
får dock komma överens om att antingen regionen eller kommunerna ska bära ansvaret.
I Stockholms län ansvarar regionen ensam för den regionala kollektivtrafiken, om inte
regionen och kommunerna kommer överens om att gemensamt ansvara för denna trafik eller
om att endast kommunerna ska bära ansvaret.
I Gotlands län ansvarar kommunen för den regionala kollektivtrafiken.
Den eller de som ansvarar för kollektivtrafiken enligt första- tredje styckena ansvarar också för
persontransporter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst eller lagen (1997:735) om riksfärdtjänst
i sådana kommuner som överlåtit sina uppgifter enligt någon av dessa lagar till den regionala
kollektivtrafikmyndighet som avses i 2 §. Lag (2019:950)
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Bakgrund
Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken i kommunen har Västtrafik en
upprättad process att förhålla sig till: Genomföra en förstudie inför upphandling.
Processen med förstudien har som syfte att tydliggöra vad som ska upphandlas, med hänsyn
taget till hur det ser ut i dag samt framtida planer och målsättningar som kommer att påverka
kollektivtrafiken under den kommande avtalstiden.
Förstudierapporten redovisas i bilaga till tjänsteskrivelsen.
Den trafik som ingår i förstudien är idag fördelad på två avtal och det är entreprenören Bivab
som har avtalen för trafiken i Kungälv.
Avtalen omfattar tätortstrafik, landsbygdstrafik, öppen skoltrafik och några regionala linjer
som har sträckning över kommungränser.
Förstudierapporten omfattar primärt den allmänna linjelagda kollektivtrafik som regionen
finansierar med planerad trafikstart juni 2024.
Nuvarande avtal och kommande upphandling omfattar även skoltrafik där kommunen är
beställare med trafikstart augusti 2023.
Skoltrafiken redovisas i ett separat beslutsärende till kommunstyrelsen den 16 juni.
Verksamhetens bedömning
Förvaltningen hade önskat mer helhetssyn från Västtrafik av förstudiearbetet men har
förhoppningar om att det i framtiden kan utvecklas och även svara upp mot kommunens
förutsättningar och potential, kopplat till det regionala transportsystemet. Förvaltningen har
också påtalat vikten av att lyfta blicken och redovisa hela områden i kommunen snarare än
linje för linje. Västtrafiks behov av att upphandla trafik och kommunens behov av att förstå
utvecklingsplaner i det totala transportsystemet för kollektivtrafiken behöver synkas bättre.
Det vill säga att även om Västtrafiks uppdrag är avgränsat till att upphandla tätortstrafik
behöver kommunen förstå förslagen med kopplingar till annan trafik såsom tåg eller regionala
linjer som finns i andra avtal och som ingår i andra förstudier.

Göteborgsregionens (GR) sammanfattande strukturbild ovan, visar huvuddragen i regionens
fysiska strukturer. Kungälv som medlemskommun i GR, har ett lokalt ansvar för att den
regionala strukturen blir långsiktigt hållbar genom att i sin planering utgå från och följa
strukturbilden och överenskommelsen.
Förvaltningen bedömer det som viktigt att förstudien förtydligar hur regionen och
kommunens ansvarsområden vad gäller kollektivtrafik kompletterar varandra och ger synergier
och ett heltäckande trafiknät. Detta har tagits hänsyn till och påvisas i förstudierapporten.
Förvaltningen bedömer införandet av el-bussar som positivt.
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Förvaltningenhar ocksåpåpekatviktenav att anslutningarfungeraroch att bytestidminimeras
för att dentotalarestidenskabli såkort sommöjligt, gällerte x viktenav att tätortstrafiken
taktaroch synkroniseras
medannantrafik vid knutpunktersåsomYtterbyoch Kungälv
resecentrum.
Förvaltningens
egenkollektivtrafikplan”Plan för konkurrenskraftig
kollektivtrafik2019-2022”
påvisaratt kommunensambitionerär högainom kollektivtrafikområdet.
Planengeren utblick
mot 2030där förväntningarna
om ett uppväxlatkollektivtrafikutbudmellanserviceorterna
och
kommunhuvudorten
är tydlig.
Förvaltningenär överensom att linje 303och 304gårfrån regionaltansvar(allmän
kollektivtrafik), över till ett kommunaltansvari form av skollinjetrafik.
Förvaltningenär ocksåöverensom att linje 313övergårfrån kommunaltansvari form av
skollinjetrafiktill ett regionaltansvaroch allmänlinjelagdkollektivtrafik.
I övrigt är förvaltningennöjd medförstudiensslutsatserom potentialeni kommunenoch att
Västtrafikseratt underlagetför befintligkollektivtrafikkommeratt öka.
Västtrafikskommeratt verkaför att kollektivtrafiksystemet
blir ”skalbart”såatt en uppväxling
av trafikenkanskenär kapacitetstaket
nåsi olikareserelationer.Att införa ett strukturerande
systemmedtydligalinjesträckningar
sesdärförsomviktigt i förstudien.Taktadetidtabeller i de
lokalakollektivtrafikstråken
somgör det enkeltför resenären
att förståtrafikenmensomockså
bidrartill att erbjudabra bytesmöjligheter
vid kommunensknutpunkter

.
Att ingastörreåtgärderkommeratt vidtasinför trafikstart2024bedömerförvaltningensom
rimligt utifrån påvisatresandeunderlag
menhar framfört tydligt önskemålom att arbetamer
proaktivtunderkommandeavtalsperiod.
Ärendenivåer– bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiskamål eller
kommunstyrelsensresultatmål
Kommunfullmäktiges
strategiska
mål nummersju om att underlättaför invånareoch företag
att reduceraklimatutsläppen
kankopplastill ärendet
.
Generelltkanpåvisasatt kommunenbyggeroch förtätari kollektivtrafiknäralägenvilket
skaparmöjligheterför invånareoch företagatt reduceraklimatutsläppen.
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Av kommunens ca 47 000 invånare uppskattas runt 32 000 invånare bo inom 400 meter från
en hållplats utmed dagens kollektivtrafiklinjenät, exklusive skollinjer (analys i Västtrafiks
system REMIX)
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet kopplas till:
Mål 11 Hållbara städer och samhällen – Kommunen bygger och förtätar i kollektivtrafiknära
lägen vilket skapar goda möjligheter för kollektivtrafiken att öka sina marknadsandelar och fler
kan resa hållbart. I förstudien så påvisas att trafiken ska kunna utvecklas i takt med att
kommunen växer.
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna – I det nya avtalet så kommer tätortstrafiken, linje 1,2
och 3, att elektrifieras.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Följande dokument har beaktats och tagits hänsyn till i förstudiearbetet:
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götalands län
Regionens miljö- och klimatstrategi
Regionens Målbild Tåg 2035
Regionens Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor
Regionens Landsbygdsutredningen
Kommunens Översiktsplan
Kommunens Trafikplan
Kommunens Plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Samtliga landsbygdslinjer (300-linjer) är viktiga för skolresandet och med öppen skoltrafik kan
allmänresenärer resa med skollinjer (900-linjer).
Att tydliggöra ansvarsområden och redogöra för förväntat utbud i kommunens olika
geografiska områden underlättar för medborgarna att förstå kollektivtrafikens uppdrag och
utbud.
Det finns även en risk för upplevda försämringar på dagens Marstrandsexpress, som inte
kommer att vara en direktbuss till Göteborg längre utan byte krävs för att åka hela sträckan
Göteborg – Marstrand.
Det finns en risk att resenärer som idag reser med en linje som helt eller delvis avvecklas, även
om det finns alternativa resmöjligheter som närtrafik och öppen skoltrafik, kommer att
uppleva en försämring då det innebär att deras resvanor behöver ändras.
Kollektivtrafiken har alltid spelat en viktig roll för social hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet.
Den gör det möjligt för fler människor att vara delaktiga i samhället, ger möjlighet till ett
fungerande vardagsliv och en ökad tillgänglighet till viktiga målpunkter, oavsett tillgång till bil.
Utvecklingen av kollektivtrafiken framgent behöver ta hänsyn till dessa frågor för att stegvis
möjliggöra för en kollektivtrafik på jämlika villkor. Planeringen av trafiken inför upphandling
ska göras med en medvetenhet om den variation som återfinns i befolkningen och möjliggöra
för människor att verka i vardagen på samma villkor.

13 Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken - KS2021/0481-6 Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken : Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken

5(5)

Ekonomisk bedömning
Regionen bär det ekonomiska ansvaret för den av regionen beslutade allmänna linjelagda
kollektivtrafik sedan skatteväxlingen 2012.
Då förstudien konstaterar att linje 303 och 304 går från ett regionalt ansvar över till ett
kommunalt ansvar i form av skollinjetrafik så kommer kostnaden för dessa linjer påverka
kostnaden för kommunens skollinjetrafik.
Likaså påverkas kommunens kostnader för skollinjetrafiken, fast omvänt, då förstudien påvisar
att linje 313 som i dagsläget finansieras av kommunen, kommer övergå till ett regionalt
finansieringsansvar.
Ev. kostnadsökning för skollinjetrafiken och linje 303,304 kommer stämmas av med ekonom i
samband med att förstudien för skollinjetrafiken är avslutad.
Förslag till beslut
1. Informationen antecknas till protokollet

Anders Holm
Sektorchef

Martin Hollertz
Verksamhetschef

Expedieras till:
el Svensson, Jenny
Bjönness Bergdahl
Marielle Månskär
För kännedom till:
Sophie Idermark
Hansson

Mika
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1
Bakgrund och
syfte

Inför upphandlingen ska en förstudie genomföras för att
tydliggöra vad som ska upphandlas, med hänsyn taget till hur
det ser ut i dag samt framtida planer och målsättningar som
kommer att påverka kollektivtrafiken under den kommande
avtalstiden.
Den trafik som ingår i förstudien är idag fördelat på två
avtal och det är Bivab som har avtalen för trafiken i Kungälv.
Avtalen omfattar tätortstrafik, landsbygdstrafik, öppen
skoltrafik och några regionala linjer som har sträckning över
kommungränser.
Denna förstudierapport omfattar primärt den allmänna
linjelagda kollektivtrafik som regionen finansierar med
planerad trafikstart juni 2024. Nuvarande avtal och
kommande upphandling omfattar även skoltrafik där
kommunen är beställare med trafikstart augusti 2023.
Skoltrafiken redovisas i en separat förstudierapport.
Arbetet med förstudien har följt Västtrafiks process
”Genomföra förstudie inför upphandling”.
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2
Styrande
målbilder och
strategier

Västra Götalandsregionen och Västtrafik har tagit fram ett antal målbilder och strategier som ska beaktas, både
i förstudie, upphandling och under avtalstiden. Dessa dokument tar generellt sin grund i samhällets behov med
syfte att skapa drivkrafter och hållbar utveckling (social, ekonomisk och ekologisk) inom teknik-, stads- och
samhällsutveckling med hjälp av kollektivtrafiken.

Nedan följer en kort sammanställning över de dokument som har
identifierats ska beaktas i förstudien samt en sammanställning av de
viktigaste delarna som upphandlingen och avtalet ska förhålla sig till.

Regionalt trafikförsörjningsprogram
för Västra Götalands län
Trafikförsörjningsprogrammet är Västra
Götalandsregionens främsta dokument för
att styra både den kortsiktiga och långsiktiga
kollektivtrafikutvecklingen i regionen. Innehåller
bland annat
• Uppsatta mål till olika målår för t.ex. resande,
geografisk tillgänglighet, attraktivitet och social
hållbarhet.
• Prioriterade stråk som ska tillgodose behov för
främst arbets- och studiependling.
• Utveckling av de regionala pendlingsnaven där
en stor andel av resandeökningen ska ske samt
att kollektivtrafiken behöver utvecklas för att
underlätta regional inpendling.

Målbild Tåg 2035
Målbild tåg 2035 beskriver den strategiska
inriktningen för hur tågtrafiken i Västra Götaland
ska utvecklas fram till år 2035, vilket påverkar
och behöver samplaneras med utvecklingen av
angränsande busstrafik.

Miljö- och klimatstrategi
I Västra Götalandsregionens Miljö- och
klimatstrategi finns förslag till mål om att
minska koldioxidutsläppen med 85% till år
2025 och till 90% år 2030.
Västtrafik har arbetat fram en Miljö- och
klimatplan, som bryter ner de övergripande
målen i Miljö- och klimatstrategin i detaljerade
mål per trafikslag och på linjenivå.
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Strategi för kollektivtrafik på jämlika
villkor
Strategin innehåller ett övergripande mål om
att kollektivtrafiken ska utformas så att den är
inkluderande och att resenärerna känner sig
välkomna.
Fem åtgärdsområden som ska bidra till målet har
pekats ut:
•

Ett fullt tillgängligt prioriterat nät

•

Ett gott bemötande till alla resenärer

•

Resenärerna ska känna sig trygga i
kollektivtrafiken

•

Inkluderande kommunikation

•

Strategisk planering för jämlik kollektivtrafik

Strategi för
kollektivtrafik på jämlika
villkor
– med utgångspunkt i de sju
diskrimineringsgrunderna
Oktober 2018

Strategi för kollektivtrafik på
jämlika villkor
- med utgångspunkt i de sju
diskrimineringsgrunderna
Oktober 2018

Landsbygdsutredningen
I Landsbygdsutredningen har Västra
Götalandsregionen fastställt en lägsta
grundläggande servicenivå för samtliga tätorter
i regionen för att tillgodose landsbygdsbornas
behov av service samt visa på vad man kan
förvänta sig för utbud i mer glesbebyggda områden.
Landsbygdsutredningen har främst inneburit
en utbyggnad av så kallad Närtrafik som är en
beställningsbar trafik med mindre fordon.

Landsbygdsutredning
Kollektivtrafik i Västra Götaland

Antagen av kollektivtrafiknämnden 2014-04-27
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3
Geografisk
avgränsning

Geografisk avgränsning
Det är tätortstrafik och landsbygdstrafik i Kungälv som ska
handlas upp, men trafikstart år 2024.
Det innebär att den entreprenör som får avtalet/avtalen har
huvudansvaret för att tillgodose resbehoven för boende och
verksamma inom ett definierat geografiskt område utifrån
regionens ambitionsnivå och strategier”

13 Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken - KS2021/0481-6 Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken : BILAGA Förstudie trafik 2023_Kungälv

4
Övertagande
av linjer samt
nytillkomna
linjer

Övertagande av linjer samt nytillkomna
linjer
Kortturerna på linje 422 i Götaälvdalsavtalet, mellan Diseröd
och Kungälv kommer i samband med upphandlingen att flyttas
till Kungälvsavtalet och komplettera linje 308.
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5
Dagens trafik
och affär

Detta stycke är en övergripande sammanfattning av dagens trafik i de avtal som ingår i förstudien. För det
geografiska området Kungälvs kommun finns ytterligare linjer och trafik som inte omfattas av denna förstudie då
de ligger i andra trafikavtal som ansluter till, och påverkar trafiken inom förstudien, som t.ex. Västtåg Strömstad –
Göteborg samt regionexpresser och stadsexpress som trafikerar Kungälvs resecentrum.

Dagens trafik - Kungälv avtal som 6278 och 6279
Denna förstudierapport omfattar primärt den allmänna linjelagda
kollektivtrafik som regionen finansierar med planerad trafikstart juni 2024.
Nuvarande avtal och kommande upphandling omfattar även skoltrafik där
kommunen är beställare med trafikstart 2023.
Avtal 6278 omfattar en regional linje, linje 311 med sträckning Kareby Göteborg via Rollsbo industriområde och Kungälv Resecentrum vidare
till Göteborg/Svingeln via Klareberg och Bäckebol köpcentrum. I avtalet
finns även 24 skollinjer som utgår från skolskjutsbehov för kommunens
grundskoleelever. För denna trafik har Kungälvs kommun fullständig
rådighet och kostnadsansvar. Skollinjerna är öppna för allmänheten och
Västtrafiks allmänna resevillkor gäller. Intäkter från allmänresenärer
regleras efter årets slut utifrån verkligt utfall mellan Västtrafik och
kommunen.
Kungälvs kommunstyrelse har 201118 beslutat att ge Västtrafik uppdrag att
även i kommande avtal upphandla öppen skoltrafik med trafikstart 2023.
Avtal 6279 omfattar landsbygdstrafik men även tätortstrafik och några
regionala linjer med direktförbindelser till Göteborg. I avtalet ingår även viss
anropsstyrd trafik på linjerna för vissa lågbelagda turer vid t.ex. skollov eller
helger. Viktiga definierade bytespunkter för trafiken i avtalet är; Kungälv
Resecentrum, Ytterby station samt Kärna Korsväg.

Avtal 6279
Linjenr
1
2
3
303
304
305
306
308
309
310
313
319
320
Mexp
311

Sträckning
Ullstorp-Resentrum-Ytterby
Resecentrum-Nedre Komarken-Ytterby
Resecentrum-Fontin-Resecentrum
Kärna-Ytterby-Kungälv
Hålta skola-Gategården-Ytterby
Kärna-Överön-Kärna
Rörtången-Kode-Kungälv
Grandalen-Kareby-Kungälv
Aröd-Solberga-Kareby-Kungälv
Håltet-Göteborg
Kärna-Kovikshamn-Vedhall-Kärna
Stora Höga-Jörlanda-Kode-Kungälv
Tjuvkil-Kärna-Säve-Göteborg
Marstrand-Ytterby-Göteborg
Kareby-Bäckebol-Svingeln

Koncept
Tätortslinje
Tätortslinje
Tätortslinje
Landsbygdslinje
Landsbygdslinje
Landsbygdslinje
Landsbygdslinje
Landsbygdslinje
Landsbygdslinje
Landsbygdslinje
Landsbygdslinje
Landsbygdslinje
Regional linje
Regional linje
Regional linje

Anmärkning

Från avtal 6278
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Resande
År 2019 genomfördes inom avtal 6279 och 6278 drygt 1,4
miljoner resor (öppna skollinjer inkluderat).
Definition av lågfrekventa linjer (Västtrafiks modell för
linjer med lågfrekventresande) är linjer med lägre än 33%
kostnadstäckningsgrad och färre än åtta resenärer per
tur. Båda kriterierna skall vara uppfyllda för att en linje
ska definieras som en linje med lågfrekvent resande. Det
är Västtrafiks ansvar att se över lågfrekvent trafik utifrån
kollektivtrafikens uppdrag och ur ekonomiskt och miljömässigt
perspektiv.
Under förstudien har linje 311, 304, 2 och 3 identifierats som
lågfrekventa. Åtgärder ska därför föreslås för dessa inom
ramen för förstudien.
Generellt bör det påpekas att på landsbygdslinjerna
(300-linjer) är allmänresandet lågt och skolkortsresenärer är
i majoritet. Dock reser även gymnasieelever på skolkort och
enligt definition är de att betrakta som allmänresenärer. Dessa
kan inte sorteras ut eftersom samma biljett används av såväl
grundskoleelever som gymnasieelever.

Avtal 6279
Linjenr
311
1
2
3
303
304
305
306
308
309
310
313
319
320
Mexp

Sträckning
Kareby-Bäckebol-Svingeln
Ullstorp-Resentrum-Ytterby
Resecentrum-Nedre Komarken-Ytterby
Resecentrum-Fontin-Resecentrum
Kärna-Ytterby-Kungälv
Hålta skola-Gategården-Ytterby
Kärna-Överön-Kärna
Rörtången-Kode-Kungälv
Grandalen-Kareby-Kungälv
Aröd-Solberga-Kareby-Kungälv
Håltet-Göteborg
Kärna-Kovikshamn-Vedhall-Kärna
Stora Höga-Jörlanda-Kode-Kungälv
Tjuvkil-Kärna-Säve-Göteborg
Marstrand-Ytterby-Göteborg

Resor 2019
108 540
336 614
103 554
47 608
161 212
7 351
8 190
42 412
27 342
19 551
34 989
9 693
58 228
54 968
293 826

Resor/tur

Skolkort

6,2
11,8
5,6
5,6
11,4
7,1
9,1
12.8
10,1
9,7
10,1
8,8
8,2
9,5
17,5

10%
24%
29%
32%
46%
84%
89%
74%
82%
74%
5%
86%
58%
53%
29%

I tabellen till ovan redovisas statistik för Västtrafiks allmänna
kollektivtrafik exkluderat skollinjer (900-linjer) från år 2019.

KTG
14%
27%
12%
24%
47%
15%
15%
29%
24%
18%
51%
13%
28%
49%
56%
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5. DAGENS TRAFIK OCH AFFÄR |

Dagens affär
Det är överlag bra leverans för trafiken i avtalen. Det pågår
arbete för att det regelbundna administrativa rapporteringar
ska bli bättre. Generellt är det få inställda turer och det är lätt
att få kontakt med Bivab.

Drivmedel är diesel för de mindre bussarna (LSBL) och RME
för stads- och landsvägsbussarna (CN1L, KB2L, LN2L). RME är
ett drivmedel som framställs av raps och biometanol.

48 Fordon inkl reserv - Avtal 6278, 6279, Bivab

Tätortstrafiken linje 1-3 har en punktlighet på runt 85%
vilket är bra. Vad gäller skoltrafik är det svårt att nå upp till
80% punktlighet. Linje 311 är ofta fullsatt på sträckan inom
Göteborgs kommun under högtrafik. Trafikoperatörerna Lebu
AB och AB Jörlanda buss kör trafiken i avtalen och de hjälper
varandra när det är behov av förstärkning.
För avtal 6279 uppgick trafikkostnaden år 2019 till 32 477
446 med en täckningsgrad på 39% (inklusive tillköp) och
37% (exklusive tillköp). Kostnadstäckningsgraden har varit på
denna nivå de senaste tre åren.
Avtalet är ett produktionsavtal.

Fordon och drivmedel
Trafiken bedrivs idag med 48 fordon, varav 7 i reserv. Det
behövs sällan förstärkning, varför reservflottan bedöms räcka
till. I avtalen finns främst normalbussar för landsbygd klass
II, småbussar främst för skoltrafik och city normalbussar för
tätortstrafiken.

CN1L
L1-3
300-linjer
900-linjer

KB2L

LN2L

LSBL

6
6

22
14

Kundsynpunkter
Av de kundsynpunkter som kommit in under 2019 så handlar
det om avvikelser i leveransen som förseningar, förares
agerande och körsätt, att föraren inte har stannat vid hållplats
etc. Det är många ärenden i kategorien ’förseningar, gick
inte i utlovad tid’, och inom kategorin finns både förseningar
för den linje som resenärer reser med samt att nästa tur har
varit försenad. Det viktiga är konsekvenser för resenären som
eventuellt missar anslutning och sin målpunkt och ärende vid
slutet av resan.
Linjer med flest resenärer har inte oväntat
flest kundsynpunkter och för linjerna 320 och
Marstrandsexpressen gäller flera av synpunkterna trängsel
och förseningar på sträckan inom Göteborgs kommun.
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Tillköp
Linje 313 är ett kommunalt tillköp i nuvarande avtal.
Kommunen tog över kostnadsansvaret för trafiken i samband
med att Västtrafik avvecklade linjen, som då var lågfrekvent,
vid effektiviseringar i trafiken år 2013/2014.

Närtrafik
Närtrafik är anropstyrd kollektivtrafik för personer som vill
åka mellan landsbygd och tätort eller vice versa där linjelagd
busstrafik saknas eller utbudet är begränsat. För att ett
geografiskt område ska kunna erbjudas Närtrafik ska det vara
mer än 1 km, fågelvägen, till hållplats med utbud av busstrafik
året runt på minst 10 avgångar från hållplats, oaktat riktning,
måndag – fredag mellan kl 8-18. Öar utan fast landförbindelse
är undantagna. Närtrafikkartan, och därmed var möjlighet
att göra närtrafikresor finns, uppdateras årligen efter hur
justeringar görs i utbudet i den linjelagda trafiken.

Dagens närtrafikområden i Kungälv
källa: https://www.vasttrafik.se/reseplanering/anropsstyrd-trafik/nartrafik/kungalv/#municipalities
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Nedan följer en sammanställning av de infrastrukturella förutsättningar som har
identifierats och som bedöms få påverkan på avtalet och trafikeringen.

Infrastruktrella
förutsättningar

Begränsningar i dagens infrastruktur
Generellt sett är framkomligheten inom trafikområdet
tämligen god men det finns platser som är utmanande och
skapar begränsningar i de trafikala förutsättningarna. Exempel
på sådana platser är
Kovikshamn och Vedhall där vändmöjligheterna för nuvarande
fordon på linje 313 är begränsade vilket skapar utmaningar för
trafikering och begränsningar i val av fordonstyp i kommande
avtal.
Det finns också områden som är svåra att trafikera vid
vinterväglag, som exempelvis området runt Rörtången/
Ödsmålsmosse.
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Pendelparkeringar
Inom Kungälvs kommun finns följande pendelparkeringar
för bil att tillgå för resenärer.
1.

Kode Brandstation

(39st)

2. Kodemotet 		

(150st)

3. Kode station 		

(53st)

4. Diseröd 			(100st)
5. Kareby korsväg 		

(27st)

6. Ytterby station 		

(227st)

7. Kärna bussterminal

(19st)

8. Kornhall färjeläge

(31st)

Vid inventering av tillgänglighet genomförd januari
2020 var det i princip full beläggning på samtliga
pendelparkeringar förutom Diseröd och Kodemotet som
båda hade god kapacitet för fler fordon.
Pendelparkeringar Kungälvs kommun
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Depåer idag och i framtiden
När Västtrafik har rådighet över depåsituationen inom ett
trafikområde och depån bedöms vara så kallad strategisk,
eller om det finns andra skäl till att ställa krav på placering
eller funktion på depå, kan Västtrafik villkora depå i
trafikupphandlingen. I allmänhet anger dock Västtrafik i
sina trafikupphandlingar att anbudsgivarna själva ska ordna
depålösning till avtalet. Det främsta skälet till detta är att det
finns en tilltro till att marknaden och trafikföretagen är de
som kan finna de bästa lösningarna för de behov som ska
säkerställas.
Ju närmre en depå ligger där trafiken ska gå, desto mindre
tomkörningar samt avlösningsresor för förare till/från
depån behövs och därmed kan mer resurser läggas på
tidtabellslagda turer med mera som kommer kunden till
nytta. Vid långa avstånd till depå blir det det omvända –
mer tomkörning samt längre avlösningsresor, och därmed
mindre resurser till främst trafik som resenärerna kan nyttja.
Även om trafikföretagen inte specifikt får betalt för tex
tomkörning i avtalet med Västtrafik ingår det i deras kalkyler
och prissättning av övriga delar i avtalet, varför det blir
kostnadsdrivande för Västtrafik och samhället.
Längre körvägar innebär en större belastning på trafiknätet då
det medför fler fordonsrörelser. Längre körvägar innebär även
en ökad belastning på miljön. Fordon, däck och vägar slits mer
när bussarna får köra mer och det går åt mer drivmedel.

Det är även av stor vikt att val av depåernas lokalisering
inte får negativ inverkan på trafikutbudet så att det inte kan
anpassas utifrån kundernas behov.
I och med omställningen till elfordon innebär det även att
kapacitet i elnätet behöver säkras och att det behöver
göras investeringar i infrastruktur för laddning. Vid sämre
depålokaliseringar kan det också komma att krävas extra
laddplatser i anslutning till trafikområdena för att undvika
energikrävande tomkörningar till och från depåerna under
trafikdygnet.
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Depå för Kungälvstrafiken
För dagens Kungälvsavtal hyr Bivab/Lebu depå vid Filaregatan
10 Kungälv av Gillholms fastigheter med plats för 40 bussar.
Depån har tvätthall, men verkstadsarbete utförs hos Jopra
Bussteknik AB i Kungälv som ligger på Smedmästaregatan 5.
För de fordon som körs av Bivab/Jörlanda buss så används
Jörlandas buss egen depå i Kode. Där finns plats för 25 fordon
och nyttjas av 19 bussar.
I Kungälv finns det även ett antal ytterligare depåer, bland
annat i Rollsbo industriområde.
Antalet bussar som ska depåladdas med el kommer att vara
så pass få att det bedöms gå att lösa elförsörjning även om
depå inte är säkrad innan upphandlingen.

Lebu Depå, Filaregatan, Kungälv

Västtrafik har dessutom ställt frågan till ett antal
trafikoperatörer om de ser att de kommer att kunna lösa en
depå i Kungälv, även med eldrift för tätortstrafiken, vilket de
bedömer att de kommer att göra.
Västtrafik avser därför inte att villkora depå för
Kungälvstrafiken.

Jörlanda buss depå, Kungälv

17

13 Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken - KS2021/0481-6 Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken : BILAGA Förstudie trafik 2023_Kungälv

7
Marknadsanalys
Nedan följer en sammanställning av hur kollektivtrafikens marknad och
förutsättningar ser ut idag i området samt vilka utbyggnadsplaner som
finns för de kommande åren.

Vad är kollektivtrafikens funktion?
Kollektivtrafik har olika syften i olika geografiska områden.
Landsbygdstrafik – här innebär kollektivtrafiken framförallt
en grundläggande tillgänglighet, men den kan inte alltid vara
konkurrenskraftig gentemot bilen då den ofta har en lägre
turtäthet eftersom resandeunderlaget är lågt.
I de prioriterade kollektivtrafikstråken har kollektivtrafiken
en annan roll. Här är den till för att knyta ihop olika delar av
regionen. Här kan kollektivtrafiken ofta erbjuda snabb trafik
på lite längre sträckor. Trafiken i stråken kan vara effektiv och
kan konkurrera med bilen för t.ex. arbetspendling. Däremot
kan den inte alltid stanna överallt och bidra till hög geografisk
tillgänglighet eftersom restidskvoten behöver hållas nere.
I staden eller i den större tätorten är kollektivtrafiken
framförallt en del av ett platseffektivt transportsystem och
fokus ligger på hög kapacitet för att transportera många
tillsammans. Här är ofta utbudet större och avstånd till
hållplats kortare. Den trafik som denna förstudie behandlar
inom Kungälvs kommun finns i landsbygd, lokala stråk mellan
tätorter och kommunhuvudort, samt inom tätorten
Kungälv-Ytterby.

Vem är kunden? – Demografiska
förutsättningar Kungälv
För att kunna skapa en kollektivtrafik som man vill resa med är
det viktigt att förstå kundens behov. Vissa behov har många
kunder gemensamt, medan andra behov varierar mellan
olika geografiska områden. För att kunna identifiera och
tillgodose de olika kundernas behov är det viktigt att förstå
vem kunden är men också vilken funktion kollektivtrafiken kan
erbjuda utifrån underlag och den regionala ambitionsnivån för
kollektivtrafiken.
Inom arbetet med förstudien har flera olika demografiska
förutsättningar funnits tillgängliga genom verktyget REMIX, ett
verktyg som bland annat visualiserar olika statistisk data på
karta, till exempel åldersstrukturer, utbildningsnivå, hushållens
inkomster, utländsk bakgrund, antal barn, bilinnehav,
förvärvsarbetande etc. Nedan följer en sammanfattning av
några övergripande slutsatser för Kungälv.
I Kungälv bor många invånare i småhus. De områden som
sticker ut med en högre andel boende i flerbostadshus är
de centrala delarna av Kungälv, Ytterby, Kärna och ute på
Marstrand.
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Det finns inga stora påtagliga skillnader där något område
sticker ut gällande utbildningsnivå, förvärvsinkomst eller
sysselsättningsgrad. Generellt finns det ett lägre bilinnehav i
Kungälv/Ytterby tätort jämfört med andra delar av kommunen.
Kommunens större verksamhetsområden utgörs av Rollsbo i
anslutning till Kungälvs tätort, samt längs stråket mellan Gamla
och nya E6 norr ut, mellan Kungälv och Kareby, samt utmed
Diserödsvägen i Kungälvs tätort. Viss blandbebyggelse kan
hittas inte minst i centrala Kungälv men även i t.ex. centrala
Ytterby, Marstrand samt i centrala Diseröd. I övrigt utgörs
Kungälv primärt av s.k. boendeområden.

Tillgänglighet till kollektivtrafiken
En god tillgänglighet till kollektivtrafiken är en viktig aspekt för
att man ska se kollektivtrafiken som ett resalternativ, speciellt i
de fall där andra alternativ finns. Tillgänglighet är dock ett brett
begrepp som kan omfatta allt ifrån anpassning av den fysiska
miljön för de som är funktionsnedsatta till utbud och avstånd.
För Kungälv erbjuder dagens områdestrafiklinjenät en god
yttäckning och merparten av boende och verksamheter
i kommunen har tillgång till en hållplats inom rimligt
gångavstånd. Av kommunens ca 45 000 invånare uppskattas
runt 32 000 inv bo inom 400 meter från en hållplats utmed
dagens kollektivtrafiklinjenät, exklusive skollinjer (analys i
REMIX). I de områden som inte täcks upp av kollektivtrafik är
bebyggelsen huvudsakligen gles med få boenden och därmed
är resandeunderlaget lågt. Kommunens beslut om att erbjuda

sin skolskjuts som öppen kollektivtrafik ökar tillgängligheten till
kollektiva resmöjligheter i kommunen.
De delar som inte täcks upp av ordinarie linjenät inom visst
avstånd och med ett visst utbud har tillgång till Närtrafik.
Närtrafik säkerställer att det finns möjlighet för invånarna
att genomföra exempelvis handels- och serviceresor från
dessa områden, dock inte resor i pendlingslägen. Närtrafiken
anpassas löpande utifrån hur linjetrafiken förändras.
I Trafikförsörjningsprogrammet pekas det ut att det ska finnas
ett tillgänglighetsanpassat nät som ska vara anpassat för
personer med funktionsnedsättning. Detta omfattar totalt ca
800 hållplatser i regionen. 20 av dessa ligger inom Kungälvs
kommun. Av dessa kvarstår anpassningar (helt eller delvis) på
6 st.

Viktiga målpunkter
En målpunkt är ett område eller en plats som är av stort lokalt
och eller regionalt intresse, dit många har behov av att ta sig.
Exempel på målpunkter är station/resecentrum, sjukhus,
fritidsanläggningar och handelsområden, men även skolor och
större arbetsplatsområden kan vara viktiga målpunkter.
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Identifierade målpunkter (exkl. skolor och
arbetsplatsområden) i Kungälv:
•

Kungälvs resecentrum

•

Ytterby station

•

Kode station

•

Västra Gatan/strandgatan (handelsområde och
kulturmiljö)

•

Kongahälla (handelsområde)

•

Kungälvs sjukhus

•

Marstrand

•

Bohus fästning

Samtliga målpunkter ovan ligger i anslutning till
kollektivtrafikstråken i kommunen vilket är en stor fördel
då det innebär att det finns en god tillgänglighet till dessa
med kollektivtrafiken. Vissa målpunkter har ett mer lokalt
upptagningsområde. Andra är av större regionalt, och till och
med nationellt intresse. Viktigt för att tillgängligheten ska
fungera från olika delar av såväl kommunen som regionen
är att knutpunkterna fungerar ur tillgänglighetssynpunkt
och att det finns bra och strukturerade bytesmöjligheter i
kollektivtrafiksystemet.
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Skolor och skolresor
I Kungälvs kommun finns följande skolor med årskurs F-6
1.

Marstrandsskola –

60 elever

2. Hålta skola – 		

160 elever

3. Tunge skola – 		

258 elever

4. Kode skola - 		

186 elever

5. Kareby skola - 		

253 elever

6. Friskolan Kärna –

209 elever

7. Kärna skola – 		

402 elever

8. Sparråsskolan – 		

211 elever

9. Kastellegårdsskolan –

246 elever

10. Sandbackaskolan –

219 elever

11. Strandskolan – 		

229 elever

Kommunens högstadieskolor är Munkegärdeskolan,
Torildskolan och Ytterby skolan. Gymnasiet Mimers Hus (ca
1500 elever) är centralt beläget i Kungälv, och dessutom finns
det en folkhögskola, Nordiska folkhögskolan (ca 200 elever
varav ca 70 internatplatser), i Fontinområdet.
Viktiga planerade förändringar inom skolstrukturen under
kommande trafikavtalsperiod är att Tunge skola på sikt
kommer att avvecklas och ersättas med en ny skola placerad

12. Montessoriskolan
Älvkullen – 		 133 elever
13. Fontinskolan – 		

356 elever

14. Fredkullaskolan –

150 elever

15. Olserödsskolan - 		

195 elever

16. Kullens skola – 		

337 elever

17. Klöverbackens skola –

119 elever

18. Diseröds skola – 		

366 elever
Skolor i Kungälv kommun
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i centrala Kode.

Vård
Förutom Kungälvs sjukhus finns det vårdcentraler i centrala
Kungälv, Ytterby och uppe vid Solgärde (vid Rollsbomotet).

Verksamhets-, handelsområden och
arbetspendling

Av kommunens förvärvsarbetande befolkning pendlar nästan
10 000 inom kommunen och 12 000 över kommungräns,
merparten av dessa pendlar till Göteborgs kommun (8 700).
Antalet inpendlare till kommunen är 8 200, de flesta från
Göteborg, tätt följt av Ale- och Stenungsunds kommuner.
En övergripande analys genomförd i Västtrafiks analysverktyg
Power-BI över pendling och restidskvoter för invånare i
kommunen ser nuläget ut enligt nedan, där ljusa områden
motsvarar en låg pendlingskvot med hållbart resande i relation

Rollsbo är det största renodlade verksamhetsområdet i
Kungälvs kommun. Här arbetar strax under 3000 personer,
vilket är ungefär lika många som de som har sin arbetsplats i
de allra centralaste delarna av Kungälv (baserat på statistik
från 2018). I Ängegärde verksamhetsområde som även det
är ett verksamhetsområde i Kungälvs tätort arbetar ca 700
personer vilket motsvarar ungefär samma antal som arbetar i
centrala Ytterby.
Kongahälla center som öppnade i mars 2019, och därmed
inte ingår i statistiken över arbetande i centrala Kungälv enligt
ovan, ligger i anslutning till Kungälvs resecentrum. Här finns ett
hundratal butiker samt restauranger och antalet sysselsatta
beräknas till ca 500 st. Övrig handel finns primärt i anslutning
till Västra Gatan, Strandgatan och Uddevallavägen.
Kungälvs sjukhus är även det en stor arbetsplats i kommunen
med många anställda, ca 1400 st. Sjukhuset håller dessutom
på att byggas ut.

Beskrivande text

till bil för de som pendlar (notera att pendlingsresor kortare än
15 minuter automatiskt filtreras bort).
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20 % av invånarna i kommunen kan nå sin arbetsplats inom 30
min med cykel (Potentialstudie för cykling i Västra Götalands
län). För Gymnasieelever är det över 40 % av eleverna som når
sin gymnasieskola inom ett cykelavstånd på upp till 30 min).

Utbyggnadsplaner
Kungälvs kommun har en ambition att växa i enlighet med
Göteborgsregionens strukturbild. Detta innebär att störst
utbyggnad kommer ske i centralorten (Kungälv-YtterbyKareby), men det finns även en satsning på de orter som
kommunen kallar serviceorter (Diseröd, Kode, Kärna,
Marstrand) för att dessa ska kunna växa till sig och skapa
underlag för viss lokal service. Denna inriktning innebär även
att underlaget utmed Kollektivtrafikstråken ökar och möjliggör
på sikt att kollektivtrafikens marknadsandel kan öka då den
blir ett reellt alternativ till bilen i dessa stråk.

Övriga projekt inom centralorten Kungälv, som
beräknas vara klara till och med 2021 genererar
ca 650 nya bostäder, vilket bedöms innebära ca 1450
tillkommande invånare. Merparten av projekten ligger
längs stråket Strandgatan – Uddevallavägen,
till större del genom förtätning vid gamla busstorget.
Med utblick mot år 2022- 2023 beräknas ytterligare tillskott
inom samma stråk med ca 600 bostäder.
På 10 års sikt finns även fler planer inom Kungälvs tätort
samt Diseröd (ca 300 bostäder), Ytterby (ca 800 bostäder),
Marstrand/Tjuvkilsstråket (ca 600 bostäder). I Kärna, Kareby
och Kode är det endast ett mindre antal bostäder som
planeras.

Under perioden 2019 - 2028 beräknar Kungälvs kommun
att folkmängden i kommunen kommer att öka med ca 8 400Kommunens byggplaner för perioden 2019-2028 redovisas ovan
invånare, från 45 086 till 53 500 personer. Se tabell från
kommunens befolkningsprognos för åren 2019-2023 till höger.Bostadsbyggande för Kungälvs kommun
Förtätningen på Kongahälla bidrar med ca 1200 nya
bostäder, vilket uppskattningsvis generera
ca 2600 nya invånare när området är fullt utbyggt
(år 2025). Området ligger i direkt anslutning till nya
Resecentrum. I området byggs även tillskott av kontor
som förväntas innehålla ca 300 arbetsplatser

Småhus
Flerbostadshus
Osäker typ*
Specialboenden
Permanentningar
Totalt

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Totalt

Täthet

34
185
0
0
0
219*

103
611
0
0
30
743

178
360
0
0
30
568

153
341
0
36
30
559

114
310
30
8
30
492

70
83
6
3
30
192

70
83
6
3
30
192

70
83
6
3
30
192

70
83
6
3
30
192

70
83
6
3
30
192

932
2 221
60
58
270
3 541

2,5
2,1
2,3
1
1,8

*Avser bostäder i prjekt långt fram i tiden där typ inte specificerats
** jul till och med december år 2019
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Potential för ökat kollektivtrafikresande
För Kungälv medför kommunens utbyggnadsplaner främst
förtätning längs med det befintliga kollektivtrafiknätet. Det
innebär att Västtrafik framför allt ser att underlaget för
befintlig kollektivtrafik kommer att öka. För Västtrafiks del blir
det viktigt att kollektivtrafiksystemet blir ”skalbart” så att en
uppväxling av trafiken kan ske när kapacitetstaket nås i olika
resrelationer. Att införa ett strukturerande system med tydliga
linjesträckningar ses därför som viktigt i förstudien. Taktade
tidtabeller i de lokala kollektivtrafikstråken som gör det enkelt
för resenären att förstå trafiken men som också bidrar till att
erbjuda bra bytesmöjligheter vid kommunens knutpunkter.
Tåget är ofta stommen i systemet vilket gör att bussarnas
tidtabeller utgår från dessa. Om utbudet inte medger
passning i alla riktningar tas hänsyn till den så kallade
belastningsriktningen i den regionala trafiken som för Kungälvs
kommun är mot Göteborg på morgonen och från Göteborg på
eftermiddagen.
Då utbyggnaden kommer att ske över tid bedöms det
finnas kapacitet kvar eller möjlighet att under avtalstiden
successivt utöka kapaciteten för att klara en ökad efterfråga.
Utbyggnadsplanerna innebär alltså inte att Västtrafik ser
behov av att större åtgärder vidtas inför trafikstart i nytt avtal
2024. I samband med att centralorten växer blir underlaget för
den lokala tätortstrafiken större.

För att kunna erbjuda en tätortstrafik med konkurrensmässigt
utbud behöver den regionala trafiken begränsas till att
trafikera knutpunkter och ge tätortstrafiken möjlighet att
omhänderta det lokala uppdraget inom centralorten.
Verksamhetsområdet i Rollsbo har idag ett stort utbud
av kollektivtrafik, varierat mellan regionala linjer och lokal
tätortstrafik, men nyttjandet är lågt. Utbudet föreslås
anpassas efter efterfrågan och struktureras upp genom att
området försörjs från och till Kungälvs RC. Även här möjliggörs
en uppväxling av trafiken om efterfrågan ökar i takt med att
området byggs ut och verksamheter utvecklas.
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Kungälv
kommuns
inspel

Västra Götalandsregionen och Västtrafik har tagit fram ett antal målbilder och strategier som ska beaktas, både
i förstudie, upphandling och under avtalstiden. Dessa dokument tar generellt sin grund i samhällets behov med
syfte att skapa drivkrafter och hållbar utveckling (social, ekonomisk och ekologisk) inom teknik-, stads- och
samhällsutveckling med hjälp av kollektivtrafiken.

En sammanfattning av de inspel, synpunkter och reflektioner som kommunen har
lämnar och som har inhämtats under förstudiens gång.

Allmänt om trafik
Kungälvs kommun har påtalat vikten av att lyfta blicken och
se hela transportsystemet för området, dvs hur trafiken som
behandlas i förstudien är del av och beroende till trafik i andra
avtal kopplingar till pågående och planerade arbeten inom
kommunen.
Samtliga landsbygdslinjer (300-linjer) är viktiga för
skolresandet och med öppen skoltrafik kan allmänresenärer
resa med skollinjer (900-linjer). Ett viktigt inspel från
kommunen har varit att visa hur regionen och kommunens
ansvarsområden vad gäller kollektivtrafik kompletterar
varandra och ger synergier och ett heltäckande trafiknät.
Detta beskrivs i förstudien och specifikt i skoltrafikrapport
Kungälv
Kungälvs kommun har påpekat vikten av att anslutningar
fungerar och att bytestid minimeras för att den totala
restiden ska bli så kort som möjligt, gäller te x vikten av att
tätortstrafiken taktar och synkroniseras med annan trafik vid
knutpunkter såsom Ytterby och Kungälv resecentrum.

Det finns en upplevd barriär mellan Kungälvs resecentrum och
motorväghållplaster, som det behöver tas hänsyn till i framtida
transportsystem.
Kommunen har tagit fram en egen kollektivtrafikplan ”Plan
för konkurrenskraftig kollektivtrafik 2019-2022”. Det är
tydligt i planen att kommunens ambitioner är höga inom
kollektivtrafikområdet. Planen ger en utblick mot 2030 där
förväntningarna om ett uppväxlat kollektivtrafikutbud mellan
serviceorterna och kommunhuvudorten är tydlig men även
planerna om en utbyggnad.
Rollsbo, Björkås, Ytterby station är exempel på områden
som växer och där det är viktigt att det finns en fungerande
kollektivtrafikförsörjning
Kode station blir en viktig målpunkt framöver när bla Kode nya
skola har byggts och Tunge skola har avvecklats. Områdena
Tunge och Kode kommer på sikt bli mera sammanhängande.
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Förslag till
trafikförändringar

I följande avsnitt beskrivs per linje hur trafiken ser ut idag. Därefter följer en
beskrivning av de trafikförändringar som föreslås med motivering varför samt vad
konsekvenserna av förändringen bedöms bli. Förändringarna baseras primärt på
resultat från marknadsanalysen.

Principerna och riktlinjerna i Landsbygdsutredningen
ligger som grund för Västtrafiks översyn av trafiken inför
upphandling. Områden med likvärdiga förutsättningar ska ges
samma utbud av regionalt finansierad kollektivtrafik, oavsett
var i regionen de ligger, och motsvara den ambitionsnivå som
regionen har för kollektivtrafiken i hela regionen.
Enligt Landsbygdsutredningen ska den allmänna linjetrafiken
i första hand anpassas för gymnasie- och arbetspendling,
men kan även erbjuder möjlighet till service-, fritids- och
grundskoleresor. Resmöjligheter ska finnas från tätort
till kommunhuvudort. Dock måste det inte vara en
direktförbindelse utan byte vid knutpunkt kan vara aktuellt om
det finns kapacitet och ett tillräckligt utbud i den anslutande
trafiken.

Landsbygdsutredningen omfattar den kollektivtrafik
som bedrivs av Västtrafik på uppdrag av regionala
kollektivtrafikmyndigheten, Västra Götalandsregionen.
Skolskjutstrafik för grundskola är ett kommunalt ansvar
och ingår därmed inte primärt i utredningen. Däremot bör
resurseffektivitet beaktas genom att skoltrafik och allmän
kollektivtrafik samordnas där det kan ge mervärden.
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Färgkod för antal invånare efter landsbygdsutredningens indelning

Bilden till höger visar tätorter och transportsystem för allmän
kollektivtrafik inom Kungälvs kommun där regionen har ansvar
enligt landsbygdsutredningen.
Notera att för vissa orter uppfylls det regionala ansvaret
av en kombination av linjesträckningar och inte alltid
direktförbindelser. Den streckade pilen ska visa att det finns
alternativa sträckningar för att tillgodose ett behov.

Grundläggande utbud

0-199
200-499

Närtrafik
2 ddt per vardag

500-999

5 ddt per vardag

1000-3000

10 ddt per vardag 3 ddt per helgdag

> 3000

I följande stråk har
regionen ansvar för en
funktion (mellan tätort och
kommunhuvudort enligt
landsbygdutredningen).
Det finns dock flera sätt
att uppfylla funktionen på.
(Linjesträckningar och
utbud avgörs ej här)

27

13 Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken - KS2021/0481-6 Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken : BILAGA Förstudie trafik 2023_Kungälv

9. FÖRSLAG TILL TRAFIKFÖRÄNDRINGAR |

1 Ytterby–Ullstorp
Linje 1 har ett tätortsuppdrag Ytterby–Resecentrum–Ullstorp
som trafikeras med 30-minuterstrafik under hela trafikdygnet
måndag–söndag. Under 2019 hade linjen 336 614 påstigande
(med KRS) vilket ger ett snitt på 11,8 resor per tur.
Då Grön express inte trafikerar Ytterby under dagtid, kvällar
eller helger samt inte Ullstorp under kvällar och helger har
linjen ett viktigt uppdrag att mata till och från Resecentrum
under dessa tider.
Till upphandlingen ska dagens linjesträckning och grundutbud
på 30-minuterstrafik kvarstå, men intervallet i högtrafik utökas
till 15-minuterstrafik då linje 1 helt tar över det lokala uppdraget
till Ytterby och Ullstorp från Grön express/X4 och linje 242.
Detta innebär att de lokala resmöjligheterna inom tätorten
förbättras samtidigt som resor till och från Göteborg kommer
att kräva ett byte under delar av trafikdygnet måndag–fredag.
Trafikeringen av X4 och 242 hanteras inte inom förstudien för
denna upphandling.
Dagens linjesträckning
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Till upphandlingen ska utbudet reduceras och anpassas
efter resande och underlag. Nytt utbud blir 60-minuterstrafik
i grunden måndag-fredag 06-21 vilket utökas till
30-minuterstrafik 07-09 och 15-18. Lördag och söndag blir
utbudet 60-minuterstrafik 10-18. Linjen ska ha takttidtabell.
Dagens injesträckning bibehålls till stor del. Däremot ska
slingan via Rollsbo industriområde tas bort då antalet påoch avstigande har varit mycket litet. Skaftkörningen via
Hällebergsgatan finns kvar, men bör arbetas bort under
avtalstid då antalet på- och avstigande är mycket litet och
trafikeringen innebär en restidsförlängning för de som redan
sitter ombord.
Dagens linjesträckning

2 Ytterby–Sparrås–Kungälvs resecentrum
Linje 2 har idag ett tätortsuppdrag inom Ytterby men också
mellan Ytterby och Kungälv där linjesträckningen skiljer
sig något från linje 1. Under högtrafik körs linjen via Rollsbo
industriområde för att möjliggöra resor mellan Ytterby och
Rollsbo. Utbudet är 30-minuterstrafik under hela trafikdygnet
måndag-fredag och 60-minuterstrafik lördag och söndag.
Under 2019 hade linjen 103 554 påstigande (med KRS) vilket
ger ett snitt på 5,6 resor per tur. Det innebär att linjen idag har
ett överutbud i förhållande till antalet resor.

Linjen ska anpassas mot tåget, främst till och från Göteborg,
vid Ytterby station.
En reducering av utbudet dagtid och kvällar innebär
naturligtvis att resmöjligheterna minskar, dock kvarstår
resmöjligheterna vid de tider då resandet är som störst. Delar
av linjesträckningen delas med linje 303 som trafikeras efter
klockan 21 på vardagar. Genom föreslagen reducering får linjen
ett utbud som är hållbart med hänsyn till underlag
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3 Resecentrum–Fontin–Resecentrum
Linje 3 startades i december 2018. Sträckan har tidigare
trafikerats men avvecklades på grund av lågt resande.
Måndag-fredag körs linjen med 30-minuterstrafik 06-10 och
16-19 samt 60-minuterstrafik 10-16 och 19-24. Lördag och
söndag körs linjen med 60-minuterstrafik 9-23. Under 2019
hade linjen 47 608 påstigande (med KRS) vilket ger ett snitt
på 5,6 resor per tur. Då linjen körs i slinga blir antalet turer
halverat vilket ger ett högre värde än för en linje som körs i två
riktningar.
Resandet sker framför allt i högtrafiklägen och därför görs
linjen om till en ren högtrafiklinje med 30-minuterstrafik 07-09
och 15-18 måndag-fredag. Dagens linjesträckning bibehålls.
Linjen kräver inga fordon då den kan köras av linje 2, antingen
som en del av dess linjesträckning eller som en separat linje
med fordonen från linje 2.
Dagens linjesträckning

Att ta bort dagens överutbud och göra om linje 3 till en
högtrafiklinje möjliggör att behålla linjen och få en bättre
yttäckning samtidigt som produktionen hamnar på en rimlig
nivå.
Konsekvenserna för dagens resenärer är ett sämre utbud, men
utbudet förläggs där flest har nyttjat linjen.
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Till upphandlingen ska linjen göras om till en lokallinje, kallad
302, som trafikerar Marstrand-Ytterby-Kungälvs resecentrum.
Utbudet på vardagar blir 60-minuterstrafik mellan 05 och
24 som utökas till 30-minuterstrafik i högtrafik. På helgerna
blir utbudet 60-minuterstrafik mellan 08 och 21, därefter
120-minuterstrafik. Nattbuss på fredagar och lördagar.
Dagens linjesträckning

Marstrand express, linje 302
Marstrand express har ett lokaluppdrag på sträckan
Marstrand-Tjuvkil-Ytterby och på vissa turer ett påkopplat
expressbussuppdrag på sträckan Ytterby-Göteborg där
linjen parallellkör med tågen på Bohusbanan. Cirka 20 turer
per vardag körs Marstrand-Ytterby medan sju turer körs
Marstrand Göteborg. På vintern körs inga turer till Göteborg
under helgdagar, på sommaren körs sex respektive fem turer
till Göteborg på lördagar och söndagar.
Utbudet är 60-minuterstrafik i grunden som utökas till
30-minuterstrafik i högtrafik. Efter klockan 19 på vardagar och
på helger är utbudet 120-minuterstrafik inklusive nattbuss på
fredag och lördag. På sommaren förtätas trafiken dagtid med
direktturer till och från Göteborg.
Under 2019 hade linjen 193 826 påstigande (med KRS) vilket
ger ett snitt på 17,5 resor per tur.

Resandet ökar under sommaren men kan kapacitetsmässigt
hanteras på vardagar om linjen får en helårstidtabell. På
helgerna krävs däremot att utbudet ökas till 60-minuterstrafik
mellan 10 och 18.
Linjen ska anpassas till tåget, främst till och från Göteborg, vid
Ytterby station.
Marstrand express har idag 140-150 resor per dag till och från
Göteborg vilket ger ett genomsnitt på strax över 20 resor per
tur. Dessa resor kommer i fortsättningen att kräva ett byte
till/från tåg i Ytterby eller i andra hand till/från X4 i Kungälv.
Kapacitetsmässigt kommer dessa resor att rymmas på tåget,
särskilt som man arbetar med att öka kapaciteten på tåg.
I övrigt får linje 302 ett förbättrat grundutbud på
60-minuterstrafik på vardagkvällar och helger vilket ytterligare
stärker det lokaluppdrag som utgör linjens huvuduppdrag
redan idag. Dessutom kommer alla turer att dras hela vägen till
Kungälv vilket gör att kunder från Marstrand och Tjuvkil slipper
att byta i Ytterby för att nå sin kommunhuvudort.
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303 Kärna-Ytterby-Kungälv
Linjen försörjer sträckan mellan Kärna och Kungälv. På
vardagar är utbudet 60-minuterstrafik i grunden under
hela trafikdygnet, med vissa luckor, som utökas till
30-minuterstrafik i högtrafik. I högtrafikläge förstärks linjen
mellan Kärna och Ytterby. På helgdagar har linjen fyra
dubbelturer.
I upphandlingen ska alla turer gå enligt dagens linjesträckning
Kärna-Kungälv och linjen ska ha takttidtabell med
60-minuterstrafik 05-24 måndag-fredag som utökas till
30-minuterstrafik i högtrafik. På helgerna ska linjen ha
60-minuterstrafik i dagtrafik 10-18.
Linjen ska anpassas till tåget, främst till och från Göteborg, vid
Ytterby station.
Dagens linjesträckning

Skillnaden mot dagens trafik är liten. Den största förbättringen
är något mer regelbunden trafik under måndag-fredag
samt ett förbättrat helgutbud. Linjen får ett något minskat
utbud under högtrafik vilket antas kompenseras av ökad
fordonskapacitet.
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304 Kärna - Kanehall - Ytterby
Linje 304 trafikerar idag med 4+2 turer/dag, anpassade efter
skolresetider Trafiken har inte en funktion och ett uppdrag
som motiverar allmän kollektivtrafik. Det regionala uppdraget
omfattar trafikering tätort – kommunhuvudort, i detta fall
Kärna - Ytterby, och denna funktion bedöms fyllas av linje 303.
Resandet på linjen är idag lågt och utgörs i högutsträckning av
skolelever.
Linjen avses avvecklas och därmed inte upphandlas som en
allmän kollektivtrafiklinje i kommande trafikavtal.
Konsekvens av borttagande av den allmän trafik blir att kunder
hänvisa till linje 303, öppen skoltrafik samt närtrafik. För
kommunens del blir konsekvensen att del av området behöver
försörjas med skoltrafik.
Dagens linjesträckning

Då det är olika avtalstider för Kungälvsavtalet och
skoltrafikavtalet kvarstår att besluta om när denna förändring
är lämpligast att göra, till trafikstart 2023 eller 2024.
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305 Kärna - Överön
Linje 305 trafikerar idag i en slinga mellan Kärna och Överön.
Resandet på linjen är idag lågt och i hög utsträckning utgörs
resandet av skolelever. Det är få allmänresenärer på linjen i
nuläget (1,0 resor/tur totalt 6 resor/dag).
Linjen avses inte upphandlas som en allmän kollektivtrafiklinje
i kommande trafikavtal, utifrån att trafiken inte har en funktion
och ett uppdrag som motiverar allmän kollektivtrafik då den
inte binder samman några tätorter.
För allmänresenärer kommer resmöjligheter kvarstå genom
kommunens trafikering med öppen skoltrafik i området. För
kommunens del blir det ökade kostnader för att ersätta hela
eller delar av utbudet med öppen skoltrafik.

Dagens linjesträckning

Då det är olika avtalstider för Kungälvsavtalet och
skoltrafikavtalet kvarstår att besluta om när denna förändring

34

13 Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken - KS2021/0481-6 Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken : BILAGA Förstudie trafik 2023_Kungälv

9. FÖRSLAG TILL TRAFIKFÖRÄNDRINGAR |

306 Rörtången – Kode - Kungälv
Linjen har i uppdrag att försörja sträckan mellan Rörtången
och Kungälv samt mata till båtlinje 326 vid Rörtången.
Linjen har också funktionen att erbjuda högstadieresor till
Munkegärde och förstärka utbudet i relationen Kode - Kungälv
i de tidsintervall som skolresandet sker.
Linjen har bra samordning med skoltrafik och har 12,8 resor
per tur enligt stämplingsstatistik för 2019. Dagens utbud är
skolanpassat med anropsstyrda turer på helger
Förslaget är att upphandla nuvarande tabell. Under avtalstiden
kan eventuellt sträckningen in till Bräcke tas bort för vissa
turer, vilket skulle förkorta restiden något.
Eftersom linje upphandlas med dagens sträckning och utbud,
så blir det inga förändringar för resenärerna.
Dagens linjesträckning
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Linje 308 Duvesjön - Diseröd - Kungälv
Linje 308 har uppdraget att trafikera mellan orterna Duvesjön
– Diseröd – Kungälv. Idag trafikerar linjen även Grandalen,
Diseröd, Kareby och vidare in till Kungälv. Linjen har till en stor
del ett resandeunderlag som består av skolelever både från
grundskolan och gymnasieskolan som behöver kunna nå sina
skolor, vilket betyder att tidtabellen anpassas till stor del för
start och sluttider efter skolans behov och tidtabellen kan
behövas förändras under avtalstid.
Linjen trafikerar följande skolor: Diseröd skola, Kareby skola,
Kullens skola, Olseröd skola, Munkegärdeskola och Mimers
hus
Linjens huvuduppdrag är att knyta samman Duvesjön och
Diseröd med Kungälv. I samband med trafikupphandlingar
i Göta -Älv (2023) och Kungälv (2024) är förslaget att flytta
över det tidtabellsutbud som idag körs med kortturer mellan
Diseröd och Kungälv på linje 422 till linje 308 istället. Linje 422
kommer fortfarande trafikera Lilla Edet – Kungälv, men med
ett reducerat utbud jämfört med dagens trafik.

Dagens linjesträckning

Med denna åtgärd blir linje 308 tydligare den linje som ska
trafikförsörja relationen Diseröd - Kungälv och bör därmed
vara den linje som ska utökas när/om resandeefterfrågan från
tillväxtorten Diseröd ökar. Linjen behöver ha turer som går
den snabbaste vägen till Kungälv för att bli mer attraktiv för
arbetspendling.
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Linje 309 Aröd - Kode - Kungälv
För linje 309 har Västtrafik uppdraget att trafikera mellan
orterna Aröd - Kungälv.
Linje 309 trafikerar Aröd, Solberga, Kareby och vidare in till
Kungälv. Linjen har till stor del ett resandeunderlag som består
av skolelever både från grundskolan och gymnasieskolan som
behöver kunna nå sina skolor, vilket betyder att tidtabellen
anpassas primärt efter skolans behov och start och sluttider,
tidtabellen kan behövas förändras under avtalstid.
Linjen trafikerar följande skolor: Tunge skola, Kareby skola,
Kullens skola, Olseröd skola, Munkegärdeskola och Mimers
hus

Dagens linjesträckning

Linjen förslås bibehålla dagens utbud och linjesdträckning.
Dock planeras det för en ny skola i Kode som ska ersätta
Tunge skola, vilket kan komma att påverka hur linjen kör
främst inom Kode samhälle. Det är i dagsläget inte klart exakt
var den nya skolan ska ligga eller när den kommer att stå klar.
Detaljplanering kommer därför behöva ske under etableringsoch/eller avtalsperioden.
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310 Håltet-Rollsbo-Göteborg
Linjen är en speciallinje som körs mellan Göteborg och Rollsbo
industriområde med fyra avgångar på morgonen och fem
avgångar på eftermiddagen måndag-fredag.
I ”tomriktningen” körs två turer från Håltet på morgonen och
två turer till Håltet på eftermiddagen.
Då belastningen på infrastrukturen i Göteborg är hög och det i
stråket finns gott om ledig kapacitet på expressbussar norrut
på morgonen och söderut på eftermiddagen läggs linje 310 ner.
Kunderna hänvisas istället till befintlig expressbusstrafik och
ett byte till linje 319 vid Kungälvs resecentrum.
Tillkomsten av Kungälvs resecentrum gör att byten kan ske
med mindre tidsförlust och det finns dessutom fler linjer
att välja på än vad det fanns när knutpunkten låg vid gamla
busstationen.

Dagens linjesträckning
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311 Kareby–Kungälv–Svingeln
Måndag-fredag har linje 311 ett utbud på 30-minuterstrafik
06-19 utmed hela linjesträckningen. På helgerna är utbudet
60-minuterstrafik 08-17 medan utbudet på delsträckan
Bäckebol–Svingeln dubbleras.
Resandet norr om Klareberg har varit lågt. På 26 dubbelturer
måndag-torsdag under november 2019 reste enligt KRS:
•

c:a 45 personer till och från Kareby

•

c:a 70 personer till och från Rollsbo industriområde

•

c:a 60 personer på sträckan mellan Eriksdal och
Klareberg

Linjen flyttas till Hisingsavtalet och trafiken i Kungälv
avvecklas. För resor till och från Rollsbo och Kareby hänvisas
till linje 319. För resmöjligheter i Göteborg se Linje 40 i
förstudien för Hisingen.
För de som idag reser med linjen från och till Kareby
och Rollsbo blir det ett tillkommande byte vid Kungälvs
resecentrum.
Dagens linjesträckning

39

13 Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken - KS2021/0481-6 Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken : BILAGA Förstudie trafik 2023_Kungälv

9. FÖRSLAG TILL TRAFIKFÖRÄNDRINGAR |

Linje 313 Vedhall - Kovikshamn - Kärna
Linje 313 trafikera mellan orterna Kärna, Kovikshamn och
Vedhall. Linjen har till stor del ett resandeunderlag som består
av skolelever både från grundskolan och gymnasieskolan som
behöver kunna nå sina skolor, vilket betyder att tidtabellen
anpassas till stor del för start och sluttider efter skolans behov
och tidtabellen kan behövas förändras under avtalstid.
Linjen finansieras idag av kommunen, men enligt
Landsbygdsutredningen bör Västtrafik erbjuda minst 5
dubbelturer per vardag mellan Kovikshamn/Åkerhög och
huvudtätorten eller annan bytespunkt, i detta fall här Kärna.

Dagens linjesträckning

Förslaget blir därmed att bibehålla både tidtabellsutbud och
körstäckning som idag, men för att uppfylla grundutbudet
enligt Landsbygdsutredningen utökas turutbudet med
anropstyrd trafik under sommarperioden samt att Västtrafik
tar över kostnadsansvaret.
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Nösnäs beroende på tur. Under 2019 hade linjen 58 228 resor
vilket ger ett genomsnitt på 8,2 resor per tur.
Tidtabellens otydliga upplägg beror på att tiden inte riktigt
räcker till för att köra hela vägen till Stora Höga utan att
det kräver ytterligare fordon. Uppdraget mellan Kode och
Jörlanda består uteslutande av skoltrafik i Stenungsunds
kommun. Sedan öppnandet av Kungälvs resecentrum kan
dessutom resor mellan Stora Höga, Jörlanda och Kungälv
göras på ett effektivt sätt med Stenungsund express.
I upphandlingen ska därför linje 319 gå Kungälv–Kareby–
Kode med 60-minuterstrafik i grunden vilket utökas till
30-minuterstrafik i högtrafik. På helgerna ska utbudet vara
60-minuterstrafik mellan 10 och 18.
På vardagar dras linjen via Rollsbo industriområde på
norrgående 06-12 och på södergående 12-18 som ersättning
för linje 310 och 311. För att vara ett rimligt alternativ till
dessa utökas utbudet i högtrafik vilket finansieras genom en
omfördelning av produktion från linje 310.

319 Kode-Kungälv

Kareby kommer att få ett utbud som väl motsvarar dagens
utbud på linje 311, med undantag för dagtid måndag-fredag
då utbudet reduceras till 60-minuterstrafik. Införandet av
takttidtabell och ett standardiserat utbud innebär en kraftig
förenkling. Detta i kombination med dragningen via Rollsbo
innebär goda möjligheter till fortsatta resmöjligheter mellan
Göteborg och Rollsbo.

Idag har linje 319 ett utbud på 16 dubbelturer per vardag och
två anropsstyrda turer per helgdag. Tidtabellen är spretig och
otydlig då i princip varje tur har en unik avgångstid och linjen
går antingen till Kareby, Jörlanda, Stora Högaskolan eller

En konsekvens av att linjen kortas av till Kode blir att
skolresebehovet inom Stenungsunds kommun får hänvisas till
Stenungsund express samt skollinjer inom Stenungsund.

Dagens linjesträckning
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320 Tjuvkil–Kärna–Göteborg
Linjens huvudsträckning är idag Tjuvkil–Kärna–Säve–
Göteborg där vissa turer förlängs till eller från Ytterby eller
Kungälvs resecentrum. 6+6 turer per vardag körs till Göteborg
och 4+4 turer endast mellan Tjuvkil och Kärna. Helgutbudet
består av två dubbelturer per dag. Takttidtabell saknas helt.
Den största delen av linjens underlag finns på Hisingssidan
av Nordre älv och linjen flyttas därför till Hisingsavtalet där
den samordnas med Sävetrafiken som en högtrafiklinje med
30-minuterstrafik. Nytt linjenummer blir 137 och linjen kommer
att trafikera Kärna med 15 dubbelturer per vardag.
Då resandet Tjuvkil - Göteborg omhändertas av linje 302
+ tåg och sträckan mellan Tjuvkil - Kärna inte är ett stråk
där det enligt Landsbygdsutredningen kan förväntas allmän
kollektivtrafik återstår att bedöma hur efterfrågan kan
motivera ett utbud. Det primära resandet i dagens trafik
bedöms utgöras av skolresande, men det finns också ett
uppbyggt underlag av gymnasie- och arbetspendlingsresor.
För att omhänderta detta resande föreslås en ny lokal linje 321,
se nästa sida.

Dagens linjesträckning

För resenärerna innebär förändringen en förbättring med fler
och regelbundna turer mellan Kärna och Göteborg, medan det
blir en försämring för resor från Tjuvkil som kommer att få ett
lägre utbud och mister direktförbindelse till Göteborg..
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321 Tjuvkil-Kärna
Linje 321 är en högtrafiklinje som ersätter linje 320 på sträckan
Tjuvkil-Kärna. Utbudet blir 3+3 dubbelturer i högtrafik för att
underlätta gymnasie- och arbetspendling till Göteborg via
Säve, med byte i Kärna.
Linjen ska ha samtrafik med linje 137 i Kärna.
Både Tjuvkil och Kärna har regelbunden busstrafik mot
Kungälv under veckans alla dagar som med marginal uppfyller
landsbygdsutredningens grundutbud. Det finns därför inget
behov av ytterligare trafik via tvärförbindelsen då det på den
unika trafikeringssträckan mellan Tjuvkil och Kärna inte finns
några tätorter och det samlade underlaget inom 600 meters
radie från hållplats uppgår till cirka 450 invånare.

Linje 321 (blå) med omkringliggande linjer
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10
Kungälv kommuns
Övertagande
av linjer
synpunkter på
trafikförslagen

Under arbetet med förstudien har dialog förts med berörda kommuner. Nedan
följer en sammanställning av de synpunkter som kommunen har spelat in efter
redovisning av de förändringar som Västtrafik ämnar göra. Kursiv text anger
Västtrafiks svar på hur synpunkten ska hanteras.

Tätortstrafiken
De långa avtalstiderna innebär att det bör finnas flexibilitet
inom avtalen, att det t ex går att utöka utbudet vid behov.
Kommer förslaget med linje 2 räcka till för alla resenärer längs
linjesträckningen?
Linje 2 och linje 3 är skalbara lösningar och det går att utöka
utbudet om det blir aktuellt.
Risk för att linje 2 blir oattraktiv utifrån att den trafikerar ett för
stort område, viktigt att restiden är rimlig från ändhållplats till
ändhållplats.
För linjen avvecklas slingan via Rollsbo industriområde och
även skaftkörningen via Hällebergsgatan föreslås på sikt
arbetas bort då antalet på- och avstigande här är mycket
lågt. Detta innebär att den totala restiden på linjen kortas.
Västtrafik har tillgång till statistik som visar antal på- och
avstigande vid varje hållplats och ger ett bra underlag för att
utveckla linjen under kommande avtalsperiod för att göra
restiderna attraktiva.

Att minska utbudet på linje 3 kommer att upplevas som en
försämring
Utbudet på linjen justeras ned eftersom efterfrågan under
delar av trafikdygnet varit begränsat. Utbud på linje 3 kommer
att kvarstå under de delar av dagen då flest resor görs med
dagens trafik. Här lutar sig Västtrafik mot den KRS-statistik
som finns tillgänglig som underlag.

Marstrandsexpress
Blir en försämring att ingen tur går vidare till Göteborg,
hade varit önskvärt med åtminstone någon tur till Hjalmar
Brantingsplatsen.
Kungälv resecentrum väl utbyggt med mycket direkttrafik
till Göteborg, bra samplanering och därmed så korta och
effektiva byten som möjligt eftersträvas.
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Om Marstrandsexpressen blir en ”lokal linje” bör det finnas
möjlighet att tillgodose kommunens önskemål om att
komplettera med ytterligare hållplatser utmed väg 168,
önskemål som kommunen tidigare framfört och som Västtrafik
med hänvisning till att det varit en expressbuss avvisat.
Det bör finnas möjlighet att titta på behov av tillkommande
hållplatser utmed linjesträckningen under avtalstiden.

Linje 303
Vad blir konsekvenserna för resenärerna framförallt i byten
och restider, då linjen samordnas med linje 137 (del av
nuvarande 320)
Förslaget är att förbättra tidtabellen genom standardisering
som bättre stämmer vid byten och 30-minuterstrafik i
högtrafik.

Linje 310
Till vilka linjer hänvisas resenärer när linjen avvecklas?
För resor till/från Göteborg hänvisas till expressbusstrafiken och
byte till linje 319 vid Kungälv resecentrum.

Linje 320
Vad blir konsekvenserna för de som tidigare rest från Tjuvkil till
Kärna (och vidare mot Göteborg)?
De hänvisas till de öppna skollinjerna och linje 321 i området
samt till att exempelvis nyttja pendelparkeringar.

Linje 319
Viktigt att trafikering via Rollsbo inte innebär att resande
Kareby – Kungälv får längre restid.
Tanken är att låta linje 319 gå via Rollsbo i den riktning som
inte är belastningsriktning för resande Kareby-Kungälv. Detta
innebär att trafikering med linje 319 via Rollsbo får minimal
effekt för de som idag reser med 319.
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Sociala
perspektivet

Kollektivtrafiken har alltid spelat en viktig roll för social
hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet. Den gör det möjligt för
fler människor att vara delaktiga i samhället, ger möjlighet
till ett fungerande vardagsliv och en ökad tillgänglighet till
viktiga målpunkter, oavsett tillgång till bil. Utvecklingen av
kollektivtrafiken framgent behöver ta hänsyn till dessa frågor
för att stegvis möjliggöra för en kollektivtrafik på jämlika villkor.
Planeringen av trafiken ska göras med en medvetenhet om
den variation som återfinns i befolkningen och möjliggöra för
människor att verka i vardagen på samma villkor.
Västtrafik har under tidigare arbete med förstudier inför
upphandling av trafik tagit fram ett verktyg och riktlinjer för
hur det sociala perspektivet ska hanteras och beaktas vid
trafikplanering och förstudier. Initialt gjordes en översiktlig
analys av hur det ser ut idag utifrån ett socialt perspektiv,
där ett antal knäckfrågor identifierades som extra viktiga att
fokusera på. Det sociala perspektivet har sedan även beaktats
vid framtagande av förslag till förändringar. I följande kapitel
presenteras övergripande hur perspektiven har hanterats i
förstudien.

Målområde
Tillgänglighet

Trygghet, säkerhet och hälsa
Jämställdhet

Ambition
Underlätta ett fungerande vardagsliv
Bidra till en sammanhållen region och minska
barriäreffekter
Öka trafiksäkerheten
Öka tryggheten
Minska utsläpp och buller
Samma rättigheter och möjligheter oavsett kön

Jämlikhet

Samma rättigheter och möjligheter oavsett
bakgrund och förutsättningar

Delaktighet

Trafikeringen är rättvis och planeringen är
inkluderande
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Tillgänglighet

Trygghet, säkerhet och hälsa

Med tillgänglighet avses här fysisk tillgänglighet till
kollektivtrafiken och med kollektivtrafiken, till bostäder,
arbetsplatser och viktiga målpunkter, även för resenärer med
särskilda behov exempelvis funktionshindrade. Ambitionen är
att underlätta ett fungerande vardagsliv och en sammanhållen
region.

Faktorn Trygghet och hälsa avser såväl trafiksäkerhet som
trygghet inom kollektivtrafikanknutna miljöer samt minskade
utsläpp och buller.

Tillgänglighet har i förstudien studerats med avseende på
avstånd till hållplats med god kollektivtrafik. Här har 400
meters gångväg till närmsta hållplats använts som riktmärke.
När det gäller tillgänglighet har även möjligheten att ta sig
till större bytespunkter där stomnätet går studerats. Detta
är en förutsättning för att kunna erbjuda goda arbets- och
skolresor. Generellt har många boende och verksamheter
inom det område som ska upphandlas god tillgänglighet till
kollektivtrafiken.
Förutom tillgänglighet till bostadsområden, arbetsplatser
och skolor har även tillgängligheten till lokala centrum, viktiga
målpunkter som tex vårdcentraler och fritidsområden
studerats.

Ur ett trygghetsperspektiv är det främst viktigt att resenären
kan lita på att kollektivtrafiken går som den ska och inte blir
försenad på grund av till exempel framkomlighetsproblem.
Elektrifiering av bussar i centralorten förväntas bidra till
en bättre hälsa i form av bland annat minskat trafikbuller
i närområdet och lägre utsläpp av koldioxid globalt samt
kväveoxid och partiklar lokalt.

Jämställdhet
Med faktorn jämställdhet avses att alla ska ha samma
rättigheter och möjligheter oavsett kön.
Jämställdhetsperspektivet har beaktats i diskussioner
och analyser kring vikten av att det finns tillgänglighet
till arbetsplatser som är viktiga både för män och
kvinnor, exempelvis genom att tillse att det inte bara
finns bra pendlingsmöjligheter till större industri- och
verksamhetsområden utan även till sjukinrättningar, skolor
och köpcenter som bedöms inneha fler arbetsplatser bland
kvinnodominerade yrken.
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Jämlikhet
Med faktorn jämställdhet avses att alla ska ha samma
rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund och
förutsättningar.
Föreslagna förändringar för trafiken på landsbygden resulterar
i ett minskat utbud. Dock har dessa områden idag haft
ett utbud över den regionala ambitionsnivån för likartade
områden i regionen och de förändringar som föreslås skapar
därmed en mer rättvis nivå ur ett regionalt perspektiv.
Äldres möjlighet att resa med kollektivtrafiken har främst
beaktats genom att säkerställa att tillgängligheten till
kollektivtrafiken är god, dvs korta gångavstånd till hållplats,
tillgänglighet till handelsområden och vårdinrättningar samt att
det finns trafik även dagtid utanför arbetspendlingstiderna.
Barnens perspektiv har främst beaktats genom att säkerställa
att det finns god tillgänglighet med kollektivtrafiken till
bostäder, skolor och fritidsanläggningar för barnen.

Delaktighet
Med faktorn delaktighet avses att skapa bättre förutsättningar
för en rättvis planering, att människor känner sig och är
delaktiga i samhället och samhällsutvecklingen.
I arbetet med förstudien har de kundsynpunkter som kommit
in under det senaste året beaktats lika så har en dialog med
kommunen förts.
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Fordon & miljö

Västra Götalandsregionen och Västtrafik har tagit fram ett antal målbilder och strategier som ska beaktas, både
i förstudie, upphandling och under avtalstiden. Dessa dokument tar generellt sin grund i samhällets behov med
syfte att skapa drivkrafter och hållbar utveckling (social, ekonomisk och ekologisk) inom teknik-, stads- och
samhällsutveckling med hjälp av kollektivtrafiken.

Kungälv
I Kungälv kan trafiken delas in i två olika typer av trafikområden
- tätortstrafik inom Kungälvs tätort inklusive Ytterby med
närliggande tätbebyggda områden samt landsbygdstrafik ute i
kommunens landsbygdsområden.
Tätortstrafik
I tätortstrafiken prioriteras så kallade stadsbussar av klass
I och på eldrift. I stadsbussar prioriteras goda flexytor för
barnvagnar och stående passagerare samt dörröppningar för
ett smidigt flöde vid på/avstigning för alla resenärsgrupper.
För tätortstrafiken anses normalbussar vara fullt tillräckligt
för att klara kapacitetsbehovet, vilket också är det som körs
med idag. Någon eller några linjer skulle kunna vara möjliga att
trafikera med småbussar baserat på resandeunderlaget, men
där en homogen fordonstyp för tätortstrafiken föreslås utifrån
ett utvecklingsperspektiv där resurser kan omfördelas inom
avtalet.
Linje 3 kan trafikeras med fordonen från linje 2.

Linjenr

Sträckning

Fordonsdesign

Fordonstyp

Drivmedel

Ca antal
fordon

1

Ytterby-Resecentrum-Ullstorp

Områdesbuss

CN1L

El

4

2

Ytterby-Resecentrum

Områdesbuss

CN1L

El

2

3

Resecentrum-Fontin-Resecentrum

Områdesbuss

CN1L

El

0

Totalt

6
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Landsbygdstrafik
För landsbygdstrafiken prioriteras landsbygdsbussar av
klass II på gasdrift. I landsbygdsbussar är det antal sittplatser
och sittplatser för alla resenärsgrupper som prioriteras. Det
innebär att bussarna har begränsade flexytor för barnvagnar
och stående passagerare samt att antalet dörrar är så få som
möjligt till förmån för så många sittplatser som möjligt. I klass II
bussar kravställs säkerhetsbälten.
Linjerna 302 och 303 trafikerar mellan Kungälv och Marstrand
respektive Kärna och föreslås trafikeras med boggibussar
med god sittplatskapacitet för att klara resandeefterfrågan.
Övriga landsbygdslinjer föreslås normalbussar på samma sätt
som idag.

Linjenr

Sträckning

Fordonsdesign

Fordonstyp

Drivmedel

Ca antal
fordon

302

Kungälv-Ytterby-Marstrand

Områdesbuss

LB2L

Gas

3

303

Kungälv-Ytterby-Kärna

Områdesbuss

LB2L

Gas

2
5

306

Kungälv-Kode-Rörtången

Områdesbuss

LN2L

Gas

1

308

Kungälv-Kareby-Diseröd-Grandalen

Områdesbuss

LN2L

Gas

2

309

Kungälv-Kareby-Solberga-Aröd

Områdesbuss

LN2L

Gas

1

313

Kärna-Vedhall-Kovikshamn-Kärna

Områdesbuss

LN2L

Gas

1

319

Kungälv-Rollsbo-Kareby-Kode

Områdesbuss

LN2L

Gas

2

321

Kärna-Tjuvkil

Områdesbuss

LN2L

Gas

1
8

Totalt

13
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Miljö och drivmedel
Eldrift
För eldrift är fordonstyp CN1L aktuell. Antal potentiella
fordonsleverantörer för sådana fordon på eldrift är:

Gasdrift
För gasdrift är fordonstyperna LN2L och LB2L aktuella. Antal
potentiella fordonsleverantörer för sådana fordon med gasdrift
är:
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13
Ekonomiska
konsekvenser
och risker

Västra Götalandsregionen och Västtrafik har tagit fram ett antal målbilder och strategier som ska beaktas, både
i förstudie, upphandling och under avtalstiden. Dessa dokument tar generellt sin grund i samhällets behov med
syfte att skapa drivkrafter och hållbar utveckling (social, ekonomisk och ekologisk) inom teknik-, stads- och
samhällsutveckling med hjälp av kollektivtrafiken.

Ekonomi
En analys av totala produktionen resulterar i att efter
omfördelning av linjer till skoltrafik och till andra områdesavtal
är totala produktionen i fordonskilometer ca 4% lägre vid
trafikstart 2024.
Det som kan bli kostnadsdrivande för avtalet är fordonen.
Avtalet kräver inte totalt så många fordon, men med hänsyn till
Västrafiks ambition med el som drivmedel i tätortstrafik och
infrastrukturella begränsningar består fordonslösning av få
fordon, men av olika typ. För att begränsa dessa effekter bör
trafiken i Kungälv handlas upp tillsammans med något annat
område så att exempelvis reservfordon kan samnyttjas och
därmed fordonskostanderna hållas nere.

Risker
Resultatet av riskanalys under förstudien visade att de
största riskerna finns att resenärer upplever försämring när
linjesträckning och utbud förändras och att det därför är viktig
att förändringar förklaras och motiveras.

Det finns även en risk för upplevda försämringar på dagens
Marstrandsexpress, som inte kommer att vara en direktbuss
till Göteborg längre utan byte krävs för att åka hela sträckan
Göteborg – Marstrand.
Det finns en risk att resenärer som idag reser med en linje
som helt eller delvis avvecklas, även om det finns alternativa
resmöjligheter som närtrafik och öppen skoltrafik, kommer
att uppleva en försämring då det innebär att deras resvanor
behöver ändras.

13 Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken - KS2021/0481-6 Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken : BILAGA Förstudie trafik 2023_Kungälv

14
Ytterligare
medskick till
upphandlingen

Västra Götalandsregionen och Västtrafik har tagit fram ett antal målbilder och strategier som ska beaktas, både
i förstudie, upphandling och under avtalstiden. Dessa dokument tar generellt sin grund i samhällets behov med
syfte att skapa drivkrafter och hållbar utveckling (social, ekonomisk och ekologisk) inom teknik-, stads- och
samhällsutveckling med hjälp av kollektivtrafiken.

För att på bästa sätt nyttja kapacitet, fordon och omlopp
kan det vara av intresse att upphandla ett gemensamt avtal
för Kungälvs- och Stenungsund trafik och/eller skoltrafiken i
berörda kommuner.
Idag är trafiken i Kungälv uppdelad i två avtal med trafikstart
2023 respektive 2024. Det kan vara av intresse att upphandla
all trafik i ett avtal och det kan behövas tas fram temporära
lösningar mellan avtalen.
Det är även viktigt att avtalen är så pass stora och har en
frivolym som möjliggör en utökning av trafiken om/när behov
uppstår då Kungälv är en växande kommunen.
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Förtydligande
”Den allmänna linjelagda kollektivtrafiken” innebär:
Skatteväxlad kollektivtrafik som ansvaras av Västra Götalandsregionen
och Västtrafik
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Bakgrund
Västtrafiks o Kommunens förstudiearbete
Trafik:
Tätortstrafik,
landsbygdstrafik,
Skollinjetrafik,
Kommunöverskridande
regionala linjer

Förtydligande om vilken
trafik som ska upphandlas
baserat på framtida
målsättningar och planer

Slutrapport som ligger till
grund för upphandlingen
och förfrågningsunderlag
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Tidplan
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Verksamhetens bedömning
• Förvaltningen hade önskat mer helhetssyn från Västtrafik kopplat till
det regionala transportsystemet.
• Västtrafiks behov av att upphandla trafik och kommunens behov av att
förstå utvecklingsplaner i det totala transportsystemet för
kollektivtrafiken behöver synkas bättre.
• Förvaltningen bedömer införandet av el-bussar som positivt.
• Förvaltningen har också påpekat vikten av att anslutningar fungerar
och att bytestid minimeras för att den totala restiden ska bli så kort
som möjligt
• Förvaltningen är överens om förflyttningen av linjerna 304,305,313
• Västtrafiks kommer att verka för att kollektivtrafiksystemet blir
”skalbart” så att en uppväxling av trafiken kan ske när kapacitetstaket
nås i olika res e relationer. Att införa ett strukturerande system med
tydliga linjesträckningar ses därför som viktigt i förstudien. T
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• Västtrafiks kommer att verka för att kollektivtrafiksystemet blir ”skalbart” så att en
uppväxling av trafiken kan ske när kapacitetstaket nås i olika res e relationer.

Verksamhetens
bedömning

• Att införa ett strukturerande system med tydliga linjesträckningar ses därför som
viktigt i förstudien.
• Taktade tidtabeller i de lokala kollektivtrafikstråken som gör det enkelt för resenären
att förstå trafiken men som också bidrar till att erbjuda bra bytesmöjligheter vid
kommunens knutpunkter
• Förvaltningen har framfört tydligt önskemål om att arbeta mer proaktivt under
kommande avtalsperiod
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Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål
eller kommunstyrelsens resultatmål
• Mål nummer 7 om att underlätta för invånare och företag att
reducera klimatutsläppen kopplas till ärendet:
Kommunen bygger och förtätar i kollektivtrafiknära lägen vilket skapar
möjligheter för invånare och företag att reducera klimatutsläppen.
Av kommunens ca 47 000 invånare uppskattas runt 32 000 invånare bo
inom 400 meter från en hållplats utmed dagens kollektivtrafiklinjenät,
exklusive skollinjer.
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i
Agenda 2030
Ärendet kopplas till:
• Mål 11 Hållbara städer och samhällen –
Kommunen bygger och förtätar i kollektivtrafiknära lägen vilket skapar
goda möjligheter för kollektivtrafiken att öka sina marknadsandelar och
fler kan resa hållbart. I förstudien så påvisas att trafiken ska kunna
utvecklas i takt med att kommunen växer.
• Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna –
Ex, I det nya avtalet så kommer tätortstrafiken, linje 1,2 och 3, att
elektrifieras.
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Bedömning utifrån politiska styrdokument
Regionalt
trafikförsörjningsprogram för
Västra Götalands län
Regionens miljö- och
klimatstrategi
Regionens Målbild Tåg 2035
Regionens Strategi för
kollektivtrafik på jämlika villkor
Regionens
Landsbygdsutredningen

Kommunens Översiktsplan
Kommunens Trafikplan
Kommunens Plan för
konkurrenskraftig kollektivtrafik
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Bedömning utifrån ett medborgar- och
brukarperspektiv
Samtliga landsbygdslinjer (300-linjer) är viktiga för arbets- och
studiependling och med öppen skoltrafik kan allmänresenärer resa med
skollinjer (900-linjer)
Att tydliggöra ansvarsområden och redogöra för förväntat utbud i
kommunens olika geografiska områden underlättar för medborgarna
att förstå kollektivtrafikens uppdrag och utbud.
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Bedömning utifrån ett medborgar- och
brukarperspektiv
Risker:
• Upplevda försämringar på MEXP (Byte vid Ytterby & RC)
• En linje som helt eller delvis avvecklas bidrar till minskade
resemöjligheter för medborgaren och minskad tillgänglighet
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Utveckling
• Utvecklingen och trafiken i upphandlingen ska möjliggöra en
kollektivtrafik på mer jämlika villkor
• Planeringen av trafiken inför upphandling ska göras med en
medvetenhet om den variation som återfinns i befolkningen och
möjliggöra för människor att verka i vardagen på samma villkor.
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Ekonomisk bedömning
• Regionen bär det ekonomiska ansvaret för den av regionen beslutade
allmänna linjelagda kollektivtrafik sedan skatteväxlingen 2012.
• Då förstudien konstaterar att linje 304 och 305 går från ett regionalt ansvar
över till ett kommunalt ansvar i form av skollinjetrafik så kommer
kostnaden för dessa linjer påverka kostnaden för kommunens
skollinjetrafik.
• Likaså påverkas kommunens kostnader för skollinjetrafiken, fast omvänt, då
förstudien påvisar att linje 313 som i dagsläget finansieras av kommunen,
kommer övergå till ett regionalt finansieringsansvar.
• Ev. kostnadsökning för skollinjetrafiken och linje 304,305 kommer stämmas
av med ekonom i samband med att förstudien för skollinjetrafiken är
avslutad.
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Ekonomisk bedömning
Regionen bär det ekonomiska ansvaret för den av regionen beslutade allmänna
linjelagda kollektivtrafik sedan skatteväxlingen 2012.
Ev. kostnadsökning för skollinjetrafiken och linje 304,305 kommer stämmas av med
ekonom i samband med att förstudien för skollinjetrafiken är avslutad.

Regionalt
Kostnadsansvar

Linje 313

Linje 304,305

Kommunalt
Kostnadsansvar

14 Samhällsbetalda resor - :

Denna behandling '14 Samhällsbetalda resor' har inget tjänsteutlåtande.
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Samhällsbetalda resor
USU 210511

14 Samhällsbetalda resor - 2021-222 Samhällsbetalda resor : Samhällsbetalda resor USU 210511

Kollektivtrafik

Status

Färdtjänst och Riksfärdtjänst
Skolskjuts och Omsorgsresor
Resor - Daglig verksamhet

14 Samhällsbetalda resor - 2021-222 Samhällsbetalda resor : Samhällsbetalda resor USU 210511

Kollektivtrafik
•

Upphandling 2023/2024 (Allmän o skollinjetrafik)

•

Trafikstart juni 2021 – Förändringar X4

•

NYTT Översyn av bryggor med kollektivtrafik ( ansvarsfördelning )
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Färdtjänst och Riksfärdtjänst
•

Inget att rapportera

14 Samhällsbetalda resor - 2021-222 Samhällsbetalda resor : Samhällsbetalda resor USU 210511

Skolskjuts och Omsorgsresor


Beslut om koncept för framtida skollinjetrafik (tj-skrivelse USU/KS i juni)
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Resor - Daglig verksamhet


Arbete för att verkställa KS beslut (KS2020-1993) har påbörjats



Uppdragsdirektivet godkänt



Arbete som pågår är att definiera transporterna för att få rätt sekretess
kopplat till handläggningen
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Andreas Rutgersson
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2021-05-05

Revidering av styrdokument- Kungälvs kommuns Parkeringsnorm (Dnr
KS2021/0684-1)
Sammanfattning
Parkeringsnormen har varit uppe för diskussion vid bygglovsansökningar med avseende på
vad för ytor som ska räknas vid exempelvis bostadsbyggnation. Parkeringsnormen föreslås
justeras med enheten ”per bostad” eller likande för att öka tydligheten och minska
handläggningstiden hos bygglov. Revideringsförslaget innebär även andra mindre justeringar
och förtydliganden.
Förvaltningen föreslår att Parkeringsnorm KS2019/1290 utgår samt att Parkeringsnorm
KS2021/0684 antas.
Juridisk bedömning
Parkering vid nybyggnad av hus och anläggningar regleras i Plan- och bygglagen (PBL
2010:900). I lagen framgår att kommunen har övergripande möjlighet och ansvar att planera
parkering. Kommunen får i en detaljplan ställa krav om utrymme för parkering samt placering
och utformning av parkeringsplatser. PBL anger att en fastighet ska ordnas så att det ”på
tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering,
lastning och lossning av fordon”.
Bakgrund
Parkeringsnormen har varit uppe för diskussion vid bygglovsansökningar gällande vad för ytor
som ska räknas vid exempelvis bostadsbyggnation.
För att underlätta för bygglovsenheten föreslås parkeringsnormen justeras till enheten ”per
bostad” då en stor del ärenden innehåller bostäder men även hotell och äldreboende. Det har
även gjorts andra mindre justeringar för att underlätta för bygglovsenheten och öka deras
genomförbarhet.
Begreppet ”per bostad” finns i ett flertal andra kommuner.
Verksamhetens bedömning
Fördelen blir att det är enklare att kommunicera internt/externt och det är en tydlighet som
efterfrågats. Nackdelen är ifall en sökande bygger flertalet lägenheter som är mellan 0-35kvm.
Då kan enheten ”per bostad” bli högre än enheten ”per BTA”. Vid dessa fall får en individuell
bedömning göras.

ADRESS

TRAFIK GATA PARK

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
7. Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen.
Parkeringsnormen anger idag minimikrav för antalet parkeringsplatser för bil och cykelställ.
Den innehåller även reduktionspaket för att öka det hållbara resandet och därigenom
underlätta för invånare och företag som vill reducera sina klimatutsläpp.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
11. Hållbara städer och samhällen.
Fokus är på att anordna minimikrav för parkering och uppmuntra hållbart resande med
reduktionspaket.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Trafikplan 2017.
Trafikplan 2017 – Smart och effektiv parkering.
Parkeringsnorm KS2019/1290, Del av Smart och effektiv parkering.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Revideringen innebär mindre justeringar jämfört med idag varav medborgare och näringsliv
kommer inte påverkas i någon hög grad. För brukare så kommer processen att bli enklare.
Ekonomisk bedömning
Inte aktuellt då det är den sökande som anordnar parkering vid sin fastighet.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Parkeringsnorm KS 2019/1290 utgår
2. Parkeringsnorm KS2021/0684 antas.

Anders Holm
Sektorchef Samhälle & Utveckling
Expedieras till:

För kännedom till:

Martin Hollertz
Verksamhetschef Teknik
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Parkeringsnorm
Del av Plan för smart och effektiv parkering

Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF §315/2015
KS2015/1382

Diarienummer:
Dokumentansvarig:
Beredande politiskt organ:
Beslutad av:
Ersätter tidigare beslut
Datum för beslut:
Giltighetstid:
Handläggare:

KS 2021/0684
Martin Hollertz
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Parkeringsnorm, KS2019/1290
År 2021
År 2030
Andreas Rutgersson
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Kungälvs kommun består av varierade miljöer med skiftande karaktär och förutsättningar.
Kommunen har delats in i fyra zoner med hållbart resande som fokus. Zonerna utgår ifrån närheten
till attraktiv kollektivtrafik, gång- och cykelvägar och befolkningsmängd. Zonerna heter A, B, C, och D.
Zonerna i kartan nedan är vägledande och i gränsområden rekommenderas en kontakt med
kommunen om vilken zon som gäller för fastigheten.
Vid framtagandet av detaljplaner så används normen i form av BTA, om inget annat angivs, för att
kunna planera för behovet av parkering. Vid detaljplaneskedet kan byggherren eller kommunen
utföra en mobilitets- och parkeringsutredning för behovet av parkering för den specifika fastigheten.
Vid bygglovansökan får Bygglovenheten ta ställning till utredningen. I övriga fall gäller
parkeringsnormen enligt givna tal nedan vid bygglovansökan.
Om fastighetsägaren inte kan anordna parkering på den egna fastigheten så kan byggherren köpa sig
fri ifrån ansvar, via ett så kallat parkeringsfriköp, och överlåta ansvaret till tredje part. Ett sådant avtal
måste inkomma till kommunen inför bygglovansökan där Bygglovenheten kan ta ställning till avtalet.

Bild 1: Överskådlig bild för indelningen av zonerna. Zon A är Rosa, Zon B är Orange, Zon C är Gul och Zon D är inte färgat.

1
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ZON A – INNERSTADEN
Lägst bilparkeringsnorm finns i innerzonen – Zon A. Här beräknas tillgänglighet till kollektivtrafik och
cykelbanor vara mycket god samtidigt som stadens täta karaktär gör att markparkering har lägre
prioritet. Det planeras för hög tätheten i innerstaden och parkering bör då förläggas under mark,
överdäckad eller i parkeringshus.
ZON B – MELLANSTADEN
I mellanzonen, Zon B, är staden inte riktigt lika tät men det finns fortfarande god tillgång till
kollektivtrafik och cykelbanor. Även i denna zon beräknas parkeringstalet för bil relativt lågt.
Konkurrensen om marken är i dessa lägen är fortfarande hög och yteffektivitet bör eftersträvas i
denna zon.
ZON C – YTTERSTADEN
De yttre delarna av staden och serviceorterna har ofta inte samma goda tillgång till kollektivtrafik och
cykelbanor som de inre zonerna. Karaktären på bebyggelsen är inte heller lika tät, med en större
andel radhus- och villabebyggelse.
ZON D – LANDSBYGDEN
Zon D utgörs av landsbygden i kommunen, det vill säga de områden som inte täcks in av zon A, B,
eller C. Här är tillgängligheten till kollektivtrafik lägre, vilket motiverar högre bilparkeringstal än i de
andra zonerna.

Resultatmål ifrån Trafikplan 2017 (KS2015/1382)
Trafikplan resultatmål är konkreta och mätbara i
syfte att komplettera de strategiska målen.
Resultatmålen är kopplade till trafikslagen gång,
cykel, kollektivtrafik och bil med målår 2030.
• Öka andelen gångresor till 15 %, i kommunen
som genomsnitt.
• Öka andelen cykelresor till minst 10 %, i
kommunen som genomsnitt.
• Öka andelen kollektivtrafikresenärer till minst 40
%, i kommunen som genomsnitt.
• Minska ensambilåkandet i kommunen som
genomsnitt.

Figur 2: Mål för färdmedelsfördelning i kommunen som genomsnitt, år 2030.

2

15 Revidering av styrdokument - Kungälvs kommuns parkeringsnorm - KS2021/0684-1 Revidering av styrdokument- Kungälvs kommuns Parkeringsnorm : Parkeringsnorm (REVIDERING) 20210409

PARKERINGSTAL FÖR BIL
I nedanstående tabell anges antal parkeringsplatser per 1000 kvm bruttoarea (BTA). Yta som inte ska
räknas med är sådant som är avsedd för parkering såsom garage eller liknande. Antalet
parkeringsplatser rundas till närmsta heltal vid bygglovansökan där sökande redovisar antalet
parkeringsplatser och motivering. Rimligt gångavstånd är upp till 10 minuter promenad ifrån
fastigheten vid parkeringsfriköp (eller färjeläget på fastlandssidan med hänsyn till bilfria öar.)
Byggherren kan göra en egen mobilitets- och parkeringsutredning som bedömningsunderlag inför
bygglovansökan som kan påvisa ett högre/lägre eller samma behov som parkeringsnormen som
beslutsunderlag. Vid bygglovsansökan används ’per enhet’ om detta anges, annars används BTA.
För besöksplatser så ska det vara allmän tillgång under besökstider och inte hindrande i form av
portkod, passerkort eller liknande. Om detta inte kan anordnas så får byggherren friköpa antalet
besöksplatser.
Mindre småbostad räknas från 0 upp till och lika med 35 kvm boarea enligt Svensk Standard.
Småbostad räknas från 35 upp till 55 kvm boarea. Från och lika med 55 kvm boarea och större räknas
som bostad.
Tabell 1: Antalet bilplatser per enhet och zon samt tillägg för besök

Bilplatser per enhet

A

B

C

D

Tillägg för besök

Mindre småbostad

0,25

0,30

0,45

0,55

0,03

Småbostad

0,40

0,45

0,70

0,85

0,06

Bostad
Hotellrum*
Äldreboende*

0,60
0,55
0,20

0,70
0,60
0,30

1,20
0,70
0,40

1,40
0,80
0,50

0,10
0,10
0,10

*utöver boende behövs 35% av anställda tillgång till parkering.
Tabell 2: Antal bilplatser per 1000 kvm BTA och zon samt tillägg för besök.
Zon

A

B

C

D

Tillägg för besök

Bostäder

7

8

13

15

1

Kontor

7

12

15

17

3

Handel
Restaurang
Hotell
Förskola
Grundskola
Gymnasium

5
5
7
9
5
4

7
7
8
11
6
5

8
8
13
13
7
6

10
10
15
15
8
8

20
15
1
5
3
3

Äldreboende
Vårdcentral
Industri
Lager

4
3
8
6

8
8
10
10

12
13
12
12

15
18
14
15

1
12
0,1
0,1
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PARKERINGSTAL FÖR CYKEL
I nedanstående tabell anges antal cykelplatser per 1000 kvm bruttoarea (BTA). Yta som inte ska
räknas med är sådant som är avsedd för parkering såsom garage eller liknande. Antalet cykelplatser
rundas till närmsta heltal vid bygglovsansökan där sökande redovisar antalet cykelplatser och
motivering.
Byggherren kan göra en egen mobilitets- och parkeringsutredning som bedömningsunderlag inför
bygglovansökan som kan påvisa ett högre/lägre eller samma behov som parkeringsnormen som
beslutsunderlag. Vid bygglovsansökan används ’per enhet’ om detta anges, annars används BTA.
För besöksplatser så ska det vara allmän tillgång under besökstider och inte hindrande i form av
passerkort eller liknande. Om detta inte kan anordnas så får byggherren friköpa antalet
besöksplatser.
Mindre småbostad räknas från 0 upp till och lika med 35 kvm boarea enligt Svensk Standard.
Småbostad räknas från 35 upp till 55 kvm boarea. Från och lika med 55 kvm boarea och större räknas
som bostad.
Tabell 3: Antalet cykelplatser per enhet och zon samt tillägg för besök

Cykelplatser per enhet

A

B

C

D

Tillägg för besök

Mindre småbostad

0,70

0,60

0,50

0,40

0,10

Småbostad

1,10

0,90

0,80

0,60

0,10

Bostad
Hotellrum*
Äldreboende*

1,80
0,45
0,20

1,40
0,35
0,10

1,25
0,20
0,10

1,00
0,10
0,10

0,10
0,10
0,10

*utöver boende behövs 10% av anställda tillgång till cykelplats.
Tabell 4: Antal cykelplatser per 1000 kvm BTA och zon samt tillägg för besök.

Zon

A

B

C

D

Tillägg för besök

Bostäder

20

16

14

11

2

Kontor

15

12

11

10

1

Handel
Restaurang
Hotell
Förskola

5
5
5
5

3
2
4
3

1
1
3
1

1
1
2
1

10
5
5
20

Grundskola
Gymnasium
Äldreboende
Vårdcentral
Industri
Lager

2
5
6
10
10
10

2
5
3
7
6
6

1
3
3
5
4
2

1
1
3
1
1
1

30
30
3
7
1
5
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REDUKTIONSPAKET
Flexibla parkeringstal innebär att en sänkning av parkeringstalen för bil erbjuds mot att byggherren
åtar sig att genomföra åtgärder som kan minska efterfrågan på bilparkering. För att en sänkning ska
bli aktuell behöver exploateringen ske i ett läge med god tillgång till kollektivtrafik och cykelstråk. Till
dessa lägen räknas primärt zon A och zon B men kan även gälla zon C utifrån individuell bedömning.
Kommunen gör bedömningen om byggherren har möjlighet till något reduktionspaket.
Nedan finns en sammanfattningslista över tillgängliga paket för parkeringsreduktion med
fördjupningar. Reduktionspaketen kan inte appliceras på tillägg för besök utan endast för
boende/arbetande. En beskrivning av åtgärderna samt avtal med kommunen ska redovisas i
samband med bygglovsansökan.
Byggherren kan även själv inkomma med en mobilitets- och parkeringsutredning för andra
reduktionspaket som underlag vid bedömning för reduktion. Bygglovenheten får därefter ta ställning
till utredningen samt avtal med kommunen.
Kollektivtrafikspaket (10% reduktion)
o
o
o

I tidigt skede ska boende/arbetande informeras om att planeringen har utgått ifrån att
främja hållbart resande och att tillgång till parkering är begränsad.
Kontinuerlig marknadsföring av hållbara resealternativ ska riktas till de boende /arbetande
minst två gånger per år, i fem år.
Vid första inflyttning ska ett årskort, Västtrafiks ’Zon AB i 365 dagar’ eller liknande, ingå till en
vuxen (och folkbokförd) per bostad och samtliga anställda.

Bilpoolspaket (5% reduktion)
o
o

o
o

Samtliga anställda/boende ska erbjudas kostnadsfritt medlemskap i en publik bilpool i minst
1 år ifrån den dagen vid första inflyt.
En bilparkeringsplats per 50 bostäder eller arbetande ska reserveras för bilpool (utöver
rabatten). Om exploatören bygger 150 lägenheter så blir det 3 (tre) parkeringsplatser för
bilpool. Talen rundas upp till närmaste heltal.
Bilpoolsbilarna ska ha egna platser utöver det reducerade parkeringstalet.
Bilpoolsbilen ska vara publik och tillgänglig för andra utanför fastigheten att använda.

Cykelpoolspaket (5% reduktion)
o
o

Det ska finnas en cykelpool med en elektrisk cykel per 20 bostäder eller arbetande.
Cyklarna bör möta flera behov ifrån boende/arbetande såsom lådcyklar eller liknande.
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Parkeringsnorm
Del av Plan för smart och effektiv parkering

Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF §315/2015
KS2015/1382

Diarienummer:
Dokumentansvarig:
Beredande politiskt organ:
Beslutad av:
Ersätter tidigare beslut
Giltighetstid:
Handläggare:

KS 2019/1290
Anna Silfverberg Poulsen/ Martin Hollertz
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige 2019-12-05, § 301
Parkeringsnorm för centrala Kungälv 2016-06-18
År 2030
Andreas Rutgersson
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Kungälvs kommun består av varierade miljöer med skiftande karaktär och förutsättningar.
Kommunen har delats in i fyra zoner med hållbart resande som fokus. Zonerna utgår ifrån närheten
till attraktiv kollektivtrafik, gång- och cykelvägar och befolkningsmängd. Zonerna heter A, B, C, och D.
Parkeringstalen relaterar dessa områden med hur många parkeringsplatser som byggherre har
ansvar för att anlägga vid nyanläggning av bostäder eller verksamheter inom sin fastighet. (8 kap. 9§
Plan- och bygglagen). Kommunen erbjuder även reduktionspaket för att öka hållbart resande.
Parkeringstalen uttrycks genom minsta alternativt i aktuell zon och maximital för efterföljande zon
plus tillägg för besök i samtliga zoner (se nedan).
Ex:

Om fastighetsägare utvecklar fastighet i Zon A så gäller:
Minst antal platser för P-tal A plus tillägg för besök.
Maximalt antal platser för P-tal B plus tillägg för besök.

Samma relation mellan min/max tal gäller även mellan zon B, C och D. Minimitalen är till för att möta
behovet av parkering för fastigheten medans maxtalen är till för att hålla nere behovet investeringar
och öka det hållbara resandet.

Bild 1: Överskådlig bild för indelningen av zonerna. Zon A är Rosa, Zon B är Orange, Zon C är Gul och Zon D är inte färgat.
Länk till kommunens aktuella karta är HÄR.

1

15 Revidering av styrdokument - Kungälvs kommuns parkeringsnorm - KS2021/0684-1 Revidering av styrdokument- Kungälvs kommuns Parkeringsnorm : parkeringsnorm-del-av-plan-for-smart-och-effektiv-parkering-2019

ZON A – INNERSTADEN
Lägst bilparkeringsnorm finns i innerzonen – Zon A. Här beräknas tillgänglighet till kollektivtrafik och
cykelbanor vara mycket god samtidigt som stadens täta karaktär gör att markparkering har lägre
prioritet. Bilparkering i innerstaden ska förläggas under mark, överdäckad eller i parkeringshus.

ZON B – MELLANSTADEN
I mellanzonen, Zon B, är staden inte riktigt lika tät men det finns fortfarande god tillgång till
kollektivtrafik och cykelbanor. Även i denna zon beräknas parkeringstalet för bil relativt lågt. Detta
område är närliggande områden till Kungälv tillsammans med Ytterby, Kode och Marstrand.
Konkurrensen om marken är i dessa lägen fortfarande hög och yteffektivitet bör eftersträvas även i
denna zon.

ZON C – YTTERSTADEN
De yttre delarna av staden och serviceorterna har ofta inte samma goda tillgång till kollektivtrafik och
cykelbanor som de inre zonerna. Karaktären på bebyggelsen är inte heller lika tät, med en större
andel radhus- och villabebyggelse.

ZON D – LANDSBYGDEN
Zon D utgörs av landsbygden i kommunen, det vill säga de områden som inte täcks in av zon A, B,
eller C. Här är tillgängligheten till kollektivtrafik lägre, vilket motiverar högre bilparkeringstal än i de
andra zonerna samt en anpassad parkeringsreglering till förutsättningarna i zon C.
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PARKERINGSTAL FÖR BIL
I nedanstående tabell anges antal parkeringsplatser per 1000 bruttototalarea (BTA). Kommunens
parkeringstal är byggrättens totala BTA ovan mark, exklusive friliggande
komplementbyggnader t.ex. cykelförvaring, förråd, tvättstuga. Detta är i linje med kommunens
riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal (KS2018/0971)
Tabell 1: Antal bilplatser per 1000 kvm BTA inklusive tillägg för besök.

Zon

A

B

C

D

Tillägg för besök

Småhus

7

8

10

11

1

Flerbostadshus*

8

12

14

17

1

Kontor

7

12

15

20

3

Dagligvaruhandel#
Sällanköpshandel¤
Restaurang
Hotell/Spa
Förskola^

5
5
5
10
9

10
10
7
13
11

15
15
10
15
13

20
20
12
20
15

35
20
15
2
5

Grundskola
Gymnasium/Komvux
Högskola/Forskning
Servicehus/äldreboende
Vårdcentral/Sjukhus
Industri
Lager

5
5
7
2
3
8
6

6
6
12
7
8
10
10

7
7
15
12
13
12
12

8
8
20
17
18
14
15

3
3
3
3
12
0,1
0,1

* För småbostadshus upp till 40kvm gäller totalt 4 platser/1000 BTA inkl. besök inom zon A med kriterier att reduktionspaket nedan används.
# Livsmedel, Tobak, Tidningar, Blommor, Systembolag, Apotekens receptfria och egenvårdsprodukter samt övrig dagligvaruhandel.
¤ Beklädnadshandel, Fritidsvaruhandel, Hemutrustningshandel samt övrig sällanköpsvaruhandel.
^ För hämtning/lämning ca 8-10 platser. (Riktvärde bör vara 0,5 platser per anställd).
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PARKERINGSTAL FÖR CYKEL
Tabell 2: Antal cykelplatser per 1000 kvm BTA inklusive besök.

Zon

A

B

C

D

Tillägg för besök

Småhus

30

25

20

15

5

Flerbostadshus*

28

25

20

16

5

Kontor

20

18

15

13

1

Dagligvaruhandel#
Restaurang
Hotell/Spa
Förskola^

5
15
5
5
5

3
10
2
4
3

1
5
1
3
1

1
1
1
2
1

15
10
5
5
20

Grundskola
Gymnasium/Komvux
Högskola/Forskning
Servicehus/äldreboende
Vårdcentral/Sjukhus
Industri
Lager

2
5
20
20
15
10
10

2
5
18
15
10
6
6

1
3
15
10
5
4
2

1
1
13
5
1
1
1

50
50
5
5
15
1
5

Sällanköpshandel¤

* För småbostadshus upp till 40kvm gäller totalt 35 platser/1000 BTA inkl. besök inom zon A med kriterier att reduktionspaket nedan används.
# Livsmedel, Tobak, Tidningar, Blommor, Systembolag, Apotekens receptfria och egenvårdsprodukter samt övrig dagligvaruhandel.
¤ Beklädnadshandel, Fritidsvaruhandel, Hemutrustningshandel samt övrig sällanköpsvaruhandel.
^ Yta bör även reserveras för uppställning av barnvagnar. Cykelparkering bör utformas på ett sådant sätt att den kan nyttjas av både vanliga cyklar, lådcyklar
och cyklar med cykelkärra. ¤ #
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REDUKTIONSPAKET
Flexibla parkeringstal innebär att en sänkning av parkeringstalen erbjuds mot att byggherren åtar sig
att genomföra åtgärder som kan minska efterfrågan på parkering. För att en sänkning ska bli aktuell
behöver exploateringen ske i ett läge med god tillgång till kollektivtrafik och cykelstråk. Till dessa lägen
räknas primärt zon A och zon B.
Att erbjudas möjlighet till flexibla parkeringstal är ingen rättighet byggherren har, utan avgörs av
kommunen. Upplägget medför totalt sett en subvention för byggherren i form av lägre
anläggningskostnader. Trafikplanen och underliggande planer framhäver att andelen hållbara resor i
kommunen ska öka. Kommunen erbjuder då nedanstående reduktionspaket för att möjliggöra fler
hållbara resor. En beskrivning av åtgärderna ska redovisas i samband med bygglovsansökan.
Inom zon A och B är kostnaden för en plats i parkeringshus med parkeringsfriköp väldigt stor.
Incitamentet blir då att exploatörerna investerar i kommunala reduktionspaket som ger ett större
samhällsvärde. Kostnaden för att bygga ett parkeringshus (1-2 plan) är ca 250-400 tkr.
Nedan finns en sammanfattningslista över tillgängliga paket för parkeringsreduktion med
fördjupningar. En fastighet kan få maximalt 20% utfall med reduktionspaket. Reduktionspaketen kan
inte appliceras på tillägg för besök utan endast för boende/arbetande.
Tabell 3: Sammanfattning över reduktionspaket. En fastighet kan få maximalt 20% utfall med reduktionspaket.

Zon

Kollektivtrafikpaket

A
10%

B
10%

C
10%

Bilpoolspaket
Laddinfrastrukturpaket
Elcykelpaket

5%
5%
5%

5%
5%
5%

5%
5%
5%
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Kollektivtrafikspaket
o
o
o
o

I tidigt skede ska hyresgäster och lägenhetsinnehavare informeras om att planeringen har
utgått ifrån att främja hållbart resande och att tillgång till parkering är begränsad.
Kontinuerlig marknadsföring av hållbara resealternativ ska riktas till de boende ifrån inflytt och
minst två gånger per år, i tio år.
Vid inflyt ska ett årskort, Västtrafiks ’Regionen runt 365 dagar’ eller liknande, ingå till en vuxen
per lägenhet och busskortet tillfaller den som blir folkbokförda på den aktuella adressen.
Information och busskort är kopplat till lägenheten och till den folkbokförda.

Bilpoolspaket

o Samtliga bostäder ska erbjudas kostnadsfritt medlemskap i bilpool i minst 10 år ifrån den
dagen de flyttar in. Medlemskapet är kopplat till lägenheten och ska tillfalla de nya boende i
lägenheten vid eventuellt byte av bostad.
o En parkeringsplats per 50 boende ska reserveras för bilpool. Om exploatören bygger 150
lägenheter så blir det 3 (tre) parkeringsplatser för bilpool.
o Bilpoolsbilarna ska ha egna platser utöver det reducerade parkeringstalet.
o Bilpoolsparkeringen ska ligga på kvartersmark.
o Bilpoolsbilen ska vara tillgänglig för andra medlemmar utanför fastigheten att använda.
o Om det redan finns en tillgänglig bilpool, inom 300 meter, så kan exploatören komplettera
bilpoolen upp till 5 bilar och få reduktionen med en bil per 50 lägenheter. I annat fall kan
bilpool kompletteras i nästfallande 600 meter bort osv.
Exempel: Bilpool med 1 (ett) fordon finns inom 300 meter ifrån fastigheten. Exploatören
väljer att berika bilpoolen med 2 (två) fordon. Exploatören kan då tillgodoräkna sig ett
reduktionstal på 5 % av antalet boende- och/eller verksamhetsparkeringar.
Laddinfrastrukturpaket
o
o

Minst 40 % av parkeringsplatserna ska vara utrustade med laddboxar för elbilar.
Minst 40 % av parkeringsplatserna ska vara förberedda för framtida behov av laddboxar.

Elcykelpaket
o
o

En elcykel utrustad med pakethållare, korg samt belysning ska ges till varje lägenhet vid inflyt
till den som är folkbordförd på adressen.
Elcykeln bör ha blivit utpekad som testvinnare av aktuellt eller föregående år av en oberoende
testorganisation av produkter i sin tilltänkta miljö, utförda av oberoende experter
Elcykeln är kopplad till lägenheten och ska tillfalla de nya boende i lägenheten, i gott skick, vid
eventuellt byte av bostad.
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2021-05-10

Ny modell för VA-taxa samt inkopplingsavgift 2022 (Dnr KS2021/0107-1)
Sammanfattning
Under 2019 och 2020 har diskussioner förts i dialogmöten med VA-föreningar och även
internt mellan politik och tjänstemän i kommunen angående VA-taxans konstruktion och dess
effekter för olika fastighetsägare både inom och utanför kommunens verksamhetsområde. I
december 2019 gavs ett uppdrag från kommunfullmäktige att föra en dialog med de anslutna
VA-föreningarna om de förslag till ny taxa som framförts från förvaltningen. Uppdraget
mynnade ut i ett behov av att ta fram en ny modell för VA-taxan som bl a skulle ha som syfte
att likställa föreningar inom och utom kommunalt VA-verksamhetsområde och målet var att ta
fram ett nytt taxeförslag att införa fr o m 2022.
Förslaget i detta tjänsteutlåtande handlar om vilken modell för taxeuttag Kungälvs kommun
ska jobba efter. Förslagen på taxenivåer i bifogat taxeförslag ska ses som räkneexempel på hur
en sådan taxa kan komma att slå för olika fastighetsägare till dess ett skarpt förslag läggs under
hösten.
Förvaltningen har även undersökt tomtytans påverkan på anläggningsavgiften.
Förvaltningen föreslår sammanfattningsvis en förändring enligt följande:
Brukningsavgiften ändras till att baseras på antalet anslutna bostadsenheter. Nu är den baserad
på mätarstorlek och antal mätare.
Brukningsavgiften föreslås bestå av följande komponenter:




En fast grundavgift per år och fastighet eller förening
En avgift per år och bostadsenhet
En rörlig avgift per kubikmeter levererat renvatten

Begreppet bostadsenhet föreslås i kommunens taxeföreskrifter istället för begreppen lägenhet,
småhus, annan bostadsenhet eller övrig bostadsfastighets lokaler.
Förvaltningen föreslår samtidigt att utformningen av anläggningsavgiftens konstruktion inte
ändras. Avgifternas nivåer föreslås beslutas i ordinarie taxebeslut under hösten 2021. De siffror
som används i jämförande beräkningar ska därför uppfattas som exempel för att beskriva hur
den nya taxan förväntas ha effekt för olika fastighetsägare.

ADRESS

VA

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Juridisk bedömning
Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, vattentjänstlagen styr kommunens skyldighet att
anlägga och driva allmänna anläggningar.
Förändringen är i enlighet med Branschföreningen Svenskt Vattens basförslag som är prövat
juridiskt i Mark och miljödomstolen och som finns i flera andra kommuner.
Förändringen bedöms inte heller strida mot de avtal som är ingångna av kommunen avseende
anslutning till kommunalt VA för föreningar då avtalen endast reglerar att debitering sker
enligt vid tidpunkten gällande taxa. Detta är också kontrollerat av juridisk expertis
(Advokatfirman Lindahl och Kungälvs kommunjurist i samband med VA-föreningarnas
överklagan av taxebeslut) och följer gällande lagstiftning.
Bakgrund
Under 2019 och 2020 har diskussioner förts i dialogmöten med VA-föreningar och även
internt mellan politik och tjänstemän i kommunen angående VA-taxans konstruktion och dess
effekter för olika fastighetsägare både inom och utanför kommunens verksamhetsområde. I
december 2019 (KS2019/1456-27) gavs ett uppdrag från kommunfullmäktige att föra en
dialog med de anslutna VA-föreningarna om de förslag till ny taxa som framförts från
förvaltningen. Uppdraget mynnade ut i ett behov av att ta fram en ny modell för VA-taxan
som bl a skulle ha som syfte att likställa föreningar inom och utom kommunalt VAverksamhetsområde och målet var att ta fram ett nytt taxeförslag att införa fr o m 2022
(KS2019/2113-53).
Brukningstaxa
Nuvarande taxa innebär att en villa/småhusägare idag har en fast brukningsavgift på:
6 938 kr inkl moms.

Det gjorde vid en jämförelse Kungälvs kommuns taxa för småhusägare inom
verksamhetsområdet till den 11:e dyraste i landet (sk typhus A).
För en större förening med 137 bostadsenheter innebär nuvarande taxa en fast brukningsavgift
på:

*2=145 716 kr/år /137 bostadsenheter ger en fast årlig avgift på 1 064 kr/lgh. Vid samma
jämförelse som ovan placerar sig Kungälvs kommun på en 75:e plats för lägenheter (sk typhus
B).
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Anläggningsavgift
Anläggningsavgiften ska finansiera utbyggnaden av va-anläggningarna inom de befintliga äldre
bostadsområden som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp samt inom nya
detaljplaneområden. Anläggningsavgiften består av:
 Servisavgift
 Förbindelsepunktavgift
 Lägenhetsavgift (Byts till Bostadsenhetsavgift)
 Tomtyteavgift
Täckningsgraden för kommunen i utbyggnadsområdena är kring 50% eller där under.
Verksamhetens bedömning
Förslaget i detta tjänsteutlåtande handlar om vilken modell för taxeuttag Kungälvs kommun
ska jobba efter. Förslagen på taxenivåer i bifogat taxeförslag ska ses som räkneexempel på hur
en sådan taxa kan komma att slå för olika fastighetsägare till dess ett skarpt förslag läggs under
hösten.
Brukningsavgift
Begreppet bostadsenhet föreslås i kommunens taxeföreskrifter istället för begreppen lägenhet,
småhus, annan bostadsenhet eller övrig bostadsfastighets lokaler.
Avgifternas nivåer föreslås tas beslutas i ordinarie taxebeslut under hösten 2021 då VAkollektivets budget är klar. De siffror som används i jämförande beräkningar ska därför
uppfattas som exempel för att beskriva hur den nya taxemodellen förväntas ha effekt för olika
fastighetsägare.
Brukningsavgiften föreslås bestå av följande komponenter:




En fast grundavgift per år och fastighet eller förening
En avgift per år och bostadsenhet
En rörlig avgift per kubikmeter levererat renvatten

Detta följer Svenskt vattens basförslag (Sveriges kommuners branschorganisation) och är väl
beprövat och juridiskt kontrollerat genom Sv. Vatten och rättspraxis och uppfyller kravet om
en skälig och rättvis va-taxa i enlighet med allmänna vattentjänstlagen.
Vid jämförelse och utvärdering av taxeförslaget har även Kungsbacka kommuns brukningstaxa
funnits med i omvärldsbevakningen.
Taxenivåer som anges nedan redovisar utfall baseras på beräkningar och nuvarande
abonnentregister som grund. Observera att taxenivåerna för 2022 beslutas separat i enlighet
med Kungälvs kommuns tidigare praxis d v s under hösten 2021.
För en småhusfastighet med en årlig vattenförbrukning på 150 m³ blir det en årskostnad på 10
675 kr inkl moms vilket är en sänkning med 2 338 kr och ca 18%.
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För exempelvis en större förening med 137 bostadsenheter och en årlig vattenförbrukning på
1858 m3/år blir det en årskostnad på 290 980 kr inkl moms vilket är en höjning med 76 484 kr
och ca 36% eller 558 kr/lgh och år(46 kr/lgh och månad).
Samtliga taxesiffror som används i detta dokument är från nu gällande VA-taxa och används i
jämförande syfte. Nivåerna för 2022 kommer att behandlas i taxesättningen och beslutas i
Kommunfullmäktige under hösten 2021.
Som beräkningsexempel antas följande:
Fast avgift
Grundavgift per år och fastighet
Avgift per år och bostadsenhet

3000 kr
1600 kr

Utjämningen mellan olika fastighetskategorier gör att debiteringsgrunden blir likvärdig både
för de som finns både inom och utanför det kommunala verksamhetsområdet.
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Utjämningen innebär också en likvärdig debitering för småhusägare, hyresvärdar,
bostadsrättsföreningar och övriga föreningar där nyttan av tjänsterna kommer bli tydliga.
Anläggningsavgift
Nedanstående resonemang belyser effekter av yrkandet i Kommunstyrelsen: KS2019/1456-2 VA-taxa samt inkopplingsavgift år 2020 att se över tomtyteavgiftens storlek.
För att belysa en förändring av tomtyteavgiften har en beräkning med en sänkning på 10 kr
exkl moms eller med 17% tagits fram.
Detta fiktiva exempel innebär en sänkning med 10 000 kr inkl. moms för en fastighet på 800
kvm och en sänkning med 24 000 kr inkl moms för en tomt på 1900 kvm.
För att inte sänka täckningsgraden i utvecklingsområdena innebär detta att en höjning av en
annan parameter i anläggningstaxan är nödvändig för att kompensera för det intäktsbortfall
som åtgärden skulle innebära.
Tomtyteavgift ska täcka huvudmannens kostnader som ökar med ökande tomtstorlek.
Tomtyteavgiften beskriver hur tätbebyggt ett område är. Det innebär att kommunen generellt
behöver anlägga längre sträcka ledningar för att nå nästa tomt.
Tomtyteavgiften är begränsad och får inte överstiga summan av de andra avgiftsparametrarna
enlig dom i Högsta förvaltningsdomstolen.

Blå linje, nuvarande taxa
Orange linje, sänkt tomtyteavgift med 10 kr (17%) höjd avgift på lägenhet med 10 %.
Fiktiva exemplet ger 3 930 kr lägre avgift för Typhus A
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och 13 930 kr lägre avgift för medeltomten i Aröd som är 1600 kvm.
Begränsningsregel infördes i Svenskt Vattens förslag till taxekonstruktion efter att
Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) 1979 kom fram till att det finns en
gräns för hur stor tomtyteavgiften får bli i förhållande till övriga avgiftsparametrar.
Regeringsrätten kom fram till att taxan behöver innehålla reduceringsregler som säkerställer att
tomtyteavgiften inte blir alltför dominerande för bostadsfastigheter.
I Svenskt Vattens basförslag P96, finns därför en begränsningsregel som innebär att tomtyteavgiften inte får utgöra mer än hälften av den totala anläggningsavgiften för en fastighet i
bostadskategorin – den får alltså inte bli större än de övriga avgiftsparametrarna i
anläggningstaxan tillsammans. Den maximala debiterbara tomtytan för en fastighet beräknas
på följande sätt:

Det är den maximala debiterade tomtytan som benämns brytpunkten.
Ett sänkt pris per kvadratmeter innebär att brytpunkten höjs och att kostnader för små tomter
kommer att öka under förutsättning att totala intäkterna från anläggningsavgifterna ska vara
oförändrade.
Sänks tomtyteavgiften utan att någon eller några av de andra parametrarna höjs innebär detta
att täckningsgraden minskar i utbyggnadsområden.
Förvaltningen föreslår att utformningen av anläggningsavgiftens konstruktion förblir
oförändrad.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
För att kunna fullfölja Agenda 2030 och de globala målen 3(hälsa och välbefinnande), 6 (Rent
vatten och sanitet), 9 (motståndskraftig infrastruktur), 11 (motståndskraftigt och hållbart
samhälle) och 14 (nyttja hav och de marina resurserna på ett hållbart sätt och uppnå hållbar
utveckling) krävs att va-kollektivet är rustat att möta de önskemål och krav som ställs på den
kommunala va-hanteringen.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
För att kunna fullfölja kommunfullmäktiges strategiska mål, pkt 6, som bland annat innebär en
ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation inom hela kommunen, krävs
omfattande utbyggnad av kommunala va-ledningar för att möta bostäder och kommande
detaljplaner. Finansiering av utbyggnaden görs via avgifter.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Kungälvs kommun måste säkerställa att dricksvatten levereras med bra kvalitet och att
anläggningar för vatten och avlopp är väl fungerande och underhållna. Anläggningarna kan då
överlämnas till kommande generationer med gott samvete.
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För att ha en jämlik, och likvärdig taxa, och att inte fastigheter belastas oskäligt är det viktigt
med en likvärdig brukningsavgift för abonnenterna som är anslutna till de kommunala VAanläggningarna.
Ekonomisk bedömning
Utvärdering av taxans nivåer sker årligen i samband med taxebeslut i kommunfullmäktige
under hösten. Nivåerna sätts för att nå budget i balans utifrån föregående års utfall samt
förväntade kostnadsökningar i kapitalkostnader som följd av valda investeringar. I kommande
investeringsbehov ingår även bedömningar utifrån behoven som tas fram genom drift- och
underhållsplan samt förnyelseplaneringen.

Förslag till beslut
1. Ny modell för VA-taxa för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning antas och tillämpas vid taxesättningen från och med 2022.

Martin Hollertz
Verksamhetschef teknik

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
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