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Förord
Bakgrund och syfte
Kungshamns centrala delar är kommunens dominerande kommersiella centrum.
Här finns ett brett utbud av såväl dagligvaror som fackhandel.
Området inrymmer stora kvaliteter, men det står också inför problem och utmaningar, som motiverar att kommunen nu försöker ta ett samlat grepp på centrums utveckling. Till exempel måste handelns utvecklingsbehov vägas mot övriga
anspråk som finns inom området.
Efterfrågan på ett bredare planeringsunderlag, för att hantera centrumutveckligen,
har accentuerats genom de mer eller mindre akuta problem som Kungshamns
centrum står inför idag i form av utbyggnadsbehov, parkeringsproblem m.m.
Planens syfte är att visa hur dessa akuta problem skall kunna lösas inom ramen för
en mer långsiktig och genomgripande strategi för Kungshamns centrums utveckling
till ett attraktivt och välfungerande centrum för kommunens invånare och besökare.
Den fördjupade översiktsplanen skall fylla
rollen både som den långsiktiga ”visionen”
för centrums utveckling och som styrinstrument i det mer vardagliga planeringsarbetet.
Visionen står för den långsiktiga idealbilden
eller “färdriktningen”. Som vardagsplan skall
översiktsplanen fungera som ett brett och
samlat underlag i arbetet med att stärka centrumområdets attraktivitet, d.v.s. ett program
för olika målinriktade åtgärder och ett instrument att koordinera olika aktörers insatser.
Översiktsplanen skall också fungera som ett
program för kommande detaljplaner inom
området.

Planområdets avgränsning
Planområdet omfattar, som framgår av karta 1, inte bara det kommersiella centrat
utan även sådana kringliggande områden som av olika skäl bedöms vara direkt
påverkat av eller påverkar centrums utveckling ingår i planområdet.
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Bild 1. Strandpromenaden.
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Organisation
Planarbetet har letts av styrgruppen för översiktlig planering i Sotenäs kommun. I
denna grupp har kommunstyrelsens arbetsutskott samt miljö- och byggnadsnämndens presidium ingått. Konsult har varit Bo-Hus-Plan AB med arkitekt Boo
Widén som projektansvarig. Arkitekt Daniel Holdenmark och planingenjör Gurlie
Lindén har också medverkat i delar av projektet. Under arbetets gång har byggoch miljökontoret kontinuerligt medverkat främst genom förvaltningschef Bo
Hallgren och Bengt Gustavsson, fysisk planerare. Diskussioner har också förts
med företrädare för de flesta av kommunens förvaltningar samt företag,
organisationer och enskilda, som på olika sätt berörts av planen. Under dessa samtal
och möten har många konstruktiva och värdefulla synpunkter förts fram.

Samråd - utställning
Centrumplanen har vari föremål för samråd enligt PBL 4 kap. 3§. Efter
bearbetning har planen sedan varit utställd enligt PBL 4 kap. 6§. Samrådet och
de synpunkter som framförts här redovisas i en särskild samrådsredogörelse.
Denna bifogas som en särskild handling.
De synpunkter som framkommit under utställningstiden samt kommunens förslag
med anledning av dem, redovisas i utställningsutlåtandet, vilket har fogats till
handlingarna.

Liten läsanvisning
För att uppnå en viss åskådlighet har många av förslagen getts en
detaljeringsnivå, som inte får övertolkas. Översiktsplanens syfte är att ge de
övergripande ramarna för utvecklingen. Detaljerna kommer att få sin slutliga
utformning i samband med kommande detaljplanering och projektering. Självklart
kommer i dessa sammanhang fler och mer ingående samråd att genomföras
med bl a berörda sakägare. Se även kommentarerna i utställningsutlåtandet.
Det bör också understrykas att den fördjupade översiktsplanen inte är juridiskt
bindande på samma sätt som en detaljplan.
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Karta 1. Planområdets avgränsning.
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1 . Övergripande planerings förutsättningar
1.1. KORT HISTORIK
Den äldsta tiden
Redan på 1500-talet fanns bebyggelse vid Bäckevik - på norska Bekevig - som
under sillfiskeperioden på den tiden var norsk tullstation.
På kartor från 1600-talet finns Kungshamn markerad som ankarplats. Först vid
slutet av 1600-talet är “Grafvene” omnämnt i jordeböcker. Platsen utgjordes då av
en mindre strandsittarbebyggelse.
Under sillperioden på 1700-talet växer samhället och får administrativt också en
mer självständig roll. De tre fiskelägena Bäckevik, Gravarne och Fisketången bildar
tillsammans med Smögen och Hasselösund Kungshamns kapellförsamling år 1772
och 1779 uppförde man en kyrka.
I början av 1800-talet bestod församlingen av ca. 500 medlemmar, som mer eller
mindre utgjorde antalet invånare i området.
Fram till början av 1800-talet var enkelstugan den dominerande husformen. Endast
ett fåtal hus av denna hustyp finns kvar idag.

Bild 2. Enkelhuset.
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Gården Sandbogen blev troligen uppförd under 1700-talets sillperiod och har troligen
varit både lantgård och köpmanshus.
Under 1800-talet skapade nya metoder att bedriva havsfiske och möjligheten att
fritt bedriva fraktfart en bas för fortsatt expansion. Under senare delen av seklet
bidrog även stenindustrin till samhällets utveckling, liksom en intensiv sillfiskeperiod.
Kungshamn växte snabbt. Antalet församlingsbor ökade från 800 stycken år 1850
till 2800 år 1900.
Den dominerande hustypen under 1800-talets senare hälft var det västsvenska
dubbelhuset. Några bra exempel på denna hustyp finns kvar bl.a. i kvarteret
Maneten. Runt Krogtorget låg ursprungligen fyra hus, varav de tre som nu finns
kvar är mycket välhållna och visar prov på en fin fasadarkitektur.

Bild 3. Dubbelhuset.

Det moderna Kungshamn växer fram
Bebyggelsens utbredning och lokalisering 1869 framgår av karta 2 nedan.
Sjöbodarna låg delvis ute i sjön längs långa utstickande bryggor. Den grunda viken
innanför sjöbodsraden fylldes igen först år 1915, då bl.a. det nuvarande Köpmanstorget skapades. Flera av de gamla bodarna blev varumagasin. År 1922 anordnades
busshållplats sedan regelbunden busstrafik börjat trafikera sträckan mellan Kungshamn och Dingle.
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Kring 1920 hade samhället vuxit till över 2400 invånare.
Ca. 70 % av de yrkesverksamma männen var fiskare.
Även stenindustrin och fraktfart sysselsatte många. På
1920-talet började konservindustrin växa fram, bl.a. på
Rösholmen och i södra delen av hamnen. Under åren
1934-38 anlades den nya hamnen i Kungshamn som
nödhjälpsarbete. Samtidigt utarbetades en ny stadsplan.
Denna plan innebar att större delen av den gamla sjöbodsbebyggelsen kom att ersättas med bostads- och
affärsfastigheter i mer “stadsmässig” kvartersbebyggelse.
Mellan kajen och de nya kvarteren anlades en gata nuvarande Hamngatan.

Karta 2. Gravarne och Bäckevik 1869.

Karta 3. Bebyggelsestruktur före
hamnutbyggnaden.

De här genomförda och planerade förändringarna
innebar en dramatisk förändring av samhällets karaktär.
Hela det för fiskelägena traditionella sambandet mellan
bostadshus - sjöbod - brygga bröts upp och ersattes med
en mer “stadsmässig” bebyggelse och storskaliga kajer.

Karta 4. Bebyggelse och hamn
enligt stadsplanen från 1935.

Borttagandet av de traditionella bodarna och bryggorna rönte en del motstånd,
men förändringarna bedömdes nödvändiga att göra. Kungshamn förlorade en del
av sin identitet men fick samtidigt en rationell och skyddad hamn, som naturligtvis
inte minst betytt mycket för fiskets utveckling. Den nya och mer storskaliga kvar-
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tersbebyggelsen har också varit en viktig förutsättning för att området har kunnat
utvecklas till det starka kommersiella centrum som Kungshamn är idag.
I slutet av 1930-talet uppfördes Hotell Kungshamn i modern funkisstil, högt uppe
på berget ovanför det nya torget. Mitt i den ursprungliga bebyggelsen blev hotellet,
genom sitt läge och byggnadsstil ett nytt och främmande landmärke, som kommit
att känneteckna Kungshamns stadsbild. Samtidigt markerar byggnaden lite av den
nya tiden, som alltmer skulle komma att forma kustsamhällena med turism och
fritidsliv.
Under tiden från 1960-talet fram till idag har i princip hela den äldre bebyggelse
inom kvarteren Viken, Boden och Skepparen rivits och ersatts av ny bebyggelse.
Förändringarna av Kungshamns centrum och hamnen under 1900-talet kan kort
sammanfattas med nedanstående tre bilder.
Bild 4 visar hur hamnen såg ut på 1920-talet,
redan vid den tiden en av Bohusläns större
hamnar. Bild 5 visar området efter att den
nya hamnen och Hamngatan anlagts. En del
av de gamla bodarna finns fortfarande kvar.
Hotellet är nyuppfört. Bild 6 visar Kungshamn idag. All bebyggelse i anslutning till
hamnen har rivits och ersatts med nya byggnader.

Bild 4. Hamnen omkring 1920.

Bild 5. Hamnen år 1941.
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Bild 6. Hamnområdet år 2003.

Kungshamns centrum har utvecklats till kommunens dominerande affärscentrum
Den ökande biltrafiken och turismen skapar trängsel och problem i form av buller
och andra störningar.
Även om gator och vägar delvis har anpassats efter bilismens krav och äldre
byggnader rivits för att ge plats åt parkerade bilar räcker ytorna inte till, i varje fall
inte sommartid. De utvecklingsmöjligheter för handel och service, som den gamla
stadsplanen från 30-talet skapade och som anpassats en del i senare detaljplaner,
kan nu i princip sägas vara fullt utnyttjade. Skall centrum kunna utvecklas ytterligare
krävs att man prövar nya grepp och nya möjligheter. Önskemål om utbyggnad av
centrum måste härmed vägas mot andra aspekter på området, de boendes behov,
platsens kulturhistoriska förutsättningar m.m.
Från 1900-talet och framåt har en successiv utfyllnad och utbyggnad skett av
Guleskärsområdet. Bl.a. har de utsprängda bergsmassorna från Abbas bergrum
använts till detta. Guleskärsområdet är idag ett av kommunens viktigaste industriområden.
Under 1990-talet har de äldre fabriksbyggnaderna på Rösholmen byggts om till
fritidsbostäder.
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1 . 2 . A D M I N I S T R AT I VA FÖRUTSÄTTNINGAR
Riksintressen och förordnanden
Kustområdet från norska gränsen till Lysekil är enligt miljöbalken kapitel 4 §§ 1-3
i sin helhet av riksintresse med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden.
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om de
inte påtagligt skadar natur- och kulturmiljön. Bestämmelserna i MB 4 kapitel skall
dock inte utgöra hinder för utveckling av befintliga tätorter eller av det lokala
näringslivet.
Vattenområden i djupintervallet 0-6 meter är generellt av riksintresse för yrkesfisket
som reproduktionsområde för fisk. Undantagna är lågproduktiva och hårdexploaterade områden. Kunghamns landningshamn för fisk är också av riksintresse
för yrkesfisket.
Inom de riksintressanta grundområdena får inte utföras åtgärder som påtagligt
skadar riksintresset.
Planområdet berörs av strandskyddsförordnande endast i den sydligaste delen området söder om Abbas anläggningar. Strandskyddets omfattning framgår av
karta 5.

Översiktliga planer
Kommunens nu gällande översiktsplan antogs
av kommunfullmäktige 1990-12-13. Arbete
pågår i kommunen med att ta fram en ny
kommuntäckande översiktsplan. Denna förutsätts bli antagen av kommunfullmäktige
under 2004.
I den nya översiktsplanen föreslås 55% av
bostadsproduktionen fram till år 2020 koncentreras till Kungshamn.
Karta 5. Gällande strandskydd.

Vidare uttalas som mål att det kommersiella
serviceutbudet skall kunna förbättras inom
hela Sotenäs samt att sotenäsborna ochbesökare skall kunna erbjudas ett stort
urval av varor och tjänster inom kommunens gränser. Servicen har sin tyngdpunkt
i Kungshamn.
I områdesplanen för Kungshamn från 1985 belyses även centrumproblematiken
en del:
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·

·

·
·

·

Tanken att leda bort industritrafiken till och från Guleskär från centrum
genom en ny led runt Tjuvsundsberget lyfts fram (denna led har numera
utgått som förslag).
Allmänna vägen 174 som går genom samhället föreslås flyttas från
Kyrkogatan till Parkgatan. Denna tanke har inte genomförts än men är
fortfarande aktuell.
Man bedömer att det inte finns behov att reservera mer mark för handeln
i centrum med hänsyn till då antagen överetablering.
Rösholmen och Guleskär reserveras för hamnändamål. Guleskärsområdet
är idag mer ett industriområde än en hamn. Rösholmen har förvandlats till
fritids-husområde.
Tjuvsundsområdet och centrum föreslås bli föremål för bevarandeplanering.

Detaljplaner
Större delen av planområdet är detaljplanelagt. I botten ligger en stadsplan från
1935. Från början täckte denna plan i huvudsak hela det område som ingår i
föreliggande översiktsplan, dock med undantag av Guleskär och Rösholmen. För
själva centrumkärnan har med tiden modernare planer tagits fram. För stora delar
av den kringliggande bostadsbebyggelsen gäller dock fortfarande den gamla
stadsplanen, som i många avseenden är otidsenlig.
För områdena Fiskeskär och Guleskär fastställdes nya stadsplaner under 1950talet. Dessa äldre planer gäller fortfarande till stora delar och måste också betraktas
som otidsenliga.
Detaljplanesituationen i stort framgår av karta 6 nedan.

11

Fördjupad översiktsplan
Kungshamns centrum

Karta 6. Detaljplaner.

Område med relativt ny och i huvudsak aktuell detaljplan. Kan behöva ändras i vissa delar.
Område med äldre detaljplansom bör ersättas med
ny plan.
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Markägosituationen
Huvuddelen av all obebyggd mark inom planområdet ägs av kommunen.
Kommunens markinnehav framgår av karta 7.

Karta 7. Markägostruktur.

Kommunägd mark.

Huvudsakligen privatägd mark.
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1 . 3 . N U VARANDE MARKANVÄNDNING
Den huvudsakliga markanvändningen inom planområdets olika delar framgår av
karta 8. En mer ingående beskrivning av markanvändningen ges i delområdesbeskrivningarna under avsnitt 2 nedan.

Centr.funktioner
Boende
Småindustri
Fritidshus
Hamn
Hotell
Parkering
Karta 8. Nuvarande markutnyttjande.
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1.4. HANDELNS UTVECKLING OCH PROBLEM
Allmänt om centrum
Kungshamns centrum är idag Sotenäs viktigaste kommersiella område. Centrumområdet svarar för nästan hälften av handelns omsättning i kommunen. Här finns
både dagligvaror och ett brett utbud av fackhandel, sammanlagt ett drygt 30-tal
butiker. Dessutom finns två banker, turistbyrå, gatukök, pressbyrå m.m. Det breda
utbudet av butiker gör att här finns det mesta man kan behöva.
Många butiker drivs också av personer med lång erfarenhet och branschvana.
Detta tillsammans med den hanterbara skalan på samhället ger goda förutsättningar
för att kunden skall kunna mötas med en personlig service och få bra hjälp från en
kunnig personal, kvaliteter som i vår tid alltmer kan kännas som en bristvara, när
snäv rationalitet och storskalighet fått styra utvecklingen.
Sammantaget är centrum, som det fungerar idag, en värdefull tillgång för såväl
boende som besökande i kommunen, en resurs väl värd att värna om och utveckla.
All bebyggelse i de centrala kvarteren är uppförd från 1960-talet och framåt. En
stor del av de äldre husen närmast de nybyggda kvarteren utnyttjas idag också för
kommersiella verksamheter. Denna blandning av gammalt och nytt präglar i hög
grad centrum och kan också ses som en stor kvalitet att ta vara på.

Handelns utveckling
Den totala omsättningen för handeln inom Sotenäs kommun var 372 miljoner kr
under 1999. Ser man till försäljningsunderlaget i kommunen (avser endast årsboende)
uppgick detta till 358 miljoner kr. Omsättningen var alltså lägre än underlaget (104
%), vilket naturligtvis beror på den omfattande sommarturismen. Turismen kan
uppskattningsvis bedömas stå för nästan 50 % av den totala omsättningen i hela
kommunen.
Den stora turistomsättningen (här inkluderas även fritidsboende i kommunen) innebär
bl.a. att man kan upprätthålla en betydligt högre servicenivå och bredd i butiksutbudet
än vad som varit möjligt om underlaget begränsats till enbart årsboende.
Samtidigt som kommunen genom sommarturismen tillförs betydande försäljningsunderlag, sker också en stor dränering till kringliggande köpcentra - främst till
Torp men även i viss mån till Uddevalla centrum.
För Sotenäs del balanseras idag dessa strömmar - tillförseln från turismen och
utflödet mot Torp - Uddevalla, ganska jämnt.
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Ser man till några kommuner, som ligger närmare Torp och Uddevalla, men som
för övrigt har jämförbara förutsättningar som Sotenäs med en intensiv sommarturism,
kan avsevärda skillnader noteras. Tabell 1 nedan redovisar index, verklig försäljning
/ försäljningsunderlaget, för några närliggande kommuner.
Kommun

Index dagligvaror

Index sällanköp

Sotenäs
Orust
Lysekil
Munkedal
Uddevalla

129
85
105
87
132

79
76
51
49
154

Index
totalt
104
81
78
68
143

Tabell 1.Försäljningsindex för några bohuskommuner.

Man kan se att de tre kommunerna Orust, Munkedal och Lysekil, som alla ligger
närmare Torpetableringen än Sotenäs också har ett betydligt lägre index än Sotenäs.
Det ligger naturligtvis nära till hands att anta att Torpetableringen har en stor del i
förklaringen av dessa skillnader. Det är också tydligt att den lokala köptroheten är
större när det gäller dagligvaror än beträffande sällanköpvaror.
Vad händer då med handeln i Sotenäs kommun och i Kungshamns centrum i
framtiden ?
Handelns framtida omfattning och struktur i kommunen kan sammanfattningsvis
sägas vara beroende av fyra olika faktorer:
·
·
·
·

Turismens framtida utveckling i kommunen.
Konkurrensen med närliggande centra och hur detta påverkar köptroheten
i kommunen.
Försäljningsunderlaget, d.v.s. hur mycket varje person handlar för.
Befolkningsutvecklingen.

Turismen
Turismen har under 1900-talets senare år varit den kanske totalt sett snabbast
växande branschen i Sverige. Många skäl talar för en fortsatt ökning. I vilken mån
Sotenäs kan tillgodogöra sig denna ökning beror till stor del på hur väl
kommunen lyckas utveckla sin attraktivitet som besöksmål.
Sett ur handelns synvinkel, men även av flera andra skäl, är det önskvärt att inte
bara öka den rena sommarturismen utan att också få till stånd en förlängning av
säsongen, att locka fler besökare även höst och vår och kanske t.o.m. vintertid.
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Konkurrenssituationen
Handeln i Sverige har under hela 1900-talets senare hälft genomgått en ganska
radikal strukturförändring från många små och nära butiker till färre och mer
storskaliga, ofta belägna utanför städer och samhällen. Många människor har fått
sämre möjligheter att handla det de dagligen behöver och bilen blir alltmer en
nödvändighet för att nå de nya handelsplatserna.
Många stadskärnor och mindre samhällen tenderar att bli utarmade av stora externetableringar.
Detta är en process som i hög grad fortfarande pågår. Torpetableringen kan vara
ett bra exempel härvidlag.
Torps köpcentrum hade 1999, d.v.s. före den nyligen färdigställda utbyggnaden, en
total försäljning på 1.030 miljoner kr. Detta motsvarar nästan hälften av vad handeln
omsatte inom hela Uddevalla kommun och betydligt mer än omsättningen i
stadskärnan. Torps andel av Uddevallas handel har naturligtvis inte minskat efter
utbyggnaden. Ytterligare stora utbyggnader av köpcentrat planeras dessutom.
Att denna utveckling i hög grad påverkar handeln även i omgivande kommuner är
uppenbart. Hur Sotenäs kommun och Kungshamns centrum kommer att påverkas
i framtiden är svårt att prognostisera men att förändringsprocessen utgör ett
potentiellt hot även mot handeln i Kungshamn är uppenbart.
Den nu planerade utbyggnaden av E6 mellan Torp och Håby gör också att Torpanläggningen kommer nästan tio minuter
närmare Kungshamn (med bil). Dessutom
kan säkert nya externetableringar förväntas
i anslutning till E6 när denna väg nu byggs ut.
En stor satsning på lågprisvaruhus planeras i
Tanumshede. Vid Håby gård diskuteras
också nyetableringar.
Karta 9 nedan redovisar planerad utbyggnad
av E6 genom Bohuslän enligt Vägverket. Vid
de flesta trafikplatserna har berörda kommuner reserverat mark för verksamheter.
Sådana verksamheter kan i flera fall handla
om handel.
Det är klart att olika aktörer i Kungshamns
centrum måste ta denna utveckling på största
allvar. Det bästa försvaret mot de externa
hoten är naturligtvis att på olika sätt försöka
stärka Kungshamns konkurrenskraft och
attraktivitet.
Karta 9. Kungshamn i ett regionalt perspektiv.
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För att en sådan ambition skall kunna fullföl-jas på ett framgångsrikt sätt bör alla
aktörer - kommunen, fastighetsägare, köpmän etc. - samordna och koordinera sina
insatser mot samma mål.
Ytterligare en faktor som kan få stor be-tydelse för hur köpkraften inom kommunen
kommer att utvecklas är arbetspendlingens omfattning. Idag har Sotenäs kommun
förhållandevis många arbetsplatser inom kom-munen. Om dessa minskar i antal
och vi får en ökad utpendling kan det givetvis också påverka köpvanorna, man
handlar där det är bekvämt - på väg hem från jobbet.

Befolkningsutvecklingen
Befolkningsutvecklingen och förändringen i köpvanor (försäljningsunderlaget
percapita) påverkar naturligtvis också handelsomsättningen i kommunen och därmed underlaget för att kunna utveckla centrum. En årlig ökning av försäljningsunderlaget med ca. 3 % kan vara rimligt att
räkna med under förutsättning att befolkningen ökar med ca. 1 % (100 personer per
år).
Sammanfattningsvis kan handelns försäljningsströmmar illustreras av karta 10.
Ur ett lokalt perspektiv dras köpkraft från de
Utflöde av försäljningsmindre orterna mot Kungshamns centrum.
underlag till omgivningen,
Önskemålet att stärka Kungshamns centrum
bl.a. Torp. Tot. ca. 50 %.
som motvikt mot konkurrensen från bl.a. Torp
måste balanseras mot önskemålet att behålla
närservicen i de mindre samhällena. I ett reInflöde av försäljningsunderlag
Lokalt drar Kungshamn till
från turister och besökande.
gionalt perspektiv förs köpkraft in till komsig försäljningsunderlag från
Tot. ca. 50 %.
munen genom turismen. Samtidigt dräneras
glesbygd och mindre orter.
kommunen på köpkraft till angränsande
Karta 10. Ut - och inflöde av försäljningsunderlag.
centra. Idag är det kanske främst Torp - Uddevalla som drar till sig köpkraften men även andra centra kan bli aktuella. Dessa
penningströmmar in i och ut ur kommunen är f.n. i stort sätt lika stora och motsvarar,
grovt uppskattat, drygt 50 % av det försäljningsunderlag sotenäsborna själva
genererar.
Om konkurrenssituationen mellan kringliggande centra och Kungshamn av olika
skäl påtagligt skulle förändras, kan det också ge dramatiska förändringar av
handelns förutsättningar i kommunen och i Kungshamns centrum.
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Centrums konkurrenskraft
Ett attraktivt och konkurrenskraftigt centrum kan sammanfattningsvis beskrivas
på följande sätt:
·
·
·

Det tillgängliga centrat.
Det innehållsrika centrat.
Det vackra och trivsamma centrat.

Det tillgängliga centrat
All kommersiell verksamhet kräver god tillgänglighet för att överleva. Det måste
vara lätt att nå centrum oavsett man kommer med bil, åker kollektivt, cyklar eller
går. Det måste också finnas tillräckligt med välbelägna parkeringsplatser och det
måste vara bekvämt och säkert att röra sig i centrum när man väl är där. Att
butikerna har öppet på tider som passar kunderna kan också ses som en del av
tillgängligheten.
För Kungshamns del, liksom för många liknande kustorter, är den stora skillnaden
i belastning sommar och vinter ett problem. Sommarens omfattande turism skapar
stundtals ett infarktliknande tillstånd i trafiksystemet. Parkeringsbehovet kan synas
helt omättligt.
Att dimensionera trafik- och parkeringsytor fullt ut utifrån belastningen sommartid
skulle innebära orimliga konsekvenser för miljön. Samtidigt är det viktigt för handeln
att kunna ta tillvara turistunderlaget så mycket som möjligt.
För närvarande är parkeringstillgången i centrum relativt väl balanserad i förhållande
till behovet under icke turistsäsong, medan tillgången på parkeringsytor under
sommaren är helt otillräcklig.
Detta problem är viktigt att hantera i planeringen och en förutsättning för att det
försäljningsunderlag turismen potentiellt ger skall kunna utnyttjas maximalt.
Idag används t.ex. skolgården ovanför kyrkan som tillfällig parkering sommartid.
Andra lösningar, som diskuterats, är bergrumsparkering, parkeringspråm etc. Vid
ABBA-vallen finns också utrymme för parkering.
Trafiksystemet i centrum kan idag upplevas lite “rörigt”. Parkeringsytornas läge
och gatustrukturen inbjuder också till mycket onödig rundkörning i sökandet efter
den bästa parkeringsplatsen.
För att centrum skall kännas trivsamt och bekvämt att röra sig i borde utrymmet
för gångtrafiken förbättras och utökas.
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Ett innehållsrikt centrum
I ett regionalt perspektiv har Kungshamn ett relativt litet centrum. Det är också
dominerat av handel och andra kommersiella funktioner.
Kungshamn har idag en ganska bra mix när det gäller butiksutbudet.En viss innehållsmässig breddning skulle dock säkerligen kunna stärka attraktiviteten.
Mest akut kan saknaden av naturliga mötesplatser kännas, som en trevlig helårsrestaurang, ett gemytligt kafé eller en trivsam torgmiljö. Även lekytor för barn
saknas.
Ett ökat utbud av olika kulturaktiviteter skulle
också kunna berika centrum. Exempel på
verksamheter som diskuterats är fiske- och
konservmuseum, konst- och konsthantverksutställningar, plats för mindre evenemang,
som viskvällar, bio, musik-arrangemang m.m.
Rent generellt kan sägas att ett centrum, där
man kan få ett flertal olika ärenden uträttade,
inom ett bekvämt rörelseavstånd är mer
attraktivt än om de olika verksamheterna
ligger utspridda på olika platser. Exempel på
verksamheter, som skulle kunna vara positiva
ur centrums synvinkel att få ditlokaliserat är
bl. a. systembolag, post, apotek, läkarmottagning och kanske även administrativa funktioner som kommunkontor.
Att flytta alla dessa verksamheter till centrum är, i varje fall på kort sikt, knappast
realistiskt och kanske inte heller önskvärt. Tillgången till expansionsytor i centrum
är starkt begränsat. Dessutom behöver eventuella tillkommande verksamheter i
centrum också kompletteras med nya parkeringsplatser, vilket också kräver
utrymme.
Gatorna in mot centrum är trånga och kantas av bostäder. En ökad trafik in mot
centrum ökar naturligtvis risken för störningar.
Sammanfattningsvis skall planeringen pröva olika möjligheter att expandera centrum
och skapa förutsättningar för ett bredare innehåll. Detta skall ske med varsamhet
och med hänsyn till viktiga identitetsskapande värden i dagens stadsbild. Även det
nuvarande trafiksystemets kapacitet sätter gränser för centrums utvecklingsmöjligheter.

20

Bild 7. Det attraktiva centrum.

Fördjupad översiktsplan
Kungshamns centrum

Ett vackert och trivsamt centrum
Kungshamns centrum kan givetvis inte ta upp konkurrensen med Torp och andra
regionala centra när det gäller storlek och bredd i det kommersiella utbudet, inte
ens om en viss expansion kan vara möjlig.
Ett konkurrensmedel som torde ha större framgångsmöjligheter är att satsa på att
utveckla ett centrum som präglas av trivsel och mänsklig småskalighet. Ett vackert
centrum som inbjuder till gemenskap och skapar identitet.
Stadsbilden, d.v.s. bilden av den byggda miljön, gator, husfasader, torg, parker, kajer
och bryggor etc. är ett fysiskt yttryck för vad vi alla har gemensamt - staden,
samhället. Det är inte likgiltigt hur stadsbilden ser ut - stadsbilden uttrycker någonting!
Vi drar ofta slutsatser, ibland ganska långtgående, av det vi ser omkring oss.
Stadsbilden fungerar då som en signal, en symbol för något.En attraktiv miljö kan
ge lustkänslor och skapa trivsel. Den talar om att någon är engagerad, tycker det
är viktigt hur jag och andra upplever miljön. Det skapar stolthet och samhörighet se så fint det är här hos oss!
En attraktiv miljö, kanske med ett visst mått
av “stadsliv” kan också stimulera och inspirera utomstående till besök, rentav bosättning eller företagsetablering. Den ger en
viktig signal till omvärlden om ambitionerna
hos kommunen, dess invånare och företag.
Att skapa en vacker och trivsam miljö, handlar
inte bara om byggnaderna och deras utformning, det är en fråga om helheten. Alla
element i den fysiska miljön är viktiga att
utforma med omsorg. Markbehandling, planteringar och grönytor, belysning, skyltar, byggnader och byggnadsdetaljer är alla viktiga delar i helheten.
Bild 8. Det trivsamma centrum.

Det är också viktigt att ta vara på sådana
faktorer som skapar identitet och historisk
anknytning. Hamnen och den kvarvarande äldre bebyggelsen är exempel på
detta.För att det skall vara trevligt att röra sig i centrum, bör gångytorna vara dimensionerade och utformade så att det känns tryggt och bekvämt att röra sig där.
Det bör också finnas naturliga mötesplatser, i form av torgbildningar eller platser
som inbjuder till att stanna upp lite. Det skall vara upplevelserikt och spännande att
röra sig längs stråken och genom de olika “stadsrummen”.
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Kungshamns centrum idag kan kanske ge ett delvis splittrat och “stökigt” intryck.
Det finns dock goda förutsättningar att med relativt rimliga insatser lyfta miljön en
hel del. Läget med havet som närmaste granne ger också centrum unika kvaliteter
att ta vara på. Sammanfattningsvis skall planeringen ge förslag till åtgärder i syfte
att skapa ett vackrare och trivsammare centrum. För att på bästa sätt kunna ta
tillvara områdets förutsättningar bör en samverkan ske mellan olika berörda
intressegrupper - fastighets-ägare, rörelseidkare, boende, kommunen, etc. En
projektgrupp bör bildas med represen-tanter för de olika intressegrupperna, i syfte
att utarbeta ett mer detaljerat miljöförbättringsprogram.

1.5 BOSTADSBEBYGGELSE OCH BEFOLKNING
Bostadsbebyggelsens utveckling
Bostadsbebyggelsen närmast centrum utgör de äldsta bevarade delarna av
Kungshamn. Både i norr (Bäckevik) och i söder (Gravarne) kan man fortfarande
avläsa samhällets successiva utveckling i bebyggelsemönstret. Närmast hamnen ligger
den äldsta, oregelbundet och tätt hopgyttrade
bebyggelsen. Längre bort kommer den senare, mer planerade och ordnade bebyggelsen, uppförd från sekelskiftet och framåt.
Karta 11 visar bostadsbebyggelsens omfattning omkring år 1930. Av de omkring 260
bostadshusen som finns inom planområdet
har ca. 35 tillkommit efter 1930. De flesta
har uppförts i Bäckeviksområdet men också
en del på Tjuvsundsberget. 6 - 7 bostadshus
har rivits sedan 1930-talet för att ge plats åt
nyare och bredare gator och ny centrumbebyggelse.

Befolkningsutveckling

Karta 11. Bebyggelsens utbredning 1930.

Befolkningen i Kungshamns samhälle har ökat kontinuerligt under hela 1900-talet.
Detta har medfört en omfattande nyproduktion av bostäder. Dels har Gravarne
och Fisketången byggts samman och dels har en expansion skett åt nordost. Vad
gäller antal boende inom planområdet, d.v.s. inom Kungshamns centrala delar, har
det dock minskat kraftigt. Antalet boende inom området år 1930 kan uppskattas till
ca.1000 personer. År 2001 har antalet boende inom detta område minskat till ca.
350 personer, alltså en minskning med ca. en tredjedel. Detta beror främst på två
faktorer:
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1.
2.

En allmän utglesning, den genomsnittliga hushållsstorleken har
minskat betydligt.
En successiv omvandling av många äldre bostadshus till fritidshus.
Av samtliga ca. 260 stycken enbostadshus inom området är idag
ca. 140 utnyttjade som fritidshus och endast ca. 120 bebos
permanent. Längst har omvandlingen gått i Tjuvsundsområdet där
ca. två tredjedelar av husen idag utnyttjas som fritidshus.

Detta förhållande att mer än hälften av bostadshusen i tätortens kärnområde har
förvandlats till fritidshus och egentligen endast utnyttjas någon månad per år innebär
uppenbara nackdelar för centrum och för samhället i stort.
Avståndet mellan centrum och dess kunder/boende ökar. Antalet människor med
centrum inom bekvämt gång- och cykelavstånd minskar. Centrum blir vintertid
nästan som en “externetablering”.
Ökat boende i centrum och dess närområde ger bättre och säkrare kundunderlag,
bättre service för människorna, mindre bilåkande och ett tryggare centrum med liv
och rörelse även kvällstid. Att öka boendet i nära anslutning till centrum är därför
en mycket viktig målsättning för planeringen.
En ökad inflyttning bör ske dels genom nybyggnation och dels genom att omvandlingsprocessen från permanenthus till fritidshus stoppas och helst vänds i motsatt
riktning. Möjligheterna till nybyggnation kommer att behandlas i planprocessen,
medan omvandlingsproblematiken permanenthus - fritidshus kräver lagändringar
och därmed är en fråga som måste hanteras på riksnivå, om den skall kunna bemästras på ett rimligt sätt.
Att tillskapa attraktiva bostäder nära vattnet och nära service är nödvändigt om
man vill skapa förutsättningar för en positiv befolkningsutveckling i kommunen.

1.6 TURISMEN
Allmän beskrivning
Kungshamns centrum är i sig ett av kommunens största turistmål. Det breda
butiksutbudet i centrum lockar sommartid ett mycket stort antal besökande, både
från land och från sjösidan.
Turismen i centrum domineras av dagsbesökare. Övernattningsmöjligheter finns
framförallt i kringliggande campinganläggningar. Inne i Kungshamn finns Hotell
Kungshamn med tillhörande annex samt gästhamnen. Viss privatuthyrning till turister
förekommer också.
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Kungshamns gästhamn hade sommaren 2000 ca. 2000 övernattande båtar.
Turismen i Sotenäs och Kungshamn är starkt koncentrerad till sommaren. Hav,
sol, bad och båtliv är de stora attraktionerna. Under några hektiska sommarveckor
mångdubblas dagsbefolkningen och belastningen på trafiksystem och parkeringsytor
m.m. blir närmast “storstadsmässig”.
Detta är ett av kustsamhällenas dilemma. Å ena sidan vill man utnyttja det
försäljningsunderlag och de sysselsättningsmöjligheter som turismen ger så långt
möjligt. Å andra sidan kan man knappast bygga ut trafiknät och parkeringsytor på
ett sätt som motsvarar behovet sommartid utan att skada de miljövärden som är en
viktig del i det som gör samhällena turistiskt attraktiva.

Att förlänga säsongen
Lösningen ligger naturligtvis i att försöka få en längre säsong, att sprida turismen
under en större del av året. Detta är en fråga som diskuterats i Bohuslän under
många år utan att särskilt imponerande resultat kunnat uppnås hittills.
En svårighet i sammanhanget är den generella koncentration vi har av semesterperiod och skolledighet till sommaren. Detta gör att många människor inte är
lediga på andra tider annat än helger. En marknadsföring riktad till pensionärer och
utländska turister kan vara ett sätt att hitta besökare utanför sommarperioden.
Konferenser och rehabiliteringsverksamhet kan vara ett annat sätt. Kommunen
borde vara ett lockande mål för stressade nutidsmänniskor som behöver “varva
ner” ett tag och “ladda batterierna”.
En turism utanför sommarmånaderna förutsätter naturligtvis andra attraktioner än
sol och bad. Sotenäs har också goda förutsättningar att kunna erbjuda detta. Havet
och klipporna finns ju här även på vintern. Här finns en outtömlig källa till
naturupplevelser fyllda av våldsam dramatik eller stilla meditativt lugn. Möjligheter
till fisketurer, gastronomiska upplevelser med fisk och skaldjur eller vandringar i
pittoreska fiskelägesmiljöer borde också kunna locka. Nordens Ark är en unik
tillgång som också borde kunna “utnyttjas” mer som besöksmål.
Det finns naturligtvis många fler “attraktioner” som skulle kunna lyftas fram som
intressanta för att locka besökare till Sotenäs före eller efter badsäsongen. Syftet
är här inte att ge en uttömmande inventering utan att peka på möjligheter.

Förbättrad turistisk infrastruktur
En förutsättning för att en förlängd turistsäsong skall kunna åstadkommas är dock
att en bättre turistisk infrastruktur byggs upp. Sett ur Kungshamns synpunkt behövs
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fler attraktiva boendeanläggningar i olika prislägen och åtminstone en attraktiv
helårsrestaurang.
Kungshamn är som tidigare nämnts, ur turistisk synvinkel, i första hand en plats för
dagsturister under sommaren. En kraftfull utveckling av hotell/vandrarhemsresurserna, kompletterat med restauranger, kaféer etc., förslagsvis på
Rösholmen, skulle på flera sätt kunna stärka handeln och centrum. Det skulle generera arbetstillfällen, ge förutsättningar för en längre säsong och även sommartid
ge ett ökat försäljningsunderlag utan att påtagligt belasta trafikapparaten. Även attraktioner som tex. ett fisk-och konservmuseum skulle kunna bli ett viktigt led i en
fortsatt turistutveckling (och för de boende).

Mer båtburen turism
Att stimulera till fler besökande som kommer med båt är ett annat sätt att öka
turismen utan att belasta trafikapparaten. Gästhamnens kapacitet och attraktivitet
borde kunna ökas. 2000 gästande båtar är en ganska låg siffra, och visar att
Kungshamn även för båtfolket i första hand är en plats man besöker för att handla,
och inte för att övernatta.
En breddning av centrums innehåll med bl.a.
systembolag, post och apotek borde öka centrums attraktivitet även för båtfolket.
Att skapa en regelbunden båttrafiklinje mellan
Bohusläns större hamnar skulle säkert kunna
bidra till att öka turismen. En sådan trafik
skulle också kopplas till ett attraktivt boende
och olika aktiviteter och evenemang i kustorterna.

Bild 9. Mer båtburen turism.

Det är ett viktigt led i en turistisk utveckling
på kustorternas villkor att man försöker återge havet dess betydelse som kommunikationsstråk. Detta skulle även medföra
miljömässiga fördelar. Ytterligare ett viktigt
instrument för att locka fler övernattande turister är naturligtvis också att bättre ta tillvara de miljömässiga förutsättningarna
och förbättra den fysiska miljöns trivselvärden och kulturhistoriska kvaliteter.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan konstateras att turismen är, för Sotenäs kommun och
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Kungshamn, både en viktig näringsgren och samtidigt ett betydelsefullt tillskott till
handeln. Turismens roll i dessa avseenden är betydande idag men potentialen för
ytterligare tillväxt är stor.
Uppskattningsvis kan turismen bedömas svara för nästan hälften av handelns
omsättning i kommunen idag. Det är svårt att bedöma hur stor del av denna
omsättning som de fasta fritidsboende (eget fritidshus) svarar för och hur mycket
som kommer från den rörliga turismen. Bedömningen är dock att den rörliga
turismen idag svarar för mer än halva turistomsättningen.

1.7. KULTURHISTORISKA VÄRDEN

Kungshamns centrum har under 1900-talet genomgått mycket stora förändringar
(se bl.a avsnitt 1.1 ovan). I själva centrum är det mesta av den gamla fiskelägeskaraktären borta. Där det tidigare fanns träbryggor, sjöbodar och magasin finns nu
moderna hamnanläggningar, gator och stadsmässig centrumbebyggelse, till stora
delar anlagda på utfyllnader av tidigare havsvik.
Utanför själva centrumkärnan finns dock mycket av den äldre bebyggelsen kvar i
relativt välbevarat skick. Denna äldre bebyggelse har ett stort kulturhistoriskt och
miljömässigt, estetiskt värde och bör därför också ges ett lämpligt skydd mot sådana
oönskade förändringar, som kan förvanska dessa värden.
Det bästa sättet att säkerställa ett bevarande av bebyggelsens yttre värden är att
ta fram detaljplaner, som ger tydliga och tillräckligt detaljerade ramar för bebyggelsens förändring och utveckling.
Gällande detaljplaner över den äldre delen av samhället är till stora delar mycket
otidsenliga och saknar bestämmelser, som syftar till att förhindra oönskade
förändringar av husen. För dessa områden bör därför på sikt nya detaljplaner tas
fram. I avvaktan på detta bör utarbetas ett miljö- och byggnadsprogram där riktlinjer
för byggnadsutformning m.m. preciseras. Ett sådant program bör fungera som råd
till fastighetsägare, vägledning vid bygglovprövning samt program för kommande
detaljplaneläggning.
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Bohusläns Museum har redovisat avgränsningar av de områden som är särskilt
värdefulla av kulturhistoriska skäl och där bevarandeplan bör övervägas. Avgränsningen framgår av översiktskartan.
Sotenäs kommun har uppdragit åt arkitekt Fredrik Rosenhall att utarbeta råd och
riktlinjer för ombyggnad av småhus inom Sotenäs kommun. Materialet utgör ett
viktigt underlag för tänkta bevarandeprogram och bevarandeplaner och är även ett
värdefullt referensmaterial i kommunens löpande arbete med byggnadsvårdsfrågorna.

1.8. Trafik och parkering
Övergripande trafikfrågor
Trafiken in mot Kungshamns centrum kommer dels från norr via Dinglevägen –
Bäckeviksgatan och dels från öster över Hallindenvägen och sedan antingen via
Parkgatan – Bäckeviksgatan eller via Kyrkogatan. Trafikströmmarnas storlek på

Karta 12. Trafiksystemet och trafikbelastning-årsmedeldygnstrafik (trafiknätanalys Kungshamn).

de olika länkarna framgår av karta 12 ovan. Ett centrumområde med livskraft
genererar självklart mycket trafik. Centrum drar till sig kunder, arbetskraft och
besökande av olika slag. Trafiken till och från centrum är en förutsättning för
centrums funktion men också en störningskälla som måste hanteras i planeringen.
För Kungshamns del kan några problem lyftas fram:
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1. Ojämnheter i belastning sommartid och övrig tid är givetvis ett stort problem
(likartat de flesta större kustorter i Bohuslän). En dimensionering av trafiksystemet och parkeringsytor för sommarbelastningen etc. kräver brutala
ingrepp i miljön som skapar en ödslig och otrivsam miljö. Då är det bättre
att acceptera en viss “bökighet” under sommaren.
2. Förutom trafiken med mål i centrum påverkas området av en inte obetydlig
genomfartstrafik. Dels är det trafiken till och från Guleskär och dels stora
delar av trafiken över Kyrkogatan - Hotellgatan-Bäckeviksgatan. Trafiken
till Guleskär innefattar också en relativt omfattande tung trafik genom
centrum (ca. 100 tunga fordon/dygn).
3. Trafikstrukturen inne i centrum är idag rörig och genererar en hel del onödig
rundkörning i sökande efter bästa parkeringsplats.
4. Förutsättningarna för gång- och cykeltrafiken inne i centrum behöver
förbättras genom bl.a. tryggare och trivsammare gångytor m.m.
Vad beträffar genomfartstrafiken genom
centrum kan sägas, att för trafiken till och
från Guleskär finns knappast något ekonomiskt rimligt alternativ. Planeringen i detta
avseende bör därför inriktas mot att “ta hand
om” trafiken så bra som möjligt och så att
störningarna begränsas. Detta innebär bl.a.
att Hamngatan utformas för hastighet på max
30 km/tim.

Dinglevägen

Parkgatan

Genomfartstrafiken Kyrkogatan - Hotellgatan
Hallindenvägen
- Bäckeviksvägen är något mer hanterbar.
Redan idag planeras en kanalisering av de
Kyrkogatan
öst-västliga trafikströmmarna från Kyrkogatan till Parkgatan, som till stora delar har
en högre standard. Detta skall bl.a. ske geGenomfart / Infart
Ny genomfart
nom att korsningen Hallindenvägen Länk i huvudnätet
Parkgatan vid kommunkontoret byggs om till
Länk i lokalnätet
en rondell. Även korsningen Bäckeviksgatan
Karta 13. Förslag till förändrat bilnät.
- Parkgatan skall byggas om. Parkgatan
kommer härvidlag även att ersätta Kyrkogatan som allmän väg. I ett längre tidsperspektiv kan en planerad förbifartsled
avlasta Kungshamns centrala delar från genomfartstrafik. Bilnätet föreslås då,
enligt trafiknätsanalysen, få en utformning enligt karta 13 nedan.
Kyrkogatan skulle reduceras till lokalgata. Möjligheterna att ytterligare begränsa
tra-fikens omfattning och hastighet på Kyrkogatan genom lämpliga trafikreglerade
åt-gärder kommer att prövas i planarbetet.

28

Fördjupad översiktsplan
Kungshamns centrum

Vid trafikräkning 1999 uppmättes följande trafikmängder (årsmedeltrafik):
·
·
·
·

Hamngatan
Kyrkogatan
Bäckeviksgatan
Parkgatan

1.075 fordon / dygn
2.554 fordon / dygn
3.726 fordon / dygn
3.998 fordon / dygn

Ovanstående siffror är inte relevanta för sommartrafiken. Antalet fordon är då
avsevärt mycket större samtidigt som andelen tung trafik minskar.

Trafiken inne i centrum
Förutom att trafiksystemet i största allmänhet kan kännas lite rörigt i centrum finns
särskilt tre problem som behöver hanteras i planeringen:
1. Inlastningen till Skeppet sker idag delvis ute i gatan (Nygatan) och kan,
särskilt sommartid, hindra trafiken och vara störande för omgivningen.
2. Korsningen Hamngatan - Hotellgatan är ofta en flaskhals på sommaren,
vilket resulterar i köbildning på Hamngatan.
3. Lossning av varor till butikerna på Hamngatan sker ofta från bilar stående
i körbanan. Detta skapar särskilt sommartid störningar i trafikflödet.
Ett mål för planeringen är att skapa en tydligare kanalisering av trafiken in mot
centrum till ett huvudstråk där också parkeringsplatserna är lätt tillgängliga. Det
skall inte finnas anledning att köra runt i centrum och leta parkering.

Parkeringsfrågan
I själva centrum finns idag ca. 170 parkeringsplatser. Den totala ytan butiker och
övriga verksamhetslokaler kan uppskattas till ca. 6.500 m2. Det ger ca. 26 p-platser
per 1000 m2 lokalyta, vilket kan anses normalt för ett centrum av Kungshamns
storlek (bör finnas 25-30 platser/1000 m2 lokalyta).
Ett problem är dock bristen på platser för boende och för arbetande i centrum. I
princip alla platser i området är korttidsparkering med max en eller två timmars
parkeringstid. Parkeringsytor som inte är korttidsparkering finns dock strax utanför
centrum t.ex. vid kvarteret Postmästaren i Bäckevik och längs kajen norr om
vägbanken över till Guleskär.
Om parkeringssituationen kan anses något sånär balanserad med hänsyn till behovet
under vinterhalvåret så är situationen desto mer kaotisk under semesterperioden.
Dels ökar trycket enormt från alla dagsbesökare, särskilt dagar när vädret inte är
det bästa för sol och bad. Dessutom tillkommer parkeringsbehovet för Rösholmen
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(finns inga reserverade platser för fritidsanläggningen här). Många fastigheter inne
i den tätaste delen av samhället saknar också möjlighet att lösa parkeringen inom
egen tomtmark.
Kommunen har försökt lösa frågan genom tillfälliga parkeringar utanför själva
centrum - t.ex. vid skolan öster om kyrkan.
Det har också diskuterats mer radikala lösningar som parkeringsdäck, parkering
under mark och parkering i bergrum m.m.
Parkeringar i parkeringsdäck är svåra att förena med kraven på småskalighet och
byggnadstraditionen i samhället. Parkeringslösningar under jord blir mycket dyra
med hänsyn till att de kommer under havsnivån. Bergrumsparkering är också dyra
lösningar, men att föredra ur miljösynpunkt framför parkeringsdäck Nackdelen
med en eventuell bergrumsparkering i Piggeberget är att den ligger relativt långt
från centrums nuvarande tyngdpunkt för att vara riktigt attraktiv som kundparkering.
För att centrum skall kunna vara attraktivt hela året bör parkeringsytorna ligga
högst 100 - 150 meter från de viktigaste målpunkterna.
Ett alternativt sätt att lösa sommarparkeringen kan också vara en parkeringspråm.
En sådan skulle eventuellt kunna placeras i den södra hamnen närmast
Döviksområdet. Nackdelen med denna lösning är att trafiken måste ledas genom
centrum.
I planeringsarbetet kommer också att undersökas om det finns ytterligare lämpliga
ytor att användas för sommarparkering i anslutning till infartslederna. Abbavallen
kan härvid vara ett alternativ. För att sådana lösningar skall kunna fungera krävs
en tydlig skyltning.
Det är ett grundläggande livsvillkor för centrum att parkeringsstandarden i samhället
inte försämras.
Det är också viktigt att lösa sommarparkeringen på ett bra och för trafikanterna
överskådligt sätt om den försäljningspotential turismen innebär skall kunna utnyttjas
fullt ut. Sådana lösningar måste också vara miljömässigt acceptabla för att
Kungshamn inte skall tappa sin attraktivitet.
En angelägen åtgärd när det gäller att förbättra parkeringssituationen i centrum för
kunder är att anordna och anvisa parkeringsytor utanför själva centrum för
Rösholmens behov samt för anställda och boende i centrum.
För att frigöra mer parkeringsytor i centrum för kunder och få en bra cirkulation på
parkeringsytorna bör parkeringsavgift övervägas. Härvid bör också anvisas lämpliga
platser för boende och arbetande i centrum, liksom för rösholmsborna. Dessa platser
bör ligga utanför själva centrumkärnan, t.ex. på Guleskär.
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Kollektivtrafik
Bussterminalen i centrum har idag ett bra centralt läge vid Bäckevikstorget. Här
finns också taxi, en Pressbyrå och vänthall. Terminalen har kapacitet för aktuell
trafik och klarar även en betydande ökning av turtätheten. Sommartid kan bristen
på parkeringsplatser för bilar som skall hämta passagerare vid bussen vara
besvärande. I stort fungerar dock terminalen bra och bör ligga kvar i befintligt
läge.

Gång- och cykeltrafik
Separerade gångbanor finns i större delen av centrum, dock med vissa brister.
Kyrkogatan närmast Köpmanstorget saknar t.ex. gångbana.
Generellt bör gående ges större utrymme i centrum. Detta är inte minst viktigt ur
trivselsynpunkt. Särskilt bör område avsättas för mötesplats, lek etc. Behov finns
av ett eller flera trivseltorg.
En viktig del i planeringen är också att skapa bra och säkra cykelleder in mot
centrum.
Cykeltrafiken från norr leds lämpligen ner mot Sandbogen och sedan vidare mot
centrum via en utbyggd strandpromenad runt Piggeberget. Se karta 14 nedan.
Alternativt eller som komplement anordnas
en gång- och cykelväg runt sjukhemmet.
Denna ansluter vid Dinglevägen, strax norr
om korsningen mot Parkgatan. Gång- och
cykeltrafiken leds sedan vidare in mot centrum
via Bäckevikgatan. Sträckan mellan Parkgatan och Bäckevikstorget är den svaga
länken härvidlag. Det saknas utrymme för
att anordna en separerad gång- och cykelväg
här.

Övergripande cykelnät

Lokalt cykelnät

Nya länkar i det övergripande nätet

Karta 14. Förslag till förändrat cykelnät.
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När trafiken på Kyrkogatan minskat genom kanalisering av biltrafiken mot Parkgatan
blir Kyrkogatan också en lämplig cykelled in mot centrum från öster.

Utryckningsvägar
Ambulansen är idag stationerad på Guleskär. Det innebär att alla utryckningar
måste ske genom centrum. Detta är naturligtvis inte bra. Speciellt sommartid kan
framkomligheten i centrum vara starkt begränsad.
Ambulansens stationering på Guleskär bedöms som synnerligen olämplig och ny
placering, t.ex. vid brandstationen bör övervägas.

1.9 TEKNISK FÖRSÖRJNING

Hela Kungshamns samhälle är anslutet till Omholmens avloppsreningsverk via en
sjöförlagd ledning. Den centrala pumpstationen ligger i kommunens del av kvarteret
Ankaret (magasinslängan norr om hamnen). Överföringsledningen går från
pumpstationen via Rösholmen och vidare mot Omholmen. Ledningsdragningen
framgår av karta 15.
Parallellt med avloppsledningen ligger också kommunens färskvattenledning. Detta
gör att en eventuell framtida bebyggelse på Rösholmen lätt kan anslutas till det
kommunala vatten- och avloppssystemet. Befintliga ledningar, både för vatten och
avlopp, bedöms ha god kapacitet att klara den i översiktsplanen föreslagna
utbyggnaden av samhället. Reningsverket på Omholmen har dock vissa kapacitetsproblem. Verket behöver byggas ut för att klara belastning från ytterligare
bebyggelse. Kommunen har ansökt om att få bygga ut verket.
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Karta 15. VA-systemet.

Avloppsledning till Omholmens reningsverk
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1.10. STÖRNINGAR OCH RISKER
Allmänt
Ett grundläggande mål för den fysiska planeringen är att skapa ett samhälle där
människors hälsa- och säkerhet sätts i fokus. Att minimera olika riskfaktorer blir
därmed också en viktig dimension i planeringsarbetet.
Skilda miljö- och riskfaktorer kan på olika sätt påverka människors hälsa. Det kan
ske direkt genom olycka eller indirekt genom tex. miljöskador på lång sikt. Olika
miljö- och riskfaktorer kan också påverka människor indirekt genom den oro de
kan förorsaka. Detta innebär också en försämrad livskvalitet.
Generellt sett, torde biltrafiken i Kungshamns centrum vara den enskilt största
risk- och störningskällan. Biltrafiken genererar buller och luftföroreningar samt
medför också betydande olyckfallsrisk.
I det följande behandlas några av de miljö- och riskfaktorer, som bedöms mest
aktuella inom centrumområdet.

Buller och luftföroreningar
Den intensiva trafiken på Parkgatan, Kyrkogatan, Bäckeviksgatan, Dinglevägen
och delvis också Hamngatan medför bullernivåer vid angränsande bostadshus nära
eller i vissa fall över gällande gränsvärden.
Detta är ett generellt problem i alla stads- och samhällsbildningar, där ett centrum
växer fram inne i en äldre bebyggelsemassa. Trafiken måste dock fram till centrum
om det skall vara livskraftigt. I fallet Kungshamn finns knappast någon realistisk
möjlighet att anordna en alternativ, mer konfliktfri matning, in mot centrum.
De åtgärder som i första hand bör vidtagas för att begränsa störningarna är:
·
·

Att försöka leda bort all trafik som inte har sin målpunkt i centrum.
Att sänka tillåten hastighet samt vidta fysiska åtgärder som minskar
hastigheten.

De lokala utsläppen är mycket små. Den största störningskällan i området är
biltrafiken.
De åtgärder som framförallt bör övervägas, på kort sikt, är en sänkning av
hastigheten till 30 km/tim. Detta har nu genomförts för själva centrum. Eventuellt
bör övervägas att även sänka hastigheten på en del av Parkgatan till 30 km/tim.
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På längre sikt kan en ny förbifartsled runt Kungshamn vara ett sätt att avlasta de
centrala områdenas genomfartstrafik.
Biltrafiken genererar också olika luftföroreningar. Enligt 2 kap 2 § i plan- och
bygglagen skall de miljökvalitetsnormer, som definieras i miljöbalkens 5 kap 3 §
iakttagas vid planläggning.
Miljökvalitetsnormerna är föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet i fråga
om luft, mark och vatten. De idag gällande miljökvalitetsnormerna reglerar högsta
tillåtna värden för kväveoxider, svaveldioxid, bly och partiklar i luften.
Erfarenhetsmässigt bedöms föroreningsmängden vara väsentligt under angivna
normer vid de trafikmängder som är aktuella i området.

Farligt gods
Trafiken genom centrum inrymmer en relativt stor andel tung trafik till och från
Guleskär. Andelen bilar med miljöfarlig last bedöms dock som relativt liten. En till
två oljetransporter per dag passerar. Dessutom transporteras ett antal gastuber till
och från upplag på Guleskär.
Djuphamnen ute vid Guleskär utnyttjas inte idag för några regelbundna transporter
av farligt gods. Om detta blir aktuellt i framtiden får en särskild riskanalys göras,
eftersom all trafik måste dras genom centrum och omgivande bostadsbebyggelse.

Geotekniska problem
Centrumområdet bedöms inte inrymma områden med akuta problem och risker i
form av otillfredsställande geoteknisk totalstabilitet.
Vissa problem finns dock, dels i ett parti utmed Hamngatan och dels i området
utanför Fiskeskär. Dessa områden är föremål för geoteknisk utredning.
All ny bebyggelse förutsättes utföras radonsäkert.

1.11. KONFLIKTER OCH INTRESSEMOTSÄTTNINGAR
Analysen i avsnitt 1.4 och 1.5 ovan visar att det, utifrån en ambition att stärka
centrumområdets attraktivitet som just centrum, vore önskvärt att dels tillskapa
framtida expansionsmöjligheter för centrum (för att ge möjlighet att bredda centrums
innehåll) och dels utrymme för fler helårsbostäder i och i direkt anslutning till centrum.
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En eventuell expansion av Kungshamns centrum innebär dock i flera avseenden
komplikationer och motsättningar med andra både allmänna och enskilda intressen.
Centrumområdet saknar naturliga expansionsytor. En eventuell expansion av
centrum kan endast ske på mark som antingen redan är ianspråktagen av befintlig
fungerande bebyggelse (och som generellt kan sägas vara av stort kulturhistoriskt
värde) eller som kräver mycket stora ingrepp i form av sprängning m.m. Alternativt
måste ny mark tillskapas genom utfyllnad i havet. I samtliga alternativ innebär en
eventuell utbyggnad mycket stora konflikter och risk för att viktiga identitetsskapande
värden förstörs.
En eventuell utbyggnad av centrum innebär sannolikt också ett ökat tryck på
trafikanläggningarna. Dels kommer tillfartsvägarna in mot centrum att belastas
med mer trafik och dels ökar också behovet av parkeringsytor.
Trafiksituationen i Kungshamns centrum är sommartid redan idag relativt kaotisk.
Tillfartsvägarna in mot centrum är också kantade av bostadshus. Dessa exponeras
givetvis för ytterligare störningar om trafiken ökar.
Utifrån dessa förutsättningar och med hänsyn till de synpunkter som framförts
under samrådet ger centrumplanen mycket begränsade utbyggnadsmöjligheter för
centrum. Utbyggnadsförslagen begränsas till följande:
·
·
·

På hamnpiren föreslås en ny byggnad för kulturverksamhet/kafé m.m.
Befintlig sommarrestaurang vid turistbyrån föreslås kunna byggas ut till en
helårsverksamhet.
Ringenområdet föreslås kunna byggas ut för bostäder och därmed också
ge plats åt vissa mindre verksamheter i anslutning till en utbyggd strandpromenad.

I övrigt skall planeringen främst inriktas mot att förbättra trafiksituationen genom
olika ombyggnader och trafikreglerande åtgärder samt mot att öka trivselvärdena
i centrum (torg och mötesplatser, större gångytor, planteringar och andra
miljöförbättrande och förskönande åtgärder).
Under plansamrådet har av flera remissinstanser föreslagits att större och starkt
trafikgenererande verksamheter (t.ex. ICA-Skeppet) bör flyttas och lokaliseras
utanför centrum, t.ex. vid Abbavallen. En sådan åtgärd skulle säkert minska
trafikintensiteten i centrum och därmed störningarna för de boende. Sannolikt skulle
också detta medföra att flera av de övriga verksamheterna i centrum får svårt att
överleva som helårsverksamheter.
En utflyttning av t.ex. ICA-Skeppet från centrum skulle därmed få konsekvenser
som starkt strider mot ett av planens primära mål - att stärka Kungshamns centrums
konkurrenskraft och attraktivitet.
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2. Delområdesbeskrivningar
- förslag
Redovisning av centrumplanen görs områdesvis enligt den indelning som
framgär av kartan nedan.

1. Centrumområdet
2. Guleskär
3. Tjuvsundsområdet
4. Ringen

5. Rösholmen
6. Bäckevik
7. Sandbogen
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2.1. CENTRUMOMRÅDET
Centrumområdet innehåller idag ett 25-tal olika butiker, varav en stor dagligvarubutik
- ICA-Skeppet. Dessutom finns här ett par banker, kontorslokaler, ett par serveringslokaler, frisörer, mäklare, turistbyrå, hotell, gästhamn m.m. Den samlade
lokal- och butiksytan uppgår till ca 6.500 m2.
Centrum innehåller ett 60-tal bostadslägenheter. Flera av dessa utnyttjas dock enbart
som fritidsbostad.
Uppskattningsvis är antalet boende i området ca 100. Antalet arbetsplatser är drygt
200.
Kungshamns centrum är kommunens dominerande kommersiella centrum. Området
är också starkt präglat av handel och annan kommersiell service. Administrativa,
sociala eller kulturella servicefunktioner finns mycket lite av.
Arkitekttoniskt domineras centrum av de centrala kvarteren uppförda från 1960talet fram till idag. I och med Sotenäsbostäders nu färdigställda byggnation i kvarteret
Udden är centrum nu i princip fullbyggt enligt den gamla stadsplanens intentioner.
Byggnaderna representerar en ganska brokig samling stilar och material. Vissa
byggnader kan också upplevas som gestaltningsmässigt något torftiga för att ligga
i ett centrum med ambitionen att vara attraktivt och trivsamt.
I detta sammanhang blir då de kvarvarande äldre husen särskilt viktiga inslag i
miljön, inslag som gör att man trots allt kan uppleva småskalighet, charm och identitet.
Hamnbassängerna utgör också ett samlat miljöelement med mycket stort identitetsskapande värde.

Trafik
Kapacitetsmässigt fungerar Kungshamns trafiksystem relativt väl under tre fjärdedelar av året. Under några hektiska sommarveckor ökar sedan trafikintensiteten
dramatiskt och man upplever en närmast infarktliknande situation.
Att fullt ut dimensionera trafiksystemet efter det tryck som är under sommaren är
knappast önskvärt med hänsyn till de ingrepp som skulle krävas i miljön. Dock kan
en del förbättringar åstadkommas med relativt begränsade åtgärder.
De trafikreglerande åtgärder, som föreslås i planen, syftar till att:
·
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·

Genom olika fysiska åtgärder i gaturummet minska trafikanternas
benägenhet att köra fortare än tillåten hastighet (30 km/tim).

·

Så långt som möjligt styra bort sådan genomfartstrafik som inte har målpunkt
i centrum.

·

Sommartid avleda så mycket trafik som möjligt till externa parkeringar
utanför centrum.

·

Utreda förutsättningarna att införa parkeringsavgifter i centrum.

·

Förbättra förutsättningarna för gångtrafiken i området.

Trafiken in mot centrum föreslås ledas in på Hamngatan. Alla parkeringsytor
utformas så att de nås direkt från Hamngatan (parkeringen vid Köpmanstorget
bibehålles dock).
Hamngatans bredd minskas från 7,5 till 6,5 meter. Avsmalningen i sig minskar
knappast framkomligheten, förhoppningsvis ger det dock en hastighetsdämpande
effekt.
Ett problem som i hög grad påverkar framkomligheten på hamngatan är de lastbilar
som parkeras i körbanan när varor skall levereras till butikerna. Speciellt sommartid
kan detta kännas som ett påtagligt störningsmoment. Därför föreslås att lastfickor
anordnas längs Hamngatan, både framför kvarteret Viken och kvarteret Udden.
Samtidigt flyttas all bilparkering längs Hamngatan till gatans västra sida (se karta
18 och 19 nedan). Detta ger avsevärt större utrymme för gångtrafiken mot butikerna
på gatans östra sida.
När föreslagen rondell anlagts i korsningen Hallindenvägen - Parkgatan,och även
korsningen Parkgatan - Dinglevägen byggts om, förutsättes en stor del av den genomfartstrafik som nu belastar Kyrkogatan
- Hotellgatan - Bäckeviksgatan kanaliseras
till Parkgatan. Detta minskar trafiken genom
centrum. Samtidigt blir Kyrkogatan betydligt
mer lämpad som cykelled in mot centrum.
När genomfartstrafiken reduceras på sträckan Kyrkogatan - Hotellgatan - Bäckeviksgatan torde de framkomlighetsproblem som
sommartid ofta uppstår i korsningen Hamngatan - Hotellgatan minska betydligt.
För att dämpa hastigheten på Kyrkogatan görs
en avsmalning av gatan öster om Köpmanstorget (se karta 19 nedan). Detta ger också
utrymme att anordna gångbana här.
Bild 10. Infarten via Bäckeviksgatan.
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Tjuvsundsgatan ges status av s.k. gårdsgata mellan Köpmanstorget och Nygatan.
Detta innebär att biltrafik endast får ske på gåendes villkor.
Några handikapplatser och en angöringsyta
för taxi skall finnas.
Tjuvsundsgatan förutsätts, efter ombyggnaderna, främst belastas av trafik till och från
bostadsområdet på Tjuvsundsberget och
leveransbilar till ICA-Skeppet och butikerna
längs Hamngatan.
För att möjliggöra en avskild lastzon för alla
transporter till ICA-butiken föreslås Nygatan
enkelriktas mellan Tjuvsundsgatan och
Hamngatan.

Parkering
Bild 11. Tjuvsundsgatan.

Totala antalet parkeringsplatser i centrum är idag relativt väl balanserat i förhållande
till behovet under icke turistsäsong. Huvuddelen av parkeringsplatserna finns i södra
delen av centrum, medan tillgången på parkeringsytor i området kring Bäckevikstorget är mer begränsad.
Parkeringsytorna väster och söder om ICA-Skeppet byggs om dels för att kunna
nås direkt från Hamngatan och dels som en anpassning till Nygatans omläggning.
Det största parkeringsproblemet är givetvis hur det enorma trycket under sommarperioden skall hanteras. Att bygga ut parkeringskapaciteten så att det motsvarar
behovet under sommaren är givetvis orimligt och skulle innebära förödande
konsekvenser bl a ur stadsbildssynpunkt.
Här föreslås två strategier för en rimlig hantering av dessa problem:
·

De centrala parkeringsytorna skall så långt möjligt reserveras för korttidsparkerande kunder i centrum.
Det innebär att parkeringsbehov som genereras av boende och anställda i
centrum, Rösholmen och hamnen bör tillgodoses genom anordnande av
parkeringsytor utanför själva centrum (förslagsvis på Guleskär). Dessutom
bör övervägas att sommartid införa parkeringsavgift i centrum.

·

40

Turister och dagsbesökare bör sommartid hänvisas till gratisparkering utanför centrum - förslagsvis anordnas sådan parkering vid Abbavallen. Detta
förutsätter en tydlig skyltning: Gratisparkering utanför centrum - betalparkering i centrum.
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Utrymme för gång- och cykeltrafik
En viktig ambition i planarbetet har varit att ge gångtrafiken i centrum större
utrymme. Det bör bli bekvämare, säkrare och trivsammare att röra sig till fots i
området. Bredare gångstråk, med grönytor och planteringar, torgbildningar och
mötesplatser är exempel på åtgärder som skulle förbättra gåendemiljön.
Torggatan - Magasinsgatan görs om till gågata (endast nyttotrafik medges). Detta
område blir då en viktig del i ett centralt gångstråk mellan parkeringarna väster och
söder om ICA-Skeppet, förbi Köpmantorget och vidare mot Bäckevikstorget.
Genom att gångbanan längs Hamngatan breddas och förses med en viss avskärmning
mot gatan blir även detta stråk attraktivt för gångtrafik. Centrum får på detta sätt
två parallella högvärdiga gångstråk i nord-sydlig riktning - ett inre, mer skyddat och
ett mera ”vattenanknutet” men samtidigt mer öppet och oskyddat.
Öster om ICA-Skeppet ges utrymme för viss torghandel och en mindre torgbildning
med några sittgrupper, lekplats etc.
Gång- och cykeltrafiken in mot centrum föreslås kanaliseras dels via Kyrkogatan
och dels via planerad strandpromenad längs med Ringen och Piggeberget.
Inne i centrum saknas ytor för att anordna separerade cykelbanor. Här får bil- och
cykeltrafiken samsas på gatorna.

Gestaltning
Kungshamns centrum ger idag ett något splittrat och ”stökigt” intryck. Det finns
dock goda förutsättningar att med relativt rimliga insatser lyfta miljön en hel del.
Det finns också stora kulturhistoriska och estetiska kvaliteter och värden att vårda
och ta vara på. Läget vid havet ger centrum unika kvaliteter att ta vara på.
Att skydda och återställa den äldre bebyggelsens kulturhistoriska värden och att
förbättra den nya bebyggelsens anpassning till kustsamhällets byggnadstradition är
viktiga led i ambitionen att stärka centrums attraktivitet.
Att förbättra gångmiljön och tillföra mera grönytor är också en viktig del i strävan
mot ett vackrare centrum.
När det gäller förslag till förändringar av utseende, färgsättning etc. av byggnader
är detta naturligtvis en fråga där de enskilda fastighetsägarna måste vara med i
diskussionen. En lämplig uppföljning av denna översiktsplan är också att bilda en
arbetsgrupp där förhoppningsvis fastighetsägarna tillsammans med kommunen
försöker utveckla ett gestaltningsprogram för centrum.
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Ett viktigt syfte med ett sådant program är att få alla att dra åt samma håll, att
koordinera olika insatser mot ett gemensamt mål. Programmet bör inte bara beröra
byggnadernas utseende utan även andra miljöelement som skyltning, belysning,
markbehandling, dekorationer m.m. Programmet måste också vara långsiktigt.
Programmet skall också kunna fungera som vägledning för kommande ändringar
av detaljplaner i centrala Kungshamn.
Vad gäller nya byggnader i anslutning till centrum bör höga krav ställas på en
anpassning till det traditionella bohuslänska kustsamhällets byggnadstradition. Några
viktiga drag härvidlag är:
·

Småskaliga volymer där byggnaderna grupperas på ett sätt som är mera
organiskt följsamt i förhållande till naturen än efter strikta geometriska
former.

·

Trä som fasadmaterial och rött lertegel som takmaterial bör vara utgångspunkten. Fasaderna bör målas i täckande ljusa färger (t.ex. grå, ljusgrön,
ockragult, vitt). Pastelliknande och alltför klara färger bör undvikas. Även
traditionell faluröd färg kan vara lämplig.

·

Större byggnader kan lämpligen ha magasinet som inspiration, medan mindre
byggnader kan knyta an till dubbelhusets eller enkelhusets formspråk.

·

Takvinklarna bör normalt ligga mellan ca. 30 och 35 grader.

Område vid turistbyrån – karta 17
Området utgör gräns åt söder för det egentliga centrat. Söder om Turistbyrån används marken för småindustri- och hamnändamål. Även magasinen öster om
Hamngatan utnyttjas främst för industriändamål och lager. Området söder om
turistbyrån kan ses som en tänkbar framtida expansionsmöjlighet för centrum.
Befintlig sommarrestaurang föreslås kunna byggas ut till en helårsverksamhet. En
sådan utbyggnad skulle t.ex. kunna gestaltas med ett magasinsmotiv som utgångspunkt.
Befintlig parkeringsanläggning bibehålles. Förslagsvis mjukas parkeringen upp med
planteringar bl.a. mot Hamngatan.
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Karta 17. Fiskeskär - Turistbyrån.

43

Fördjupad översiktsplan
Kungshamns centrum

Hamngatan – karta 18
Som nämnts ovan föreslås Hamngatans bredd minskas från ca 7,5 till ca 6,5 meter
(7,0 meter i kurvan). Syftet med detta är dels att uppnå en viss hastighetsdämpande
effekt och dels att ge större utrymme åt gångtrafiken.
Alla övergångsställen på Hamngatan bör utföras med en liten upphöjning i trottoarens
nivå och med avvikande material (stenplattor eller gatsten).
Parkeringsytorna byggs om så att all matning sker från Hamngatan. Parkeringarna
”mjukas upp” med planteringsytor.
Framför (väster om) ICA-Skeppet anordnas ett gångstråk. Mot affärens vägg
placeras utrymme för kund-vagnar, lotterikiosker, planteringar, anslagstavla etc.
Befintlig transformator inne i ICA-Skeppet bör flyttas till annan plats. Två alternativa
lägen anges på kartan.
Längst ut på piren, där hamnkontoret nu ligger, föreslås en ny och lite större byggnad
kunna uppföras. Denna byggnad bör användas för kulturaktiviteter (ev. ett konservoch fiskemuseum) och kafé. Byggnaden får ett exponerat läge och bör därför ges
en omsorgsfull gestaltning anpassad till bohuslänsk tradition.
En sådan byggnad bör kunna bli både en intressant och attraktiv turistattraktion
och en trivsam mötesplats för Kungshamnsbor och besökande.
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Karta 18. Hamngatan - Piren.
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Köpmanstorget – ICA-Skeppet – karta 19
Magasinsgatan - Torggatan görs om till gågata. Gaturummet har fått en betydligt
mer sluten och mörk karaktär efter Stiftelsens nybygge. Gatan bedöms ändå bli
värdefull som bilfritt (endast behörig nyttotrafik medges) gångstråk. Gaturummet
bör mjukas upp med planteringar.
Parkeringen vid Köpmanstorget byggs om så att infart sker från Hotellgatan. Även
här bör planteringar utföras.
Tjuvsundsgatan ges status av s.k. gårdsgata. Detta innebär att biltrafik får ske på
gåendes villkor och med mycket begränsad hastighet. Övergången till gårdsgata
markeras med tydlig skyltning och avvikande material (plattor eller gatsten).
Befintlig parkering öster om ICA-Skeppet skulle kunna minskas. Tre handikapplatser
och en angöring för taxi samt eventuellt ytterligare platser bibehålles dock.
Ytan framför ICA-Skeppet görs om till litet torg med sittplatser och möjlighet för
torghandel.
För att undvika oönskad parkering avgränsas körfältet delvis med granitpelare.
Kyrkogatan öster om Köpmanstorget saknar utrymme för trottoar. För att ge
möjlighet att anlägga en sådan och i hastighetsdämpande syfte görs en avsmalning
av körfältet i denna del.
Inlastningen till ICA-Skeppet sker idag från
Nygatan utan någon tydlig avgränsning från
gaturummet. För att möjliggöra en avskild
lastzon föreslås Nygatan enkelriktas varvid
gatubredden kan minskas till ca 3,5 meter.
På detta sätt kan Skeppets inlastning ske från
ett avskilt utrymme utan dagens trafikmässiga
och estetiska störningar. För övrigt, se även
beskrivningen till karta 18 ovan.

Bild 13. ICA-Skeppet bör få avskild lastzon.
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Karta 19. Köpmansgatan - ICA-Skeppet.
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Norra hamnen - busstation - karta 20
Planen framför magasinslängan görs om till ett litet trivseltorg med sittgrupper,
planteringar etc. Befintliga parkeringar tas bort.
Magasinslängan i kvarteret Ankaret bevaras och föreslås utnyttjas för mindre
verksamheter . kulturaktiviteter, pub, kafé, butiker etc. Magasinslängan är ett viktigt
landmärke i hamnområdet och det är därför också angeläget att den ursprungliga
magasinskaraktären bevaras. Bl a bör samtliga portar vara utförda i trä. Balkonger
och andra för byggnadstypen främmande element bör ej medges.
Transformatorn som står framför magasinslängans östra del bör flyttas till ett mer undanskymt läge.

Bild 14. Transformatorn bör flyttas!
Bild 15. Magasinslängan ett viktigt landmärke.

Även det gula magasinet bakom kvarteret
Ankaret har ett miljömässigt värde och bör
bevaras.
Strandpromenaden längs med Piggeberget –
Ringen mot Sandbogen bör byggas ut för att
kunna fungera som både gång- och cykelväg.
Busstationen bedöms ha ett bra läge i
centrum och den bör därför ligga kvar. Det
är viktigt för centrums funktion att ha bra
tillgänglighet med kollektivtrafik.
Bild 16. Det gula magasinet bör bevaras.
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Karta 20. Norra hamnen - busstationen.
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2.2. GULESKÄRSOMRÅDET
Guleskärsområdet har sedan 1950-talet utvecklats till ett av kommunens viktigare
industriområden. Här arbetar idag ca. 200 personer.
Guleskärsområdet är ett område som skapats genom utfyllnad i vattnet. Det
ursprungliga Guleskär bestod av några skär, ungefär i den delen där Guleskärsverken
och Kungshamnsfiskarna nu har sina lokaler, vilket framgår av utdrag av ekonomisk
karta från 1930-talet - karta 21.
En stor del av utfyllnadsmaterialet har kommit från Abbas bergrum.
Guleskärsområdet matas idag genom centrumområdet via Hamngatan. Det skulle
naturligtvis vara önskvärt att åtminstone den
tunga trafiken till och från Guleskärsområdet
kunde avledas på annat sätt.
I tidigare planer fanns som förslag också en
tänkt led österut över Tjuvsundsberget.
Denna led har dock numera utgått ur
planeringen och kommer inte att finnas med
i det förslag till ny översiktsplan som är under
utarbetande.
En viktig anledning till detta är att anslutningen av leden till det allmänna vägnätet
förutsätter inlösen av bl.a.ett antal bostadshus.
Även om den tunga trafiken kan kännas som en belastning för centrum så är det
förhållandet att det finns många arbetsplatser i närheten en klar fördel genom att
den skapar underlag för handel. Under den mest hektiska semesterperioden är
dessutom trafiken till och från Guleskär relativt måttlig.
De största verksamheterna är:
·
·
·
·

Abba, som har sina stora bergrumslager i Döviksområdet.
Enghav, som tillverkar färdig mat. Enghav är den enskilt största
arbetsplatsen i området.
Kungshamnsfiskarna är dels bunkringscentral för fiskarna dels
tillhandahåller man kylrum för de övriga verksamheterna.
Guleskärsverken reparerar fartyg och utför tyngre mekaniska arbeten.

Härutöver finns ytterligare ett 10-tal mindre verksamheter i området bl.a.
Kungshamns ambulans.
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I sydväst finns en större djuphamn för medelstort tonnage och en hamnplan. Området
utgör en viktig resurs för kommunen men används idag ganska sporadiskt. En del
av området utnyttjas idag av en stenimportör för inlastning och upplag.
Förutom de mer industriellt inriktade verksamheterna inrymmer området också en
småbåtshamn.
Småbåtshamnen har hittills betraktats som en mer tillfällig verksamhet i avvaktan
på att industrin behöver mer mark. Nu föreslås hamnen ”permanentas”. För att ge
utrymme åt en ny väg och större parkeringsutrymmen behöver en del av hamnen
fyllas igen. De båtplatser som därmed försvinner kompenseras genom att bryggorna
förlängs något. Även den östra delen av hamnen kan utnyttjas för båtplatser.
På den södra piren föreslås nya sjöbodar kunna uppföras (se karta 22 nedan).
Genom den utfyllnad som föreslås frigörs ytor för parkering. Även i den sydöstra
delen av Guleskär finns stora ytor som kan användas för parkering.
Sammanlagt inrymmer de föreslagna ytorna mer än 300 parkeringsplatser. Detta
bedöms räcka för att man här på ett mer ordnat sätt skall kunna tillgodose behovet
för:
Anställda på Guleskär.
Småbåtshamnen.
Anställda och boende i centrum.
Boende på Rösholmen.
Dessutom kan delar av parkeringsytorna behöva tas i anspråk för hamnens behov.
I och med föreslagen utbyggnad av kyl/frys minskar hamnens upplagsytor.
Förutom nybyggnad av kyl/frys ger planen
utrymme för en fortsatt utbyggnad av Festabs
lokaler i enlighet med gällande detaljplan.
Kajen öster om Guleskärsverken behöver
förstärkas i vissa delar för att det skall gå att
komma ut med en kran till kajkanten.
Ambulansen är f n stationerad på Guleskär.
Med tanke på att all utryckning måste ske
genom centrum där trafiksituationen ibland
kan vara besvärlig bedöms läget som
olämpligt. Ambulansen bör omlokaliseras,
förslagsvis placeras den i anslutning till
brandstation.
Bild 17. Guleskärsverken.

Föreslagen disponering av Guleskärsområdet
framgår av karta 22.
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Karta 22. Guleskärsområdet.
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2.3.

TJUVSUNDSOMRÅDET

Detta är den äldsta delen av Gravarna. Området är i huvudsak ett bostadsområde.
Vissa av husen närmast centrum och längs Nygatan inrymmer även butiker samt
andra kommersiella verksamheter.
Trafikmatningen sker främst från Tjuvsundsgatan men till viss del även via
Rappmansgatan och Nygatan.
Sammanlagt finns 154 bostadshus inom denna del av planområdet. Ca. 100 av
husen används idag som fritidshus. 14 hus har tillkommit efter1930. De flesta husen
är från 1800-talet.
Många av byggnaderna i området är välbevarade. Området som helhet har ett
stort kulturhistoriskt och estetiskt värde och måste ses som en värdefull resurs,
både för samhället i stort och för centrums attraktivitet.
Området saknar planmässig reglering som säkerställer de kulturhistoriska värdena.
För huvuddelen av området gäller fortfarande den gamla stadsplanen från 1935.
Denna plan ger mycket lite stöd för ett bevarande av områdets stora miljövärden.
Ny detaljplan bör upprättas för området. Denna plan bör ha karaktären av bevarandeplan.

2.4.

RINGEN

I början av 1990 utarbetades ett förslag till detaljplan för Ringenområdet. Förslaget
innehöll ett drygt hundratal lägenheter samt vissa verksamhetslokaler längs med
strandpromenaden. Förslaget byggde på att angöring och parkering skulle ske inifrån
och inne i Piggeberget i ett bergrumsgarage. Förslaget fördes fram till utställning
men mötte mycket protester och fördes aldrig vidare till antagande.
Kommunen har nu, efter att olika utvecklingsalternativ diskuterats, bl.a. inom ramen
för denna översiktsplan, beslutat om en betydligt mindre omfattande utbyggnad av
Ringenområdet. Bergrumsgaraget har också utgått ur planerna. Området föreslås
matas från öster via Tullstigen.
Här redovisat förslag inrymmer ca. 30 lägenheter. Parkering anordnas i områdets
östra delar (se karta 23).
I anslutning till den planerade strandpromenaden uppförs sjöbodar och magasin.
Vissa mindre verksamheter typ hantverk, butik, kafé etc. skulle kunna inrymmas i
denna bebyggelse.
Strandpromenaden utformas för att kunna fungera som både gång- och cykelväg bredd ca 3,5 meter och räcke mot sjön.
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Karta 23. Ringen.
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Utanför strandpromenaden kan anläggas småbåtshamn.
Det norra av de tre befintliga bodarna/magasinen i områdets södra del är ombyggda
till ”kulturmagasin”. Även de två övriga magasinen har ett miljömässigt högt värde
och bör bevaras.

2.5.

RÖSHOLMEN

Rösholmen saknar detaljplan. På ön låg fram till 1970 Abbas Kungshamnsfabrik.
Fabrikslokalerna är numera ombyggda till fritidslägenheter (ca.60st).
Dessutom finns en marina och ett dykcenter på ön.
Att utveckla mer boende i nära anslutning till centrum är önskvärt. Det minimerar
behovet av bilresor och ger dessutom ett bra underlag för centrums funktioner.
Rösholmen har ett strategiskt läge nära centrum.
Rösholmen har mycket goda förutsättningar för att kunna utvecklas till en attraktivt
och havsanknutet bostadsområde. Eventuellt kan också mer turistiskt inriktad
verksamhet vara lämplig att lokalisera hit, t.ex. ett vandrarhem.
Någon utbyggnad på Rösholmen är f.n. inte aktuellt men området skall reserveras
för en möjlig framtida utbyggnad av i första hand helårsbostäder.
Med hjälp av en självbetjäningsfärja av den typ som nu byggs över sundet mellan
Nord- och Sydkoster skulle Kungshamn och Smögen kunna knytas ihop med en
attraktiv gång- och cykelväg via Rösholmen. En sådan färjförbindelse skulle göra
Rösholmen mera allmänt tillgänglig och även möjliggöra ett framtida byggande av
helårsbostäder på ön.

2.6. BÄCKEVIK
Området utgör huvudsakligen ett bostadsområde. Delar av området är starkt
påverkat av trafik. Sammanlagt finns drygt hundra bostadshus i området. Ca. 40
av dessa utnyttjas som fritidsbostad och ca. 60 bebos permanent.
Flertalet av husen har uppförts mellan 1900 och 1930. Ca. 20 hus har byggts efter
1930 - de flesta i områdets norra del. Några av husen runt Bäckeviksparken tillhör
Kungshamns äldsta bebyggelse - se karta 2 under avsnitt 1.2 ovan.
Den större förändringen som föreslås i området är ombyggnaden av korsningen
Parkgatan – Bäckeviksgatan.
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Korsningen föreslås byggas om till ett trevägskors där Dinglevägen - Parkgatan
får dignitet av huvudled.
Ombyggnaden innebär att ca 100 kvadratmeter av Bäckeviksparken behöver tas i
anspråk.

2.6. SANDBOGEN
Inom detta område har kustbevakningen i Kungshamn sin bas. Här finns även en
polisstation.
I området finns också en småbåtshamn. Den
gamla gården Sandbogen, som har ett stort
kulturhistoriskt värde, utnyttjas idag som
föreningslokal.
Ingen större förändring av områdets
markutnyttjande planeras. Dock föreslås att
gång- och cykeltrafiken norrifrån in mot
centrum leds in genom området och vidare
på den planerade strandpromenaden längs
Ringen och Piggeberget, som redovisas under
avsnitt 2.4 ovan. Se vidare bifogad översiktskarta.

Bild 18. Gården Sandbogen.

3. Åtgärder och konsekvenser
3 . 1 . F Ö R S L A G T I L L F O R T S AT TA ÅTGÄRDER
Ett fullföljande av de intentioner som framförs i detta översiktsplanearbete förutsätter
ett antal uppföljande åtgärder. Här redovisas några sådana åtgärder som bedöms
viktiga att ta tag i.
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Utarbetande av ett byggnads- och miljöprogram
En arbetsgrupp bestående av representanter för bl.a. miljö- och byggnadskontoret,
tekniska kontoret, fastighetsägare, köpmän och andra berörda företagare, boende
i kommunen m.fl. bör tillskapas med syfte att utarbeta ett mer detaljerat program
för hur den fysiska miljön i Kungshamn skulle kunna förbättras.
Ett sådant program bör bl.a. innehålla en konkretisering av de ombyggnadsförslag,
som framförs i denna översiktsplan och precisera viktiga element i miljön som
markbeläggning, skyltning, belysning, planteringar etc. Även kostnader skall
redovisas liksom en tidplan för genomförandet.
Byggnads- och miljöprogrammet bör också ange riktlinjer för bebyggelsens utformning. Programmet skall bl.a. kunna fungera som detaljplaneprogram för kommande bevarandeplaner.

Guleskär
Föreslagna åtgärder inom Guleskärsområdet bör föregås av ett detaljplane-arbete.
Denna översiktsplan kan härvid fungera som programhandling. Utbyggnad av
Enghav samt nytt kyl/fryshus bedöms dock kunna ske med stöd av gällande
detaljplan.

Bevarandeplan
På sikt bör gällande äldre detaljplan inom de kulturhistoriskt värdefulla områdena –
bl a Tjuvsundsområdet – ersättas med ny detaljplan (bevarandeplan). Härvid kan
denna översiktsplan samt föreslaget byggnads- och miljöprogram utgöra programhandling.

Området vid ICA-Skeppet
Föreslagna ombyggnader av Nygatan (flyttning samt enkelriktning) parkeringarna
vid ICA-Skeppet, Köpmanstorget, Magasins- och Torggatan etc kan i vissa fall
erfordra att gällande detaljplaner ersätts med ny plan.

3.2. KONSEKVENSER AV ÖVERSIKTSPLANEN
Detta avsnitt gör inte anspråk på att vara en fullständig miljökonsekvensbeskrivning.
Syftet är att peka på ett antal olika konsekvenser, som kan vara viktiga att lyfta
fram eller som i senare planeringsled kan behöva utredas ytterligare.
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Riksintressen
Riksintressen berörs framförallt genom föreslagen utfyllnad av vatten-områden
inom Guleskärsområdet (berör vattenområde som är av riksintresse för yrkesfisket).
De föreslagna åtgärderna kräver tillstånd enligt miljöbalken och måste föregås av
marinbiologiska utredningar.

Gällande miljökvalitetsnormer
De förslag som framförs i översiktsplanen bedöms inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer överskrids.

De nationella miljökvalitetsmålen
Av de 15 nationella miljökvalitetsmålen som riksdagen fastställt berörs främst följande
tre av denna planering:
·
·
·

Frisk luft.
Hav i balans och levande skärgård.
God bebyggd miljö.

Generellt bedöms planens intentioner vara förenliga med miljömålen. Några exempel
kan nämnas.
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·

Genom att stärka Kungshamns centrums attraktivitet som ett lokalt centrum
kan bilresande till regionala centra begränsas.

·

Genom att öka boendet i nya bostäder i direkt anslutning till centrum kan
behovet av bilåkande minskas ytterligare.

·

Utvecklingen av Kungshamns centrum stärker kustbygdens konkurrenskraft och förmåga att utvecklas till en livskraftig region.

·

Planen har som mål att säkerställa de kvarstående kulturhistoriska värdena
i Kungshamns centrum.

·

Planen syftar till att åstadkomma ett konkurrenskraftigt och trivsamt centrum och i anslutning till detta attraktiva bostäder.

·

Planen vill också förbättra förutsättningarna för gång- och cykeltrafiken
inne i och till centrumområdet.

·

Föreslagna trafikregleringar kan förhoppningsvis begränsa biltrafikens omfattning i centrum.
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4. Bilagor

