KOMMUNKARTA
Skala 1:200000

10 km

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet

PLANPROGRAM

Planprogram för bostäder inom
Spårhaga 1:9 i Kullavik

2019-01-24
Kartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera.

20 februari 2020

Godkänt av kommunstyrelsen 2020-03-24, § 65

KS/2015-00036

2 Planprogram för bostäder inom Spårhaga 1:9

Sammanfattning
Planprogrammet för Spårhaga 1:9 har tagits fram i syfte att identifiera och konkretisera de
frågeställningar och utredningsbehov som finns inför en fortsatt planering av området.

De ingående förutsättningarna har varit att området ska angöras via befintlig väg, Hilmas
väg, och bebyggelsen lokaliseras på ängen öster om Kyviksbäcken vid randen till lövskogen.
Utöver detta har programmet tagit hänsyn till det generella strandskyddet om 100 meter
som gäller för Kyviksbäcken.
Planprogrammet föreslår att området kan bebyggas med 12 - 15 bostäder i mindre
flerbostadshus, radhus eller parhus. Bostadshusen kan vara i en till två våningsplan och
placeras så att de bildar gårdar för gemensam utevistelse. Parkeringen sker samlat, väster
om bostadsgårdarna. Föreslagen användning inom programområdet förutsätter att
strandskyddet kan upphävas lokalt, fram till 30 meter från bäcken.
Parkering,
miljöhus och
vändplats
Gränsvall
med gångstig

Bostäder, ca 12-15 enheter
kring gemensamma gårdar

Skogsbevuxen
sluttning

Kyviksbäcken

Äng/hagmark

Äng/
hagmark

Äng/hagmark
Gångstig

Hilmas väg

Programområde
Föreslagen tillfartsväg
Föreslagen gångstig

Förslag till markanvändning inom programområdet

Förslag till planprogram har under tiden 30 april till 26 maj 2019 varit ute på samråd. De
synpunkter som inkom under samrådet berör i huvudsak utfarten mot Gamla Särövägen,
tillfarten via Hilmas väg, risken för översvämning samt den omgivningspåverkan som
bostäderna ger.

Nedan redovisas samhällsbyggnadskontorets samlade bedömning av förutsättningarna för
att ta fram en detaljplan för bostäder inom Spårhaga 1:9.

Trafikverket är väghållare för Gamla Särövägen och det är de som lyfter frågan om utfarten
från Hilmas väg till Gamla Särövägen. Dagens utformning innebär dåliga siktförhållanden
både för de som kommer från Hilmas väg och de som kommer söder ifrån på Gamla
Särövägen. Trafikverket anser därför att en kommande detaljplan och exploatering behöver
säkerställa att anslutningen kan få en trafiksäker utformning. På samma sätt behöver
detaljplanen och exploateringen lösa en trafiksäker passage över Gamla Särövägen för
oskyddade trafikanter. Gång- och cykelväg är på den västra sidan av vägen och det saknas
idag en övergång i anslutning till Hilmas väg. Genomförandet av en sådan trafiksäker
övergång är osäkert eftersom Trafikverket måste ge tillstånd för åtgärden.
De delar av planprogrammet som berör anslutningen till Gamla Särövägen och trafiksäker
övergång har förtydligats utifrån Trafikverkets synpunkter. Frågorna måste utredas initialt
i ett kommande planarbete eftersom de riskerar att vara avgörande för ett genomförande av
planen.
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Angöring till programområdet via Hilmas väg har från början varit en förutsättning
för projektet. Projektets ringa omfattning gör det omotiverat att bygga en ny bro över
Kyviksbäcken. Att använda sig av befintlig bro innebär dock att trafiken till och från
området sker i direkt anslutning till fastigheten Spårhaga 2:23 och det som idag utgör
fastighetens trädgårdstomt. Boende på Spårhaga 2:23 är direkt emot den trafiklösning som
programmet föreslår. Även ägarna till de övriga fem fastigheterna som idag använder sig av
Hilmas väg är emot den bebyggelse som planprogrammet föreslår. Vid höga vattennivåer i
Kyviksbäcken svämmas dessutom vägen över vilket gör att boende har svår att ta sig till och
från området.

Efter samrådet har planprogrammet förtydligats beträffande vilka utmaningar en anslutning
via Hilmas väg och befintlig bro innebär. Programmet redogör för en alternativ lösning
där vägen till det nya bostadsområdet svänger av längre väster ut efter bron. Denna
lösning är dock beroende av de geotekniska förhållandena på platsen och att strandskyddet
kan upphävas närmare bäcken än 30 meter. Dessa två frågor måste utredas initialt i ett
planarbete. En annan vägdragning löser dock inte översvämningsproblematiken. Den måste
en ny detaljplan också förhålla sig till och lösa.
Området norr om programområdet, Spårhaga 1:3, ägs av Skanska Mark och Exploatering
Nya Hem AB. De framför i sitt yttrande att de under många år haft regelbunden kontakt
med kommunen beträffande områdets utveckling. Skanska vill verka för en framdrift
av utvecklingen i Spårhaga men ser helst att ett planprogram tas fram som omfattar
båda fastigheterna Spårhaga 1:3 och 1:9. Genom en gemensam planering för de båda
fastigheterna kan samordningsvinster ske bland annat beträffande infrastruktur såsom
angöring från Gamla Särövägen och vägar inom området samt dagvattenhantering och
översvämningsproblematik.

Samhällsbyggnadskontoret ser också att en samordnad planering av Spårhaga 1:9 och
Spårhaga 1:3 kan var en fördel. En samordnad planering, genom en detaljplan, har möjlighet
att lösa samtliga av de större utmaningar som exploateringen inom Spårhaga 1:9 ensamt får
ta om hand om vid en detaljplaneläggning av enbart den fastigheten.
Sammanfattningsvis är det samhällsbyggnadskontorets bedömning att området söder
om Snipen och väster om Bolsheden ska planeras i ett sammanhang. Genom en samlad
planering av hela området kan vi nå hållbara och genomförbara lösningar för den trafik- och
översvämningsproblematik som identifierats i planprogrammet. Planeringen av fastigheten
Spårhaga 1:9 bör därför inte fortsätta utan invänta en framtida planering av hela området
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Programområdet utgör en mindre del av av ett större, oexploaterat område i anslutning till Snipens busshållplats.
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Bakgrund
Under senare år har det funnits ett stort intresse från fastighetsägare för att planlägga för
bostadsändamål i området söder om Snipens busshållplats. Samhällsbyggnadskontoret har
bedömt att området söder om Snipen och väster om Bolsheden är av långsiktig strategisk
betydelse för tätortens utveckling. Snipens busshållplats utgör också en viktig knutpunkt för
kollektivtrafik i området.

Som ett första steg i en planläggning av området har samhällsbyggnadskontoret, inom
ramen200
förmett planprogram, studerat önskemål om att uppföra bostäder inom fastigheten
© Kungsbacka Spårhaga
kommun
1:9. Arbetet har gjorts med syftet att identifiera och konkretisera de kommande
© Lantmäteriet
frågeställningar och utredningsbehov som finns inför fortsatt planering av området.
Skala 1:5000

Snipen

Bolsheden

Område för planprogram

Planprogramområdet ligger strategiskt väg till, nära Snipens busshållplats.

Läge, areal och markägoförhållanden
2019-10-01

Programområdet ligger i Kullavik i norra delen av Kungsbacka kommun och består idag av
betesmark på knappt 1 hektar. Marken är i huvudsak privatägd, utöver en marksamfällighet
som går igenom området samt den gamla banvallen som kommunen äger. Söder om
programområdet går Hilmas väg som är en marksamfällighet.

Kartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera.

Hilmas väg sedd från Gamla Särövägen. Spårhaga 1:9 ligger till vänster om vägen.
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Kommunala planer och inriktningsbeslut
Programområdet ingår enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, i tätorten Kullavik och dess
framtida utvecklingsområde. Inom utvecklingsområdena är det kommunens målsättning
att många typer av boendeformer ska kunna erbjudas. I Kullavik är villor den dominerande
boendetypen och vid ny planering är det därför andra boendeformer som prioriteras.

Dokumentet Mål för bostadsbyggande 2014-2020 (KF 2014-05-06, §60) är kommunens
riktlinjer för bostadsförsörjningen. Kommunen har under många år fört en mycket restriktiv
bostadspolitik i Kullavik. Mål för bostadsbyggande 2014-2020 är också generellt restriktivt
till nyetablering i de västra delarna av kommunen. Dock menar Mål för bostadsbyggande
2014-2020 att kapacitet finns i skolan och i teknisk infrastruktur vilket möjliggör en
expansiv inriktning med ett flertal nya bostadsområden i Kullavik under perioden 20142020.
Under perioden 2015-2018 har det inom bostadsområdet Sandlyckan byggts ca 175 bostäder
och under år 2018 påbörjades byggnationen av ett mindre bostadsområde i Bolsheden
innehållande 15 bostäder. Målet för antalet bostäder i Kullavik är därmed uppnått fram till
2020.

Skala 1:20000

1000
m
I syfte att vidhålla
denna
utbyggnadstakt i Kullavik har kommunen under de senaste åren
nya planeringsprojekt i området för att på så sätt möjliggöra en fortsatt
utbyggnad av bostäder. Planprogram för Spårhaga 1:9 är ett av dessa projekt. Området är
inte planlagt sedan tidigare.

© Kungsbacka kommun
startat upp flera
© Lantmäteriet

Kartan visar områden som nyligen byggts ut (grönt) och områden där kommunen utreder planeringsförutsättningarna (rött)
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Förutsättningar
Natur och rekreation
Fastigheten Spårhaga 1:9 består av öppen jordbruksmark i väster och ett skogbevuxet
höjdområde i öster. Jordbruksmarken utnyttjas i huvudsak som betesmark för hästar. Den
korsas av Kyviksbäcken och en gammal banvall (f.d. Säröbanan) som kantas av lövträd och
utnyttjas som gångstråk.

Kyviksbäcken har utmed denna sträckan karaktären av ett större dike som nyligen rensats
och omfattas av generellt strandskydd. Kyviksbäcken omfattas också av ett dikningsföretag.
Aktuell sträcka av bäcken har ett begränsat naturvärde i egenskap av en spridningskorridor
för växt- och djurliv, medan bäckens nedre delar (nedströms Kullaviksskolan) hyser höga
naturvärden genom förekomst av havsöring. Bäcken omfattas inom vissa sträckor även av
biotopskydd.
Den östra delen av Spårhaga 1:9 ligger inom det skogsbevuxna höjdområdet. Området
består av en västsluttning med ekskog med höga naturvärden medan övriga delar utgörs av
blandskog med visst naturvärde.

Jordbruksmarken har inga högre rekreationsvärden. Den gamla banvallen som löper genom
området används som ett gångstråk. Gångstråket utmed banvallen har utpekats som ett
grönstråk av högt värde i kommunens grönstrukturplan. Det skogsbevuxna höjdområdet i
öster nyttjas som ett rekreationsområde för närboende. Inom skogsområdet finns ett flertal
stigar.
Skala 1:2500
100 m
© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet

Strandskydd

Utmed Kyviksbäcken gäller generellt strandskydd om 100 meter. Kyviksbäcken löper
söderut via Kullaviks centrum till Kyvik. På delar av sträckningen är bäcken justerad i läge
och långa sträckor är också kulverterade. Bäcken rinner i stora delar med bebyggelse precis
intill.
Banvall med gångstråk och trädridå.

Området på båda sidor om Kyviksbäcken omfattas av strandskydd. Strandskyddet behöver delvis
upphävas för att kunna bebygga området.

Område med större höjdskillnader, hyser
naturvärden av betydelse för området.

Kartan visar strandskyddets utbredning och de olika naturområden som finns i området.
Ungefärlig gräns för programområdet
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Landskapsbild

Fastigheten rymmer två olika landskapskaraktärer med plan jordbruksmark i väster som
indelas i mindre landskapsrum genom den gamla banvallen som diagonalt korsar området.
Problemställningar
Den andra landskapskaraktären utgörs av en tätare trädbevuxen sluttning och höjdplatå i
öster. landskapsbild och rekreation
Natur,

Ekskogen i höjdområdets västsluttning hyser höga naturvärden och bör om möjligt bevaras
Terrängförhållandena
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Riksintressen och nationella bestämmelser

Jordbruksmarken i väster hyser inga naturvärden med undantag för enstaka äldre lövträd, en
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med höga naturvärden medan övriga delar utgörs av blandskog med vissa naturvärden.

Kyviksbäcken har karaktär av ett rätat dike men omfattas av såväl strandskydd som Beteshagar
biotopskydd.
i områdets västra del med eksluttning i bakgrunden.

Kyviksbäcken

Betesmark i västra delen, skogbevuxen höjd i öster.

Förstudieområdet
Strandskydd gäller generellt 100 meter från alla sjöar och vattendrag. I figuren
nedan hyser två olika landskapskaraktärer med plan jordbruksmark i väster
som inledas i mindre landskapsrum genom den gamla banvallen som diagonalt korsar
illustreras det generella strandskyddets utbredning i förstudieområdet. Kyviksbäcken
området. Den andra landskapskaraktären utgörs av en tätare trädbevuxen höjdplatå i öster.
löper söderut via Kullavik centrum till Kyvik, sydost om förstudieområdet.
På delar avskiljs åt genom en tydlig höjdskillnad i landskapet genom en brant ek
Landskapsdelarna
bevuxen
sluttning
centralt i området.
sträckningen är bäcken justerad i läge och långa sträckor också kulverterad.
Bäcken
löper
i stora delar med bebyggelse precis intill. För planläggning i förstudieområdet
är det en
Jordbruksmarken
hyser inga högre rekreationsvärden men den gamla banvallen som löper
områdetfå
används som ett gångstråk. Gångstråket tillsammans med den asfalterade
förutsättning att strandskyddet kan upphävas för bäcken för att områdetgenom
ska kunna
GC-banan ned mot Särö utpekas som ett grönstråk av högsta värde i kommunens
bebyggas
i framtiden.
Förorenad
mark och radon

Markförhållanden

grönstrukturplan Det skogsbevuxna höjdområdet i öster nyttjas som ett rekreationsområde

Planområdet innehåller inga kända markföroreningar.
Förstudie inför planprogram 9

Förstudie inför planprogram 5

Enligt kommunens kartläggning är området ett normalriskområde för radon, vilket innebär
ett område som består av berggrund, morän eller sand med normal till hög radonhalt.
Fornlämningar

Inom programområdet finns inga kända fornlämningar men landskapets topografi och
nuvarande nivå över havet påvisar att området har utgjort en strand i en havsvik. Därför är
det sannolikt att där finns förekomst av idag okänd fornlämning från äldre stenåldern dold
under marken.
Geotekniska förhållanden

De geotekniska förhållandena inom området har inte utretts under programarbetet.
Utifrån SGU:s (Statens Geotekniska Undersökning) jordartskartering kan dock utläsas att
programområdet mestadels utgörs av lera men att det i de östra delarna är berg. En fortsatt
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planering för bostäder inom området måste förhålla sig både till risken för ras från berget
och risken för skred i närheten av Kyviksbäcken. Lerans kännslighet för sättningar måste
också utredas vidare.

Bebyggelse och service
Den bebyggelse som idag finns i närheten av programområdet är främst villabebyggelse.
Väster om Gamla Särövägen är bebyggelsestrukturen förhållandevis tät på slingrande
mindre vägar. I närområdet finns också inslag av radhus/parhus i klungor. Söder om
området finns en glesare bebyggelse med hus på större tomter.
Cirka 700 meter öster om området finns ”Kungsporten” som utgör en del av Bolshedens
industriområde vid Lindåsmotet. Här finns dagligvaruhandel, apotek, restauranger,
bensinstation och viss annan service. Vid Snipens hållplats, cirka 350 meter norr om
området, finns en pizzeria. I Kullaviks centrum cirka 1,5 kilometer sydväst om området
finns ytterligare dagligvaruhandel och service.

Kullaviksskolan ligger cirka 1,7 kilometer sydväst om programområdet. I närheten finns
också Kullaviks montessoriskola, cirka 500 meter söder ut. Det finns även fyra förskolor i
närheten, tre strax söder om (Sandlyckan Förskola, Kullaviks Förskola, Hedenhös Förskola)
och en strax väster om området (Spårhaga Förskola).

Gator och trafik
Området har goda kommunikationsvägar för bil till både större målpunkter som
Kungsbacka och Göteborg, men också till andra målpunkter längs Säröleden, riksväg 158.
Fastigheten Spårhaga 1:9 gränsar till Gamla Särövägen som leder mot Kullavik i söder och
mot Snipen i norr. Från Gamla Särövägen leder Hilmas väg som idag är infartsgata till 6
villafastigheter. Vägen är samfälld.

Längs med Gamla Särövägen finns en separat gång- och cykelväg. Cykelvägen längs Gamla
Särövägen är en del av Sverigeleden, som är en av tre skyltade cykelleder genom Kungsbacka
kommun. Via Sverigeleden når man bland annat centrala Kungsbacka.
Före detta Säröbanans banvall löper genom området och är i dag en gångväg.
Kollektivtrafik

Området är väl försörjt med kollektivtrafik, både lokalbussar och expressbussar trafikerar
hållplatsen Snipen, cirka 350 meter norr om planområdet. Snipens pendelparkering ligger
vid Lindomevägen, norr om programområdet.

Teknisk försörjning
Dagvatten

Planområdet avvattnas idag genom naturlig avrinning ner mot Kyviksbäcken.
Dikningsföretaget Lindås-Bångsbo ansvarar för Kyviksbäcken och ska informeras om
åtgärder som kan påverka dess verksamhet.

I Kungsbacka kommuns riktlinjer för dagvattenhantering (Dagvatten - Policy och riktlinjer)
föreskrivs bland annat att vid dagvattenhantering ska inte den naturliga vattenbalansen
påverkas negativt. Föroreningskällor ska angripas och dagvatten ska vid behov renas innan
recipient nås, dagvattenhantering ska utformas så att uppdämningar undviks och så att det
samtidigt berikar bebyggelsemiljön. Lokalt omhändertagande av dagvatten med exempelvis
lokal fördröjning ska ske så långt det är möjligt.
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Vatten och spillvatten

Ledningar för kommunalt vatten och spillvatten finns utbyggda i Gamla Särövägen.
Anslutning av tillkommande bostäderna bedöms möjligt ur kapacitetsperspektiv och
bostäderna kommer att ingå i det kommunalt verksamhetsområdet.

Längs den före detta banvallen löper större ledningar som behöver u-område vid eventuell
kommande planläggning.
Avfall

Gemensamt miljöhus med plats för vändning för sopbil bör planeras i anslutning till den nya
bebyggelsen.

Hälsa och säkerhet
Djurhållning

I dagsläget utnyttjas fastigheten Spårhaga 1:9 och marken norr om denna som betesmark.
Hur detta påverkar utbyggnaden bör studeras vidare vid fortsatt planering. Om hästhållning
eller annan djurhållning kommer fortgå i anslutning till kommande bebyggelse bör lämpliga
skyddsavstånd mellan djurhållningen och planerade bostäder tas fram.
Buller

I det fortsatta planarbetet behöver buller från trafik på Gamla Särövägen beaktas. Den
nya bebyggelsen kommer att placeras mer än 100 meter från vägen vilket ger goda
förutsättningar för en god ljudmiljö. Bullerkartläggning i samband med detaljplanen för
Sandlyckan, söder om programområdet visar att gällande riktvärden för bostäder överskrids
på ytan närmast Gamla Särövägen. Cirka 30 meter från vägen ligger bullernivåerna under
50 dBA, vilket indikerar att bostäder som placeras mer än 100 meter från vägen inte borde
kräva bullerskyddsåtgärder för att uppfylla gällande riktvärden.
Risk för översvämning

Kyviksbäcken svämmar emellanåt över och påverkar Hilmas väg och de omkringliggande
fastigheterna.
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Programförslag
Planprogrammet föreslås en mindra bebyggelse med 12 - 15 lägenheter koncentrerad till
de östra delarna av programområdet, i randen till den trädbevuxna höjden. Bebyggelsen
är småskalig med volymer i en till två våningar med sadeltak. Området angörs från söder
via befintlig väg. Parkeringen samlas vid områdets entré och marken runt bostäderna kan
användas till gemensamma gårdar och privata, mindre trädgårdar samt interna gångstråk.
Parkering,
miljöhus och
vändplats
Gränsvall
med gångstig

Skogsbevuxen
Bostäder, ca 12-15 enheter sluttning
kring gemensamma gårdar

Kyviksbäcken

Äng/hagmark

Äng/
hagmark

Äng/hagmark
Gångstig

Hilmas väg

Programområde
Föreslagen tillfartsväg
Föreslagen gångstig

Förslag till markanvändning inom programområdet

Bebyggelse
Inom programområdet föreslås bostadsbebyggelse samlad kring två gemensamma gårdar.
Bostädernas entréer vänds mot den gemensamma gården vilket ger goda förutsättningar
för möten mellan de boende. Gårdarna kan rymma grönska, gemensamma odlingar,
sittplatser, handikapparkering, cykelparkering och lekytor. Upplägget med ett antal hus
som samlas kring en entréplats påminner om äldre gårdsbebyggelse med bostadshus och
komplementbyggnader kring en gårdsplan. Bostäderna upplåts som bostadsrätter eller
hyresrätter för att komplettera den dominerande boendeformen i Kullavik.

Exempel på radhus med entréer mot gemensam gård och egen uteplats på baksidan.
(Arkitekt: Arkitektgruppen)
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1,5 vå
n

1,5 vå

Cykel- och
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Princip för disponering av tomten

Bebyggelsen kan rymma lägenheter eller delas in i radhus eller parhus. Förslaget rymmer
totalt ca 12-15 bostadsenheter. De byggnadskroppar som samlas kring en och samma gård
bör utformningsmässigt hållas ihop i skala, material och färg för att tydliggöra att de utgör
en enhet. Byggnadskropparna bör utgöras av enkla, sammanhållna volymer. Bebyggelsen
anpassas i höjd till byggnader i omgivningen. De både nordliga byggnaderna samt
byggnaden längst österut, som gränsar till skogssluttningen, kan uppföras i 1,5 - 2 våningar.
Övriga byggnader hålls i 1,5 våningar för att anpassas till befintlig bebyggelse i söder.
Byggnaderna bör utformas med sadeltak, brantare på 1,5 plansbyggnader, och flackare på
byggnader i två våningar, och träfasad, likt övrig bebyggelse i närområdet.

Exempel på bebyggelse samlad kring en grön gård Exempel på parhus i två våningar med sadeltak.
(Arkitekt: Vandkunsten)

Parkering
Parkering till de nya bostäderna föreslås lösas på en gemensam markparkering öster om
Kyviksbäcken. Här bör också finnas möjlighet för transportfordon för avfall att angöra
och vända. Denna lösning gör att gårdar och stråk mellan husen i stort sett hålls bilfria.
Den enda parkering som behöver ske inne på gårdarna är handikapparkering, som behöver
anordnas max 25 meter från bostadsentré. I detta skede har parkeringsbehovet för småhus
med samlad parkering bedömts vara cirka 1,6 platser/bostad. Detta behov tillgodoses i
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skissen som rymmer 14 bostadsenheter och cirka 23 parkeringsplatser på samlad yta samt
handikapparkering på gårdar. Parkeringsbehovet behöver studeras vidare i detaljplaneskedet.
Cykelparkering ska ske inom kvartersmark i närheten av bostädernas entréer.
Cykelparkering ska minst uppgå till 2 platser/bostad.

Gator och trafik
Från Gamla Särövägen föreslås området angöras via Hilmas väg. Efter att Kyviksbäcken
korsats föreslås vägen samutnyttjas med tillfart till Spårhaga 2:23 för att därefter vika av
mot norr och vidare in på området som föreslås för bebyggelse.
Förslagen angöring förutsätter att anslutningen från Gamla Särövägen till Hilmas Väg
förbättras utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv. Siktförhållandena behöver förbättras och
anslutningen göras tydligare.
Hilmas väg används idag som tillfart till sex bostadsfastigheter och förvaltas genom
en gemensamhetsanläggning, Spårhaga ga:1. Hilmas väg är smal och behöver ses över
i samband med exploatering enligt förslaget. Om de tillkommande bostäderna ska
nyttja vägen krävs inträde i gemensamhetsanläggningen och eventuellt omprövning av
gemensamhetsanläggningen om vägen byggs om.

Öster om Kyviksbäcken, i höjd med fastigheten Spårhaga 2:23, behöver vägen till
programområdet samutnyttjas med infarten till Spårhaga 2:23. Befintlig infart ligger
inom den samfällda vägen s:7. Passagen här är smal, endast tre meter. De geotekniska
förhållandena är osäkra och strandskydd råder, vilket är skäl till att planprogrammet
föreslår att vägen viker av åt norr först efter cirka 30 meter. Detta innebär att vägen till
programområdet passerar intill det som idag utgör trädgårdstomt för Spårhaga 2:23. Under
förutsättning att de geotekniska förhållandena säkerställs och strandskyddet upphävs lokalt
närmare än 30 meter från Kyviksbäcken kan infarten till programområdet vika av tidigare.

Bilden visar en inzomning i kartan för programets principer för
disponering av tomten. Den grå linjen illustrerar en alternativ
dragning av tillfartsväg som, berorende på geoteknik och
standskydd, kan förläggas i ett mer västligt eller östligt läge.
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Foto från Hilmas väg mot fastigheten
Spårhaga 2:23.

Utmed Gamla Särövägens västra sida finns en separat gång- och cykelväg med belysning.
Idag saknas dock en möjlighet att, som gående, på ett säkert sätt ta sig över Gamla
Särövägen. En planering som möjliggör för ny bostadsbebyggelse öster om Gamla
Särövägen måste säkerställa en lösning på detta.

På Hilmas väg finns möjlighet att cykla i blandtrafik. Längs banvallen finns en gångstig som
leder mot bland annat busshållplatsen i norr. Denna stig är inte belyst.
Interna gångstråk anordnas från den gemensamma parkeringen mot nya gårdar och
bostadsentréer. Koppling för gående bör även anordnas till skogsområdet i öster.

För allmän plats inom kommande detaljplan är det enskilt huvudmannaskap. Det innebär
att exploatören ansvarar för utbyggnad samt framtida drift och underhåll.

Natur
Marken mellan Gamla Särövägen och den nya bebyggelsen, inklusive Kyviksbäcken och
gränsvallen bibehålls som idag. Nuvarande markanvändning som betsmark kvarstår.

Idag råder strandskydd på båda sidor av Kyviksbäcken. På den västra sidan är strandskyddet
delvis upphävt. Strandskyddet kan ligga kvar väster om bäcken medan delar av
strandskyddet på den östra sidan behöver upphävas för att förslaget ska kunna genomföras.

Teknisk försörjning
VA och dagvatten

I närområdet finns ledningsnät för spill- och dricksvatten med tillräcklig kapacitet
för ny bebyggelse. Ledningsnätet behöver byggas ut cirka 150 meter för att ansluta till
programområdet. Området kommer att ingå i kommunalt verksamhetsområde för tapp- och
spillvatten.

Området ingår inte i kommunalt verksamhetsområde för dagvattenhantering. En utbyggnad
inom programområdet kommer att medföra en ökad dagvattenavrinning, främst mot
Kyviksbäcken. För att minimera påverkan på bäcken ska dagvatten från fastigheten
omhändertas lokalt inom planområdet. I fortsatt planarbete ska en dagvattenutredning
utarbetas för att studera och föreslå dagvattenlösning. Utredningen bör studera
Kyviksbäcken, som recipient, i sin helhet så att de lokala åtgärderna inte medför att andra
markområden längs med bäcken påverkas negativt.
Dikningsföretaget Lindås-Bångsbo, som ansvarar för Kyviksbäcken, ska informeras om
åtgärder som kan påverka dess verksamhet. Vid eventuell påverkan av Kyviksbäcken skall
exploatören träffa överenskommelse med dikningsföretaget.
Avfall

Avfallshantering behöver studeras vidare i det fortsatta arbetet. Föreslagsvis sker hantering i
gemensamt miljöhus i anslutning till den gemensamma parkeringen väster om bostäderna. I
direkt anslutning till miljöhus ska finnas plats för vändning med transportfordon för avfall.

Hälsa och säkerhet
Buller

Planerad bebyggelse kommer att placeras mer än 100 meter från Gamla Särövägen. Tidigare
bullerutredningar utmed gatan indikerar att detta avstånd är mer än tillräckligt för att
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uppfylla gällande riktvärden för bostadsbebyggelse. Bullerskyddsåtgärder bedöms inte
krävas.
Risk för översvämning

Idag svämmar Kyviksbäcken över vid höga vattenstånd och detta påverkar Hilmas
väg. Åtgärder bör utredas och vidtas för att minimera risken att vägen översvämmas. I
utredningen behöver recipienten studeras i sin helhet, så att de lokala åtgärderna inte medför
att andra markområden längs bäcken påverkas negativt av exploateringen.
Bebyggelse enligt förslaget hamnar cirka 3 meter över nivån för bäckens strandkant, vilket
bedöms vara tillräckligt för att denna inte ska påverkas av eventuella översvämningar.

Överväganden och konsekvenser
Miljökonsekvenser
Konsekvenserna för naturmiljön bedöms som måttliga vid planerad utbyggnad.

Kyviksbäcken och vallen bevaras som miljöskapande element. Utbyggnaden förutsätter ett
upphävande av strandskydd. Västsluttningen med sin vegetation av bland annat ek påverkas
i liten omfattning. Eventuellt behöver några träd i skogsbrynet fällas för att ge plats för den
planerade bebyggelsen. Stora delar av skogen påverkas inte.

Friluftslivet i området bedöms inte påverkas avsevärt av programförslaget. Gränsvallen med
gångstråk bibehålls, liksom stora delar av skogspartiet vid sluttningen i öster.
Planerad bebyggelse innebär att landskapsbilden förändras något. En liten del av den öppna
jordbruksmarken försvinner.
Inga fornlämningar eller andra kända kulturhistoriska värden påverkas av planerad
utbyggnad. Däremot försvinner ytterligare en del av den kvarvarande öppna
jordbruksmarken i Kullavik.
Planerad utbyggnad medför en mindre ökning av trafik i Kullavik.

Miljökvalitetsnormer för luft bedöms inte överskridas till följd av föreslagen utbyggnad.

En utbyggnad inom programområdet kan medföra en ökad dagvattenpåverkan på
Kyvikbäcken. För att minimera belastningen bör ett lokalt omhändertagande av dagvattnet
inom området eftersträvas. Då byggnationen är liten bedöms inte uppfyllandet av
miljökvalitetsnormerna för ytvatten försvåras.
Förenligt med 3, 4 och 5 kap i miljöbalken

Ett genomförande av programförslaget bedöms inte innebära konflikt med bestämmelserna
i 4 kap MB utan betraktas som tätortsutveckling. Även rörande ianspråktagande av
jordbruksmark har kommunen i sin översiktsplan, ÖP06, tagit ställning till att exploatering
är möjlig enligt 3 kap 4 § MB.
Motivering till upphävande av strandskydd

Kyviksbäcken omfattas av generellt strandskydd om 100 meter enligt 7 kap 13-14§§
MB. Den aktuella sträckan av bäcken utgörs idag av ett dike utan särskilda natur- eller
rekreationsvärden, dock hyser vattenmiljön vissa naturvärden genom sin funktion som
spridningskorridor för växter och djur. Bedömningen är att genom att inte påverka det
strandskyddade området väster om bäcken samt tillse att det finns en ”bevarandezon” om
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minst 30 meter öster om Kyviksbäcken bibehålls naturvärdena samtidigt som en utveckling
av såväl natur- som friluftsvärdena möjliggörs. Genom ”bevarandezonen” säkerställs ett
område lika brett som mellan befintlig bebyggelse och bäcken och syftet med strandskyddet,
att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och
att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten (miljöbalken 7 kapitlet
13 §), kan uppfyllas.
Med utgångspunkten att syftet med strandskyddet inte motverkas måste det även finnas
ett särskilt/särskilda skäl för att upphäva strandskyddet. I förevarande fall motiveras ett
upphävande av att området ligger inom ett av Kungsbackas ”utvecklingsområden” i Kullavik
inom vilket tätortsutveckling kan tillåtas enligt kommunens översiktsplan. Kommunen
har även beslutat om ”Mål för bostadsbyggande 2014-2020” där Kullavik har pekats ut
som ett område där bostadsutbygganden under perioden fram till 2020 bör uppgå till 25
bostäder/år. Genom föreslagen placering av bebyggelsen skapas ett sammanhang med de
befintliga småhusen i söder samtidigt som ingrepp i ekskogen med höga naturvärden öster
om området undviks. Områdets närhet till god kollektivtrafik är också ett skäl som stödjer
lokaliseringen. Kommunen anser det vara ett angeläget allmänt intresse att nya bostäder
företrädesvis lokaliseras till områden där resor till exempelvis arbete och skola kan ske med
kollektivtrafik för att på så sätt minska bilberoendet i samhället.
Särskilt skäl för upphävande av strandskyddet är 7 kap 18c § punkt 5 MB är således att
”området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området”.
Behovsbedömning

Miljöbedömningens syfte är att tidigt i besluts- och planeringsprocesser belysa och bedöma
miljöeffekterna. För att pröva om en miljöbedömning krävs ska först en behovsbedömning
göras.
Kommunen har genomfört en behovsbedömning för aktuellt planområde, 2018-12-20.
Sammanfattningsvis har behovsbedömningen visat att detaljplanen inte bedöms medföra
någon betydande miljöpåverkan. Planförslaget innebär att ett mindre markområde,
jordbruksmark, tas i anspråk för exploatering. Strandskyddet behöver upphävas i delar men
ett område kring bäcken sparas orört.

Ekonomiska konsekvenser
Exploatören ska stå för alla kostnader som uppkommer i samband med utbyggnaden
av kvartersmarken inom programområdet inklusive utförande av dagvattenanläggning
för fördröjning och rening av dagvatten samt eventuella åtgärder kopplade till
översvämning av Kyviksbäcken. Vidare får exploatören utgifter för bygglovsansökan,
inträde i gemensamhetsanläggning, eventuell omprövning av gemensamhetsanläggning,
anslutningsavgifter till el-, tele/bredband och VA med mera. Exploatören får också
kostnader för de åtgärder utanför programområdet som är nödvändiga för områdets
bebyggelse såsom till exempel anläggande av trafiksäker passage över Södra Särövägen,
eventuell ombyggnad och anpassning av Hilmas väg samt ombyggnad av anslutningen till
Södra Särövägen som bland annat bör breddas.
Kommunen får kostnader för utbyggnad av allmänna VA-ledningar.
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Sociala konsekvenser
En framtida utbyggnad med bostadsrätter bedöms positivt. En bebyggelsetyp och
upplåtelseform som kompletterar det befintliga beståndet kan komma att bidra till en mer
varierad åldersdemografi i Kullavik.

Området har relativt goda förutsättningar för vardagsnära service, med cykelavstånd
till ”Kungsporten” och gångavstånd till hållplatsen Snipen. Vid en framtida utbyggnad i
närområdet blir det viktigt med trafiksäkra korsningar över Lindomevägen, eftersom det
tillkommer boende på den södra sidan. På den norra sidan bedöms Snipens busshållplats och
Lindåsskolan i Göteborg vara målpunkter för barn.
Det bedöms positivt att gångstråket vid banvallen bevaras, både för mobiliteten till fots och
för områdets identitet och historia.

Direktiv till detaljplanen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strandskyddet för Kyviksbäcken behöver delvis upphävas för att möjliggöra
utbyggnad enligt förslaget. Kopplat till detta kan en lokaliseringsutredning behöva
tas fram.
Risken för översvämning av Hilmas väg behöver studeras vidare och lämpliga
åtgärder för att minimera risken, utan att försämra för recipienten i stort, behöver
föreslås.

Dagvattenhantering, inklusive fördröjning och rening, för tillkommande bebyggelse
behöver utredas vidare.
Anslutningen Hilmas Väg - Gamla Särövägen behöver förbättras utifrån ett
trafiksäkerhetsperspektiv.

En kommande detaljplan måste lösa att gående kan ta sig över Gamla Särövägen på
ett säkert sätt.
Utformning av Hilmas väg behöver studeras vidare, både avseende kapacitet och
trafiksäkerhet.

Anslutning från Hilmas väg till området behöver studeras vidare för att samordnas
med befintlig infart till Spårhaga 2:23.
Samfälld väg s:7 behöver fastighetsrättsligt ses över.
VA-utbyggnad behöver utredas.

Geotekniska förutsättningar behöver utredas.
Parkeringsbehovet behöver studeras vidare.
Fastighetsgränser kan behöva bestämmas.

Arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § kulturmiljölagen (1988:950) behöver göras.
Skyddsavstånd till djurhållning behöver utredas.
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