
D 
Kungsbacka 

Detaljplan för nytt bostadsområde inom del av fastigheten 
Valida 4:78 

PLANBESKRIVNING 

PLAN HANDLINGÅR 
Planförslaget innehåller följande handlingar 

• Planbeskrivning 
• Genomförandebeskrivning 
• Plankarta 
• Bestämmelser 
• Illustrationskarta 
• Karta gång- och cykelväg 

Övrigt framtaget material 

• Miljöutredning (vid upprättandet kallad miljökonsekvensbeskrivning), 
GF Konsult 2003-08-11 

• Förstudie av ge-förbindelse Vallda, Sweco 2004-08-25 
• Hydrageologisk undersökning, Tyrens 2004-12-23 
• Landskapsanalys, GF-konsult 2005-04-20 
• Arkeologisk utredning, UV Väst 2005-05-26 
• Arkeologisk förundersökning, UV Väst 2005-10-19 
• Översiktlig geoteknisk utredning för nybyggnation av bostadshus, Skanska 

Teknik 2005-11-11 
• VA- och dagvattenutredning, GF Konsult 2006-07-05 
• Miljö- och kvalitetsprogram, Skanska Nya Hem 2006-11-24 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Planen syftar till att möjliggöra uppförande av cirka 60 st nya bostäder med olika 
upplåtelseformer i Vallda. Målet har varit att skapa ett bostadsområde anpassat till 
riksintressemiljön kring V allda Kyrkby, omedelbart öster om planområdet 

FÖRENLIGT MED 3, 4 och 5 KAP. MILJÖBALKEN (MB) 
En utbyggnad bedöms inte innebära konflikt med bestämmelserna i 4 kap 
miljöbalken utan kan ses som tätortsutveckling. Ä ven rörande aktuell jordbruksmark 
har kommunen i sin översiktsplan, öp-90, tagit ställning till att exploatering är möjlig 
enligt 3 kap 4 § MB. 



PLANDATA 
Läge, areal och markägoförhållanden 
Planområdet är beläget l km väster om V allda trekant, söder om Sandövägen. 
Planområdet är ca 8 ha stort och är i privat ägo. 

TIDIGARE ST ÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga planer och detaljplaner 
I kommunens gällande översiktsplan, öp-90, ligger området i Valida 
tätortsutvecklingsområde. 

Planområdet ligger utanför detaljplanelagt område men gränsar i väster till 
detaljplanen V36. Cirka 5 km söderut ligger Vp82. 

Områdesskydd enligt 7 kap. MB 
Inom planområdet fimis ett stort antal stenmurar samt ett öppet dike som omfattas av 
biotopskydd enligt 7 kap. MB. 

Bostadsförsörjningsprogram 
Planområdet finns med i kommunens bostadsförsörjningsprogram för åren 2004-
2006. Ingen beräknad byggstart finns dock angiven. 

Planprogram 
Ett planprogram gällande 40-60 st nya bostäder inom del av fastigheten \1 all da 4:78 
antogs 2004-11-17 av kommunstyrelsen. 

Behovsbedömning enligt MKB-förordningen 
I planprogramsskedet har en miljöutredning (då kallad miljökonsekvensbeskrivning) 
upprättats av GF Konsult AB 2003-08-11. Miljöutredningen inriktar sig på de lokala 
fysiska miljöeffekter planprogrammet ger upphov till. 

Med miljöutredningen som underlag har en behovsbedömning gjorts för detaljplanen 
för att ta reda på om planens genomförande kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan eller inte. 

• Detaljplanen bedöms inte medge användning för verksamheter som 
innebär betydande påverkan på miljön. (PBL 5 kap.18§) 

• Detaljplanen bedöms inte innehålla verksamheter som kan påverka ett 
Natura 2000-område på ett betydande sätt. 

• Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan 
utifrån sina karaktäristiska egenskaper eller sina befintliga värden och 
typen av påverkan (MKB-förordningen). 

Sammanfattningsvis har behovsbedömningen visat att detaljplanen inte bt:döms 
medföra någon betydande påverkan på miljön, människors hälsa eller hushållningen 
med mark, vatten eller andra resurser. 
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Kommunala beslut i övrigt 
I förslag till ny översiktsplan, öp-05, anges området kring Svartemosse som område 
där grönstrukturplan ska upprättas. 
Nämnden för Plan & Bygg gav 2004-12-14 planavdelningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan. 

FÖRUTSÄ TTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR, KONSEKVENSER 
Natur 
Mark och vegetation 

Den nordöstra delen av planområdet utgörs av relativt välhävdad och delvis fuktig 
betesmark. Sandövägen löper strax norr om betesmarken endast avgränsad från 
området av ett fåtal hus. 

I söder avgränsas betesmarken av en mindre tallbevuxen kulle. Denna övergår i både 
öster och söder i ett höjdområde bevuxet med lövskog dominerad av bl.a. ek, lönn 
och ask. I gränsen löper en stenmur. 

De öppna markerna (f.d. åkermark) fortsätter in i en dalgång som smalnar av mot 
sydväst. Dessa består främst av igenväxande betesmarker/vall med enstaka solitära 
lövträd, främst sälg. Dalgången genomkorsas av ett flertal diken och stenmurar som 
kantas av enstaka lövträd och buskage av bl.a. slån och hagtorn. Floran i 
betesmarkerna domineras av kvävegynnande arter såsom hundkäx och älggräs. Kring 
diken och stenmurar är floran dock mer artrik. 

Dalgången omges både i söder och norr av lövskogsklädda höjdområden och i 
gränsen mellan skog och betesmark löper stenmurar som kantas av lövtr;'id och 
buskage av bl. a. slån och vide. I vissa delar av dalgången har träd och buskar även 
börjat växa in på betesmarkerna från kantzonerna. 

Längs dalgångens norra kant går en mindre väg/stig, vilken löper längs en 
lövskogsbeklädd sluttning, där ett fåtal hus byggts i nordost. 

Höjdområdet söder om dalgången är bevuxet av en ekdominerad lövskog som 
tidigare utnyttjats som utmarker, vilket en rik förekomst av stenmurar vittnar om. 
Lövskogen utgörs till en stor del av en blandning av klen till medelgrov c;::k, björk, 
hassel, bok och ask. 

Dalgången begränsas i sydväst av ett dike med en tät ridå av lövträd. Strax söder om 
diket finns ett öppet fuktigt område bevuxet med bl.a. humleblomster. Ytterligare 
cirka 200 m längre åt sydost ligger Svartemosse som har höga skyddsvärden för flora 
och fauna. 

Aktuellt område avvattnas mot Kläppabäcken, vilken rinner från Svartemosse och 
mynnar i Stallviken. Bäcken är relativt näringsrik och har periodvis begränsad 
vattenforing. Området kring Kläppabäckens utlopp i stallviken har höga 
skyddsvärden för flora och fauna. 
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Markbeskaffenhet 

De öppna markerna i dalgången har ett jordlager som utgörs främst av glaciallera 
medan höjdområdena till övervägande delen består av urberg med inget eller endast 
ett tunt jordlager. I öster gränsar planområdet till en drumlinbildning med relativt täta 
moränmassor med låg vattengenomströmning. Ett mindre stråk av modin finns även i 
planområdets nordvästra del. 

Enligt en översiktlig geoteknisk utredning (Skanska Teknik 2005-11-11) bedöms den 
planerade villabebyggelsen kunna utföras med platta på mark. Flerfamiljshusens 
grundläggning med krypgrund kan behöva grundläggas på pålar slagna till berg eller 
fasta friktionsjordslager. 

Området ligger inom ett låg- till normalriskområde för radon, där berget klassas som 
lågradonmark och sanden som normalradonmark. Den samlade bedömn1ingen av den 
geotekniska utredning~n är att husen bör byggas med radonskyddat utförande, dvs. 
med ett konstruktionssätt som inte ger uppenbara otätheter mot mark. 

En kompletterande geoteknisk undersökning ska utföras i samband med 
detaljprojekteringen. 

Fornlämningar 

Under en arkeologisk utredning har fornlämningar påträffats inom planområdet 
Vissa områden har genomgått en förundersökning. Två utav dessa områden, som 
bl.a. innehåller bebyggelselämningar, gropar och härdtester, ska slutund(:rsökas och 
slutdokumenteras innan området kan tas i anspråk för byggnation. 

Bebyggelseområden 
Bostäder 

Bostadsområdet är utformat så att bostäderna placeras kring gemensamma gårdar, 
sammanbundna av en ny lokalgata. Lokalgatan är placerad i planområdets norra 
kantzon där den följer ett befintligt bryn. 
Gårdarna, 5 till antalet, är fördelade i dalgången med cirka80meters avstånd. För att 
möjliggöra ett mer varierat boende föreslås bostädernas antal, utformning och 
upplåtelseform variera kring respektive gård. 
De flesta bostadsgårdar innehåller såväl friliggande småhus i två plan som 
seniorbostäder i ett plan. Kring planområdets sista gård i sydväst föreslås, förutom 
några friliggande småhus i två plan, 4 st så kallade Bo-Klok-hus a 6 st lägenheter 
vardera. Här är marken något lägre vilket ger stöd till Bo-Klok-husens vo]lym. 

I anslutning till planområdets tillfart ger planen utrymme till två möjliga byggrätter 
för friliggande småhus inom fastigheten Valida 35:1. 

För seniorbostäder har Kungsbacka kommun formulerat följande kriterier:: 
• Upplåts som bostadsrätt eller hyresrätt. Dels för att underlätta gemenskap och 

dels för att säkra att boendet förblir ett seniorboende 

• Området ska ha nära till kommersiell service via gång- och cykelst~åk 

• Området ska ha nära till kollektivtrafik 
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• I området ska gemensamma vistelseytor utomhus samt gemensamhetslokal 

finnas 

• Bostäder ska vara enplans. Om bostäderna är i flera plan ska hiss finnas 

• Alla utrymmen ska vara tilltagna så att man även kan ta sig fram med rullstol 

• Dörröppningar ska vara breda och sakna trösklar så att man även kan ta sig 

fram med rullstol 

Offentlig och kommersiell service 

Toråsskolan (f-9) ligger vid Valldavägen, cirka l km sydväst om Valida trekant och 
2 km från planområdet. En ny gång- och cykelväg planeras mellan planområdet och 
Toråsskolan, så att avståndet från planområdet kan reduceras från totalt till cirka 
800 m för fotgängare och cyklister. 
Mataffär finns vid V all da vägen, l ,5 km sydväst om Valida trekant och totalt 2,5 km 
från planområdet 500.m österut på Sandövägen finns en pizzeria. 

Tillgänglighet 

Tillgängligheten är mycket god inom hela planområdet Totalt sett är nivåskillnaden 
4,5 m på en sträcka av cirka 440 m. I planområdets västra del är höjdskillnaden något 
större än i östra delen, varpå seniorbostäderna placeras huvudsakligen i planområdets 
norra och mellersta del. 
En gång- och cykelväg kommer att anläggas parallellt med lokalgatan som förbinder 
bostadsgårdarna. I samband med detaljplaneläggningen ska även en ny gång- och 
cykelförbindelse mellan planområdet och Toråsskolan-anläggas. 

Byggnadskultur och gestaltning 

I omedelbar närhet till planområdet ligger Valida Kyrkby (se karta på nästa sida) som 
utgör ett riksintresseområde för kulturmiljövård. Området utgörs av miljön kring 
Valida kyrka och prästgård med kyrkbyn, delad i Norby och Torås, samt 
storgårdarna Valida säteri och Gustavsberg. Valida ligger på en så kallad drumlin, en 
mäktig och i landskapet tydlig moränrygg. Valida är en mycket stor by, troligen med 
ursprung i förhistorisk tid. Redan under medeltiden var området tätt bebyggt. Laga 
skifte genomf'ördes 1843 i Valida. Närmast gårdsbebyggelsen finns idag inga 
bevarade fornlämningar men i området mellan kyrkan och säteriet undersöktes 1922 
ett urnegravfält från förromerskjärnålder, ca 400 f Kr. På bergshöjderna i öster och 
söder ligger två stensättningar. Över Lövåsen i öster leder den gamla kyrkstigen från 
Brändornedalen upp mot kyrkan. På en norrsluttning vid Torås finns det äldre 
odlingsspår i form av fyra åkerterrasser med tydlig fotkedja. I sluttningen ligger även 
en välbevarad linbasta. Valida kyrka, som sannolikt härstammar från 1200-talet, är 
byggd i sten i romansk stil. Prästgården är en timmerbyggnad från 1700-talet. Gården 
Gustavsberg bildades på 1760-talet, men det nuvarande boningshuset uppfördes år 
1800. 

I kommunens kulturminnesvårdsprogram (Kungsbacka kommun 1987, 2001) och i 
Länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapet omnämns Valldas höga 
kulturvärden, men i dessa utpekas ett större område än själva riksintresset som 
kulturhistoriskt intressant. I dessa program bedöms även anslutande område i nordost 
vara av kulturhistoriskt intresse. 
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För att säkerställa att den nya bebyggelsen utformas med hänsyn till 
riksintresseområdet kring Valida kyrkby kommer ett Miljö- & kvalitetsprogram att 
finnas som underlag i den fortsatta detaljprojekteringen. 

Karta över riksintresseområdet Valida kyrkby 
(Ur kommunens kulturminnesvårdsprogram, Kungsbacka kommun 1987, 2001) 

Friytor 
Lek och rekreation 

Bostadsgårdarna bör utformas så att de inbjuder till gemenskap och lek, såsom de 
naturstråk som flyter in mellan bostadsgårdarna. 
I planområdets östra del, mellan ny bebyggelse och riksintressemiljön, kommer ett 
ängsområde att tillfalla samfälligheten. Detta kan med fördel användas för rekreation 
och lek för de boende. 

Naturmiljö 

I direkt anslutning till planområdet finns stora naturområden som kan nyt~jas för 
rekreation, lek och som strövområde. 

Ett öppet biotopskyddat dike som löper rakt över planområdet föreslås fl)'lttas. 
Dispens för detta har sökts och beviljats av länsstyrelsen 2006-03-29. 
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I dalgången och i gränserna mellan odlingsmarkerna och höjdområdena finns ett stort 
antal stenmurar. stenmurarna har ett lokalt kulturhistoriskt värde och är 
biotopskyddade enligt 7 kap. MB. stenmurarna ska i möjligaste mån hevaras vid 
utbyggnaden. En öppning för en gång- och cykelbana kommer dock att behöva 
göras, såsom en flyttning av vissa partier. Dispens för detta sökts och beviljats av 
länsstyrelsen 2006-03-29. De stenmurar som ska tas bort ska återuppföras som 
stenmur och med en yta som minst motsvarar den borttagna. 

Gator och trafik 
Gatunät, gång- och cykeltrafik 

I dagsläget angörs planområdet samt ytterligare cirka 5 fastigheter från Sandövägen 
via Dyrestensvägen. Dyrestensvägens nuvarande infart har dock mycket dåliga 
siktförhållanden varpå en ny infart till Dyrestensvägen planeras cirka 200 m österut, 
på fastigheten Valida 9:5. Den gamla infarten kommer att stängas av för biltrafik 
men kan nyttjas för gång- och cykeltrafik 

Planområdet trafikmatas sedan via en ny lokalgata som anläggs parallellt med brynet 
och skogsstigen i planområdets norra del. Lokalgatan kommer att ges en totalbredd 
av 6,0 m, varav 4,5 m är asfalterad körbana och l ,5 m är gång- och cykdbana som 
även kan användas vid möte. Lokalgatan ska utformas som en lågfartsgata (30 km/h). 
Bostadsgårdarna trafikmatas norrifrån med möjlighet till rundkörning kring en 
gårds bildning. 

En ny cirka 800 m lång gång- och cykelväg kommer att anläggas mellan planområdet 
och Toråsskolan. Gång- och cykelvägen kommer att korsa ett skogsområde med en 
rik förekomst av äldre lövträd och en artrik flora. Projektering och utbyggnad ska 
därför ske med hänsyn till detta. 

Kollektivtrafik 

Kollektivtrafiken trafikerar Sandövägen. Avståndet till busshållplatsen varierar 
mellan 150 - 500 m. A v gångar sker både mot Kungsbacka och mot Onsala. Vid 
Valida trekant, cirka l km från planområdet, finns även bussar mot Göteborg. 

Parkering och utfarter 

All parkering sker inom den egna fastigheten. Det ska finnas 2.2 parkeringsplatser 
per friliggande enbostadshus varav minst l parkeringsplats direkt vid varje hus. För 
Bo-Klok-husen ska det finnas l. 7 parkeringsplatser per lägenhet varav minst l 
parkeringsplats nära den egna lägenheten. 
Någon allmän parkering kommer inte att finnas i planområdet 
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Svartemosse 

VALLOA-BACI<A 

sträckning ny gång- och cykelväg mellan planområdet och Toråsskolan 

Teknisk försörjning 
Vatten, avlopp och dagvatten 

Området ska anslutas till kommunens vatten- och avloppssystem. Detta finns utbyggt 
väster och öster om planområdet Enligt den översiktliga VA-utredningen (GF 
Konsult AB 2006-07-05) föreslås området vattenförsörjas dels från sydost via en ny 
ledning som anläggs parallellt med den nya gång- och cykelvägen till Toråsskolan, 
dels västerifrån, från Björkbacken. Områdets avloppsvatten föreslås pumpas till 
Björkbacken via en ny avloppspumpstation och en tryckavloppsledning. 
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Dagvattenavledningen i området ska ske med ekologisk dagvattenhantering. Detta 
kan enligt den översiktliga VA-utredningen (GF Konsult AB 2006-07-05) ske genom 
att ett trögt system utformas med utnyttjande av tillgängliga grönytor och 
bortledande av överskottsvatten i makadamfyllda diken. Makadamdikena avleder 
sedan vattnet till en omgrävd bäck som kommer att löpa parallellt med den nya 
lokalgatan och ha sitt utlopp i Kläppabäcken. Det föreslås även makadamdiken för 
avledning av dagvatten från bergssluttningarna i områdets södra del via 
bostadskvarteren mot bäcken. 

Brandvattenförsörjningen av området föreslås ske enligt alternativsystemet med en 
ny lättillgänglig huvudbrandpost, vars läge bestäms efter samråd med 
Räddningstjänsten. 

En grundlig VA-utredning ska göras i detaljprojekteringsskedet 

Värme 

Kommunens policy är att uppvärmning av områden med över 25 enheter ska ske med 
rornyelsebar energi. Vid Toråsskolan, ca 800m från planområdet via den nya gång
och cykelvägen, finns en befintlig fjärrvärmeanläggning med tillräcklig kapacitet till 
att ansluta hela planområdet En anslutning till denna ska därför utredas grundligt. 
Först därefter kan andra alternativ av uppvärmningssystem med förnyelsebar energi 
bli aktuella. 

Val av värmesystem kommer att regleras i det exploateringsavtal som kommer att 
upprättas innan planens antagande. 

El 

En l O k V luftledning löper över planområdet Denna föreslås byggas om till 
jordkabel i samband med utbyggnaden. 
Vid Dyrestensvägen finns befintliga lågspänningsledningar, både som luftledning 
och jordkabel. 
I planområdets östra del finns ännu en befintlig högspänningsluftledning l O k V, I 
vägen mot fastigheten Valida 4:13 finns ocksåjordkablar 0.4 och 10 kV J{)rlagda. 

En transformatorstation föreslås i planområdets västra hörn. 

Avfall 

Hushållsavfall kommer att hämtas vid varje enhet. För sortering av övrigt avfall 
hänvisas till miljöstationen som finns vid Valldahallen, cirka 1,5 km sydväst om 
V allda trekant och totalt 2,5 km från planområdet 

Administrativa frågor 
Detaljplanen får en genomförandetid på 10 år från den dag detaljplanen vinner laga 
kraft. Detaljplanen kommer att åtföljas av ett exploateringsavtal. I övrigt hänvisas till 
genomförandebeskrivningen. 
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Konsekvenser av planens genomförande 
Miljöutredning 

Detaljplanen har i möjligaste mån utformats enligt de rekommendationer som 
miljöutredningen ger. Den planerade utbyggnaden av bostäder i de lövskogsbeklädda 
höjdområdena söder om planområdet har utgått ur planförslaget pga. en rik 
förekomst av äldre lövträd och en artrik flora. Den planerade gång- och cykelvägen 
till Toråsskolan bedöms dock kunna anläggas på ett sådant sätt genom aktuellt 
område att det inte innebär en betydande påverkan på miljön. 
Dalgångens kantzoner ska bevaras såsom den stig/väg som löper längs dalgångens 
norra kant. 

Den nya bebyggelsen har i placering och utformning anpassats till kulturmiljön kring 
Valida Kyrkby. 
Se miljöutredningen och miljö- och kvalitetspro grammet. 

MEDVERKANDEl PLANARBETET 
I planarbetet har deltagit tjänstemän från berörda kommunala förvaltningar, Skanska 
Nya Hem och White Arkitekter Malmö. Utredningar är gjorda av GF Konsult AB, 
Sweco, Tyrens, UV Väst och Skanska Teknik. 

Upprättad av planavdelningen i augusti 2006 
Tillhör i november 2006 reviderad plankarta 

Helena Thomann 
Planarkitekt 

Kommunfullmäktige har 2007 ·02·08 § 30 
antagit detta förslag. 

Beslutet har vunnit laga kraft 2007·03·15. 

Genomförandetiden slutar 2017·03-15. 
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