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Handlingar finns att läsa på:

Stadshusets entré, Storgatan 37, Kungsbacka
www.kungsbacka.se/aktuellaprojekt

Skriftliga synpunkter skickas till:

Samhällsbyggnadskontoret
Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka
sbkplan@kungsbacka.se

Upplysningar om detaljplanen lämnas av:

Maria Sörensson, projektledare
maria.sorensson@kungsbacka.se 
tel. 0300 - 83 42 98 

Magnus Persson, exploateringsingenjör  
magnus.persson@kungsbacka.se
tel. 0300 -83 78 74

Handlingar:

•	 Planprogram, denna handling
•	 Arkeologisk undersökning, Riksantikvariet rapport 2014:81
•	 PM geoteknik för industrimark vid Klovsten, Ramböll, 2008-02-26

Samrådstid 16 februari - 11 mars 2018

Planprocessen

Synpunkter kan lämnas under programsamråd, detaljplanesamrådet och vid 
granskningen av planförslaget. 
Mellan de olika skedena redovisas de framförda synpunkterna och politiska beslut 
tas om ändringar och om hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Detaljplanen antas 
slutligen av kommunfullmäktige, KF. Detaljplaneprocessen tar cirka 1,5 år efter 
det att byggnadsnämnden, BN, tar beslut om att upprätta ny detaljplan.

Planprogram Samråd Detaljplan Granskning Laga kraftSamråd

• KS, BN • BN • BN • KF• KS • KS
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Inledning

Klovsten-området ligger väster om Kungsbackas stadskärna i anslutning till trafikplats 
Kungsbacka Centrum, där väg E6/E20 korsar väg 158 (Säröleden).  
Viavest AB har sedan 2009 använt delar av området för markutfyllnad med villkoret att 
verksamheten ska vara avslutad efter 10 år. När utfyllnaden är slutförd ska den tillskapade 
marken ha sådan kvalitet och sådana nivåer att den kan detaljplaneläggas för företag och 
service med försäljningsbara tomter. 
Kungsbacka kommun har för avsikt att i samarbete med de privata fastighetsägarna 
i området utveckla Klovstensområdet som verksamhetsområde. Första steget i denna 
planeringsprocess är detta planprogram. Här redogör kommunstyrelsens förvaltning för 
sin syn på planeringsförutsättningarna. Programmet kommer därefter att ge direktiv 
till kommande planläggning och därmed ange ramarna för framtida utveckling av 
Klovstensområdet. 
Programmets sammanfattar förutsättningarna för planering av området, identifiera 
kunskapsluckor och utredningsbehov och inte minst att genom programsamrådet få upp alla 
frågor på bordet inför detaljplaneläggning av området. 

Tillståndsärende för Etapp 2

Viavest AB kommer under december 2017 att ansöka om miljötillstånd hos Mark- och 
miljödomstolen för att påbörja etapp 2, dvs en utvidgning söderut av utfyllnadsområdet med 
samma inriktning som i etapp 1. Ansökan om miljötillstånd är en separat process fristående 
från planprocessen. Frågan om utfyllnad av det södra området behandlas således oberoende 
av programförslaget. Programförslaget tar höjd för en eventuell utvidgning av området med 
etapp två i händelse att miljötillstånd beviljas. 
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Bakgrund

Syfte och huvuddrag 

Planprogrammet syftar till att utreda förutsättningarna för en etablering av ett nytt 
verksamhetsområde inom programområdet. Avsikten med ett planprogram är att det ska 
belysa de förutsättningar som ska ligga till grund för det påföljande arbetet med detaljplan. 
Ett planprogram har ingen egen rättsverkan men ska tillsammans med synpunkter och 
information som kommit fram i samband med samråd kring programhandlingarna ligga till 
grund för kommande detaljplanering av området.
Programmet innehåller en sammanställning av kända planeringsförutsättningar och ett 
övergripande förslag till struktur för området. Viktiga frågor i programmet är övergripande 
trafikfrågor, en flexibel och rationell struktur för området samt gestaltningsfrågor 
med anledning av det exponerade läget vid infarten från motorvägen in mot centrala 
Kungsbacka. 

Uppdrag
Kommunstyrelsen gav 2017-06-05 kommundirektören i uppdrag att utarbeta ett 
planprogram för verksamheter i Klovsten inom fastigheterna Ysby 1:12 m.fl.

Läge, areal och markägoförhållanden
Programområdet avgränsas i norr av väg 158, i väster av väg E6, i öster av 
Kungsbackaskogen och i söder av skogs- och höjdpartier runt den södra delen av 
Svartemosse.

Programområdets areal är ca 33,5 hektar.
Följande fastigheter ingår i programområdet.
Kungsbacka 2:2,  (kommunal ägo)
Kungsbacka 2:17, (kommunal ägo) 
Kungsbacka 4:52,  (privat ägo)
Ysby 2:25, (privat ägo)
Ysby 1:12, (kommunal och privat ägo) 
Ysby 3:26, (kommunal ägo) 
Ysby 3:2 (privat ägo) 
Ysby s:5 (samfälld ägo )

Fastigheter inom programområdet
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Översiktliga planer och detaljplaner

Översiktliga planer

I en kommuntäckande översiktsplan behandlas de övergripande planeringsfrågorna utifrån 
de allmänna intressena. I den gällande översiktsplanen för Kungsbacka kommun, ÖP06, 
(antagen 2006, aktualitetsförklarad 2013) anges ett stort område kring centralorten 
som utvecklingsområde för Kungsbacka stad. Det aktuella programområdet ligger 
inom utvecklingsområdet. Detta område har sedan behandlats separat i den fördjupade 
översiktsplanen (FÖP 09) för Kungsbacka som togs fram 2009. I FÖP:en anges den centrala 
delen av det aktuella programområdet som område för planerad utbyggnad av verksamheter 
och service. 
I FÖP:en förs också ett allmänt resonemang om områden för företag. Med relevans för det 
aktuella området konstateras bland annat att anläggningar som egentligen borde ha ett mer 
perifert läge i Kungsbacka ofta kommit att hamna centralt och att dessa bör omplaceras till 
trafiknära lägen utanför stadskärnan, som exempel nämns bensinstationer.

För övrigt konstateras att när nya områden för företag planeras eftersträvas följande: 
•	 Det	ska	vara	enkelt	och	tryggt	att	röra	sig	till	fots	eller	med	cykel	i	alla	områden	där	
det finns företag. Det är också viktigt att det finns kollektivtrafik, särskilt till köpcentra, 
livsmedelsbutiker och andra välbesökta verksamheter.
•	 I	väl	synliga	lägen	ska	ambitionsnivån	för	arkitektur	och	gestaltning	vara	hög.	På	
flera ställen är områden med företag viktiga entréer till staden och annonserar inte bara 
verksamheten i sig utan hela Kungsbacka. Program för gestaltning bör tas fram.

Detaljplan

Programområdet saknar gällande detaljplaner. I nordost gränsar området till gällande 
detaljplan TP37 1990-03-29 som reglerar verksamhetsområdet norr om väg 158. 

Utsnitt ur FÖP 09
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Förutsättningar

Natur och markförhållanden

Naturmiljö och rekreation

Programområdets norra del är ianspråkstagen för olika verksamheter. Den centrala 
delen består av nyligen utfylld mark utan påtagliga naturvärden. Den södra delen av 
programområdet består av kärret Svarte mosse. Kärret utgör en igenvuxen sjö som omges 
av blandskog med mindre inslag av barrträd och partier med sumpskog. Kärret bedöms inte 
innehålla några högre naturvärden, men fyller en funktion för fördröjning och rening av 
ytvatten. 
Kärret planeras att användas för utökning av utfyllnadsområde. En tillståndsansökan för 
deponi av massor inom våtmarken lämnas in i december 2017 till mark- och miljödomstolen. 

Öster om programområdet ligger Kungsbackaskogen, ett uppskattat natur- och 
rekreationsområde i anslutning till centrala Kungsbacka. Inom området finns stigar 
och löpspår. Avgränsningen av programområdet österut har skett med hänsyn till 
Kungsbackaskogens rekreationsvärden. 
Fornlämningar och kulturmiljö

Inom programområdet fanns tidigare ett gravfält från järnåldern samt boplatslämningar 
från brons- och järnålder. (Vallda RAÄ 1 och 334) . Fornlämningarna, belägna inom det 
befintliga utfyllnadsområdet, har före utfyllnad slutundersökts och dokumenterats utförligt 
i Riksantikvarieämbetets rapport 2014:81 som bilagts programmet.  Inga ytterligare kända 
fornlämningar finns inom programområdet.

En stig leder från området upp mot Kungsbackaskogen. 
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Området saknar bebyggelse med några påtagliga kulturvärden. Ett identitetsskapande 
inslag är det kluvna stenblock, ”Klovstenen” som givit området dess namn. Stenen har 
fungerat som gränsmärke mellan Tölö, Valda och Kungsbacka socknar och som vägmärke 
och rastplats längs landsvägen mot Kungsbacka. År 2001 ställdes området kring stenen i 
ordning av Kungsbacka kommun. Sly röjdes och den anslutande stengärdsgården frilades 
och renoverades. 
Landskapsbild

Det större landskapsrum som programområdet ligger i består av en dalgång i nord-
sydlig riktning med höjder i öster och väster. Längs dalens västra sida löper motorvägen, 
medan dalbotten utgörs av den nu delvis utfyllda våtmark som utgör huvuddelen av 
programområdet. Höjderna är skogklädda medan dalbotten domineras av öppen terräng.

Vybilder, ovan: vy från höjden i öster mot kärret i söder, vy från viadukten mot området längs motorvägen 
nedan: de cantrala delarna av området utfylld mark och massor. 

Klovstenen som givit området dess namn ligger i ett skogsparti vid cykelbanan söder om Särövägen
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Strandskydd

Programområdet omfattas inte av strandskydd. 

Natura 2000

Ytvatten från programomrdet avleds via Stockaån till Stallviken vars södra del omfattas av 
skydd enligt 7 kap MB i form av Natura 2000-området Vallda-Sandö.

Geotekniska förhållanden, radon

Klovstensområdet ligger  i en nord-sydlig sänka med bergsryggar på ömse sidor. Den del 
av området som använts som deponi bestod tidgare till stor del av våtmarken Svarte Mosse. 
Övrig mark består till stor del av berg i dagen. Jordlagren i Svarte mosse där befintlig deponi 
ligger utgjordes, uppifrån räknat, av torv, gyttja och lera som vilar på fast friktionsjord (sand, 
grus) eller morän. Våtmarkens vattennivå låg före utfyllnad på + 30 m. Norr om våtmarken, 
under det område som idag används av Viavest AB för sortering och återvinning, är 
jordlagren fastare med inslag av sand. 
Geotekniskt PM framtaget inför etapp ett av deponin (Ramböll 2008-02-26) har bilagts 
programmet. Efter avslutad utfyllnad har ingen ny geoteknisk undersökning genomförts. 
De geotekniska förhållandena i det södra området undersöks i samband med 
tillståndsansökan men liknar de som rådde i det norra före utfyllnad. En utfyllnad enligt 
tillståndsansökan kommer att skapa nya geotekniska förutsättningar i det södra området. 
Området är till stor del högriskområde för radon. Delar av området ligger inom låg- eller 
normalriskområde för radon. Byggnader som anläggs på mark med hög risk för radon ska 
ges ett radonsäkert utförande. 

Befintlig bebyggelse
Programområdet är till största delen obebyggt. Den södra delen utgörs av oexploaterad 
våtmark medan den centrala delen består av den nyss avslutade deponin. I den norra delen 
finns ett antal verksamheter. 

I programområdets nordöstra hörn ligger förskolan Grunden, en personalkooperativ förskola 
med två avdelningar. Förskolan består av en enplansbyggnad i vinkel och en förskolegård 
med lekutrustning. 
I anslutning till infarten finns en pendelparkering med cirka 80 parkeringsplatser 
fördelat på två olika parkeringsytor. Mellan dessa finns en av Kungsbackas populäraste 
återevinningsstationer, ett inhägnat område med containers för olika avfallsfraktioner. 

Den befintliga förskolan
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Inom fastigheten Kungsbacka 2:17 finns en omlastningsstation för avfall. Stationen består 
av en anläggning för komprimering av avfall samt uppställningsplats för förvaring av avfall i 
containers. 
Väster om infarten ligger Ysby 2:25 som ägs av Balder delvis används av Ragns-Sells 
avfallsanläggning. Bebyggelsen består av enkla volymer med stora uppställningsytor 
omkring. 

Trafik och parkering

Övergripande trafikfrågor

Trafikverket är väghållare för E6/E20 och väg 158 (Säröleden). Det pågår en 
åtgärdsvalsstudie för stråket Varberg-Göteborg samt en delutredning för väg 158 (påbörjas 
2018). Såväl åtgärdsvalsstudien som delutredningen drivs av Trafikverket och ska vara 
klara i december 2018. Den pågående åtgärdsvalsstudien innebär viss osäkerhet kring den 
övergripande infrastrukturen i och kring programområdet.

Tillfarter och intern trafikföring

Området angörs via cirkulationen i trafikplatsens östra del. Samma cirkulation fungerar 
även som avfart- och påfart -  för norrgående trafik på motorvägen med målpunkter i 
Kungsbacka eller längs Säröleden. 

Gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik

En gång- och cykelväg löper längs Säröledens södra sida västerifrån över E6/E20 och vidare 
in mot Kungsbacka centrum. Stråket är utpekat i Kungsbacka kommuns cykelstrategi och 
ger området god tillgänglighet för gång- och cykeltrafik. Inom programområdet saknas 
gång- och cykelvägar. 

Kollektivtrafik

Närmaste busshållplats Ysbyhult finns ca 500 meter väster om infarten till 
utredningsområdet. Öster om området finns hållplasten Tingberget i korsningen mellan 
Säröleden och Onsalavägen på ett avstånd av ca 750 meter. 

Parkering

Inom området finns pendelparkering om ca 80 platser fördelade på två parkeringsområden. 
Parkeringen används främst vid samåkning. 
De befintliga verksamheterna löser sina parkringsbehov inom respektive fastighet. 

Omlastningsstationen
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Teknisk försörjning    
Närmaste anslutningspunkt till det kommunala fjärrvärmenätet ligger ca 600 meter öster 
om programområdet.
Ledningar för el och tele finns i anslutning till programområdet. Kungsbacka bredbandsnät 
finns utbyggt i anslutning till befintlig ÅVC och omlastningsstation. 
Områdets norra del är försörjt med kommunalt vatten och spillvatten.
I dagsläget är avledningen av vattnet från befintligt verksamhetsområde och deponi inte 
helt klarlagd då vissa ledningar har delvis okänd sträckning och ursprung samtidigt som 
ytvatten delvis avleds direkt från deponimassorna via sprängstensslänten i söder. Via 
sprängstensslänten avrinner vattnet  mot den nedströms liggande våtmarken Stora Damm 
och vidare mot Stockaån.

Hälsa och säkerhet

Kraftledning. 

Elsäkerhet: Området korsas diagonalt från sydost till nordväst av en högspänningsledning 
på 130 kV. Kraftledningens sträckning och de skyddsavstånd den medför får konsekvenser 
för möjligheten att utnyttja området. Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter gäller 
för ledningar över 55 kV gäller inom detaljplanelagt område ett minsta horisontellt avstånd 
på 10 meter till närmaste byggnadsdel. För parkering gäller ett minsta horisontellt avstånd 
på 10 meter till parkeringens ytterkant. För vägar och körytor gäller inga skyddsavstånd. 
Elektromagnetiska fält: Förutom de skyddsavstånd som gäller med hänsyn till elsäkerhet 
behöver hänsyn tas till elektromagnetisk strålning. Kraftledningar avger elektromagnetisk 
strålning som tilltar i styrka ju högre strömstyrka (ampere) ledningen har. En vanlig 
rekommendation är att undvika att miljöer där människor stadigvarande vistas inom 
områden där strålningen uppgår till 0,2 µT (mikroTesla). Strålningen varierar med 
strömstyrkan och för att fastställa den exakt krävs att mätningar görs i den specifika 
situationen. Generellt bedöms ett skyddsavstånd på ca 50 meter vara tillräckligt för att den 
genomsnittliga strålningen ska vara 0,2µT eller lägre. På kortare avstånd bör då miljöer som 
innebär stadigvarande vistelse undvikas. Däremot kan funktioner som människor endast 

Högspänningsledningen samt påverkansområde för elektromagnetiska fält
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tillfälligt besöker ligga på ett mindre avstånd.
Programförslaget utgår från förutsättningen att kraftledningen leds om och får en ny 
sträckning genom området. Den sträckning som redovisas i detta program är ett antagande. 
Alternativa sträckningar av kraftledningen genom området kommer att utredas i samarbete 
med ledningsägaren Ellevio. 
Transporter av farligt gods

E6:an är rekommenderad transportled för farligt gods. Vidare är väg 158 förbi området 
utpekat i FÖP 09 som alternativ transportled för farligt gods. Transporter av farligt gods 
innebär risk för olyckor som kan påverka programområdet. I kommunens översiktsplan 
från 2006 (aktualitetsförklarad 2013) redovisas skyddsavstånd för olika typer av bebyggelse 
i förhållande till väg eller järnväg där farligt gods transporteras. Länsstyrelsen i Hallands 
län har i Riskanalyser för transport av farligt gods i Hallands län upprättat riktlinjer 
för samhällsplanering utmed vägar avsedda för transporter av farligt gods. För en högt 
trafikerad farligt-gods-led som E6 utgår riktlinjerna från ett bebyggelsefritt område på 30 
meter.  För verksamheter som industri, och kontor gäller 50 meter. I zonen däremellan kan 
exempelvis parkering och trafikområde anläggas.

Riskavstånd för olika typer av verksamhet, illustration från ÖP 06. 

Buller

Området påverkas av trafikbuller från motorvägen och kringliggande vägar. Beroende på 
vilka verksamheter som etablerar sig i området kan delar av området komma att påverkas av 
industribuller.         
För verksamheter finns inga riktlinjer för buller. Avses området planeras för kontor måste 
tillhörande bullerkrav beaktas. Ekvivalent ljudnivå inomhus för kontor (enskilt arbete, 
samtal) får enligt Svensk Standard SS25268:2007 max vara 30 dB (Tabell 24, ljudklass C).



12  Planprogram Planprogram  13

Programförslag

Övergripande 
Förslaget innebär att den norra delen av programområdet, Etapp 1, planläggs som 
verksamhetsmark. Detaljplaneläggning avses ske för hela den norra delen av området i ett 
sammanhang.  För den södra delen, Etapp 2, lämnas en tillståndsansökan för utökad deponi 
in under december 2017 av Viavest AB. Om och när utfyllnaden av det södra området är 
avslutad kan detta tas i anspråk för verksamhetsmark med en liknande struktur soom den 
som föreslås för det norra området. 
Vilka verksamheter som kommer att rymmas inom programområdet är i dagsläget till 
stor del okänt. Området har egenskaper som kan vara attraktiva för en rad olika typer av 
verksamheter. Aktuella verksamheter som är kända i programskedet är en bensinstation 
som avses flyttas från ett mer centralt läge. Vidare kommer ett antal verksamheter som finns 
i området att omplaceras för att få mer utrymme eller en bättre och mer ändamålsenlig 
placering i förhållande till områdets nya struktur. 
Förutom föreslagen mark för verksamheter innehåller programförslaget mark för vägar och 
naturmark. 
Eftersom det delvis är okänt vilka verksamheter som kan komma att etableras inom området 
är det en ambition i programarbetet att bibehålla en hög grad av flexibilitet och att ge 
utrymmer för verksamheter av skiftande slag.  
Områdets grundläggande struktur är uppbyggd kring en huvudgata avsedd i första hand för 
persontrafik med bil, gång och cykel. Längs områdets östra del löper en parallell gata som i 
första hand är avsedd för tung trafik. Programmet redovisar två varianter på detta tema som 
ger delvis olika förutsättningar för områdets utveckling. 

Terränsektion genom området från väster till öster.

Principillsutration av randzon med dagvattenhantering. 
Illustrationen visar även huvudgata enligat alterntativ B

30 m 50 m
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30 m 50 m
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Ny bebyggelse
Det är i dagsläget inte fullt ut känt vilka verksamheter som kan komma att etablera sig 
inom Klovstenområdet. Områdets läge nära såväl centrum som större transportleder och 
möjlighet till exponering gör det attraktivt för många typer av verksamheter. En hög grad av 
flexibilitet i planeringen är önskvärd för att området ska kunna utvecklas över tid.

Kända verksamheter

Bensinstation: En bensinstation som avses flyttas från ett mer centralt läge i Kungsbacka. 
Bensinstationen gynnas av god tillgänglighet från det omgivande vägnätet och bör ligga 
nära en infart. Tänkt placering är väster om den västra infarten. Bedömt ytbehov ca 6 000 
kvadratmeter. 
Viavest: Viavest har idag verksamhet inom området. Även fortsättningsvis kommer man 
att ha verksamhet i området i samband med utfyllnaden av det södra området. Föreslagen 
placering i områdets östra del med rtillgång till transportväg. 
Övriga verksamheter.

I diskussionerna i samband med upprättandet av planprogrammet har ett flertal olika typer 
av verksamheter föreslagits för området. Det handlar om sällanköpshandel som bilhandel 
och byggvaruhandel. Handel med begagnade varor och återvunnet byggmaterial (kopplat 
till kretsloppspark), förrådshotell m.m. Områdets läge med god tillgänglighet till såväl 
centrala Kungsbacka som större regionala transportleder och möjlighet till exponering gör 
det attraktivt för verksamheter med stort behov av transporter och logistik. Läget vid en av 
de stora infarterna till Kungsbacka ger goda möjligheter till exponering. Förutsättningarna 
kommer också att ändras i takt med att området byggs ut, att den södra etappen 
färdigställs och att ändrade resvanor och konsumtionsmönster i samhället i stort påverkar 
förutsättningarna. En hög grad av flexibilitet i planeringen är önskvärd för att området ska 
kunna utvecklas över tid.

Områdets struktur

Huvudprincipen är att området struktureras längs en huvudgata i nord-sydlig riktning 
kopplad till två infarter, den befintliga i anslutning till motet och en ny i anslutning till 
korsningen mellan Säröleden och Kobergsvägen. Längs områdets östra gräns föreslås en 
sekundär gata primärt avsedd för tung trafik. De två gatorna kopplas ihop i områdets norra 
del och längst i söder för att möjliggöra rundkörning. Lösningen gör att verksamheter 
med stort transportbehov kan lokaliseras längs det östra stråket medan huvudgatan är den 
primära angöringen för personbils- och cykeltrafik. 
Två varianter av huvudprincipen presenteras i programmet.  Variant A innebär att 
huvudgatan dras centralt i området med verksamhetskvarter på ömse sidor.  Variant B 
innebär att huvudgatan dras längs i väster inom mark som är svårexploaterad på grund av 
riskpåverkan från motorvägen. 
Variant A har fördelen att det blir nära till huvudgatan för all kvartersmark och alternativet 
lämpar sig bäst för verksamheter av måttlig storlek (upp till 20 000 kvadratmeter) Beroende 
på huvudgatans utformning blir tomternas djup på ömse sidor ca 100 meter. 
Variant B ger störst flexibilitet vad gäller form och storlek på de verksamhetsfastigheter som 
etableras i och med att programområdets hela bredd kan utnyttjas. Huvudgatans dragning i 
skyddszonen för farligt gods längs E6:an medför att verksamheternas entrésidor vänder sig 
åt väster och själva vägdragningen bidrar till en prydlig och enhetlig front mot motorvägen. 
Vägens utformning behöver studeras 
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Bebyggelseområden
Nedan beskrivs förutsättningarna för bebyggelse inom fem bebyggelseområden med delvis 
olika förutsättningar för innehåll och gestaltning. Siffrorna återfinns på programkartan på 
sid 13.
Bebyggelseområde 1, längs motorvägen.

Området ligger längs motorvägen i programområdets västra del.  Detta är den del av 
programområdet där påverkan från motorvägen är starkast både i form av störningar 
såsom buller och risk och i form av potential för exponering av verksamheterna.  I scenario 
A ligger verksamhetskvarteret orienterat mot öster och huvudgatan i områdets mitt där 
angöring och entréer finns.  Samtidigt är utformningen av fasader och ytor som vetter mot 
motorvägen viktig inte bara för den enskilda verksamhetens möjlighet till exponering utan 
också för intrycket av området som helhet i motorvägens skala och hastighet. Utformning av 
byggnader, friytor och fasader mot väster bör präglas av enkla och storskaliga volymer för att 
fungera i motorvägslandskapet. 

Bebyggelseområde 2 Längs Säröleden öster om motet. 

Området ligger längs infarten mot centrala Kungsbacka och anslutning till cykelbanan 
in mot centrum. Stråket österut in mot centrum är utpekat i FÖP:en som ett framtida 
förtätningsområde. Området är lämpligt för verksamheter med ett lite mindre ytbehov och 
stort behov av närhet till flöden av människor.  Fastighetsstorlekar på 2-5000 kvadratmeter 
kan vara aktuella. Gestaltningen av byggnaderna bör vara mer småskalig och detaljerad än i 
område 1 och ha en mer stadsmässig karaktär. 

Bebyggelseområde 3 Centralt i området

I den centrala delen finns förutsättningar för verksamheter med behov av stora ytor och 
tillgång till tunga transporter via det sekundära trafikstråket. Entréer för besökande och 
personal bör orienteras mot huvudgatan eller mot en enskild väg som utgår från denna. 
Det är viktigt att entrésituationer och utemiljöer i anslutning till gata utformas på ett 
välkomnande sätt för såväl gående som cyklister och bilister. 

Bebyggelseområde 4

Området ligger öster om det föreslagna stråket för tung trafik och omges i övrigt av 
utspränga branter om utgör avgränsning mot Kungsbackaskogens grönområde. Området har 
bedömts lämpligt för verksamheter som ger upphov till buller eller andra störningar och som 
har ett stort behov av tunga transporter. 

ETAPP 2

Området utgörs av våtmarken i söder som på sikt kan komma att omvandlas till 
verksamhetsmark. Området får troligen liknande förutsättningar som delområde 1 och 2.
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Trafik

E6/E20 och Säröleden
Programförslaget har anpassats efter den osäkerhet som råder kring trafikplatsens framtida 
utformning. I programmet föreslås en ny infart i anslutning till en ny cirkulationsplats 
i korsningen mellan Säröleden och Kobergsgatan samtidigt som den befintliga infarten 
bibehålls. Att ha två infarter till området möjliggör en större flexibilitet inför eventuella 
framtida förändringar av det övergripande trafiksystemet. 

Området har goda förutsättningar för cykelpendling både österut in mot Kungsbacka 
centrum och västerut mot Särö via den separata gång- och cykelbana som löper längs 
Särövägen södra sida och korsar motorvägen strax väster om programområdet. Inom området 
utformas den planerade huvudgatan med separat gång- och cykelbana för att ge området god 
tillgänglighet för gång- och cykeltrafik. 

Kollektivtrafik. 

I och med att antalet arbetsplatser ökar blir Klovstens betydelse som målpunkt större. En 
ny busshållplats i anslutning till området skulle öka tillgängligheten med kollektivtrafik. 
En placering längs Säröleden bör utredas någonstans på sträckan mellan östra och västra 
infarten. En sådan hållplats skulle förbättra områdets tillgänglighet med kollektivtrafik,  inte 
minst för arbetspendling från Kungsbacka centrum.  

Externa kopplingar
Tankar finns på en ny väg parallell med motorvägen som skulle koppla Klovstensområdet 
till området vid Onsalamotet i söder, eventuellt med anslutning till Gräskärrsområdet där 
planering pågår för utbyggnad av ett verksamhetsområde. Vägsträckningen studeras inte 
närmare i detta program, men en lämplig anslutning till det aktuella området skulle kunna 
uppnås genom att huvudgatan i framtiden förlängs söderut i samband med att Etapp 2 byggs 
ut. 

Parkering

Den pendelparkering som finns i områdets norra del fyller en viktig funktion och 
förslås utökas och få en ny placering i anslutning till västra infarten. Verksamheternas 
parkeringsbehov förutsätts lösas inom egen fastighet. 

Trafikstruktur

Gator

Huvudgatan föreslås utformas med 
en relativt bred sektion för att tillåta 
en separat cykelbana vid sidan av 
körbanan. Huvudgatans gestaltning är 
viktig för områdets identitet och bör 
studeras närmare vad gäller materialval, 
trädplantering belysning mm. 
Den sekundära gatan i områdets östra del 
föreslås få en enklare utformning. 
Gång- och cykel

Exempel på principsektion för huvudgata med separat 
gång- och cykelväg
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Direktiv till detaljplanen

Allmänt
•	 Detaljplaneläggning i två etapper, (två skilda planer) Den norra delen i närtid, södra 

delen i samband med att  den föreslagna deponin inom det området är färdigställd. 
•	 Högspänningsledningens framtida sträckning är oklar. Om ledningen finns kvar i eller 

i anslutning till planområdet ska erforderliga skyddsavstånd med hänsyn till elsäkerhet 
och elektromagnetiska fält utredas.

Gestaltningsfrågor
•	 Gestaltning av bebyggelse längs väg E6 och Säröleden studeras vidare i 

detaljplaneskedet. 
•	 Gestaltning av naturytor och gator med fokus på de gröna randområdena och 

huvudgatan studeras i detaljplaneskedet. Ett gestaltningsprogram för allmän plats kan 
vara aktuellt. 

•	 Möjlighet till samordnad skyltning mot motorvägen och gemensam orienteringsskylt   
vid infart bör studeras.

•	Bebyggelseområden

•	 En riskutredning med avseende på transporter av farligt gods på väg E6/E20 bör 
genomföras i detaljplaneskedet för att fastställa lämpligt avstånd till motorvägen för 
planerad bebyggelse. 

•	 Placering av bensinstation studeras utifrån gällande skyddsavstånd till annan planerad 
bebyggelse.

•	 Vid planläggning av bebyggelse nära väg E6/E20 behöver miljökvalitetsnormer för luft 
beaktas.

•	 De geotekniska förhållandena inom utfyllda områden efter avslutad utfyllnad bör 
utredas inför planläggning.

Trafik och parkering
•	 En trafikutredning bör tas fram i detaljplanearbetet för att studera områdets 

trafikalstring och  påverkan på väg E6 och Säröleden. Avstämning bör ske med 
pågående åtgärdsvalsstudie för stråket Varberg-Göteborg samt delutredning för väg 158. 
Förutsättningar för bättre tillgänglighet med kollektivtrafik och gång- och cykel bör 
vägas in. 

•	 Kapacitetsbehov behöver utredas för pendelparkeringen. 
•	 Placering av ny busshållplats i anslutning till programområdet utreds.

Teknisk försörjning

•	 Dagvattenhanteringen bör utredas i detaljplaneskedet både utifrån fördröjning 
och rening för att undvika negativ påverkan på slutrecipienten med hänsyn till 
miljökvalitetsnormen för vatten och Natura-2000 områden vid Stockaån/Stallviken. 
Eventuell möjlighet till samordning med åtgärder som vidtas enligt villkor för tillstånd 
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för den planerade deponiverksamheten i det södra området. 
•	 Behov av ny transformatorstation/ kopplingsstation utreds inom ramen för 

detaljplanarbetet.

Natur, kultur, landskapsbild 

•	 Utformning av naturområde längs väg E6 och Säröleden behöver studeras i detalj och 
kan samordnas med dagvattenlösning.

•	 Tillståndsansökan avseende deponi inom den södra delen av programområdet har 
lämnats in, avstämning mot tillståndsprocessen bör ske vid planläggning.

•	 Med hänsyn till den pågående/nyss avslutad deponiverksamheten bör undersökningar 
göras av mark, grund- och dagvatten för att bedöma påverkan från eventuella 
föroreningar.

Genomförande 
•	 Flytt av befintliga ledningar inom Ysby 2:25 bekostas av fastighetsägaren.
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Överväganden och konsekvenser

Miljökonsekvenser
Programförslaget innebär en påtaglig omvandling av området som helhet. Varken 
deponin eller Svarte Mosse med omgivningar bedöms ha några höga naturvärden och 
det har tidigare bedömts att området inte hyser några skyddsvärda arter. Utvidgningen av 
verksamhetsområdet innebär enbart en påverkan på lokala naturvärden. 
Förslaget innebär en förändrad landskapsbild, framför allt för personer som färdas på 
motorvägen. 
Området är till viss del redan ianspråktaget. En utökning av verksamhetsområdet bedöms 
vara bättre än att ny, opåverkad mark på annat håll i kommunen tas i anspråk. Områdets 
placering ger goda möjligheter att utnyttja befintlig infrastruktur och den centrala 
placeringen ger förutsättningar att begränsa trafikarbetet för verksamheter med stora 
logistikbehov.

Förenlighet med 3 och 4 kap miljöbalken

Området ingår inte i något riksintresseområde.
Åtgärder inom programområdet kan innebära en påverkan på dagvattenrecipienterna 
Stockaån och Stallviken, som hyser stora naturvärden. Stallviken, är i delen vid Stockaåns 
utlopp klassat som naturreservat, Natura 2000-område och riksintresse för naturmiljö och 
friluftsliv. Under förutsättning att dagvatten från verksamhetsområdet fördröjs och renas 
lokalt innan det släpps vidare bedöms ingen påtaglig påverkan på recipienten uppstå.

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten, 5 kap miljöbalken

MKN för vatten
Området avrinner till vattenförekomsterna Stockaån och Stallviken. För båda 
vattenförekomsterna gäller att de har måttlig ekologisk status med målet att uppnå god 
status 2027. Den kemiska statusen är god med undantag för kvicksilver och bromerade 
difenyletrar.
Under förutsättning att dagvatten från verksamhetsområdet fördröjs och renas lokalt innan 
det släpps vidare bedöms ingen påtaglig påverkan på recipienten uppstå. 
MKN för luft
Förslaget innebär att trafiken ökar lokalt när nya verksamheter etableras inom 
programområdet. Ökningen är måttlig i relation till trafiken på motorvägen och motet och 
med en god utformning av området bedöms ett genomförande av planen inte bidra till att 
MKN för luftkvalitet överskrids. 
Däremot behöver det fortsatt beaktas hur verksamhetsområdet påverkas av luftföroreningar 
från trafikleden. Enligt beräkningar som utförts av miljöförvaltningen i Göteborg 2012 
överskrids miljökvalitetsnormen för kvävedioxid på och i närheten av väg E6/E20:s vägbana. 
Områdets utformning med en obebyggd remsa närmast motorvägen kan bidra till att klara 
miljökvalitetsnormen för luft.
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Behovsbedömning

Kommunen har genomfört en behovsbedömning i vilken kriterierna i MKB-förordningens 
bilaga 4 särskilt beaktats. 
Syftet med programförslaget är att utveckla verksamhetsområdet med fler och nya 
verksamheter. Det är inte klarlagt vilka verksamheter som kan etablera sig inom området 
och vilken påverkan dessa kan innebära på miljö och människors hälsa och säkerhet. 
Utökningen av verksamhetsområdet i den norra delen kan dock förväntas innebära påverkan 
på vatten, landskapsbild, ökat buller och transportarbete samt hantering av farligt gods. 
Bedömningen är att denna påverkan inte blir betydande och att utan att frågorna kan 
hanteras i detaljplanen genom fortsatt utredning, utformning av planen och åtgärder vidtas 
som begränsar planens påverkan. Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning 
med miljökonsekvensbeskrivning inte behöver genomföras för planläggning av den norra 
delen av området. (Etapp 1)
Om området för utökad deponi ska planläggas finns risk för betydande miljöpåverkan, 
framför allt med hänsyn till påverkan på vatten och naturvärden. Detta område avses dock 
inte planläggas inom överskådlig framtid utan deponiverksamheten prövas i en separat 
tillståndsprocess enligt miljöbalken. Om/när deponiverksamheten i det södra området är 
avslutad bör en ny behovsbedömning göras inför planläggningen av det södra  området. 
(Etapp 2)

Ekonomiska konsekvenser          
Förslaget bidrar till att öka utbudet av mark för verksamheter i Kungsbacka. Möjligheten för 
en god ekonomisk utveckling stärks. 
Exploatörerna och kommunen får kostnader för iordningställande av mark samt i vissa fall 
flytt av ledningar. 
Kommunen får kostnader för drift och underhåll för allmän plats. 

Sociala konsekvenser
Förslaget innebär att nya arbetsplatser tillkommer med ett relativt centralt läge såväl i staden 
som i regionen. Det nya verksamhetsorådet får god tillgänglighet med gång och cykeltrafik. 
Förutsättningar finns även att underlätta arbetsresor med kollektivtrafik. 
Yt- och logistikkrävande verksamheter kan i viss mån flyttas ut från centrala Kungsbacka 
och därigenom bidra till att skapa förutsättningar för stadsutveckling genom förtätning med 
centrumfunktioner och bostäder i stadskärnan. 
Den befintliga förskolan försvinner från området. Nya lokaler för förskoleverksamhet tas 
fram i närområdet oberoende av detaljplaneläggning för Klovsten. 
Förslaget kan bidra till att skapa en tydligare och bättre gestaltad entré till Kungsbacka. 
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Genomförandefrågor
Markägoförhållanden

I programområdet för etapp 1 finns det tre större markägare. Kungsbacka kommun äger 
ca 62%, Transportcentrum i Kungsbacka AB eller dotterbolag äger ca 16% och Balder i 
Kungsbacka ca 22%.

Fastighet Ägare
Kungsbacka 2:17 Kungsbacka kommun
Del av Kungsbacka 2:2 Kungsbacka kommun
Ysby 1:12 Kungsbacka kommun 7/10 

Transportcentrum i Kungsbacka 
AB 3/10

Ysby 2:25 Balder i Kungsbacka AB
Ysby 3:26 Kungsbacka kommun

I etapp två är ägandet uppdelat på två fastighetsägare. Dessa två är Kungsbacka kommun 
och  Viavest AB eller koncernbolag.

Huvudmannaskap och anläggningar inom allmän plats

I kommande detaljplan föreslås kommunen bli huvudman för allmän plats inom kommande 
planområde. Detta innebär ett ansvar för utbyggnad och framtida drift av allmänna platser. 
Exempel på allmänna platser är gata, gång- och cykelväg, pendelparkering och naturmark. 
Trafikverket är huvudman för delar av Säröleden norr om programområdet. Kommunen är 
väghållare för Säröleden öster om motet och vidare in mot Kungsbacka stad..

Anläggningar inom kvartersmark

Området ska bebyggas med nya verksamhetslokaler. Det kommer att krävas att majoriteten 
av de befintliga byggnaderna i området rivs. Den exakta användningen är i behov av 
ytterligare utredning. Parkering hänförlig verksamheten ska ske inom kvartersmark. 
Utbyggnad inom kvartersmark utförs och bekostas av berörd fastighetsägare. Utöver 
byggnation av husen anlägger berörd fastighetsägare bl.a. körytor, parkering, ledningar och 
dagvattenanläggning inom kvartersmark.

Anläggningar utanför programområdet

Eventuella åtgärder på Säröleden samt Särömotet utförs i samråd och samarbete med 
Trafikverket. 

Fastighetsrättsliga frågor
I kommande detaljplan kommer kvartersmarken inom programområdet att successivt delas 
upp i mindre fastigheter. Fastighetsbildning, servitut och ledningsrätt kan till viss del 
behandlas parallellt med arbetet med detaljplanen.  

Servitut och ledningsrätt

En högspänningsledning korsar programområdet. Ledningen föreslås, i samarbete 
med ledningsägaren, få en ny sträckning. Den ledningsrätt som idag finns för 
högspänningsledningen behöver i samband med flytt omprövas.
I den norra delen av programområdet finns en kommunal VA-ledning. Den ledningsrätt 
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som idag finns för VA-ledning behöver i samband med flytt omprövas.
Det finns idag ett servitut som ger rätt till väg över Ysby 2:25. Detta servitut kommer i 
planläggningen att bli onyttigt då ny väg kommer att planläggas som allmän platsmark.  

Ekonomiska konsekvenser 
Fastighetsägarna kommer att belastas av kostnader hänförliga till utbyggnad av allmän plats 
inom programområdet. Dessa kostnader kommer att belasta fastighetsägarna baserat på 
deras ägarandel av programområdet.
Eventuella åtgärder kopplat till Säröleden och Särömotet som utförs i samarbete med 
Trafikverket belastar projektet i förhållande till varje fastighetsägares innehav.
Fastighetsägarna kommer att belastas av kostnader kopplat nödvändiga åtgärder som 
exempelvis flytt av ledningar, lantmäteriförrättningar, omprövning av ledningsrätter med 
mera. 
För att iordningställa den nya infarten till området kommer marken där det idag står en 
förskola behöva iordningsställas till mark lämplig för att anlägga en infartsväg. Denna 
kostnad hänförlig till iordningställandet av marken kommer att belasta projektet enligt 
ägarandelar. 

Avtal

Samarbetsavtal etapp 1

Ett samarbetsavtal för etapp 1 mellan Kungsbacka kommun, Balder i Kungsbacka 
AB och Transportcentrum i Kungsbacka AB är tecknat. Detta avtal ska ersättas av 
exploateringsavtal innan detaljplanen antas.
Detta avtal reglerar i stort de frågor som är nämnda ovan. Det behandlar punkter som 
utbyggnad av allmänna anläggningar, nödvändiga åtgärder som behövs för en kommande 
planläggning av etapp 1 etc. 
Ytterligare reglerar avtalet att mark som i planläggningen planläggs som allmän platsmark 
ska avstås utan ersättning och överföras genom fastighetsreglering till kommunal 
gatufastighet.  

Samarbetsavtal etapp 2

Ytterligare avtal finns med Transportcentrum i Kungsbacka AB, eller koncernbolag, att 
påbörja fyllnadsarbeten av Klovsten etapp 2. Arbeten med iordningsställande av etapp 2 
beräknas ta ca 10 år.

Kommande avtal

Kommunen avser att inför antagande av detaljplan teckna marköverlåtelseavtal med 
verksamhetsutövare. 
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Medverkande i programarbetet

I programarbetet har tjänstemän från berörda förvaltningar och Radar arkitektur och 
planering AB bidragit.
Inom ramen för programarbetet har två workshops genomförts med företrädare för berörda 
förvaltningar och fastighetsägare. 
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