Detaljplan för infrastruktur inom Varla 2:198 och
Varla 12:67
Samråd 8 juni – 29 juni

Eller skicka till:
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se
eller
Samhällsbyggnadskontoret
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen
om du inte lämnar skriftliga synpunkter under
samråd eller granskning.

Detaljplaneprocessen
När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process med syfte att säkra insyn för berörda, få fram
ett bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.

Samråd

Under samrådet har du möjlighet att lämna synpunkter på
detaljplaneförslaget. Inkomna synpunkter används som
underlag och för att bearbeta planförslaget om det finns
skäl för ändringar.

Granskning

Politiken antar det färdigbearbetade förslaget. Efter antagande har de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda rätt att inom tre veckor överklaga detaljplanen.

Laga kraft

Tidigast tre veckor efter det att politiken har antagit detaljplanen vinner den laga kraft. Då är det inte längre
möjligt att överklaga den.

Scanna QR-koden
och läs mer på
projektets websida!

Detaljplanens innebörd
Ett genomförande av detaljplanen innebär att
Varlavägen breddas med två körfält, ett i vardera
färdriktning. I den norra delen kommer breddningen ske på vardera sida om befintlig väg. Söder
om korsningen Stora Bäcksleden - Varlavägen
kommer breddnnigen ske på den östra sidan om
vägen med hänsyn till befintliga bostäder ävster
om vägen. Då vägen redan i dagsläget genererar
buller vilket skapar olägenheter för boende i närområdet möjliggör detaljplanen även för ett bullerskydd.
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Orienteringskarta

När detaljplanen är genomförd kommer framkomligheten för fordonstrafik att förbättras. På
sikt kan förbättringen dock leda till vad som
kallas inducerad trafik, det vill säga att än fler
väljer att nyttja vägen på grund av minskad
uppoffring då vägens kapacitet ökar. Förbättrad
kapacitet innebär i sig nyttor för samhället och
trafikanter. Problemet på sikt är dock att trafiken
ökar än mer utöver vad som beror på befolkningstillväxt och ökat ekonomiskt utrymme. Det
innebär även att funktionen och den kapacitet
som en breddning avser att bidra med inte bibehålls på sikt.
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Här finns planförslaget!

• kungsbacka.se/aktuellaprojekt
• Stadshusets entré
Kontakta gärna:
Björn Vikström, planarkitekt
bjorn.vikstrom@kungsbacka.se 0300 83 50 13
Lisa Carlsson, mark- och exploateringsingenjör.
lisa.carlsson2@kungsbacka.se 0300 xx xx xx
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Antagande

Som en första del i arbetet togs en detaljplan fram
för cirkulationsplatsen Varlavägen-Arendalsleden.
Detaljplanen vann laga kraft år 2019 och cirkulationsplatsen färdigställdes under år 2020. Syftet
med etapp två, vilket omfattar denna detaljplan,
är att möjliggöra för en breddning av Varlavägen
från korsningen Arendalsleden ned till korsningen
Tölö tvärled. En breddning av vägen kommer leda
till en bättre trafiksituation eftersom vägen kommer kunna hantera en större mängd än i dagsläget.
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Under granskningen visar vi upp det bearbetade detaljplaneförslaget och du har återigen möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Det här är sista möjligheten
att tycka till om förslaget.

Bakgrund
Byggnadsnämnden beslutade år 2018 att ge Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram
förslag till detaljplan för korsningen Varlavägen-Arendalsleden samt för del av Varlavägen,
från Arendalsleden fram till Tölö Tvärled.
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Lämna dina synpunkter via vår e-tjänst:
www.kungsbacka.se/aktuellaprojekt
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Nu kan du lämna synpunkter på detaljplan för
infrastruktur inom Varla 2:198 och Varla 12:67.
Senast 29 juni 2021 vill vi ha dina synpunkter.
Kom ihåg att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning.

Kullavik
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Välkommen med synpunkter!

Varlavägen utgör en länk i den inre ringleden i Kungsbacka och leder trafik
söderut till centrum och norrut till E6:an.
I och med dess funktion hanterar Varlavägen stora mängder trafik och är
därmed av stor vikt för det lokala vägnätet. Då Kungsbacka är en snabbt växande stad behöver vägnätet i takt med
stadens expansion förbättras och för att
hantera framtida trafikmängder behöver
Varlavägen breddas.
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