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Sammanfattning av planförslaget
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av verksamhetsområde i ett skyltläge
längs med E6:an. Detaljplanens syfte är även att skapa ett verksamhetsområde som inte
påverkar närboenden negativt utan snarare i en positiv bemärkelse i form av utformning och
gestaltning. Platsen ligger mellan E6:an och ett bostadsområde och består idag av obrukad
jordbruksmark. Området omfattar cirka fyra hektar och kommunen är den största fastighetsägaren.

Planområdet är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad som mark
för företag. Som en del av arbetet för att utreda förutsättningarna för området har kommunen sedan tidigare tagit fram ett planprogram. I planprogrammet undersökte kommunen
förutsättningarna för ett verksamhetsområde på platsen och kom fram till att dessa var
goda. Därför valde kommunstyrelsen att ge byggnadsnämnden i uppdrag år 2018 att ta fram
förslag till detaljplan för området.
Detaljplanen möjliggör för verksamheter utom handel
med skrymmande varor. Exempel på skrymmande
varor är vit- och byggvaror och möbler. Däremot tillåts
handel med varor producerade inom området. Totalt
kommer det vara möjligt att uppföra verksamheter med
en byggnadsarea på cirka 20 000 kvadratmeter. Byggnader kommer maximalt få en nockhöjd, det vill säga
takkonstruktionens högsta del, på 12 meter. I norra
delen kommer en infart till området uppföras. Utöver
nämnd infart kommer det vara möjligt att anlägga fler
infarter beroende på hur området fastighetsindelas.
Längs med Stora Bäcksleden finns planer på att uppföra
en trädrad för att på så vis mjuka upp upplevelsen av
verksamhetsområdet. I den norra delen av planområdet
kommer någon typ av dagvattenanläggning, exempelvis
damm eller magasin, att anläggas för att hantera dagvatten från planområdet.
Ett genomförande av detaljplanen kommer leda till
ökad trafik på Stora Bäcksleden vilket innebär ökat
buller för närboende. Enligt genomförd bullerutredning kommer buller från E6:an minska då ett utbyggt
område fungerar som en barriär mellan E6:an och
närliggande bostäder. Utredningen visar att ett utbyggt
område år 2040 leder till att bullret minskar med 2-4
dBA jämfört med om området inte byggs ut.

Med anledning av att planområdet är utpekat i kommunens fördjupade översiktsplan för Kungsbacka stad
gör kommunen bedömningen att det är motiverat att
Illustrationskarta som
ianspråkta jordbruksmark. Vidare bör man ta hänsyn
visar möjlig exploatering.
till jordbruksmarkens läge, det vill säga inklämd mellan
E6:an och ett bostadsområde. Således saknar den koppling till övrig jordbruksmark och att
iordningställa marken för att återigen brukas är inte ekonomiskt försvarbart.
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Planprocessen
Vad är en detaljplan?
En detaljplan är juridiskt bindande och regleras i Plan- och bygglagen, PBL kap 4. Detaljplanen reglerar markanvändningen för ett avgränsat område och kan omfatta ett större
kvarter, några eller enstaka fastigheter. Detaljplanen reglerar till exempel om marken ska användas till bostäder, industri eller kontor. Den kan också reglera var gator ska anläggas, hur
höga byggnaderna får vara och hur stor del av fastigheten som får bebyggas. När kommunen
tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process med syfte att säkra insyn för
berörda, få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.
Hur tas en detaljplan fram?

Processen med att ta fram en detaljplan inleds oftast med att en markägare eller någon annan ansöker om planbesked hos kommunen, även kommunen kan skicka in en planbeskedsansökan. Om kommunen lämnar ett positivt planbesked inleds därefter ett planarbete. En
planprocess kan bedrivas på ett antal olika sätt som i plan- och bygglagen kallas för förfaranden som reglerar vilka steg som ska ingå i detaljplaneprocessen. Det vanligaste är standardförfarande, vid planer som är särskilt omfattande eller av stort intresse för allmänheten
används ett utökat förfarande. Om en plan tvärtom är av begränsad omfattning och inte
berör särskilt många kan ett begränsat förfarande användas.
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Detaljplaneprocessens olika steg
Detaljplaneprocessen regleras i plan och bygglagen, PBL och innefattar ett antal steg innan
en detaljplan kan antas, se nedan för beskrivning inom varje steg i processen (samråd,
granskning, antagande och laga kraft). 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 byggnadsnämnden, BN eller kommunfullmäktige,
KF. Detaljplaneprocessen tar olika lång tid men oftast cirka 1,5 - 2 år efter det att byggnadsnämnden, BN tar beslut om att upprätta ny detaljplan.
Texten nedan beskriver ett standardförfarande.
Samråd

När kommunen tagit fram ett första utkast på detaljplanen skickas den ut på samråd.
Samrådet är en första remissrunda där berörda myndigheter, fastighetsägare och enskilda
med flera ges möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter. De personer som anses
vara direkt berörda av planförslaget kallas sakägare och får ett utskick med information om
planarbetet. Syftet är att ge möjlighet till insyn och påverkan under planprocessen och bidra
till ett bättre underlag i planarbetet. Under tiden som samrådet pågår har du möjlighet att
skicka in skriftliga synpunkter på planförslaget. Efter samrådet sammanställs de synpunkter
som inkommit.
Granskning

Efter samrådet arbetar kommunen vidare med förslaget och gör eventuella ändringar
utefter inkomna synpunkter från samrådet. Därefter skickas planförslaget ut på granskning. Granskningen är en andra remissrunda där berörda myndigheter, fastighetsägare och
enskilda med flera återigen får möjlighet att ta del av kommunens slutgiltiga förslag.
Antagande

Efter granskningen sammanställs återigen inkomna synpunkter och mindre ändringar kan
göras på detaljplaneförslaget utifrån de synpunkter som inkommit. När synpunkterna är
sammanställda och eventuellt mindre revideringar gjorts på förslaget tar politikerna beslutet
om att anta det färdigbearbetade detaljplaneförslaget.
Laga kraft

Efter beslut om antagande följer en period på tre veckor innan detaljplanen vinner laga kraft.
Tidigast tre veckor efter det att politiken har antagit detaljplanen vinner den laga kraft och
börjar gälla, förutsatt att ingen har överklagat detaljplanen. Om man har lämnat synpunkter
under processen som man upplever inte blivit tillgodosedda kan man inom denna tre veckors
period överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen till mark- och miljödomstolen för
en rättslig prövning.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen gav 2009-02-24, § 41, kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utarbeta förslag till planprogram för det nya företagsområdet ”Västra Varla”. Arbetet pausades
under markförhandlingarna och återupptogs för omarbetning hösten 2016 och fastställdes
2018.

Uppdrag
Kommunstyrelsen beslutade i maj 2018 att hemställa hos byggnadsnämnden att ta fram en
detaljplan för området. Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2018-10-03 §388 att
uppdra åt förvaltningen att upprätta detaljplan för Fastighet Varla 2:198 med flera, i Kungsbacka.

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av verksamhetsområde i ett skyltläge
längs med E6:an. Detaljplanens syfte är även att skapa ett verksamhetsområde som inte
påverkar närboenden negativt utan snarare i en positiv bemärkelse i form av utformning och
gestaltning.

Läge, areal och markägoförhållanden
Planområdet ligger mellan E6:an och norra delen av Kungsbacka stad. Planområdet är omgärdat av E6:an i väster och ett verksamhetsområde i norr. Öster om planområdet ligger ett
bostadsområde och i söder ligger en friliggande villa. Planområdet består i dag av ej brukad
jordbruksmark på cirka 3,7 hektar och ägs av Kungsbacka kommun och privata fastighetsägare.

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer

Fastigheterna ligger inom utvecklingsområdet för Kungsbacka stad i kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2006. I den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad är området utpekat för utbyggnad för företag och service. I den fördjupade översiktsplanen beskrivs ett utbyggt området kunna bidra till en dämpande inverkan på bullret
från E6 för bakomliggande bostäder.
Planprogram

Det avsedda området har tidigare utretts i planprogram för Västra Varla med syftet att se över förutsättningarna för att utveckla ett verksamhetsområde.
Planprogrammet Västra Varla godkändes av kommunstyrelsen 2018-05-29 §128. I planprogrammet finns
en sammanfattning inför detaljplanering och beskriver
bland annat att en omsorgsfull gestaltning är viktigt
och att bullerreducerande åtgärder bör föreslås.

Omfattning av planområdet.
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Detaljplaner

Planområdet omfattas av en gällande detaljplan i dess östra delar, vilken beskriver området
som park. I norr och öster gränsar området till gällande detaljplaner för verksamheter respektive villabebyggelse. Övriga delar av planområdet är ej detaljplanelagt.

Förutsättningar och förändringar
Natur
Mark och vegetation

Planområdet utgörs av igenvuxen jordbruksmark. I samband med utbyggnaden av E6:an på
1970-talet bildades en barriär mellan jordbruksmarken på andra sidan motorvägen, vilket
har medfört att jordbruksmark har legat obrukad och vuxit igen. Området domineras i
dag av högvuxen gräsvegetation med enstaka yngre träd och buskar. I den västra delen av
planområdet löper flera delvis igenväxta diken som har Hallabäcken som recipient. Utanför
planområdets västra del ligger en gräsbevuxen bullerskyddsvall som löper längs med stora
delar av planområdet.
Landskapsbild och rekreation

Planområdet har tidigare varit en del av ett öppet odlingslandskap men består i dag av
obrukad jordbruksmark och är igenväxt med diverse vegetation. Landskapsbilden karaktäriseras i dag främst av E6:an och av den befintliga bebyggelsen som omgärdar planområdet.
Området i sig har inga större värden beträffande landskapsbilden då marken får anses vara
fragmenterad från övriga delar av jordbrukslandskapet.

Området hyser begränsade förutsättningar för friluftsliv i egenskap av bullerstörd och sank
ej brukad jordbruksmark. Närmaste belägna rekreationsområde är Varlaberg cirka 300 meter
sydost om detaljplaneområdet, vilket utgör ett större skogsområde med ett relativt rikt stignät.

Planområdet sett norrifrån				
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Planområdet sett söderifrån

Planförslag

Planförslaget innebär att ej brukad jordbruksmark tas i anspråk för att möjliggöra för
verksamheter. Landskapsbildens karaktär kommer ändras då planförslaget möjliggöra för
exploatering av en idag obebyggd yta. Vidare görs bedömningen att planförslaget kompletterar nuvarande landskapsbild då förslaget möjliggör en utbyggnad av verksamheter och
tillhörande kontor intill ett redan befintligt verksamhetsområde och därigenom skapar en
enhetlighet mot E6:an.
Förorenad mark

Planområdet har inga kända markföroreningar, (varken) i Länsstyrelsens MIFO-databas
eller hos förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd i Kungsbacka.
Radon

Enligt kommunens kartdatabas ligger planområdet inom lågriskområde för radon. Enligt
den geotekniska utredningen, Norconsult 2009-12-22, bedöms inte området som något
riskområde ur radonsynpunkt på grund av de stora lermäktigheterna.
Fornlämningar

Inom planområdet finns enligt Riksantikvarieämbetets databas fornsök en kulturhistorisk
lämning i form av en fyndplats för flinta och boplatsmaterial i dess sydöstra del. En tidigare
boplats låg strax väster om programområdet, där E6:an går idag, men denna togs bort utan
att undersökas. Vid genomförd arkeologisk utredning i området 1988-05-01 påträffades
endast ett flintavslag och i övrigt inget av arkeologiskt intresse. En senare utredning genomfördes 2009-09-09 inom området för fyndplatsen och man konstaterade då att inga fler
undersökningar krävs.
Planförslag

Enligt tidigare utförda utredningar finns det ingen anledning att genomföra ytterligare
arkeologiska utredningar. Planförslaget bedöms således inte påverkas av fornlämningar som
kräver vidare utredningar. Om fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska
arbetet avbrytas och omedelbart anmälas till länsstyrelsen.
Geotekniska förhållanden

I samband med framtagande av planprogram togs en geoteknisk utredning fram (Norconsult
2009-12-22) och under planarbetet har en kompletterande geoteknisk utredning har tagits
fram (Sweco 2021-12-29). Jordlagren inom hela området består av lera med en mäktighet av
cirka 10-20 meter. Marknivån varierar från söder till norr. I södra delarna av planområdet
ligger marknivån på cirka +12 meter för att sedan slutta ned mot de norra delarna till en
marknivå på cirka +5 meter. Grundvattennivån bedöms ligga i anslutning till markytan eller
strax under för den norra och mellersta delarna av området. Allra längst i söder kan grundvattenytan ligga något lägre i förhållande till markytan än resterande området.
Enligt de geotekniska utredningarna bedöms inga stabilitetsproblem råda. I samtliga beräknade sektioner är säkerhet mot brott inom planområdet erforderlig (Sweco 2021-12-29).
Vid för projektering kommer ytterligare stabilitetsutredningar att krävas beroende på olika
lastfall med mera.

En bullerskyddsvall ligger i anslutning till planområdets västra sida. Stabiliteten hos hela
bullerskyddsvallen har tidigare kontrollerats i en utredning vilken anses som fullgod, vilket
även bekräftades i utredning utförd av Sweco (2021-12-29). För schaktning inom 0-10 meter
i anslutning till tryckbanken/bullerskyddsvallen ska ytterligare beräkningar göras i delproPlanbeskrivning 9

jekteringen för att säkerställa tryckbanken/bullerskyddsvallen ej riskerar att skadas. Detta
gäller ej för del av bullerskyddsvall som viker av in i planområdet då denna inte har en funktion som tryckbank mot E6. Större ledningsstråk eller djupare schakter rekommenderas inte
att läggas parallellt med dikt an tryckbanken. Däremot är grundare schakter möjligt.

Föreslagen dagvattendamm i den norra delen anses vara genomförbar utifrån den geotekniska utredningen (Sweco 2021-12-29). I samband med delprojektering kan djup och avstånd
mellan dammen och Trafikverkets anläggning behöva undersökas.

I den norra delen är gyttjan/leran normalkonsoliderad, för nuvarande grundvattenförhållanden (Norconsult 2009-12-22). All lastökning innebär att stora tidbundna sättningar kommer
utbildas. Södra delen bedöms som mindre sättningskänsligt. Krypsättningar utbildas i lera
vid cirka 80% av förkonsolideringstrycket vilket medför att sättningar kan börja genereras
för en last som är mindre än den som leran är överkonsoliderad för.
Det bör hållas i åtanke att gyttjans/lerans skjuvhållfasthet är låg vilket kan medföra lokala
stabilitetsproblem vid till exempel schaktning eller hög uppfyllnad.

Enligt utredningen bedöms att södra delen klarar en lastökning på cirka 10 kPa utan att betydande sättningar uppkommer (Norconsult/Sweco 2009-12-22/2021-12-29). I norr bedöms
stora sättningar utvecklas direkt vid en lastökning (10-20 kPA).

Grundläggning av planerade byggnader och övriga anläggningar inom planområdet rekommenderas att utföras med pålar (Norconsult/Sweco 2009-12-22/2021-12-29). Fyllnadsmassor kan behöva lastkompenseras med exempelvis lättfyllnad för att minska sättningar, främst
i områdets norra del.
Planförslag

Rekommendationerna i de geotekniska utredningarna ska följas.

Social hållbarhet - nulägesanalys

10 Planbeskrivning

Mångfald

I nuläget består planområdet av igenvuxen jordbruksmark vilket innebär att det inte finns
någon mångfald beträffande befolkning inom planområdet. Lyfter man blicken och ser ut
över angränsande områden består dessa av villakvarter och ett verksamhetsområde samt
ett skogsparti på andra sidan E6. Verksamhetsområdet består främst av företag med liten
kundhanteringar och kontor. I samma område finns en skola för fordonsutbildning samt en
vuxenskola. Framöver kommer även området att kompletteras med en padelanläggning.
Vardagsliv

Planområdet är beläget i den västra delen av Kungsbacka och är väl integrerat med övriga
delar av staden och kommunen genom både vägnät och gång- och cykelvägnät. I dess närhet
ligger naturområdena Varlaberg och Sandsjöbacka, där den förstnämnda erbjuder ett relativt
tätt nätverk av gångstigar medan den sistnämna är ett större naturreservat med stora naturvärden. Vidare ligger en idrottsplats på andra sidan av E6:an med flertalet fotbollsplaner. I
egenskap med ett välutbyggt kommunikationsnät och relativ närhet till rekreationsområden
samt centrala delar av Kungsbacka finns det goda möjligheter till ett välfungerande vardagsliv för både barn och vuxna.
Trygghet

Planområdet är i dag en öde yta och är relativt obevakat. Bostadskvarteret som angränsar
till området skulle kunna ha en trygghetsingivande effekt men då dessa kvarter till stora
delar är avskärmade med vegetation har de ingen direkt uppsikt över området. Trafiken som
trafikerar intilliggande väg utgörs främst av boende i de närliggande bostadskvarteret samt
av trafikanter som nyttjar Gröningevägen. Således kan man uppskatta att området är relativt
folktomt under stora delar av dagens ljusa timmar och sena kvällar. Det finns inga naturliga
målpunkter i närområdet varför det även är sannolikt att det inte är något större folkliv längs
med vägen som angränsar till planområdet.
Mobilitet

Ur mobiltetssynpunkt har planområdet god tillgängligt då det är möjligt att ta sig till platsen, vare sig man färdas med bil, kollektivtrafik eller via gång och cykel. Infrastrukturen
är redan väl utbyggd kring planområdet vilket gör att det finns goda förutsättningar för en
exploatering. Det finns däremot inga direkta målpunkter i närheten av planområdet och gör
platsen ur den aspekten avskärmad från övriga delar av Kungsbacka. Ur ett barnperspektiv
är det dock svårt att ta sig över Stora Bäcksleden på ett trafiksäkert sätt och vidare till exempelvis idrottsplatsen på andra sidan E6. I nuläget finns endast en trafiksäker överfart vid
korsningen Stora Bäcksleden - Energigatan.
Samvaro

Planområdet fyller i dagsläget ingen funktion och har heller ingen tydlig koppling, varken
till närområdet eller Kungsbacka i stort. Spontant kan den stora ytan som planområdet utgör
uppfattas inbjuda till fantasirik lek för barn, men så är inte fallet då ytan är väldigt lerig och
därmed även svårbeträdd.

Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse

Planområdet är i sin helhet obebyggt och består i dag av igenvuxen jordbruksmark. Norr om
planområdet finns ett sammanhängande verksamhetsområde som sträcker sig från E6:an
bort till Göteborgsvägen. Österut finns bostadsbebyggelse i form av villor. Söder om planområdet finns en enskild villa.
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Kulturhistoria

Platsen som planområdet utgör har tidigare använts som jordbruksmark. I takt med utbyggnaden av E6:an och tätortens utveckling har området blivit allt mer avskuret från tidigare
öppna jordbruksmarker. Jordbruksmarken har uppskattningsvis inte brukats sedan slutet av
1970-talet. Enligt Riksantikvarieämbetets databas Fornsök finns en kulturhistorisk lämning
i form av en fyndplats för flinta och boplatsmaterial i planområdets sydöstra del. En tidigare
boplats låg strax väster om planområdet, där E6:an går i dag.
Kommersiell och kommunal service

Norr om planområdet finns ett befintligt verksamhetsområde som planlades år 1977 och
som i dag är fullt utbyggt. Det finns i dag ett behov av att tillskapa fler verksamhetsområden
i närhet av Kungsbacka stad och med planområdets närhet till befintligt verksamhetsområde
får en utbyggnad ses som en naturlig följd då marken idag inte fyller något större syfte.
Planförslag

Planförslaget innebär att det befintliga och kommande behovet av tätortsnära verksamhetsområden delvis tillgodoses då förslaget möjliggör en expansion av befintligt verksamhetsområde. Vidare ger ett centrumnära verksamhetsområde förutsättningar för ett mer hållbart
resande.
Nya bebyggelsens placering och utformning

Området planeras för att bebyggelse avsedd för verksamheter utom handel med skrymmande varor. Exempel på verksamheter är lager, tillverkning och serviceverksamhet. Med
skrymmande varor menas vit- och byggvaror samt möbler med mera.

Med dess goda läge intill E6:an ger planförslaget möjlighet till verksamheter som efterfrågar
bra skyltläge samt goda kommunikationer. Vidare ställer platsen krav på gestaltningen då
den i väster gränsar mot E6:an och i öster mot ett bostadsområde. Ny bebyggelse behöver ta
hänsyn till E6:ans funktion som transportled för farligt gods.
En sol- och volymstudie (Abako 2020-12-17) har tagits fram för att undersöka hur kommande exploatering kan komma att påverka bostadsområdet i öster. Utredningen utgick från
en maximal nockhöjd på 16 respektive 12 meter och maximal utnyttjandegrad. Utredningen visar att bostäder i första raden påverkas av skuggning medan bostäder i andra och tredje
raden inte påverkas i lika hög utsträckning. Uitfrån framtagen modell som utredningen
baseras på har nya solstudier utförts med en maximal nockhöjd om 12 meter. Bostäder i
den första raden påverkas vid kl. 18.00 den 20:e mars. Vid kl. 20.00 den 24:e juni påverkas
främst trädgårdar av skuggning och endast ett fåtal bostäder.

Skuggning den 20:e mars kl
18.00 enligt planförslag.
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Skuggning den 24:e juni kl
18.00 enligt planförslag

Skuggning den 24:e juni kl
20.00 enligt planförslag

Planförslag

Bebyggelse kommer kunna uppföras med en maximal nockhöjd om 12 meter. Tekniska
utrymmen likt ventilation och liknande räknas inte in i nockhöjden.

Med hänsyn till E6:an och dess funktion som transportled för farligt gods får byggnader
inte placeras närmare än 30 meter från E6:an. Bebyggelse som placeras inom 30 - 50 meter
från E6:an ska utformas med högt placerade luftintag som vetter bort från E6:an, det vill
säga mot öster. Detsamma gäller för entréer och inlastning till byggnaderna. Vidare ska
bebyggelse inom 30-50 meter från E6:an uppföras i brandtåligt material.

Utformningen av skyltning ska ske med hänsyn till de boende i närområdet och de förbipasserande trafikanterna på E6:an. Exempelvis ska skyltning med belysning inte få lysa mer än
nödvändigt och påverka trafikanter på E6:an och boenden negativt. I övrigt ska Kungsbacka
kommuns skyltprogram följas.

Byggnader ska ges en omsorgsfull gestaltning med hänsyn till planområdets läge intill E6
och bostadsområde. Det är viktigt att utforma bebyggelsen noggrant mot E6:an samt bostäderna för att undvika att slutna fasader och upplevda baksidor skapas. Därför bör upplag och
inlastning placeras på ett omsorgsfullt sätt och om möjligt skärmas av. Även slutna fasader
mot Stora Bäcksleden bör undvikas för att undvika att området upplevs som otryggt samt
för att öka möjligheten för uppsikt. Därför ska huvudentréer till byggnader vara placerade
mot bostadsområdet för att skapa levande fasader och bidra med fler människor i rörelse mot
bostadsområdet.

Gator och trafik
Biltrafik

Planområdet nås via Stora Bäcksleden vilket ger ett bra transportläge utifrån närheten till
E6:an och centrala Kungsbacka. Kungsbacka kommun är väghållare för Stora Bäcksleden
vilken anses vara väl dimensionerad för kommande exploatering.

De verksamheter som föreslås etableras inom planområdet innebär en trafikökning till
området. I planpgrogrammet bedömdes kommande exploatering inom planområdet alstra
1000 - 3000 fordon/årsdygn. En analys med Trafikverkets trafikalstringsverktyg pekar mot
att årsdygnstrafiken kommer att öka med cirka 1 800 inklusive nyttotrafik. Analysen är
gjord med att antagandet om en markanvändning där 16 200 BTA utgörs av småindustri
och 3 600 BTA av kontor. Andelen tung trafik bedöms utgöra cirka 5 procent av den totala
trafikalstringen.
I samband med detaljplanen har en trafikutredning (Afry 2020-06-12) tagits fram för att
undersöka exploateringens påverkan på cirkulationsplats Varlavägen - Stora Bäcksleden.
Samtliga tillfarter i cirkulationsplatsen uppfyller önskvärd servicenivå enligt Vägar och
gators utformning (Trafikverket) i nuläget. Högsta belastningen är på Stora Bäcksleden där
belastningsgraden hamnar på godtagbar servicenivå för prognosåret 2040.
Resultatet är att framkomligheten blir godtagbar i cirkulationsplatsen med 22 % trafikökning (prognosår 2040) men inte mycket mer än det. Med endast 5 % ökning av prognosår
2040 är servicenivån på Stora Bäcksleden ej godtagbar.

Huvudproblemet är framkomligheten från Stora Bäcksleden och om trafikflödet ökas mycket i den tillfarten rekommenderas det att tänka på åtgärder i cirkulationsplatsen. Liknande
lösning som högersvängen från Varlavägen (N) kan vara en lösning för att ha bättre framkomlig för Stora Bäcksleden, men det behöver analyseras ytterligare. Analysen visar inte på
några kapacitetsproblem på Varlavägen.
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Eventuella köer under maxtimme bedöms aldrig bli så långa att de kommer att påverka
trafiken vid det norra motet utmed väg E6. Det ökade transportbehovet till följd av förväntade exploatering inom planområdet bedöms därmed inte påverka framkomligheten på det
statliga vägnätet.
Gång- och cykeltrafik

Inom planområdets östra del finns en gång och cykelväg som löper längs med Stora Bäcksleden och som kopplar samman området med Gröningevägen i söder. Från planområde till
Kungsbacka station och Hede station är det ungefär en halvtimmes promenad eller cirka 15
minuter med cykel.
Kollektivtrafik

Busshållplats för kollektivtrafik finns längs med Stora Bäcksleden i anslutning till området.
Där passerar linje 1 som går till Hede station och till centrala Kungsbacka. Vid högtrafik
går bussarna med en halvtimmes intervall.
Parkering

Behovet av parkeringsplatser för verksamheter är beroende av vilken typ av verksamhet
som etableras då vissa verksamheter är mer besöksintensiva än andra. Exempelvis skiljer
sig parkeringsbehovet för verksamhet med ett större kontor från en verksamhet med inget
kontor. Ett parkeringstal riskerar därför att låsa framtida verksamma inom planområdet till
ett parkeringstal som är för högt gentemot verksamhetens faktiska behov.

Kungsbacka kommun har en antagen parkeringsstrategi för Kungsbacka stad. I parkeringsstrategin finns vägledning gällande parkeringstal. Parkeringstalet är beroende av vilken typ
av verksamhet som etableras samt den sammanvägda tillgängligheten till området.
Planförslag

Planområdet föreslås angöras via infarter längs med Stora Bäcksleden vilken uppskattas ha
en god kapacitet. Enligt planförslaget ska en infart placera i den norra delen av planområdet
med tillhörande vändplats. Vändplatsen behövs för att möjliggöra vändning av fordon.
Vilka typer och hur många verksamheter som kommer etablera sig inom planområdet är
ännu inte klarlagt. Därför har större delen av planområdets östra gräns fått användningen
GATA. Genom att planlägga ytan som GATA får planen en större flexibilitet då infarter
kan tillskapas beroende på eventuell fastighetsindelning. Delar av sträckan har försetts med
ett utfartsförbud med tanke på befintlig busshållplats samt för att förhindra antalet korsningspunkter över gång- och cykelbanan.

Tanken är således inte att det ska tillskapas en parallellgata till Stora Bäcksleden. Större
delen av användningen GATA som löper längs med den östra plangränsen ska istället förses
med en grönremsa och allé, se tillhörande illustrationskarta.

Befintlig gång- och cykelväg inrymms inom användningen GATA i plankartan med tanke
på kommande in- och utfarter från området. Gång- och cykelvägen kommer fortsatt vara
kvar och ha samma placering som i dagsläget. Hänsyn ska tas till gång- och cykelvägen vid
placering av infart till nytt verksamhetsområde och antalet infarter ska därför begränsas och
passager ska hastighetssäkras.
Parkeringsplatser ska tillhandahållas inom den egna fastigheten. För planområdet finns
inget utpekat parkeringstal med hänsyn till att behovet av parkering är kopplat till verksamheter som etableras inom fastigheten. Kungsbacka kommuns parkeringsstrategi ska därför
tillämpas vid ansökan om bygglov. Cykelparkering bör utföras med väderskydd.
14 Planbeskrivning

Friytor och rekreation
Planförslag

Delar av den norra och södra delen kommer fortsättningsvis vara naturmark. I den norra
delen möjliggörs för en dagvattenanläggning. Vidare föreslås det att en allé planteras utmed
Stora Bäcksleden för att mjuka upp upplevelsen av verksamhetsområdet. Då befintliga diken
inom planområdet bedöms omfattas av biotopskydd ska en ansökan om dispens för biotopskydd lämnas in till länsstyrelsen i Halland.

Teknisk försörjning
Dagvatten

I dagsläget finns inga dagvattenledningar inom planområdet, utan det avvattnas idag via
öppna diken. Till planområdet rinner även dagvatten från intilliggande områden i söder. Dagvatten från planområdet avleds i nordlig riktning mot recipienten Hallabäcken,
som i sin tur mynnar ut i Kungsbackaån ca 1 km öster om planområdet. Slutrecipient är
Kungsbackafjorden. Hallabäcken ingår i ett dikningsföretag som anger att avrinning till
dikningsföretaget ska dimensioneras till 2 l/s per hektar. Intilliggande bostads- och verksamhetsområden är anslutna till det kommunala dagvattensystemet som också mynnar ut i
Hallabäcken. Då området utgörs av täta lerjordar är möjligheterna till infiltration av dagvatten begränsad.
Planförslag

Planförslaget möjliggör en utbyggnad av ett verksamhetsområde och det innebär en ökning
av hårdgjorda ytor i området, vilket medför både en snabbare avrinning till recipienterna och
ett förändrat föroreningsinnehåll.
Utsläppen av kväve är normalt större från jordbruksmark
än från motsvarande yta med bebyggelse medan utsläppen av fosfor via dagvatten är i samma storleksordning
som utsläppen från jordbruksmark.

För att fördröja dagvatten så nära källan som möjligt
bör omhändertagande av dagvatten så långt som möjligt
göras inom kvartersmark på varje fastighet inom planområdet. Utöver dagvattenanläggningar på kvartersmark
föreslås fördröjning och rening av dagvatten för hela
planområdet i VA- och dagvattenutredningen i form av
en dagvattendamm (Sweco 2020-04-20). Föreslagen
dagvattenlösning har dimensionerats för att klara de krav
som ställs enligt dikningsföretaget. Planerad utbyggnad
får enligt kommunens dagvattenpolicy inte medföra
ökade dagvattenmängder eller ökad föroreningsbelastning på Hallabäcken och Kungsbackaån från aktuellt
område jämfört med dagsläget. Samtidigt ska risken för
översvämningar i området minimeras. Detta är särskilt
viktigt då både Hallabäcken, Kungsbackaån och slutrecipienten Kungsbackafjorden hyser höga naturvärden
samtidigt som den redan dåliga föroreningssituationen i
vattendragen och fjorden inte får försämras ytterligare.
Förslag på ledningsdragning, Sweco
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För att minska föroreningar och belastning på recipienter ska åtgärder för fördröjning av
dagvatten utföras inom planområdet, såväl inom kvartersmark och allmän plats. Dagvatten
planeras avledas till ett dike som begränsar utloppet. Rening och fördröjning av dagvatten
från planområdet föreslås ske inom användningen natur i planområdets norra del.

Skyfall från planområdet bör genom styrd avledning ledas norrut via naturmark till Hallabäcken så att exploateringen inte ska innebära påverkan på nedströmsliggande bebyggelse.
Planområdets yta uppgår till ca 0,2 % av Kungsbackaåns delavrinningsområde. Dessutom
innebär förslagna åtgärder för dagvattenhantering en ökad magasinering av vatten inom
planområdet. Därför bedöms planens påverkan på vattennivåer i Kungsbackaån vid skyfall
vara försumbar.

Dagens förutsättningar visar att avrinningen inom planområdet är god. Vid en avvägd
höjdsättning av planområdet anses skyfall inte utgöra risk för skada på bebyggelse eller människors hälsa.
Vatten och avlopp

Det finns i dagsläget inget utbyggt ledningsnät för kommunalt vatten och avlopp inom området. Angränsande bostads- och verksamhetsområden är anslutna till kommunala vattenoch spillvattenledningar.
Planförslag

Området kan anslutas till kommunalt dricks-och spillvatten. VA-ledningar inom planområdet föreslås bli allmänna och föreslås placeras i befintlig gång- och cykelväg. Ett trycksatt
spillvattensystem föreslås. Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten
avses att utökas till att omfatta all kvartersmark i planområdet.
Brandvattenförsörjning

Inom föreslaget område finns inga brandvattenposter utbyggda. Närmaste brandvattenposter
ligger på Energigatan norr om planområdet samt på tvärgående gator inne i bostadsområdet
öster om planområdet.
Planförslag

Brandvattenförsörjning föreslås ske genom utbyggnad av konventionellt brandvattensystem.
Då verksamheten inom området ännu inte är helt fastställd föreslås brandvattenuttag upp till
20 l/s vilket uppnås med en ledningsdimension om 110 mm. Befintligt tryck i kringliggande
dricksvattennät anses god. Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter
och placering avgörs i samråd med Räddningstjänst.
Värme

Inom området finns i dagsläget inga möjligheter att ansluta till ett ledningsnät för värme.
Norr om planområdet i befintligt verksamhetsområde finns fjärrvärme utbyggt.
Planförslag

Hur byggnaderna ska värmas upp är inte klarlagt. Krav på byggnadernas energianvändning
ska följa bestämmelserna enligt BBR (Boverkets byggregler). Energieffektivt byggande förespråkas. Det kan finnas fördelar med samordnad uppvärmning.
El och Tele

Inom området finns ledningar för el och tele längs med gång- och cykelvägen samt i de
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södra delarna av planområdet.
Bredband

Bredband finns utbyggt i närheten av planområdet.
Avfall

Närmsta återvinningsstation finns längs med Stora Bäcksleden norr om planområdet, cirka
500 meter bort.
Planförslag

Planförslaget innebär att renhållningssfordon kan tas sig fram via Stora Bäcksleden. Erforderliga utrymmen för källsortering av sopor ska finnas. Sophanteringen ska ske med
största hänsyn till miljön samt återvinning av energi och material. Utformningen ska se
enligt Handbok för avfallsutrymmen (Avfall Sverige, 2009). Tillfarter som är återvändsgator
bör förses med vändplan enligt Avfall Sveriges och Kungsbacka kommuns riktlinjer för att
minimera backning med insamlingsfordon.

Hälsa och säkerhet
Buller

Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud, som upplevs störande och helst undviks. Buller påverkar hälsa och välbefinnande och hamnar högt på listan över allvarligare störningar i samhället. För beskrivning av ljud vars styrka är konstant i tiden används oftast ljudnivå i decibel
med beteckningen dB(A). I Sverige används två störningsmått för trafikbuller; ekvivalent
respektive maximal ljudnivå. Med ekvivalent ljudnivå avses en form av medelljudnivå under
en given tidsperiod. För trafikbuller är tidsperioden i de flesta fall ett dygn. Den maximala
ljudnivån är den högsta förekommande ljudnivån under exempelvis en fordonspassage.
Omgivande bebyggelse påverkas av buller från E6:an som löper längs med planområdet
västra del och Stora Bäcksleden. I samband med framtagande av planprogrammet togs en
bullerutredning fram. Med anledning av att nuvarande planförlag skiljer sig från planprogrammet har en ny bullerutredning (Ramboll 2022-01-03) tagits fram.

Planområdet beräknas i nuläget att exponeras för dygnsekvivalenta ljudnivåer inom ca 6064 dBA. Vid bostadshusen öster om Stora Bäckleden beräknas dygnsekvivalenta ljudnivåer
upp till som högst 64 dBA vid fasad. Högsta dygnsekvivalenta ljudnivåer beräknas till cirka

Ekvivalent ljudnivå år 2020.

Ekvivalent ljudnivå år 2040.
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64 dBA vid bostad på fastigheten söder om planområdet samt för två bostäder öster Stora
Bäcksleden. Maximala ljudnivåer beräknas till under 68 dBA vid fasad för bostäder öster om
Stora Bäcksleden. Vid bostad söder om planområdet är den maximala ljudnivån 70 dBA vid
fasad.
Om ingen utbyggnad sker enligt planförslaget beräknas fortsatt höga ekvivalenta ljudnivåer vid fasad till bostadshusen, som högst beräknas ekvivalent ljudnivå till 64 dBA. Utan
skärmning av nya byggnader enligt planförslaget förväntas cirka 2-4 dB högre ekvivalenta
ljudnivåer.
Planförslag

En utbyggnad av verksamheter i området beräknas ge en avskärmande effekt av buller för
bostadskvarteren utmed Stora Bäcksleden. Hur
stor denna effekt blir beror dock på exploateringen och hur byggnader placeras i förhållande till
E6. De reducerande effekterna väntas bli större
om byggnader placeras nära E6 samt sträcker sig
längs med hela planområdets västra gräns.

Med utbyggnad enligt planförslaget och framtida trafik år 2040 beräknas dygnsekvivalenta
ljudnivåer inom ca 60-65 dBA inom planområdet. Ljudnivåer över riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå beräknas vid bostadshusen öster om Ekvivalent ljudnivå år 2040 med utbyggt planoStora Bäcksleden, där ekvivalenta ljudnivåer upp råde.
till 60-64 dBA vid fasad kan förekomma. Högsta ljudnivåer beräknas vid fastighet Varla 1:17 där upp till 66 dBA ekvivalent ljudnivå och
71 dBA maximal ljudnivå beräknats för år 2040 med planförslag. Beräkningarna visar att
utan den skärmning som nya byggnader förväntas cirka 2-4 dBA högre ekvivalenta ljudnivåer år 2040 och att fler bostadshus får ljudnivåer över riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå
vid fasad.
En etablering av verksamheter kommer inte bara att ha en bullerreducerande effekt av buller
från E6:an utan kommer även fungera som en visuell barriär mot E6:an, vilket möjligen gör
att bullret inte upplevs lika påtagligt som när man ser den faktiska källan till bullret.
Bullerutredningen visar att byggnader i den södra delen av planområdet kan ge en negativ
påverkan för bostadsbyggnad söder om planområdet i form av buller. Hänsyn ska därför tas
till bostadsbyggnaden i samband med ansökan om bygglov för att minska risken för bullerpåverkan. Exempelvis kan sida som vänder sig mot bostadsbyggnadens fasad brytas upp för
att minimera studsande buller.

Med planerade byggnader inom planområdet kommer buller från väg E6 som påverkar
bostadshusen öster om Stora Bäcksleden att till stor del skärmas. Det kommer att innebära
sänkta ljudnivåer men även att ljud från enstaka fordonspassager kan upplevas olika då ljudet
skärmas av byggnaderna. Denna möjliga variation i ljudnivå skulle kunna upplevas som
något störande vid bostadshusen då bullret går från att idag vara mer konstant till att variera
över tid då trafiken passerar på E6. Det skulle även kunna vara så att när enskilda fordon
går från ett skärmat till oskärmat läge och passerar utanför byggnaderna och med en plötslig
ljudnivåökning, skulle detta kunna upplevas som negativt. Maximala ljudnivåer från enstaka
fordonspassager på E6 beräknas som högst till 65 dBA vid bostadshusen och bör inte innebära stor risk för störning vid vistelse utomhus och riktvärde på uteplats 70 dBA maximal
ljudnivå beräknas klaras.
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Verksamheterna inom planområdet får inte vara störande för omgivande bostadsbebyggelse.
Det innebär att verksamheter inte får överstiga riktvärden enligt tabell 1. Riktvärdena gäller
utomhus vid fasad och vid uteplatser och andra ytor för utevistelse i bostadens närhet.

tabell 1

Buller från godshantering vid till exempel lastkajer och omlastningsterminaler bör räknas
in i ljudnivån från verksamheten och bedömas som industribuller. För trafik till och från
verksamhetsområdet på angränsande vägar bör som huvudprincip riktvärden för trafik vara
vägledande enligt Boverket och Naturvårdsverket.
Farligt gods

Länsstyrelsen i Halland har i rapporten ”Riskanalys av farligt gods i Hallands län” tagit
fram riktlinjer kring hur man ska hantera samhällsplanering i närheten av leder för farligt gods. Rapporten lyfter fram vilka avstånd man bör beakta i närheten av led för farligt
gods samt vilka typer av åtgärder som krävs för byggnation i dess närhet. Förutsatt att ett
50 meter brett område längs E6:an hålls bebyggelsefritt krävs inga särskilda åtgärder vid
uppförande av kontors- eller verksamhetsbebyggelse bortsett från att baskraven uppfylls. Vill
man frångå basavståndet på 50 meter bör säkerhetshöjande åtgärder vidtas enligt riktlinjer.
Bebyggelse bör dock aldrig uppföras närmare än 20 meter från transportled för farligt gods.
Planförslag

Planförslaget möjliggör att uppföra verksamhetsbebyggelse inom ett reducerat avstånd på 30
meter från E6:an. Med anledning av att planförslaget tillåter att bebyggelse uppföras inom
det reducerade avståndet från led med farligt gods har en riskutredning tagits fram (Cowi,
2020-03-11) för att utreda möjligheten att uppföra bebyggelse inom det reducerade avståndet.

Enligt den framtagna riskutredningen är det möjligt att uppföra bebyggelse inom det
reducerade avståndet på 30 meter förutsatt att man inför säkerhetshöjande åtgärder. De
säkerhetshöjande åtgärderna syftar till att reducera/motverka strålningseffekter till följd av
explosion; motverka/reducera effekterna från giftig gas vid utsläpp; begränsa antalet personer
som kan bli utsatta.
I plankartan tydliggörs vilka åtgärder som ska genomföras vid byggnation i form av egenskapsbestämmelser. För mer information läs ”Kvalitativ riskutredning avseende transporter
av farligt gods Varla (2:198 m.fl), Kungsbacka”.
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Räddningstjänsten

Det finns två typer av system för släckning i förhållande till brandposter. Det konventionella systemet samt det alternativa systemet. Konventionellt system används i tätbebyggda
områden eller där det finns större byggnader såsom skolor eller industrier. Ett alternativt
system lämpar sig normalt för glesbebyggda områden med mestadels småhusbebyggelse.
Det konventionella systemet består av brandposter med avstånd på maximalt 150 meter. Det
betyder att från räddningstjänstens uppställningsplats till närmsta brandpost bör avståndet
inte överstiga 75 meter. Det andra systemet, det så kallade alternativsystemet, bygger på att
räddningstjäntens tankbilar ska åka mellan branden och närmsta brandpost. I detta fall bör
avståndet från bebyggelsens ytterkant till en brandpost inte överstiga 1000 meter.
Planförslag

Körbarhet och tillgänglighet för Räddningstjänstens fordon har beaktats under planarbetet.
Detta kontrolleras i bygglovskedet.

Överväganden och konsekvenser
För tillfället är planområdet inte planlagt förutom dess östra delar som medger park. Detaljplanen skapar förutsättningar för att uppföra bebyggelse på platsen i form av verksamhetsområde.

Nollalternativ
Om detaljplanen inte uppförs kommer området fortsatt vara oplanerat och därmed begränsa
möjlig utveckling av verksamhetsområden i Kungsbacka stad. Området uppfyller i dagsläget
ingen funktion som jordbruksmark då den i dess nuvarande skick inte är brukbar. Marken skulle med stor sannolikhet även fortsättningvis vara obrukad med anledning av den
kostnad som krävs för att återställa marken till brukbart skick. Boende i närområdet skulle
fortsatt uppleva E6:an som ett störande inslag, både visuellt och ljudmässigt. Trafikmängden
på Stora Bäcksleden skulle vara fortsatt konstant och bullernivån skulle vara densamma som
den är i dagsläget. I framtiden kommer dock bullernivån att stiga med anledning av framtida trafikökningar på E6:an.

Miljökonsekvenser
Behovsbedömning

Ett genomförande av planförslaget bedöms inte innebära konflikt med bestämmelserna i 4
kap MB utan kan ses som tätortsutveckling. Även rörande aktuell jordbruksmark har kommunen i sin fördjupade översiktsplan för Kungsbacka stad tagit ställning till att exploatering
är möjlig enligt 3 kap 4 § MB.
Natur, kulturmiljö & rekreation

Ett genomförande av en detaljplan bedöms ha liten påverkan på naturmiljön förutsatt att
utbyggnaden inte medför ett ökat dagvattenutsläpp till de skyddsvärda recipienterna Hallabäcken och Kungsbackaån. I övrigt medför utbyggnaden att igenvuxen jordbruksmark utan
några högre naturvärden tas i anspråk. En utbyggnad bedöms inte heller påverka rekreationsvärden eller kulturhistoriska värden och konsekvenserna för kulturmiljön bedöms som
små.
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Landskapsbild

Landskapsbilden karaktäriseras i dag främst av E6:an samt av den obrukade jordbruksmarken. Området i sig har inga större värden beträffande landskapsbilden då jordbruksmarken
får anses vara fragmenterad från liknande marker. Landskapsbilden kommer i och med en
exploatering att förändras då en öppen yta ersätts med bebyggelse.
Vattenförhållanden

Utbyggnaden innebär inga direkta ingrepp i Hallabäcken eller Kungsbackaån. Den planerade utbyggnaden kan ge upphov till en viss dagvattenpåverkan på grund av hårdgjorda ytor i
området, vilket innebär att belastningen på anslutande diken och recipienterna Hallabäcken
och Kungsbackaån från området ökar och ändrar karaktär. Föroreningar från planområdet
har beräknats för befintlig och framtida situation, exploateringen medför att belastningen
(halt och mängd) av samtliga studerade föroreningar ökar.
Trafikrelaterade frågor

För befintliga bostadshus längs Stora Bäcksleden är ljudnivåerna från E6 dominerande.
Befintlig bullerskyddsvall ligger till stora delar utanför planområdet undantaget en del i norr
som viker in i planområdet. Denna del av bullerskyddsvallen kommer att tas bort för att
möjliggöra för byggnation. Enligt bullerutredningen (Ramböll 2021-06-09) får detta inga
negativa konsekvenser då byggnad i princip ersätter effekten av bullerskyddsvall.
Hälsa och säkerhet

Planförslaget bedöms inte påverka hälsa och säkerhet i någon större utsträckning då planförslaget tagit hänsyn till E6:an som är led för farligt gods. Bullerproblematiken i området
bedöms vara jämförbar med den som råder i dagsläget då ett genomförande av planförlaget
dels får en bullreducerande effekt men samtidigt genererar buller i form av transporter till
och från området. Enligt bullerutredningen (Ramböll 2021-06-09) kommer bebyggelse
inom planområdet leda till 2-4 dBA lägre ekvivalenta ljudnivåer år 2040 jämfört med om
ingen bebyggelse uppförs.
Naturresurser

De naturresurser som behandlas här är främst sådana som kan bedömas som miljö- och
bevarandeintressen enligt 3, 4 och 7 kap miljöbalken (MB). Planområdet ligger inom ett
område som är avsett för verksamheter enligt den fördjupade översiktplanen för Kungsbacka
stad. Ett genomförande av planförslaget innebär exploatering av jordbruksmark, vilket kommunen tagit ställning till i den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad där området
beskrivs som område för företag. Planområdet utgörs av jordbruksmark och enligt 3 kap 4 §
miljöbalken (MB) får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar för att tillgodose väsentliga samhällsintressen om detta inte kan tillgodoses
genom att annan mark tas i anspråk. Aktuellt område är igenvuxet och bedöms inte längre
kunna betraktas som brukningsvärd jordbruksmark. Utbyggnaden påverkar områdets öppna
diken vilka kan anses hålla vatten under någon del av året och ingår alltså i det generella
biotopskyddet. En ansökan om dispens för biotopskydd ska därför lämnas in. Ianspråktagandet anses vara motiverat med tanke på att området är utpekat i den fördjupade översiktsplanen och att det finns ett behov av ytterligare yta för verksamheter i Kungsbacka stad.
Inga direkta ingrepp sker i Hallabäcken eller Kungsbackaån, men utbyggnaden kan ge upphov till dagvattenpåverkan. Om hänsyn tas till detta innebär exploateringen sannolikt inga
stora effekter på vattendragens växt- och djurliv. En okänslig utbyggnad kan däremot bidra
till att öka på befintlig föroreningsbelastning på vattendragen från vägar och dagvattenutsläpp med mera, vilket kan innebära en konflikt med paragraf 3 i kap 3 MB. Både Halla-
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bäcken och slutrecipienten Kungsbackaån bedöms som reproduktionsområde för havsöring,
ett ekologiskt särskilt känsligt område enligt 3 kap 3 § MB, även om sådana områden inte
har specifikt utpekats i kommunens översiktsplan. Vattendragen omfattas sannolikt även
av 3 kap 6 § MB enligt vilken områden med höga natur-, kultur- och rekreationsvärden så
långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur eller kulturmiljön.

Natura 2000-området Kungsbackafjorden omfattar både Art- och habitatdirektivet samt
Fågeldirektivet och är naturreservat. Området är växtgeografiskt intressant och flera arter
har här sin svenska nord- respektive sydgräns. Norskstarr, strandstarr och saltstarr är exempel på det förstnämnda, medan smal kärringtand är exempel på det senare. Fågellivet är rikt
och fjorden hyser ett värdefullt marint liv. Syftet för Kungsbackafjorden Natura 2000-område är att bidra till att bevarandestatusen för de naturtyper som kännetecknar området, är
gynnsam inom kontinental region samt att gynnsam bevarandestatus uppnås inom kontinental region för växt och djurarterna.

Bebyggelsen tros inte påverka eller försvåra bevarandeplanen för Natura 2000-området och
faller inte inom de potentiella hot som listats i bevarandeplanen. Därmed görs bedömningen
att planarbetet inte kommer medföra betydande påverkan på Kungsbackafjordens Natura
2000 område.
Miljökvalitetsnormer för luft, 5 kap miljöbalken

En utbyggnad av planområdet bedöms inte försämra luftkvaliteten så pass att miljömålet för
frisk luft äventyras och bedöms inte ge någon efterföljande effekt på luftkvaliteten.
Miljökvalitetsnormer för yt-och grundvatten, 5 kap miljöbalken

Exploatering i planområdet innebär större mängd föroreningar för flera ämnen jämfört med
befintlig situation, så det är därmed av stor vikt att föreslagna åtgärder eller motsvarande
genomförs för att minska den totala belastningen till recipienten. Det är viktigt att begränsa
spridning av föroreningar direkt vid källan när det är tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt
rimligt.

Hallabäcken saknar statusklassning i VISS (Vatteninformationssystem Sverige), medan
Kungsbackaån såväl som Inre Kungsbackafjorden har måttlig ekologisk status och uppnår
ej god kemisk status. Beräknat framtida totalt årsvattenflöde från planområdet uppgår till
ca 0,8 l/s, vilket motsvarar cirka 0,1 ‰ av den totala vattenföringen i Kungsbackaån. Rening i damm med vattenspegel som föreslagits i VA- och dagvattenutredningen beräknas
minska fosforhalt i dagvattnet från planområdet till 77 μg/l och kvävehalten till 1100 μg/l.
Fosforhalten efter exploatering, rening och spädning beräknas därigenom inte påverka recipienthalten. Därmed påverkas inte heller den ekologiska kvoten som används som underlag
för klassning av status för näringsämnen. Planområdet enskilt bedöms inte heller försvåra
möjligheten att uppnå MKN (miljökvalitetsnormer) för försurning i vattenförekomsterna.
Halterna av metaller efter rening redogörs för i utredningen. Planförslaget med föreslagen
rening eller motsvarande bedöms utifrån de data som presenteras i VA och dagvattenutredningen (Sweco 2020-04-20) inte påverka möjligheten att nå MKN för särskilda förorenande
och prioriterade ämnen i vattenförekomsten. Halten uppslammande fasta partiklar i dagvattnet från planområdet efter exploatering och rening reduceras med cirka 90 % i föreslagen
dagvattendamm och bedöms ligga på ca 7,6 mg/l. Alltså uppnås riktvärdet om 25 mg/l för
laxfiskvatten och planområdet bedöms inte försämra fiskens förutsättningar i recipienten.
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Miljömål

En god dagvattenhantering för att säkerställa att dagvattnen som når recipienten inte försämrar miljökvalitetsnormer för vatten är en stark rekommendation för att uppnå miljömålet
levande sjöar och vattendrag. En utbyggnad tros dock inte försämra luftkvaliteten så pass att
miljömålet för frisk luft äventyras.

Ekonomiska konsekvenser
Detaljplanen leder till att Kungsbacka får stärkta förutsättningar för företagande och på sikt
bidrar den till det lokala näringslivet. Ett ökat företagande leder också till fler arbetstillfällen i tätorten och därmed minskat behov av pendling till övriga delar av regionen.

Sociala konsekvenser
Mångfald

Planförslaget kommer troligtvis inte leda till att utbudet av exempelvis handel och liknande
ökar då användningen inte tillåter handel med skrymmande varor. Däremot tillåts handel
med varor som producerats inom området. Denna handel skiljer sig ofta åt jämfört med
detaljhandel och kommer därför troligtvis inte öka mångfalden för den stora allmänheten.
Den etablering som möjliggörs enligt planförslaget leder till att området blir mer enhetligt
eftersom den bygger vidare på den struktur som finns norr om planområdet. Samtidigt försvinner jordbruksmark. Jordbruksmarken fyller dock ingen funktion i dagsläget då den inte
brukas aktivt.
Vardagsliv

Detaljplanen kommer inte medföra att ytterligare krav ställs på området då funktioner för
att serva området i stort redan är utbyggt, exempelvis busshållplats och cykelväg. Några
rekreativa ytor kommer inte tillskapas och därmed försämras tillgången till natur för dem
boende i närheten. Området saknar i dag några större värden och marken är så pass sank att
den heller inte uppmanar till vistelse så effekten av denna förlust beräknas som liten.
Ljudvolymen kommer till viss del att bli bättre för dem boende i närheten eftersom det planerade området kommer ha en bullerreducerande effekt från E6:an. En etablering kommer
även leda till ökad trafik på Stora Bäcksleden som i sin tur kommer leda till ökade bullernivåer från Stora Bäcksleden. Detta gäller framförallt boende norr om Lilla Bäcksgatan.
Sammantaget kommer dock ljudnivån att vara lägre år 2040 jämfört med om området inte
exploateras.
Vardagslivet kan komma att förbättras då planförslaget möjliggör en etablering av ett nytt
verksamhetsområde och därmed arbetsplatser i ett tätortsnära läge.
Trygghet

Området kommer i samband med en etablering uppleva en ökad mängd människor som
uppehåller sig på platsen då arbetstillfällen tillskapas. I dagsläget består området endast av
bostäder vilket i regel innebär att få rör sig under området dagtid. Undantaget är området
norr om fastigheten som i dag består av verksamhetslokaler.

Med förslaget kommer även möjligheten att bli sedd att öka då entréer mot Stora Bäcksleden
kommer öka. Troligtvis kommer även eventuella kontorsytor placeras mot Stora Bäcksleden
för att minska störningar i form av buller från E6:an för verksamma i lokalerna vilket även
det bidrar till möjligheten till att bli sedd.
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Mobilitet

Området är i dagsläget redan väl sammanknutet med övriga Kungsbacka i form av vägar,
kollektivtrafik och gång- och cykelvägar. Således kommer planförslaget inte leda till någon
större förändring eftersom infrastrukturen i dagsläget är utbyggd. Ur trafiksäkerhetssynpunkt, framförallt ur ett barnperspektiv, kommer planförslaget leda till en viss försämring
med tanke på att befintlig gång- och cykelväg kommer brytas upp av in- och utfarter till och
från området. Det är därför viktigt att in- och utfarter utförs på ett trafiksäkert sätt.
Närheten till arbetstillfällen bedöms öka då förslaget leder till etableringen av ett nytt verksamhetsområde i ett tätortsnära läge.
Samvaro

Med anledning av att planförslaget endast möjliggör för verksamheter undantaget sällanvaruhandel kommer förslaget inte leda till att vistelsekvaliteten varken förbättras eller försämras. Planförslaget möjliggör däremot försäljning av varor som produceras inom området.
Exempelvis kommer det inte öka variationen av aktiviteter i området utom att det tillskapas
arbetstillfällen. Platsen är i dag outnyttjad och uppmanar inte till någon stadigvarande
vistelse, varken för vuxna eller barn och skillnaden gentemot planförslaget kommer därför
vara liten.
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Genomförandefrågor
Den här delen av planbeskrivningen redogör för hur detaljplanen är tänkt att genomföras.
Här redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som
behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan utan fungerar som vägledning vid planens genomförande. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället
av plankartan och planbestämmelserna. Beskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur
genomförandesynpunkt.

Organisatoriska frågor
Detaljplanens tidsplan

För detaljplanen gäller följande tidsplan:

Samråd:				4 kv. 2020
Granskning:				2 kv. 2021
Antagande byggnadsnämnden:		
Laga kraft:				

1 kv. 2022

1 kv. 2022 (förutsatt att planen inte överklagas)

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga enligt detaljplanen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram en ny plan eller ändrar
gällande plan. Fastighetsägaren har efter genomförandetidens slut ingen rätt till ersättning
för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen.
Markägoförhållanden

Kungsbacka kommun är fastighetsägare till Varla 2:198 och Varla 2:230 och Varla 1:4 är i
privat ägo.
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av detaljplanens fastighetsförteckning.
Huvudmannaskap – allmän plats

Detaljplanen anger att kommunen är huvudman för allmän plats, vilket innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll. Allmän plats inom planområdet omfattar gata och natur.
Anläggningar inom kvartersmark

Kommunen kommer att sälja fastigheter inom planområdet efter att detaljplanen har vunnit
laga kraft. Framtida fastighetsägare ansvarar för utbyggnad av kvartersmark för verksamhetsändamål vad avser utförande, kostnader samt framtida drift och underhåll. Ansvaret
omfattar samtliga anläggningar inom kvartersmark såsom till exempel verksamhetslokal,
dagvattenanläggningar och parkeringar för bil och cykel.
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Fastighetsrättsliga konsekvenser
Mark ingående i allmän plats

Detaljplanen medför en rättighet och skyldighet för kommunen att lösa in den mark som
utgör allmän plats med kommunalt huvudmannaskap.
Kommunen äger all mark som i detaljplanen föreslås att bli allmän platsmark. Någon ytterligare inlösen är inte nödvändig.
Fastighetsbildning

Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder ska ske med stöd av detaljplanen.
Fastighetsindelningsbestämmelser och bestämmelser om rättighetsområden bedöms inte
vara nödvändiga för planens genomförande.

Genomförandet av planen kommer att innebära lantmäteriåtgärder såsom fastighetsreglering
och avstyckning.
Avstyckning ska genomföras för att bilda nya fastigheter inom kvartersmark. Fastighetsreglering ska genomföras så att del av Varla 1:4 regleras till Varla 2:198.
Område för Teknisk anläggning E kan avstyckas eller upplåtas med ledningsrätt.
Ledningsrätt bör bildas för allmänna ledningar inom området.
Servitut

Servitut är en rätt för en fastighet att få använda en annan fastighet. Det kan till exempel
vara rätt att använda en väg eller rätt att anlägga en ledning över en annan fastighet. Det
finns två typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut bildas genom
avtal mellan fastigheternas ägare, officialservitut bildas genom beslut från en myndighet,
vanligtvis lantmäterimyndigheten.
På plankartan finns inga servitut (rättighetsområden) redovisade eftersom det har bedömts
att planen går att genomföra ändå. Servitut kan ändå komma att bildas genom initiativ från
de berörda fastighetsägarna.
Ledningsrätt

I detaljplanen finns inga reservat för underjordiska allmänna ledningar (u-område). Almänna ledningar planeras att anläggas i allmän platsmark där de kan upplåtas med ledningsrätt.

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören angående projektets påverkan på ledningarna. Avtal angående omläggning av ledningar bör
tecknas mellan ledningsägaren och exploatören, innan detaljplanen antas av kommunen, för
att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt.
Ansökan om lantmäteriförrättning

Kommunen ansöker om och bekostar fastighetsreglering och avstyckning för genomförandet
av detaljplanen.
Respektive ledningsägare för allmänna ledningar ansvarar för att ansöka om och bekosta
lantmäteriförrättning avseende ledningsrätt.
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Avtal
Befintliga avtal som berörs

Kommunen har ett köpeavtal med fastighetsägarna till Varla 1:4 för del del av fastigheten
som ingår i detaljplanen.

Tekniska frågor
Gator

Detaljplanen föreskriver en lokalgata i den norra delen av detaljplanen. Lokalgatan ska
fungera som infart till verksamhetsområdet samt naturområdet. Vid avstyckning av flera
fastigheter inom planområdet planeras dessa att få tillfart direkt från Stora Bäcksleden.
Kommunen ansvarar för och beskostar utbyggnaden av lokalgatan.
Gång- och cykelvägar

Det finns en gång- och cykelväg längs Stora Bäcksleden idag vars funktion ska kvarstå.
Beroende på om det tillkommer infarter från Stora Bäcksleden till planområdet kan delar
av gång- och cykelvägen behöva byggas om. Vid en eventuell ombyggnation av gång- och
cykelvägen ansvarar och bekostar Kommunen för det.
Parkering

All parkering för den nya bebyggelsens behov ska anordnas av fastighetsägaren inom kvartersmark.
Park och natur

Naturområde planeras i den norra och södra delen av planområdet. Kommunen ansvarar för
och bekostar iordningställandet av parkmarken/naturmarken.
Vatten och avlopp

Kommunen bygger ut nytt VA-nät fram till planområdet.

Inför byggnation ska berörd fastighetsägare kontakta kommunens tekniska förvaltning för
information om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutning.
Dagvatten

Kommunen anlägger en öppen dagvattendamm inom det norra naturområdet för att omhänderta dagvattnet inom planområdet. Dagvattendammen dimensioneras så att utflödet
från planområdet inte ökar mot vad det är i dagsläget.
Övriga ledningar

Skanova har ledningar som ligger längs gång- och cykelbananan. Ledningen kommer troligtvis inte att påverkas av exploateringen. Om en omläggning av ledningen behöver göras
för anläggandet av lokalgatan kommer Kommunen att ta kontakt med Skanova och tillsammans komma fram till ett nytt läge som fungerar för båda parterna.
El

Inom planområdet finns två E-områden som möjliggör uppförande av två transformatorstationer för att tillgodose det nya området med el. Ellevio är nätägare inom området och
ansvarar för och bekostar utbyggnad av elnätet och transformatorstationerna.
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Tele och fiber

Skanova har en ledning som ligger längs gång- och cykelbananan. Ledningen kommer troligtvis inte att påverkas av exploateringen. Om en omläggning av ledningen behöver göras
för anläggandet av lokalgatan kommer Kommunen att ta kontakt med Skanova och tillsammans komma fram till ett nytt läge som fungerar för båda parterna.
Geoteknik

Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar de tillkommande geotekniska utredningar och
stabilitetsutredningar som krävs för byggnader och anläggningars grundläggning och uppförande samt för de grundförstärkningsåtgärder som erfordras för sin byggnation inom sin
fastighet.

Dispens och tillstånd
Diken

Diken inom planområdet bedöms omfattas av biotopskydd. Kommunen ska till Länsstyrelsen ansöka om dispens från biotopskydd.

Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Kommunens investeringsekonomi

Kommunen genom kommunstyrelsens förvaltning får kostnader för utbyggnad av anläggningar inom allmän plats med kommunalt huvudmannaskap, lokalgata och naturmark samt
eventuella åtgärder på den befintliga gång- och cykelvägen.
Kommunen får en inkomst i samband med försäljning av fastigheter inom planområdet.

Kommunen genom förvaltningen för Teknik får kostnader för utbyggnad av en dagvattendamm eller motsvarande, utbyggnad av nya VA-ledningar samt nya anslutningspunkter,
vilket finansieras genom uttag av anslutningsavgifter.
Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi

Kommunen genom förvaltningen för Teknik får kostnader för drift och underhåll av gator,
naturmark, öppen dagvattenanläggning och VA-ledningar.
Ekonomiska konsekvenser för framtida fastighetsägare

Fastighetsägare bekostar samtliga åtgärder inom den egna kvartersmarken. Fastighetsägaren
får vidare utgifter för markförvärv, bygglov, anslutningsavgifter till el, tele/bredband- och
VA-ledningar.
Fastighetsägaren får en inkomst i samband med verksamhetsutövning och eventuell uthyrning av sina skapade verksamhetslokaler.
Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare

Fastighetsägarna till Varla 1:4 får en intäkt för försäljning av del av fastigheten till Kommunen.
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Beskrivning av planbestämmelser
I detta kapitel listas de planbestämmelser som ingår i plankartan. Syftet med respektive
bestämmelse beskrivs för att öka förståelsen för vad och hur detaljplanen reglerar. Samtliga
planbestämmelser är formulerade enligt plan och bygglagen (2010:900).

Användning allmän plats
Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov
och kan till exempel vara en gata, ett torg eller en park.

NATUR

Naturområde

GATA

Gata

CYKEL

cykel

GÅNG

gång

Användningen syftar till att reglerar att området ska användas för friväxande grönområden och inte skötas mer än
enligt skötselplan eller genom viss städning. Inom användningen ingår även utrymmen för omhändertagande av
dagvatten samt väg för fordonstrafik i syfte att möjliggöra
underhåll av dagvattenlösning.
Gata avsedd främst för trafik inom en tätort eller för trafik
som har sitt mål vid gatan. Alla trafikslag. Syftet med
bestämmelsen är att möjliggöra för tillfarter och vändplats.
För att skapa en flexibel lösning vid fastighetsindelningsträcker sig användningen längs med hela planområdets
östra del. På så sätt begränsas inte kommande fastighetsindelning av fixerade in- och utfarter. Intentionen är således
inte att skapa en parallellgata till Stora Bäcksleden. Befintlig gång- och cykelväg ryms inom användningen.
Användningen syftar till att fortsatt möjliggöra för cykelväg.
Användningen syftar till att fortsatt möjliggöra för gångväg.

Användning av kvartersmark
Med kvartersmark avses all mark inom ett planområde som inte ska utgöra allmän plats eller
vattenområde. Användning av kvartersmark kan till exempel vara bostäder, detaljhandel eller industri. Användningen av ett markområde kan också anges som en kombination av flera
användningar.

Z1

Verksamheter utom
handel med skrymmande varor

E

Teknisk anläggning

Mark för verksamheter utom handel med skrymmande varor. Syftet med användningen är att möjliggöra för uppförande av icke störande verksamhet och
tillhörande komplement likt kontor, uppställningsytor
och parkering med mera. Exempel på verksamheter
som är möjliga inom användningen är tillverkning,
serviceverksamheter och lager med mera.
Tekniska anläggningar. Syftar till att möjliggöra för
teknisk anläggning likt transformatorstation, pumpstation med mera.
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Egenskapsbestämmelser
Allmän plats

Egenskapsbestämmelser för allmän plats reglerar hur en allmän plats ska ordnas eller skyddas.
Dagvattenanläggning1

Utformning av allmän
plats

Dagvattenanläggning får uppföras. Syftar till att
möjliggöra för hantering av dagvatten från verksamhetsområdet.

Kvartersmark

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark reglerar bland annat bebyggelsens omfattning,
utformning och skydd av marken.
Nockhöjd

e1

Utnyttjandegrad

m1

Skydd mot störningar

m2

Skydd mot störningar

m3

Skydd mot störningar

m4

Skydd mot störningar

m5

Skydd mot störningar

p1

Placering
Stängsel och utfart
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Högsta tilltåna nockhöjd är 12 meter. Nockhöjd regleras med hänsyn till omkringliggande bebyggelse.
Största tillåtna byggnadsarea är 60% av fastighetsarean inom användningsområdet. Syftet med att
reglera exploateringsgraden är att det inom fastigheten ska vara möjligt att anordna tillfart, parkering
och liknande.
Fasad inom 50 meter som vetter mot riskkällan E6/
E20 ska utformas i obrännbart material. Syftet med
bestämmelsen är att möjliggöra för bebyggelse i
närheten av riskkällan E6/20.
På byggnader inom 50 meter från riskkällan E6/E20
ska luftintag placeras så långt ifrån trafikleden som
möjligt. Syftet med betämmelsen är att möjliggöra
för bebyggelse i närheten av riskkällan E6/20.
För byggnader inom 50 meter riskkällan från E6/
E20 ska entréer, lastintag etc. placeras på lämpligt
sätt så att de inte vetter mot riskkällan. Syftet med
betämmelsen är att möjliggöra för bebyggelse i närheten av riskkällan E6/E20.
Byggnader inom 50 meter från riskkällan E6/E20
ska utformas med minst en utrymningsväg som inte
vetter mot riskkällan. Syftet med betämmelsen är att
möjliggöra för bebyggelse i närheten av riskkällan
E6/E20.
Skyltanläggning och ljusanordning eller andra anordningar, som kan inverka störande på biltrafik eller
omgivande bostäder får ej uppföras. Syftar till att
säkerställa att skyltanläggningar och ljusanordningar
inte påverkar biltrafik och boendemiljö negativt.
Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. Syftar till att se till att byggnader inte hamnar
för nära fastighetsgräns och därmed påverkar byggrätt på intilliggande fastighet.
Utfartsförbud som syftar till att begränsa möjligheten till utfart med tanke på befintlig busshållplats.

f1

Utformning

f2

Utformning

Begränsning av markens utnyttjande

Byggnadsvolymer och fasader ska ges en omsorgsfull
utforming med hänsyn till områdets exponerade läge
intill E6 och närliggande bostadsområde.

Syftar till att skapa en god gestaltning mot både det
exponerade läget mot E6 och bostadsområde och därmed inte skapa en tydlig baksida.
Byggnadsvolymer och fasader ska ges en omsorgsfull
utforming med hänsyn till områdets exponerade läge
intill E6 och närliggande bostadsområde.
Syftar till att skapa en god gestaltning mot både det
exponerade läget mot E6 och bostadsområde och därmed inte skapa en tydlig baksida.
Marken får inte föreses med byggnad. Syftar till att
säkerställa så att tekniska anläggningar inte hamnar
för nära ny bebyggelse.

Administrativa bestämmelser
Administrativa bestämmelser används för att reglera administrativa frågor som rör planområdet. Det kan handla om bestämmelser för exempelvis huvudmannaskap, genomförandetid
och markreservat.
Generell
bestämmelse
Generell
bestämmelse

Genomförandetid

Huvudmannaskap

Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplan
vinner laga kraft. Under genomförandetiden har
fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga enligt
detaljplanen och detaljplan får inte ändras utan synnerliga skäl föreligger.

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats.
Kommunen ansvarar för att de allmänna platserna
iordningställs efterhand som detaljplanen byggs ut.
Kommunen ansvarar även för utbyggnad och underhåll av åtgärder på allmänna platser.
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