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Bakgrund
Kungsbacka kommun är en attraktiv kommun med ett högt tryck på inflyttning och nya 
bostäder. Samtidigt har Kungsbacka kommun en ambition att växa som ett hållbart samhälle, 
vilket bland annat redovisas i kommunens dokument ”Mål för bostadsbyggande 2014-2020”. 
Målet är att bygga cirka 500 bostäder per år. Kommunen har flera stöd i planeringen av 
ett växande samhälle, bland annat kommunens översiktsplan från 2006 och fördjupningar 
av denna. I fördjupning av översiktsplanen för Åsa från 2013 (FÖP13) är visionen att Åsa 
fortsatt ska vara en levande och livlig del av kommunen. För att uppnå visionen lyfts fyra 
huvudstrategier fram. Samhället föreslås gå från ett bilberoende till mer hållbara resor, genom 
en ny pendeltågsstation och förbättrade cykelförbindelser. För att så många som möjligt ska 
välja hållbara transporter binds den nya stationen ihop med samhället, centrum och stranden 
genom ett stråk. Att promenera och cykla i Åsa avses vara förstahandsvalet. För att stråket 
ska bli attraktivt och tryggt och för att Åsa ska få en balans mellan boende och arbetstillfällen 
föreslås samhället växa i mellanrummet mellan centrum och stationen. Kommunen ställer 
sig i FÖP13 positiv till att pröva förtätning av bostäder och företag generellt inom Åsa tätort 
samt inom närliggande Kläppa och Vassbäck. Planprogrammet tar avstamp i två delområden 
i utkanten av Åsa tätort som har specificerats som ”V” och ”VII” i FÖP13.
Åsas centrum har möjlighet att utvecklas med en mångfald av nya bostäder och företag. 
Genom en ny pendeltågsstation, fler bostäder, företag och möjlighet till hållbara transporter 
stärks Åsa i regionen. Åsa är en stor attraktion redan idag med badstränder, natursköna 
områden, idrott och camping. Samhället ska fortsatt locka året runt genom fler satsningar på 
strandpromenad och nya park- och naturområden i samband med att samhället växer.
Framtidsbilden för Åsa beskrivs med fyra huvudstrategier:
 • Ett attraktivt stråk mellan stationen, centrum och stranden
 • Mångfald av bostäder och företag
 • Åsa ska locka året runt
 • Från bilberoende till hållbara resor

Uppdrag

Kommunen har mottagit flera förfrågningar om exploatering i det aktuella området. Med 
stöd av inkomna förfrågningar beslutade Kommunstyrelsen 2014-03-18 § 54 att uppdra åt 
förvaltningen att upprätta förslag till planprogram för bostadsbyggande inom fastigheten 
Kläppa 1:13 och 1:105 i enlighet med inkommen förfrågan 2008-08-11. Kommunstyrelsen 
beslutade 2014-03-18 §55 och §53 att uppdra åt förvaltningen att upprätta planprogram för 
Stockalid 1:4 respektive Kläppa 1:12, i Åsa. 

Planprogrammets syfte och huvuddrag
Planprogrammet för Stockalid och Kläppa syftar till att utreda möjligheterna att 
exploatera delområde V och VII utpekade i FÖP13. De båda delområdena föreslås för 
bostäder. Planprogrammet avser att bedöma hur detta kan genomföras samt föreslå en 
möjlig bebyggelsestruktur och peka på nödvändiga åtgärder och frågeställningar inför 
detaljplanering av områdena.
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Läge, areal och markägoförhållanden
Programområdet ligger i den nordöstra delen av samhället Åsa i den södra delen av 
Kungsbacka kommun, se fi gur 1 samt försättsblad. Programmet omfattar två delområden 
där det norra benämns V och det södra VII i enlighet med utredningsområden beslutade i 
FÖP13 för Åsa. Delområde V omfattar cirka 3,5 ha och delområde VII omfattar cirka 14 
ha. Samtliga fastigheter inom delområdena är privatägda.  

Figur 1. Översiktsbilder illustrerande programområdet i förhållande till Åsa samhälle, samt delom-
rådena V och VII

Åsa samhälle

ProgramområdeÅsa station

Västkustbanan
Kläppavägen (väg 912)

(väg 913)

Ö
lm

evall a vägen

Varbergsvägen (väg 939)

V

VII

Kommunala planer och inriktningsdokument
Gällande kommunövergripande översiktsplan är antagen 2006 och aktualitetsförklarades 
2013 (ÖP06). I ÖP06 är programområdet beläget strax öster om utvecklingsområde för 
Åsa samhälle. Efter ÖP06 har en fördjupning av översiktsplanen tagits fram och antagits 
för samhället Åsa under 2013 (FÖP13). I denna redovisas ett större utvecklingsområde för 
Åsa samhälle där föreslaget programområde är innefattat. I FÖP13 defi nieras områdena V, 
Stockalid samt VII, Östra Kläppa som utredningsområden för bostäder. Dessa områden 
motsvarar i stort föreslaget programområde, se fi gur 1, 2 och 3.
I anslutning till programområdet fi nns en detaljplan sedan tidigare. Denna gäller för ett 
befi ntligt villaområde söder om delområde V som detaljplanerades 1969 (Ö49) och senare fi ck 
ett tillägg till detaljplanen 1991 (Öp77).
I Kungsbackas ”Mål för bostadsbyggande 2014-2020” (KF 2014-05-06 §60) behandlas 
tätorten Åsa. Åsa har nyligen fått en pendeltågsstation, en ny skola och en ny fördjupning av 
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översiktsplanen. Tillsammans bedöms detta ge bra förutsättningar för att bostadsbyggandet i 
Åsa ska kunna expanderas. Bebyggelsetryck och efterfrågan har länge varit hög men bromsats 
i väntan på fördjupningen av översiktsplanen som nu fi nns på plats.  
Kungsbacka kommun har också en gång- och cykelplan för år 2013–2016. Syftet med denna 
har varit att belysa gång- och cykeltrafi kanters behov i transportsystemet samt att verka som 
ett stöd för att höja framförallt cykelns status i planeringen.

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR ÅSA
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Bebyggelseområden
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ÖP039, Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-12 § 156

Områden för detaljplaneläggning

Områden med bestämmelser och riktlinjer

Figur 2. Utdrag ur ”Fördjupning av översiktsplanen för Åsa” från 2013. Bilden visar på FÖP13:s 
utvecklingsområde (svart linje) samt områden planerade för bebyggelse respektive utredningsområ-
den för bebyggelse (streckade respektive ofyllda med röd kant).
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Figur 3. Utdrag ur ”Fördjupad översiktsplan för Åsa” från 2013. Bilden visar på programmets 
delområden, delområde V och VII.
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Förutsättningar

Natur och landskap
Programområdet utgörs främst av obebyggd gles skogsmark. Marken är kuperad och områdena 
är relativt otillgängliga idag.  Berg-i-dagen fi nns på fl era platser inom programområdet. 
Landskapets kupering ställer krav på anpassning av bebyggelse och tillfarter till föreslagna 
bebyggelsegrupper. I programområdet fi nns några mindre vattensamlingar i form av dammar. 
Söder om delområde VII fi nns också en nyckelbiotop med ett biotopskyddsområde. På grund 
av den begränsade tillgängligheten bedöms inte programområdet innehålla några högre 
rekreationsvärden idag. 
Programområdet innefattar inga sjöar eller vattendrag som bedöms beröras av det generella 
strandskyddet enligt Miljöbalken 7 kap 13-14§§. Kring området fi nns inte heller några 
strandskydd som påverkar områdets möjligheter för exploatering.

Markförhållanden
Programområdet bedöms bestå till största del av relativt fast mark med berg-i-dagen på fl era 
ställen. I samband med kommande detaljplanering får delområdena utredas närmare avseende 
eventuella problem med stabilitet, sättningar, grundläggning eller blocknedfall med hänsyn 
till varje delområdets markbeskaff enhet. 
Inom delområde VII fi nns en fornlämning registrerad i riksantikvarieämbetets fornsök, 
FMIS. Detta rör sig om en stensättning i nära anslutning till bostadshuset på fastigheten 
Kläppa 1:105. I övrigt fi nns fl era fornlämningar som bedömts vara rösen eller stensättningar 
från bronsålder i anslutning till programområdet. Det bedöms i detta skede inte nödvändigt 
med en arkeologisk undersökning. Vid vidare planläggning för området kan arkeologiska 
undersökning bli aktuellt beroende av planeringens påverkan på kända fornlämningar.
Programområdet innehåller inga kända markföroreningar. Enligt kommunens kartdatabas 
ligger området inom normalriskområde för radon. 

Bebyggelseområden

Befi ntlig bebyggelse i och i anslutning till området

Kring programområdet fi nns idag endast enstaka spridd bebyggelse utmed Ölmevallavägen samt 
i skogspartierna kring vägen. På höjden söder om korsningen Kläppavägen/Ölmevallavägen 
fi nns ett sammanhållet villaområde med cirka 80 befi ntliga villatomter. Inom delområde V 
och VII fi nns enstaka befi ntliga byggnader. Det rör sig främst om villatomter och mindre 
gårdar, ett par ekonomibyggnader fi nns också i anslutning till bostadsbebyggelsen. 
På fastigheten Stockalid 1:4 i delområde V fi nns en fackverksmast med tillhörande 
teknikbyggnad. Masten är cirka 30 meter hög och används för telefoni. Ägare till anläggningen 
är företaget 3 (”tre”). Anläggningsägaren ser inte idag något behov av att fl ytta masten då 
positionen är bra och fyller mastens syften väl. Mastens utrustning föranleder inte några 
skyddsavstånd till bostadsbebyggelse då sändarna sitter på cirka 30 meters höjd. I fortsatt 
planering bör ett avtal arbetas fram för anläggningen mellan exploatör och anläggningsägaren. 
Avtalet ska syfta till att vid behov fl ytta eller ersätta masten på ny lämplig position inom 
Stockalid 1:4.
En byggnad i området har pekats ut i den bebyggelseinventering som genomfördes mellan 
åren 2005 till 2009 av Länsstyrelsen Halland i samarbete med Hallands kommuner och 
stiftelsen Kulturmiljö Halland för Hallands Länsmuséer, se fi gur 4. Inventeringen syftade till 
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att bedöma halländska byggnader utifrån sitt kulturhistoriska värde. Bebyggelseinventeringen 
utgår från en klassificering A-B-C. Byggnaden på fastigheten Stockalid 1:10 har bedömts 
tillhöra klass B. Det innebär ett högt kulturhistoriskt värde och att ändringar måste anpassas 
till husets karaktär beträffande form, material och stil. 

A B

C

D

E

Rv 913
ÅDT 425

Rv 913
ÅDT 190

Rv 912
ÅDT 625

Dagvattendamm

Dagvattendamm

Dagvattendamm

Magasin

Dagvattendamm

Ny utfart

Ny utfart

Mast

Stensättning

Kulturhistoriskt
klassad byggnad

Befintlig 
utfart

Förskola

Befintlig 
utfart

Ny gång- och cykelväg

Gångväg

Gå
ng

vä
g

Skyddszon mot nyckelbiotop

Möjligt med gång och cykelförbindelse

Ölmevallavägen

Kläppavägen

Stockalidsvägen

Ölmevallavägen

Nancys promenad

Gustaf Alberts väg

Figur 4. Byggnad som i Hallands 
Länstyrelses bebyggelseinventering 
pekats ut som kulturhistoriskt intres-
sant.

Kommersiell och kommunal service 

Inom programområdet finns i dag ingen kommersiell service. I Åsa samhälle finns bland 
annat, dagligvaruhandel, bensinstation och bageri. I Åsa samhälle finns också två skolor och 
idrottsplats. 

Gator och trafik

Tillfart och trafikföring

Programområdet passeras idag av den statliga Ölmevallavägen som är en tertiär länsväg med 
vägnummer 913. Ölmevallavägen har en bredd på cirka 4,2 meter. Vid delområde V har 
vägen årsdygnstrafik på cirka 430 fordon, och vid område VII cirka 190 fordon. Kläppavägen 
som leder fram till programområdet från väster är en tertiär länsväg, med vägnummer 912 
och en bredd av 6,5 meter. Årsdygnstrafiken vid programområdet är cirka 620 fordon. Både 
Kläppavägen och Ölmevallavägen är enfältsvägar med dubbelriktad trafik. De båda vägarna 
har hastighetsbegränsningen 50 km/h. Trafikdata och vägbredder är hämtade från Nationella 
Vägdatabasen (NVDB). 
Med Trafikverkets uppräkningstal för det aktuella området, 1,18 % ökning per år,   
kan trafiken på vägarna antas ha följande trafikflöden år 2040:
 - Ölmevallavägen norr om korsningen: 640 fordon/dygn
 - Ölmevallavägen sydost om korsningen: 300 fordon/dygn
 - Kläppavägen: 950 fordon/dygn.
Ölmevallavägen söderut kommer  att bli en viktig del i att ansluta de båda utbyggnadsområdena. 
Dagens bredd är cirka 4,2 meter på Ölmevallavägen. Enligt Trafikverkets publikation 
2015:086 ”Vägars och gators utformning” (VGU) ska vägar smalare än 5,0 meter förses med 
mötesplatser och vägrensbredden ska vara minst 0,25 meter. Ölmevallavägen har strax norr 
om korsningen med Kläppavägen en skyltad mötesplats. Men söder om korsningen längs 
delområde VII har vägen inga ytterligare skyltade mötesplatser. Däremot finns det infarter 
till fastigheter längs vägen som sannolikt används vid möten. Vägrensbredden är mer än 0,25 
meter längs Ölmevallavägen. 
Breddbehovet för två personbilar som möts  anges till 4,15 meter mellan kantstöden vid 
referenshastigheten 40 km/h för utrymmesklass C. Om en personbil och en lastbil möts 
anges breddbehovet istället vara 4,95 meter. Utrymmesklass C är klassificerat som den lägsta 
utrymmesklassen och innebär att fordon behöver mycket låg hastighet vid möte, samt att 
det utrymme som erbjuds bedöms ge låg körkomfort för fordonsförare men god säkerhet vid 
tillräckligt låg hastighet. 
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Kläppavägen och Ölmevallavägen möts strax söder om delområde V. Detta är i dag en 
trevägskorsning med oklar prioritering mellan de olika benen.  I nuläget finns det vegetation 
som skymmer sikten till viss del i korsningen. Vidare finns det en tillfart till en bostadsfastighet 
som ligger placerad precis i korsningen, och denna byggnad skymmer också viss sikt. Ett 
ortofoto över korsningen visas i figur 5. Vid fortsatt planering bör en utredning göras för 
att bedöma utformningen av korsningen Ölmevallavägen/Kläppavägen. Beroende av vilka 
åtgärder som avses vidtas för Ölmevallavägen söder ut bör denna korsning få en tydligare 
struktur och prioritering i sin utformning. 

Figur 5. Ortofoto över 
korsningen Kläppavä-
gen/Ölmevallavägen. 
(Observera att gång- 
och cykelbana längs 
Kläppavägens norra 
sida är utbyggd sedan 
fotot tagits).

Kläppavägen (Rv 912)

Ölmevallavägen (Rv 913)

Ö
lm

evallavägen (Rv 913)

Stockalidsvägen

I FÖP13 föreslås byggnation väster om korsningen, område IV och VI med 30 respektive 
20 bostäder. Sannolikt kommer resor från dessa områden göras främst väster ut. Beroende på 
hur områdena får tillfart kan trafikflödena komma att påverka denna korsning.
Det finns i övrigt inga befintliga allmänna vägar inom programområdet. 
I anslutning till område V finns Stockalidsvägen som är en ca 130 meter lång grusväg som 
fungerar som tillfartsväg till de befintliga fastigheterna norr om utredningsområdet. Några 
ytterligare enstaka enklare grusvägar finns som tillfarter till befintliga bostadsfastigheter i 
programområdet.
Lokalgatorna Gustav Alberts väg och Nancys Promenad är asfalterade och leder till befintliga 
bostadsområden som kommer angränsa område VII. Dessa gator har enskilt huvudmannaskap, 
är cirka 4,5 meter breda och håller idag blandtrafik. 
Kläppavägen leder väster ut till Åsa station (cirka 500 meter från delområde V respektive 
1100 meter från delområde VII) och sedan vidare in mot Åsa samhälle. I Åsa samhälle 
möter den Varbergsvägen (länsväg 939, gamla E6an) som passerar Åsa och leder vidare till 
motorvägspåfarter i Frillesås (söderut) eller Fjärås och Kungsbacka (norrut), se figur 1. 

Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykelväg finns i nuläget längs Kläppavägen fram till korsningen med 
Ölmevallavägen. Längs Ölmevallavägen finns ingen gång- och cykelväg. Utmed Gustav 
Alberts väg och Nancys promenad rör sig gående och cyklister i blandtrafik. I FÖP13 är det 
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angivet att en utgångpunkt är att hållbart resande ska prioriteras.
För Kungsbacka kommun finns en gång- och cykelplan för år 2013–2016. I planen är det angivet 
att intresset att cykla mellan Åsa och Kungsbacka, i kombination med att Kattegattleden 
planeras gå längs Varbergsvägen, talar för en gång- och cykelbana utmed Varbergsvägen. Idag 
går Kattegattleden längs Kläppavägen och norrut via Ölmevallavägen.
Ett fungerande gång- och cykelvägnät är av stor vikt för ny bebyggelse. Bra gång- och cykelvägar 
är en förutsättning för att boende ska välja ett tryggt och hållbart resande. Delområdena 
ligger inom ett lämpligt cykelavstånd till Åsa station, men även till Åsa samhälle och de 
skolor och den service som finns tillgänglig där. Det skulle också bli nära till den föreslagna 
cykelbanan längs Varbergsvägen. 
Enligt VGU är rådet att separera gång- och cykeltrafik från biltrafik för vägar hastighets-
reglerade till 60 km/h eller mer. För vägar med hastighetsbegränsning 40 km/h och 
trafikmängd mindre än 2000 fordon/dygn behövs ingen separat cykelbana enligt samma 
publikation. Hastighetsbegränsningen i programområdet är 50 km/h. För att uppnå en 
attraktiv gång- och cykelförbindelse till Åsa station bedöms separat gång- och cykelväg vara 
väsentligt. 

Terrängförhållanden

Området för planprogrammet omfattas av kuperad terräng vilket leder till att lutningar på de 
vägar som kommer föreslås måste studeras noga. Enligt VGU bör gångbana som dimensioneras 
för rullstol ha en lutning på max 2 %. Föreslagna vägar i planprogrammet har nivåskillnader 
om max 4–6 meter, vilket innebär att 4 % är största önskvärda lutning och 6,5 % är största 
godtagbara lutning. Lägre nivåskillnad medför att största önskvärda lutning är upp till 5 %, 
samt att största godtagbara lutning är upp till 8 %. 

Kollektivtrafik

I läge med infarten till Gustav Alberts väg vid Kläppavägen finns busshållplatsen Kläppa. 
Därifrån går busslinje 748 mellan Åsa och Kyrkobyn som ligger sydost om programområdet. 
Frekvensen på busstrafiken är upp till 15 avgångar i vardera riktningen per dag på vardagar 
och inga på helger. Cirka 900 meter sydost om korsningen Ölmevallavägen/Kläppavägen, 
finns busshållplatsen Buared som även den trafikeras av busslinje 748.  
Vid Åsa station stannar Öresundståg mot Göteborg, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och 
Halmstad. I Åsa finns regelbunden buss till Kungsbacka och Frillesås.
För att nya bebyggelseområden ska upplevas attraktiva är kollektivtrafik en viktig faktor. 
Enligt Trafikverkets publikation ”Kollektivtrafik som norm – vad behöver göras?” bör de flesta 
i ett bostadsområde ha en hållplats inom 300–400 meters avstånd för att standarden ska 
anses god. Område V uppskattas hamna inom avståndet 400-500 meter till hållplats Kläppa. 
Avståndet till Åsa station kommer vara uppskattningsvis mellan 500–800 meter. Större delen 
av område VII kommer att ha mindre än 400 meter till hållplats Buared. Till Åsa station 
kommer avståndet vara uppskattningsvis mellan 700–1200 meter. Typ av hållplats, antal 
avgångar och linjer samt terrängförhållanden, utformning och trygghetsaspekter längs vägen 
till hållplatser påverkar också kollektivtrafikens attraktivitet för områdena.

Teknisk försörjning

Dagvatten

För programområdet sker dagvattenavrinning nästan uteslutande genom ytlig avledning 
i bäckar, diken och på marken. Det finns inget kommunalt dagvattennät i närheten, dock 
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förekommer det vägtrummor, bland annat utmed Ölmevallavägen. Avvattning sker idag till 
största del västerut till Bergbobäcken väster om Västkustbanan. Bergbobäcken har sitt utlopp 
i Näsbofjorden i Kungsbackafjordens naturreservat. Bergbobäcken är i Kungsbacka kommuns 
dagvattenpolicy klassad som mindre känslig. 
Avvattningen av delområde V sker idag ytledes till ett dike som följer norra sidan av delområdet. 
Från detta dike leds vattnet vidare via trummor som passerar både under ett garage och ett 
bostadshus och en liten bäck. Dagvattnet släpps sedan i vägdiket vid Ölmevallavägen som 
leds vidare västerut mot Bergbobäcken.
Delområde VII avvattnas idag till största del västerut mot ett dike som leds vidare till 
Bergbobäcken. Områdets sydöstra del leds åt sydost till diken och åkermarker i Harestorp. 
Det finns där ingen tydlig recipient. Inom delområde VII finns flera diken och ett par dammar 
idag. 
I och i anslutning till de båda delområdena finns instängda områden som dammar eller ytor 
som tillfälligt kan översvämmas redan idag, se figur 6.

Figur 6. Utdrag ur dagvattenutredningen som visar på instängda områden inom programom-
rådet.

SGU:s jordartskarta (SGU = Statens geologiska undersökningar), figur 7, visar på sandiga 
områden inom delområde VII. Detta kan innebära att det finns förutsättningar för 
infiltration här. En hydrogeologisk undersökning kopplat till geotekniskutredning behövs för 
att bekräfta detta vid kommande planläggning. I den norra kanten av delområde V finns 
risk för utströmning av vatten från avrinningsområden uppströms. I fortsatta utredningar bör 
säkerställas att detta kan avgränsas eller att bebyggelse placeras så att den inte påverkas.
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Figur 7. Kartutdrag från SGU:s jordartskarta.

Kommunen har tagit fram en dagvattenpolicy som beskriver hur dagvatten bör hanteras i 
kommunen. Bland annat redovisas att möjliga miljöförbättrande åtgärder alltid ska beaktas 
då det planeras för att hantera dagvatten. Detta gäller särskilt vid ny exploatering. En 
helhetsbedömning av dagvattenhanteringen ska göras utifrån områdets karaktär. Investeringar 
i dagvattenlösningar ska göras där insatsen ger mest nytta. Hur dagvatten ska tas om hand ska 
planeras utifrån miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt långsiktigt hållbara lösningar. 
Vid nyexploatering ska geotekniska, geologiska, hydrogeologiska, gestaltningsmässiga och 
funktionella förutsättningar undersökas i detaljplaneskedet och ligga till grund för val av 
lämplig utformning. Vid nybyggnation ska hänsyn tas till förväntade klimatförändringar. 
Lokalt omhändertagande av dagvatten (så kallad LOD) ska tillämpas så långt som möjligt. 

Vatten och spillvatten

Kring programområdet finns kommunalt avlopp utbyggt, dock finns inte kommunalt 
vatten. En översiktlig utredning av VA-förutsättningarna har skett för programområdet och 
anslutande ledningar.  I det fortsatta planeringsarbetet får det fastställas vilken lösning som 
är lämplig för att VA-försörja området. Stora delar av Kungsbacka kommun försörjs med 
dricksvatten från sjön Lygnern via vattenverket vid Fjärås bräcka. 

Hälsa och säkerhet
Buller bedöms inte vara ett problem i området. Inom programområdet avses inte heller ny mark 
för bullerstörande verksamheter planeras. I FÖP13 har en översiktlig analys av buller med 
hänsyn till järnvägen samt Kläppavägen gjorts. Denna visar att inga förväntade problem med 
hänsyn till buller finns för varken delområde V eller VII. Beroende på vilken vägutformning 
som väljs eller hur nära Ölmevallavägen bebyggelse planeras i det fortsatta arbetet kan en mer 
detaljerad bullerberäkning bli nödvändigt för att bedömma eventuell lokal påverkan.
Programområdet ligger inom mark som bedöms vara normalriskområde för radongas. Ny 
bebyggelse bör uppföras radonskyddat.
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I närhet till programområdet fi nns två mindre hästgårdar. Ett avstånd om 50 meter till hagar 
och 100 meter till befi ntliga anläggningar bedöms kunna hållas för tillkommande bebyggelse 
i programområdet. Omfattningen av hästverksamheterna bedöms därför inte vara sådan att 
problem med allergen ska uppstå. Avståndet till hästhållning bör beaktas i framtagandet av 
detaljplan. I fi gur 8 redovisas hästgårdarnas läge i förhållande till programområdet.

Figur 8. Hästgårdar i anslutning till programområdet markerade med rött.
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Planprogrammets förslag

Figur 9. Programkarta, större programkarta med ytterligare detaljer och text fi nns att tillgå längst 
bak i handlingen.
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Bebyggelseområden
Föreslagna bebyggelsegrupper är placerade med hänsyn till terrängförhållanden samt med 
tanke att få lämpliga utfartslägen samt gång- och cykelförbindelser till omkringliggande 
vägnät, se fi gur 9. Markområden som bör bevaras som exempelvis naturmark i kommande 
planering har identifi erats. Detta berör främst mark som med hänsyn till sina egenskaper 
är svår att bebygga, men som också har ett karaktärsskapande värde för sin omgivningen. 
Ny bebyggelse bör utformas utefter de terrängförutsättningar som erbjuds på varje plats. 
De kuperade förhållandena gör att olika typer av byggnation kan krävas. Anpassning med 
exempelvis suterrängvåningar kan vara nödvändigt i vissa av de för bebyggelse föreslagna 
lägena. 
För programområdet planeras totalt sett en relativt hög exploatering jämfört med vad 
befi ntliga närliggande områden har. Terrängförhållanden och kostnaden för att nå och bygga 
ut denna typ av områden kräver att en högre exploatering kan tillåtas jämfört med byggnation 
på ”plattmark”, exempelvis jordbruksmark. För att få bärighet i en exploatering av detta slag 
krävs troligen att tomtstorlekarna minskas något mot vad som tidigare varit standard för 
nordvästra Åsa. I den högre exploateringen i denna terräng kan gröna kilar bevaras mellan 
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bebyggelsegrupperna. Dessa utgör ett viktigt element för välbefinnande samt för rekreation i 
områdena tillsammans med kringmiljön. Delområdenas karaktär gör det lämpligt med något 
tätare struktur generellt i delområde V. Här kan exempelvis lägenheter vara tänkbart i den 
nordvästra delen (A). Kedjehus, mindre radhus eller gruppbyggda småhus kan fungera både 
i delområde V med sin tätare struktur och i delområde VII där det i vissa fall är svårt att 
lösa tillgänglighet till enskilda tomter. De båda områdena föreslås kompletteras med mindre 
villatomter där detta är möjligt. 
Delområde V

Delområdet utgörs av totalt 37 000 m². Hela denna yta blir i praktiken inte tomtmark då en 
bebyggelse även kräver ett lokalt vägnät, mindre grönytor, grönkilar, tekniska anläggningar 
med mera. Det bedöms möjligt att totalt i delområde V rymma 60-70 bostäder. Detta fördelat 
på A, som föreslås rymma bostäder i lägenheter och B som föreslås få en tätare struktur med 
grupphus, radhus eller kedjehus på tomter kring 500 m² vardera. 
Område A får cirka 16 000 m² för bostäder i lägenheter på en höjdplatå. I område A föreslås 
också plats för en förskola med 4 avdelningar i den norra delen. I sluttning åt sydväst kan  en 
fin förskolegård ordnas. Den totala ytan för förskola utgör cirka 4 000 m². Detta bedöms vara 
tillräcklig yta för förskolebyggnad och utevistelse. Förskolans läge vid delområde V:s entré gör 
också att hämtning och lämning kan lösas utan att det blir nödvändigt att promenera eller åka 
genom större delar av delområdet som potentiellt skulle kunna störa boende.

Delområde VII

Delområdet söder om Ölmevallavägen föreslås få cirka 60 bostäder. Delområde VII omfattar 
totalt cirka 70 000 m² för bebyggelse och föreslås bli tomter för i förstahand friliggande villor 
i blandade storlekar. Det föreslås något mindre tomter och tätare struktur i den nordvästra 
delen (C). Här är marken relativt plan och lätt att bebygga på höjdplatån. I den södra delen 
(E) kräver terrängen större anpassning av bebyggelsen, här föreslås en struktur med något 
större tomter för att bemöta de högre kraven på anpassning till terrängen. Det kan också vara 
så att vissa delar i detaljplaneskede bedöms olämpliga för enskilda tomter, dessa kan då istället 
exempelvis bli gruppbyggda småhus med en gemensam parkering och avfallshantering. Den 
tätare strukturen föreslås för 24 000 m² i den nordvästra delen (C).  Här ryms cirka 25 tomter 
i storlekar på 700-800 m² vardera. I resterande bebyggelsegrupper (D och E) föreslås totalt 
cirka 35 tomter för friliggande villor i storlekar kring 1 000 m² med eventuella undantag där 
terrängen ställer högre krav på anpassning.

Gator och trafik  
Det primära kommunikationsstråket förväntas bli mot Åsa station och Åsa samhälle via 
Kläppavägen. 
Rekommendationer från Trafikverkets publikation 2015:086 ”Vägars och gators utformning”  
(VGU) samt att hastighetsbegränsningen idag är 50 km/h, leder till att planprogrammet 
rekommenderar att en breddning av Ölmevallavägen bör studeras vidare i samband 
med detaljplanering av delområde VII för att om möjligt uppnå en högre och lämpligare 
utrymmesklass för denna tillfartsväg. 
Den nya exploateringen kommer att öka belastningen på Ölmevallavägen och Kläppavägen. 
För planerad bebyggelse i delområdena bedöms det vara ett rimligt antagande att småhus 
kommer att alstra cirka 5 fordon/dygn och hyresrätter 4 fordon/dygn. Detta innebär att 
både delområde V och delområde VII antas alstra 300 fordon/dygn. Enligt Trafikverkets 
PM ”När kan en trafikutredning behövas?” (2015) bör en trafikutredning utföras om 
exploateringen alstrar trafikflöden som är 10 % eller mer av befintlig årsdygnstrafik längs 
den statliga vägen. Då den tillkommande exploateringen kan förväntas alstra mer än 10 % 



14  Planprogram för Stockalid 1:4, Kläppa 1:12, 1:13, 1:105 m fl. i Åsa Planprogram för Stockalid 1:4, Kläppa 1:12, 1:13, 1:105 m fl. i Åsa  15

ökning av fordonsrörelserna rekommenderas alltså en trafikutredning i det fortsatta arbetet. 
I denna utredning bör särskilt fokus läggas på korsningen Ölmevallavägen/Kläppavägen och 
gång-och cykelpassager i korsningen.
Förskolan som planeras i område V kommer att medföra ökad trafikering av infartsvägen 
till området. En förskola med 4 avdelningar kan antas ha 72 barn. Det är troligt att barnen 
kommer att komma ifrån både område V och VII samt från den befintliga byggnationen 
i området. Alla barn antas inte åka till förskolan med bil utan en del förmodas promenera 
från något av bostadsområdena och det är även troligt att en del kommer samåka. Detta gör 
att 2–3 resor per förskolebarn och dag är ett rimligt antagande. Det innebär att förskolan 
alstrar omkring 150–220 resor per dygn på infartsvägen till område V. Trafikökningen 
från förskolan bedöms inte påverka framkomlighet och trafiksäkerhet på Kläppavägen och 
Ölmevallavägen.

Studie av korsning vid Ölmevallavägen/Kläppavägen

Korsningen Ölmevallavägen/Kläppavägen föreslås bli de båda områdenas länk ut till 
Kläppavägen. Då trafikbelastningen kommer öka på korsningen har möjliga åtgärder 
studerats. Möjliga utformningar är att tillfarten för delområde V ansluter direkt till 
korsningen så att det blir en fyrvägskorsning, alternativt att den ansluter Ölmevallavägen 
sydost om korsningen vilket skulle leda till två stycken förskjutna trevägskorsningar. 
En ytterligare möjlig lösning är att anlägga en cirkulationsplats istället för en vanlig 
fyrvägskorsning. 
Korsningen har studerats utifrån rekommendationer i Trafikverkets publikation 2004:80 
Vägars och gators utformning Val av korsningstyp (VGU04). En nyare utgåva finns av VGU 
som inte har med rekommendationer för val av korsningsutformning. De rekommendationer 
som VGU04 presenterar är därför de mest aktuella som finns att tillgå. 
Det har bedömts att alla de studerade utformningarna av korsningspunkten är tillräckliga 
både vad gäller kapacitet och trafiksäkerhet. Med tidigare nämnda siffror för trafikökning 
och trafikalstring visar VGU04 att korsningsalternativen klarar sig både kapacitetsmässigt 
och när det gäller trafiksäkerhet. Ett tillskott med trafikflöden från område IV och/eller VI 
bedöms inte påverka korsningspunkten i sådan omfattning att lämplig utformning påverkas.
Trafiksäkerhetsmässigt är två förskjutna trevägskorsningar ett bättre alternativ än en 
fyrvägskorsning. Enligt rekommendationer i VGU04 bör en förskjuten korsning övervägas 
vid mer än 100 inkommande fordon på det minst belastade benet. Då bostäderna och 
förskolan i delområde V beräknas alstra sammanlagt ca 500 fordonsrörelser är det alltså 250 
inkommande fordon på detta ben. Det innebär att två förskjutna trevägskorsningar bedöms 
vara ett lämpligare alternativ än en fyrvägskorsning för att lösa korsningssituationen.
Vid en vidare planering behöver det studeras närmare vilken hierarki som ska råda i 
korsningen Kläppavägen/Ölmevallavägen. Korsningen är idag otydligt definierad mellan de 
tre ingående ”benen”. Planprogrammet föreslår att Kläppavägen och Ölmevallavägen norrut 
tydliggörs som primärväg och att Ölmevallavägen söder ut blir sekundär väg, se figur 11.
Det vore också möjligt med en cirkulationsplats med fyra anslutningar. En cirkulationsplats 
är av kategorin ”större korsningstyp”, vilket kapacitetsmässigt inte är nödvändigt i denna 
korsningspunkt. Dock är en cirkulationsplats fördelaktig ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
Lutningarna kring befintligt korsningsläge har dock visat sig vara för stora för att ansluta 
område V direkt till korsningen, alltså skulle hela korsningens läge behöva förskjutas för att 
möjliggöra att ta upp höjdskillnaderna, och skulle ta större ytor i anspråk.
Detta innebär att två förskjutna trevägskorsningar är det alternativ som i dagsläget kan 
rekommenderas.
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Delområde V

För delområde V finns det inte möjlighet att använda den befintliga utfarten Stockalidsvägen 
till Ölmevallavägen på grund av dåliga siktförhållanden. Istället föreslås efter studie av 
korsningen Ölmevallavägen/Kläppavägens förutsättningar att förlägga utfartsläget till 
Ölmevallavägen sydost om korsningen. Detta utfartsläge får acceptabla siktförhållanden. 
Utfartsläget gör dock att tillfartsvägen bedöms få en lutning på cirka 8 % vilket överskrider 
rekommenderade värden, se sida 9 för krav på tillgänglighet. Eftersom en förskola planeras 
i område V vore det önskvärt med lägre lutning och bättre tillgänglighet. Det föreslås en 
separerad gång- och cykelbana från Ölmevallavägen fram till förskolan, vilken bör avskiljas 
med kantsten. Utformningen på infartsvägen bör ge god framkomlighet upp till förskolan 
och två bilar bör kunna mötas. Anslutningen upp till området i detta läge kommer att kräva 
bergsskärning.
Vid de platser där det blir återvändsgata i området erfordras vändplatser eller annan 
godtagbarlösning för att vända med fordon. 

Delområde VII

Möjlig tillfart till delområde VII har studerats i flera lägen. Både anslutning via de befintliga 
vägarna Gustaf Alberts väg och Nancys promenad samt ett flertal utfartslägen längs 
Ölmevallavägen har undersökts för delområdet. 
Gustav Alberts väg är asfalterad och har en relativt god standard. Huvudmannaskapet 
för vägen är enskilt. Det är också möjligt att ansluta delar av området till vägen Nancys 
promenad. Dock har dessa alternativ bedömts mindre lämpade på grund av den väntade 
trafikökningen som skulle belasta redan befintlig bebyggelse i hög grad. Lösningen hade 
också inneburit en förhållandevis lång sträcka genom befintlig bebyggelse för att nå ut till 
Kläppavägen. 
Efter studie av flera lägen längs Ölmevallavägen föreslås istället en ny utfart för delområde 
VII cirka 800 meter sydost om korsningen Kläppavägen/Ölmevallavägen, se figur 10. 
Här har det föreslagna utfartsläget studerats med avseende på sikt och topografi, och 
utfartsläget ger möjlighet att uppnå en god standard ur korsningssynpunkt för anslutning 
till bebyggelsen på höjderna söder om Ölmevallavägen. Tillfartsvägen upp i delområde VII 
bedöms kunna få en lutning på cirka 5 %. 
Ett befintligt vägservitut s:6 finns i närheten av föreslaget utfartsläge, men bedöms inte ha 
ett lämpligt läge på grund av bristfälliga siktförhållanden vid korsningsläget.
En välutformad utfart mot Ölmevallavägen kan möjliggöra samordning av dagens mindre 
utfarter till Ölmevallavägen. Färre utfarter bidrar till att uppnå en säkrare trafiksituation 
längs Ölmevallavägen. Vid de platser där det blir återvändsgator i området erfordras 
vändplatser eller andra godtagbara lösningar för att vända med fordon. 
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Figur 10. Nytt utfartsläge från delom-
råde VII mot Ölmevallavägen. 
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Gång- och cykeltrafik

För att länka samman delområdena V och VII, samt få en trafiksäker gång- och cykelförbindelse 
från delområde VII till Kläppavägen föreslås en gång- och cykelväg längs Ölmevallavägen 
från det nya utfartsläget för biltrafik. Den nya gång- och cykelvägen föreslås länkas samman 
med befintlig gång- och cykelväg längs Kläppavägen för att få ett sammanhängande stråk 
ned till Åsa station och vidare mot Åsas centrum. En utbyggnad av gång- och cykelväg 
längs Ölmevallavägen skulle också vara till nytta för den befintliga bebyggelsen längs vägen. 
Utbyggnaden föreslås på en sträcka av cirka 800 meter på den södra sidan av Ölmevallavägen. 
Om gång- och cykelbanan placeras på den södra sidan innebär det att trafikanter som ska mot 
Åsa station endast behöver passera Kläppavägen eller Ölmevallavägen en gång för att ansluta 
mot befintlig gång- och cykelväg. Vidare finns det en gärdesgård längs den norra sidan som 
kan bevaras. Den föreslagna gång- och cykelbanan kommer att ha lutningar liknande de 
som Ölmevallavägen har. Ölmevallavägen har som brantast cirka 8.4 % lutning utmed denna 
sträcka. 
Inom bebyggelsegrupperna avses främst ett kombinerat gaturum för gående, cyklister och 
bilar. Då programmet föreslår utfartslägen för bil mot Ölmevallavägen istället för genom 
befintlig bebyggelse bör vissa viktiga gång- och cykelvägslänkar ändå poängteras till befintliga 
områden. För delområdenas trivsel och enkel kommunikation väster ut bör delområde VII 
länkas mot både Gustav Alberts väg samt mot Nancys promenad med en gång- och cykelväg. 
Det bör också finnas en gångvägslänk ned mot gång- och cykelvägen utmed Ölmevallavägen 
från den nordvästra delen av delområde VII (C). Denna länk kommer att behöva utföras som 
en brant gångväg eller kanske i något avsnitt trappa. Beroende av hur det lokala vägnätet 
i delområde VII utformas så är det också av stor vikt att länkar och släpp för gång- och 
cykeltrafik säkerställs mellan de olika bebyggelsegrupperna. Detta underlättar för de boende 
att röra sig i området, och skapar en ökad öppenhet.
För delområde V är det viktigt att en förbindelse prioriteras i sydväst mot Åsa station med 
möjlighet att nå gång- och cykelbana längs Ölmevallavägen och längs Kläppavägen. Som 
tidigare nämnt föreslås en gång- och cykelbana längs infartsvägen till område V. Som 
komplement föreslås även en gångvägsförbindelse mot Ölmevallavägen, se figur 11. Inte 
heller denna anslutning kommer att uppnå god standard avseende tillgänglighet utan kommer 
behöva utföras som en brantare gångväg. 
För att ansluta de nya gång-och cykelvägarna som föreslås mot den befintliga vid Kläppavägen 
så behöver dessa passera korsningen Kläppavägen/Ölmevallavägen. I föreliggande förslag 
har det prioriterats få passager över berörda bilvägar. Det har också bedömts bättre med en 
passage över primärväg och en över sekundärväg än två passager med kort mellanrum över 
primärvägen, se planprogrammets förslag i figur 11.
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Figur 11. Föreslagen justering av korsningen Kläppavägen/Ölmevallavägen, nya passager för 
gång- och cykelvägar, samt nytt utfartsläge från delområde V mot Ölmevallavägen.

Kollektivtrafik

För den planerade utbyggnaden planeras inga åtgärder rörande kollektivtrafiken i detta skede.

Markförhållanden
En geoteknisk undersökning bör tas fram i det fortsatta arbetet med detaljplan för att 
säkerställa att markens beskaffenhet är lämplig för byggnation i alla de föreslagna lägena. 
Sannolikt behöver också en bergteknisk utredning genomföras för att bedömma risk för 
blocknedfall och lösa block inom områdena. 

Teknisk försörjning

Dagvatten

För att den naturliga vattenbalansen inte ska påverkas negativt är de aktuella områdena 
planerade för att så långt det är möjligt behålla de naturliga avrinningsvägarna. Genom att 
använda öppna dagvattensystem utnyttjas dagvattnet som en positiv resurs som berikar miljön 
och ökar förståelsen för dagvatten.
Instängda områden utnyttjas och utformas för att fungera som översvämningsytor, vid extrem 
nederbörd. De kan användas som till exempel rekreationsområden, lekparker, parkeringsyta, 
gångstråk eller annan funktion som bedöms kunna tåla en tillfällig översvämning.
Översvämningsytor har i utförd dagvattenutredning dimensionerats för ett 100-årsregn. 
Ytorna bör vara belägna där förväntad översvämning kommer att ske och kan förses med 
kantstöd eller dylikt för att kontrollera att vattnet stannar inom önskat område. Dammar 
och fördröjning inom fastighet ska dimensioneras för 20-årsregn. Flödet ut från de nya 
bostadsområdena ska inte öka jämfört med idag. Krav att inte släppa mer dagvatten än vad 
som motsvaras av naturmarksavrinning kan därför ställas.
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Dagvatten från gator och tomter avleds till öppna dagvattenstråk som även ger möjlighet till 
infiltration utmed gatorna. Åtgärden bidrar med fördröjning och rening av dagvattnet samt 
ger en ökad grundvattenbildning. Höjdsättning av ytor kring byggnader och eventuella vägar 
ska planeras så att dagvattnet rinner bort från huskroppen. En välplanerad höjdsättning av 
ytorna möjliggör en styrd avledning. Genom att låta gator och infiltrationsstråk följa naturliga 
rinnvägar och undvika att skapa instängda områden minskar risken för översvämningsskador 
på bebyggelse.
De områden som inte avleds mot någon damm ställer extra höga krav på dagvattenhanteringen 
på tomtmark. Andelen hårdgjorda ytor bör minimeras och ersättas med alternativa material 
för att minska dagvattenavrinningen till dammar. Takvatten kan till exempel samlas upp i 
en tunna placerad under stuprörsutkastaren och vattnet kan sedan användas för exempelvis 
bevattningsändamål. För att minska avrinning av dagvatten från takytor kan byggnader förses 
med så kallade gröna tak. 
Dagvattenlösningar bör studeras djupare vid fortsatt detaljplanering. Lokalt omhändertagande, 
så kallat LOD, bör tillämpas så långt detta är möjligt, och i övrigt bör kommunens antagna 
dagvattenpolicy följas i planeringen. En ny exploatering innebär ökad mängd hårdgjorda 
ytor i form av vägar och bebyggelse. Detta skapar en ökad dagvattenavrinning och minskad 
infiltration, vilket ger ökad dagvattenbelastning. Där möjlighet finns till infiltrationslösningar 
bör detta utnyttjas.
Inom området finns flera lågpunkter där dammar och översvämningsytor föreslås. I 
programmet föreslagna bebyggelseområden är placerade för att undvika dessa lägen där risken 
för översvämningar är större. Det är också viktigt att i fortsatt detaljplanering beakta att 
viktiga funktioner ska undvikas i dessa lågpunkter och instängda områden, se figur 12.
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Figur 12. Potentiella översvämningsytor (instängda områden) i anslutning till dagvattendammar 
redovisade med ljusblått.

Delområde V

I området planeras en fördröjningsdamm med tillhörande översvämningsyta i den nordvästra 
delen. Översvämningsytan inkräktar delvis på skogsområdet norr om delområde V. Till 
dammen avvattnas delområde V, men också två naturmarksområden uppströms. Dammen 
kommer inta ha kapacitet att fördröja allt tillströmmande vatten vid ett 20-årsregn. Den  
skulle då behöva göras orimligt stor. Istället föreslår dagvattenutredningen breddning vid 
extrem nederbörd, i första hand via befintlig ledning till Trafikverkets dike vid Kläppavägen. 
Dagvattenutredningen föreslår att vid vidare exploatering av område IV från FÖP13 
(gränsande till Trafikverkets dike) anlägga en större magasinsvolym här för fördröjning. 
Dagvattenutredningens föreslagna lösningar för delområde V kräver att markåtkomst och 
erforderliga tillstånd kan uppnås för mark utanför programområdet. Kan detta inte uppnås  
bör ytterligare fördröjning eller andra lösningar inom delområde V studeras. 

Delområde VII

I Östra Kläppa föreslås fyra öppna fördröjningsdammar och ett underjordiskt magasin. Det 
föreslås vidare flera diken, dessa utgår från de naturliga avrinningsvägarna i delområdet. I den 
sydöstra delen föreslår dagvattenutredningen en fördröjningsdamm utanför programområdet. 
Föreslagen mark omfattas dock inte av FÖP13 och är således inte utpekad för vidare 
exploatering. Det föreslås också avvattning till Trafikverkets dike utmed Ölmevallavägen. 
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Även för dessa lösningar är det en förutsättning att erforderliga tillstånd och markåtkomst kan 
uppnås. Om denna markåtkomst ej kan uppnås krävs vidare studier av alternativa lösningar 
eller ytterligare fördröjning inom delområde VII.

Vidare hantering av dagvatten

Flera av utredningsområdena i FÖP13 har Bergbobäcken som recipient. Dagvattenutredningen 
behandlar dagvatten från områdena V och VII i FÖP13. Dagvattenhanteringen från övriga 
föreslagna utbyggnadsområden i FÖP13 måste även de beaktas vid fortsatt planläggning så 
att flödesbelastningen på Bergbobäcken inte ökar.
För ytterligare detaljer kring förslag till utbyggnad av dagvattensystemet i programområdet 
hänvisas till framtagen dagvattenutredning (Dagvattenutredning Stockalid och Östra Kläppa, 
Tyrens 2016-09-16).
I kommande detaljplanering ska det vidare tydliggöras vilka ansvar som föreligger rörande 
uppförande, drift, underhåll och tillsyn av för byggnationen nödvändiga anläggningar. Den 
naturliga vattenbalansen ska inte påverkas negativt av utbyggnaden. Det uppmuntras också 
till att dagvattnet bör utnyttjas som en positiv resurs i byggandet. 

Vatten och spillvatten

Ledningar längs väg 912 kommer att behöva dimensioneras upp. Enligt VA-delen i dag-
vattenutredningen bedöms en kapacitet på 28 liter/sek krävas för spillvatten vilket åstadkoms 
med en dimension på BTG 225 respektive 300 för delar av sträckan (BTG XXX=ledningsrör 
av betong med diameter i millimeter). Om ledningen inte går att bygga ut med självfall i hela 
sträckningen så krävs en ny pumpstation vid rondellen i Åsa vid mötet mellan Kläppavägen 
och Länsväg 939. Fortsatt utbyggnad med BTG 225 föreslås till bebyggelseområdenas lokala 
nät. 

En pumpstation för spillvatten kommer att krävas vid Ölmevallavägen i den sydöstra delen av 
programområdet.

Vattenförsörjningen föreslås i stort att byggas ut parallellt med spillvattenledningar inom 
områdena. Utredningsområdena V och VII ansluts med nya ledningar PE 160 (PE XXX = 
Ledningsrör av polyeten med diameter i millimeter) med hänsyn till brandvattenförsörjning. 
Tryckstegring med cirka 4 bar kommer att krävas med en gemensam tryckstegringsstation för 
de båda områdena invid väg 912. Ledningarna ska klara ett flöde på cirka 13 liter/sek. Förslag 
på lösning med avseende på vatten inom områdena framgår av VA-delen i dagvattenutred-
ningen. 

Kapaciteten på huvudvattenledningen från Fjärås till Åsa kan behöva ses över och ledningen 
längs Kläppavägen behöver dimensioneras upp för att klara nödvändig kapacitet för utbygg-
nad enligt den fördjupade översiktsplanens intentioner.

Telemast

Med hänsyn till bebyggelseområdet i delområde V bör mastens position på Stockalid 1:4 i 
kommande planering eventuellt justeras. Planprogrammet föreslår två alternativa lägen som 
bör utredas närmare. De ligger båda i utkant av föreslagen bebyggelse vilket gör att en mindre 
del av bebyggelsen blir påverkad jämfört med att behålla mastens läge centralt i föreslaget 
bebyggelseområde. Det ena läget ligger i skogsbrynet i södra kanten av delområde V. Här kan 
en större yta utredas och eventuellt en högre markposition än i dag vara möjlig för masten. 
Det andra läget ligger något längre öster ut än dagens mast. Detta läget hamnar något lägre, 
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vilket kan behöva kompenseras med en något högre mast. 

De båda lägena bedöms ha en marginell påverkan för befintlig bebyggelse. Ett ersättande av 
masten innebär också att en annan konstruktion kan användas. Det troliga är då att masten 
ersätts med en konstruktion som mer liknar en ”kraftig lyktstolpe”. Detta bedöms ge mindre 
visuell påverkan för omgivningen än dagens fackverkskonstruktion.

Naturmiljö, kulturmiljö och rekreationsvärden

Naturmiljö

Den föreslagna utbyggnaden kommer att ianspråksta skogsmark och annan mark med 
begränsade naturvärden. En del av denna mark har inget förhöjt naturvärde, men det 
finns också avsnitt som bedöms ha vissa naturvärden, vilka bebyggs. Bland annat vissa 
blandskogsmiljöer och betesmarker. Det finns inga kända lokaler för skyddade eller 
rödlistade arter som bedöms påverkas negativt av utbyggnaden. Två befintliga dammar 
föreslås i planprogrammet utnyttjas för planerad dagvattenhantering, se figur 13. En 
inventering av groddjur bör utföras i dessa dammar vid vidare planering för att säkerställa 
om och vilka groddjur som eventuellt förekommer. Om dammarna hyser groddjur bedöms 
det ändå finnas förutsättningar att bibehålla dessa med rätt utformning av dammarna. 
Ytterligare några nya dagvattendammar föreslås i programmet. Dessa kommer att kunna bli 
tillskott för den biologiska mångfalden i området.

Figur 13. De två befintliga dammarna i delområde VII som bör utredas avseende förekomst av 
groddjur.

Kulturmiljö

Den planerade bebyggelsen kommer inte att beröra några dokumenterat höga 
kulturhistoriska värden, och utbyggnaden kan ses som en fortsättning på den bebyggelse 
som redan finns i Kläppaområdet. Det är dock ofrånkomligt att det kulturhistoriska 
landskapet kommer att bli svårare att läsa när exempelvis före detta småpartier med 
åkermark bebyggs och nya vägdragningar görs. Några fysiska ingrepp kommer inte att ske 
i dokumenterade fornlämningar, men med tanke på den relativt rikliga förekomsten av 
fornlämningar i omgivande marker bör det övervägas att utföra en arkeologisk undersökning 
innan utbyggnad sker.

Rekreation

Utbyggnaden tar i anspråk skogsområden som idag i ganska liten utsträckning utnyttjas för 
rekreation. Även om vissa mindre konsekvenser uppstår kommer det även fortsatt att finnas 
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goda möjligheter för boende i området att ta sig till skogsområden utanför programområdet 
eller med cykel till strandområden i Åsa för rekreation. Utbyggnaden av en gång- och 
cykelväg längs med aktuell del av Ölmevallavägen är positiv för det cykelburna friluftslivet.
Sammantaget bedöms konsekvenserna från rekreationssynpunkt som förhållandevis små 
och  att områdets tillgänglighet kan ökas samtidigt som naturmark tas i anspråk som 
kvartersmark.

Skydd för nyckelbiotop

Söder om delområde VII fi nns ett biotopskyddsområde för en nyckelbiotop som på 
grund av tidigare skogsbrand beslutats skyddas, se fi gur 14. I  programförslaget avgränsas 
nyckelbiotopen på ett tydligt vis via en befi ntlig höjdskillnad strax norr om biotopsgränsen. 
Med anledning av biotopskyddet har därför föreslagen bebyggelsegrupp lagts nedanför den 
naturliga avgränsning som höjdskillnaden utgör.

Figur 14. Biotopskyddsområde (punktad linje) och nyckelbiotopsområde söder om planprogrammets 
utbredning markerade med gröna raster.
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Konsekvenser och övervägande

Miljökonsekvenser
Föreliggande förslag innebär att obebyggd skogsmark tas i anspråk för bebyggelse. En ökad 
exploatering medför alltid följdkonsekvenser som påverkar miljön på olika vis. Exempelvis 
ger en ökad andel hårdgjordyta en ökad dagvattenavrinning. Konsekvenserna för naturmiljön 
bedöms sammantaget som små till medelstora, med övervikt mot negativa. Naturmiljön 
kommer att påverkas av exploateringen och ny infrastruktur i området. En ökad mängd 
boende och trafik innebär exempelvis att föroreningar i området ökar. Men samtidigt finns 
vissa positiva konsekvenser, så som nya dagvattendammar som kan vara positivt för den 
biologiska mångfalden i området.
Bedömningen som helhet är att exploateringens påverkan håller acceptabel nivå och att dagens 
värden inte är av sådan vikt att de är ett skäl att avstå från exploateringen.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget kan innebära en rad olika kostnader för kommunen och exploatörer. Bland de 
kostnader som kan uppstå kan nämnas åtgärder på befintliga vägar så som breddning, utfarter, 
korsning, gång- och cykelväg med mera. Detta utöver utbyggnad av de lokala vägnäten i 
områdena. Dessa kostnader belastar exploatören, huvudmannen eller kommande huvudman 
för anläggningarna och styrs genom avtal mellan parterna. Drift och underhållskostnader 
kommer att belasta den framtida huvudmannen. För Ölmevallavägen och Kläppavägen är det 
idag statligt huvudmannaskap som Trafikverket ansvarar för. För övriga vägar i anslutning 
till programområdet, exempelvis Stockalidsvägen, Nancys promenad och Gustav Alberts 
väg samt generellt i Åsa samhälle råder enskilt huvudmannaskap. Ett eventuellt kommunalt 
övertagande av vägnätet skulle alltså kunna innebära en kommunal kostnad för framtida 
skötsel. 
Ytterligare utbyggnader och dimensionering av det kommunala VA-nätet kommer att innebära 
kostnader för VA-kollektivet och exploatören. Markåtkomst för att hantera dagvatten med nu 
föreliggande dagvattenlösning innebär troligen kostnader för exploatören innan exploatering 
kan möjliggöras. 
Då terrängen i områdena kräver bland annat bergschaktning för vägar, anpassning av 
byggnader och pumpning av spillvatten för att bli exploaterbart så kan utbyggnadskostnaderna 
för bebyggelse och infrastruktur förväntas ligga över det normala. 

Sociala konsekvenser
Ur ett socialt perspektiv finns många fördelar med att det byggs fler bostäder inom tätorten Åsa. 
Ett ökat befolkningsunderlag kan vara positivt för centrumutvecklingen, kollektivtrafiken 
och den kommunala servicen på orten. Förtätning i anslutning till tätortens centrum kan 
också bidra till att ortens stråk och platser blir mer levande och trygga, om fler människor rör 
sig där. Med dagens förutsättningar riskerar den föreslagna utbyggnaden i programområdet 
däremot att bidra till en utglesning av ortstrukturen, snarare än att bidra till en förstärkning 
av Åsa tätort. Med en större koncentration av bostäder i område V och VII skapas risk för 
ett avskilt område där sambandet med resten av Åsa inte är självklart. Föreslagen bebyggelse 
strax öster om den nya pendeltågsstationen kan bidra till att göra Åsa mer attraktivt som 
pendlingsort, men boende i detta område kommer inte att passera Åsa centrum på väg mellan 
bostaden och pendeltågstationen.
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Utbyggnad av programområdet är alltså mer lämplig ur ett socialt perspektiv om glappet 
mellan Åsa och stationen kan fyllas ut först, för att skapa en sammanhängande ort som växer 
österut. Risken med en tidig utbyggnad av område V och VII i förhållande till övriga orten är 
att det bildas en enklav som motverkar intentionen att stärka Åsa som tätort. 

Vardagsliv och mobilitet

En utbyggnad i programområdet skulle innebära god tillgänglighet till stationen med 
gångavstånd från bostaden, framförallt inom område V. Det skulle i sin tur ge goda 
pendlingsmöjligheter och minskade förutsättningar för bilberoende. 
Avståndet från föreslagen bebyggelse till ortens centrum och lokala serviceutbud är däremot 
längre. Barnomsorg är den enda service som kommer finnas i området. Centrum med 
andra viktiga funktioner såsom grundskola, idrottsplatser, apotek och mataffär ligger inom 
cykelavstånd från programområdet, men det är ett stort glapp i bebyggelsen längs med 
Kläppavägen som sträcker sig däremellan. Det innebär att avståndet kan kännas längre än vad 
det egentligen är, samt att vägen kan upplevas tråkig och otrygg. Kommunen har en vision om 
att skapa ett attraktivt stråk mellan stationen, centrum och stranden, men en sådan framtida 
förtätning längs med Kläppavägen omfattas inte av detta programområde. Att förtäta med 
bebyggelse och målpunkter längs med stråket kan göra det upplevda avståndet kortare och 
orten blir mer sammanhängande. Det kan i sin tur innebära att fler uppmuntras att gå och 
cykla, vilket är positivt både för hälsan och för folklivet längs med stråket. 
Enligt programförslaget behöver gående och cyklister korsa bilvägen två gånger inom 
planområdet, och ytterligare två gånger på väg mot pendeltågsstationen längs den befintliga 
gång- och cykelvägen utanför planområdet. Detta kan bidra till att vägen upplevs som 
omständig. I fortsatt planering blir det därför viktigt att se över passagernas utformning. 
Vid en framtida förtätning längs med Kläppavägen vore det även positivt att se över vägens 
utformning och placering av den befintliga gång- och cykelvägen. 
Den föreslagna gång- och cykelvägen längs Ölmevallavägen kan bidra till en trevlig cykeltur 
med naturupplevelser genom området, men kan också upplevas som ödslig och otrygg av 
vissa. Därför är det positivt att programmet skapar förutsättningar att välja alternativa gång- 
och cykelvägar genom befintlig bebyggelse. Vid Nancys promenad och Gustav Alberts väg är 
vägarna dock branta. På ett par ställen i området möjliggörs genare alternativ för gångvägar, 
men dessa ska ses som ett komplement till övriga gång- och cykelvägar eftersom lutning eller 
trappor gör att dessa gångvägar inte får en tillräckligt hög standard ur tillgänglighetssynpunkt.
En förtätning som inte följer föreslagen etapputbyggnad riskerar att bidra till att otrygga vägar 
tillfälligt skapas ner mot centrum och stationen i delområden som avses bebyggas längre fram. 

Mångfald och mötesplatser

I område V föreslås en tätare struktur, vilket bidrar till att komplettera bostadsutbudet i 
området med exempelvis kedjehus, radhus och eventuellt lägenheter. Ett varierat bostadsutbud 
gör att området vänder sig till fler målgrupper med skiftande önskemål eller förutsättningar. 
I den fortsatta planeringen bör det undersökas hur dagvattendammarna kan utformas som 
boendekvaliteter, exempelvis genom att utgöra trevliga platsbildningar där boende kan mötas. 

Barnperspektivet

Utifrån ett barnperspektiv finns det både fördelar och nackdelar med en bostadsetablering i 
området. Fördelen är att det ger möjlighet för barn att växa upp i en lantlig miljö med närhet 
både till natur och till grannar. Då det planeras en förskola i området kommer det vara nära 
till barnomsorg för barn i och omkring programområdet. Den kuperade terrängen i området 
lockar sannolikt till lek, till exempel pulkaåkning vintertid. I den fortsatta planeringen blir 
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det därför viktigt att lämpliga ytor utvecklas i trafiksäkra lägen i den bostadsnära naturen. 
Eftersom det föreslagna området ligger något avskilt från vardagsfunktioner såsom grundskola, 
fritidsgård och idrottsanläggningar, begränsas möjligheterna för barn och ungdomar att ta sig 
till skola och aktiviteter på egen hand. Med en sammanhängande och säker cykelväg mellan 
centrum och Kläppa bedöms förutsättningarna kunna förbättras något, särskilt för äldre barn. 
Utbyggnadsordningen är viktig även ur ett barnperspektiv. Eftersom större transporter, 
sprängning och andra byggarbeten kan orsaka farliga skolvägar för barn, vore det lämpligt att 
börja från knutpunkten vid Åsa station och sedan exploatera utåt. På så vis undviks onödiga 
barriärer och risker för de tidiga etapperna.

Övervägande
Åsa är en expansiv ort i Kungsbacka och kan erbjuda en attraktiv boendemiljö med möjlighet 
till hållbara pendlingstransporter till arbetsplatser i en växande arbetsmarknadsregion i 
Göteborg och Halland. I processen att bygga ut Åsa samhälle så bör fokus läggas på att 
binda samman det äldre Åsa samhälle med den nya stationen. På så vis skapas en attraktiv 
länk för alla Åsabor samtidigt som samhällets funktioner sammanbinds bättre. Detta är i 
linje med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen. Planering för områdena mellan 
Åsa station och Åsa samhälle pågår, och planprogrammets områden blir då på sikt naturligt 
påföljande delar som också hjälper till att sammanbinda befintlig bebyggelse i anslutning till 
programområdet med stationen.
Utbyggnad av programområdet kräver investeringar i allmän platsmark. Samtidigt är 
utbyggnadsordningen av stor vikt för samhällets sociala utveckling. Planprogrammet föreslår 
att delområden som i FÖP13 utpekats närmare stationen också studeras iförhållande till detta 
så att den totala utbyggnaden kan ske på ett lämpligt och säkert vis efter de prioriteringar som 
bedöms lämpliga.
En byggnation enligt programmet ställer höga krav på terränganpassningar och 
terrängförhållandena gör att tillfartsvägar och teknisk service kan bli jämförelsevis kostsamma 
att bygga ut. I Åsa finns ett högt tryck på fler bostäder och intresset att bygga är stort. Så totalt 
sett anses bedöms en exploatering i området rimlig. Området är också att se som en naturlig 
utveckling och del tillsammans med andra utbyggnadsplaner i närområdet.
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Sammanfattande problemställningar 
för detaljplanering
• Geotekniskutredning med bergteknik och hydrogeologi behöver 

genomföras.
• Trafikutredning för nya utfartslägen mor Ölmevallavägen. 
• Utredning av behov av och möjligheter till breddning av 

Ölmevallavägen.
• Korsningsutredning för prioritet och passager vid korsningen 

Ölmevallavägen/Kläppavägen.
• Groddjursinventering i befintliga dammar och vattendrag.
• Kompletterande studier kring dagvatten och VA behövs för att 

säkerställa markåtkomst och lämplig utformning i en större helhet.
• Placering av telemasten behöver beslutas.
• Bebyggelseutformning utifrån topografiska förutsättningar
• Bevarande eller skydd av kulturhistoriskt värdefull byggnad.
• Förprojektering av gator och eventuellt kvartersmark med avseende på 

kuperad terräng.
• Fastighetsreglering, inlösen av mark vid byggande av gång- och cykelväg 

längs Ölmevallavägen och eventuell breddning av Ölmevallavägen.
• Utformning av ytor vid dagvattendammar så att de kan utgöra tillskott 

till områdena som  närrekreation.
• Eventuellt arkeologisk utredning för att utesluta förekomst av 

fornlämningar.
• Utformningsförslag av förskolans placering, byggnader, gård och 

angöring.

Medverkande i programarbetet
Tjänstemän från berörda kommunala förvaltningar har deltagit i programarbetet. 
Planprogrammet är framtaget av Norconsult AB, genom planeringsarkitekt Carolin 
Folkeson och planeringsarkitekt Adam Peterson. Från Norconsult AB har också Sonja 
Pettersson, Sara Rydbeck, Per Widén, Fredrik Svensson, Emma Olsson samt Ola Sjöstedt 
deltagit med specialistkompetens.



28  Planprogram för Stockalid 1:4, Kläppa 1:12, 1:13, 1:105 m fl. i Åsa Planprogram för Stockalid 1:4, Kläppa 1:12, 1:13, 1:105 m fl. i Åsa  29

A B

C

D

E

Rv 913
ÅDT 425

Rv 913
ÅDT 190

Rv 912
ÅDT 625

Dagvattendamm

Dagvattendamm

Dagvattendamm

Magasin

Dagvattendamm

Ny utfart

Ny utfart

Mast

Stensättning

Kulturhistoriskt
klassad byggnad

Befintlig 
utfart

Förskola

Befintlig 
utfart

Ny gång- och cykelväg

Gångväg

Gå
ng

vä
g

Skyddszon mot nyckelbiotop

Möjligt med gång och cykelförbindelse

Ölmevallavägen

Kläppavägen

Stockalidsvägen

Ölmevallavägen

Nancys promenad

Gustaf Alberts väg

Programkarta



28  Planprogram för Stockalid 1:4, Kläppa 1:12, 1:13, 1:105 m fl . i Åsa Planprogram för Stockalid 1:4, Kläppa 1:12, 1:13, 1:105 m fl . i Åsa  29

A B

C

D

E

Rv 913
ÅDT 425

Rv 913
ÅDT 190

Rv 912
ÅDT 625

Dagvattendamm

Dagvattendamm

Dagvattendamm

Magasin

Dagvattendamm

Ny utfart

Ny utfart

Mast

Stensättning

Kulturhistoriskt
klassad byggnad

Befintlig 
utfart

Förskola

Befintlig 
utfart

Ny gång- och cykelväg

Gångväg

Gå
ng

vä
g

Skyddszon mot nyckelbiotop

Möjligt med gång och cykelförbindelse

Ölmevallavägen

Kläppavägen

Stockalidsvägen

Ölmevallavägen

Nancys promenad

Gustaf Alberts väg

Område som bevaras

Bostäder

Be�ntlig bostad

Be�ntlig väg

Be�ntlig gång- och cykelväg

Föreslagen väg

Föreslagen gång- och cykelväg

Föreslagen gångväg, lutning > 5 %

Utfartsläge

Be�ntlig telemast

Kulturhistoria

Föreslagen dagvattendamm

Föreslaget läge för förskola, 4 avd.

N

Föreslagen ny position för mast

Område som bevaras

Bostäder

Be�ntlig bostad

Be�ntlig väg

Be�ntlig gång- och cykelväg

Föreslagen väg

Föreslagen gång- och cykelväg

Föreslagen gångväg, lutning > 5 %

Utfartsläge

Be�ntlig telemast

Kulturhistoria

Föreslagen dagvattendamm

Föreslaget läge för förskola, 4 avd.

N

Föreslagen ny position för mast



Plan & Bygg
Kungsbacka kommun • 434 81 Kungsbacka • 0300-83 40 00 

info@kungsbacka.se • www.kungsbacka.se


