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Sammanfattning av planförslaget
Hedeleden har funnits med i kommunens planering för utveckling av Voxlöv under lång tid 
och denna detaljplan har föregåtts av trafikledsplan, förstudie för vägen samt planprogram. 
När planprogrammet för nordöstra Kungsbacka stad godkändes hösten 2019 beslutade kom-
munstyrelsen att Hedeleden var den detaljplan som skulle startas först inom programområ-
det. Detta för att vägen ska bli kopplingen till Hede station för de kommande bostadsområ-
dena i Voxlöv och Tölö ängar. 
Kommunstyrelsen har beslutat om projektets inriktning genom en projektbeställning. 
Inriktningen från kommunstyrelsen är att Hedeleden ska vara framkomlig och anpassas för 
trafik i 60 km/h. 
Byggnadsnämnden beslutade 2020-04-23 §101 att uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret att 
upprätta detaljplan för Klippebergen och Hedeleden. 
Detaljplanen för Hedeleden och Klippebergen syftar till att möjliggöra för en infrastruk-
turanläggning som innefattar väg samt gång- och cykelvägar mellan Tölö ängar och Hede 
station samt att säkerställa att rekreationsområdet Klippebergen bevaras. Hedeleden ska 
utformas för att även kunna ansluta till de kommande bostadsområdena i Voxlöv. 
Planförslaget möjliggör för en koppling mellan befintliga och kommande bostadsområden i 
Tölö ängar och Voxlöv till Hede station och den service som finns i dess närhet. Hedeleden 
blir även en genare vägförbinelse från de östra kommundelarna av Kungsbacka mot Aren-
dalsleden och E6.
I både norra och södra delen av Hedeleden är det utpekat framtida placering av skolor, detta 
medför att säkra skolvägar och passager måste säkerställas. Säkra övergångar kan endast 
skapas genom planskilda alternativ eller hastighetssärkade övergångsställen. Passager är även 
möjliga i samband med cirkulationer där hastigheten på trafiken naturligt sänks.
Rekreationsområdet Klippebergen planläggs och säkerställs därmed för framtiden genom 
planförslaget. Idag är skogs- och rekreationsområdena Klippebergen och Voxlövberg sam-
manfogade, ett genomförande av detaljplanen skapar en barriär mellan dessa områden.
Ett genomförande av planförslaget innebär att det öppna jordbrukslandskapet bryts av, vil-
ket gör att landskapsbilden påverkas i Voxlöv. Detta är del av första etappen för utbyggnad i 
enlighet med planprogrammet för nordöstra Kungsbacka stad där delar av Voxlöv och Tölö 
ängar ska exploateras med bostäder på sikt.
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Planprocessen

Vad är en detaljplan?
En detaljplan är juridiskt bindande och regleras i Plan- och bygglagen, PBL kap 4. De-
taljplanen reglerar markanvändningen för ett avgränsat område och kan omfatta ett större 
kvarter, några eller enstaka fastigheter. Detaljplanen reglerar till exempel om marken ska an-
vändas 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 an-
nan ansöker om planbesked hos kommunen, även kommunen kan skicka in en planbeskeds-
ansökan. 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 förfa-
randen som reglerar vilka steg som ska ingå i detaljplaneprocessen. Det vanligaste är stan-
dardförfarande; 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.
Standardförfarande innebär att detaljplanen ska genomgå samtliga steg inom planprocessen: 
samråd, granskning, antagande och laga kraft. Ett utökat förfarande innebär att fler steg 
läggs in i planprocessen, exempelvis kungörelse och underrättelse. Vid ett begränsat förfa-
rande kortas planprocessen ned och kommunen kan hoppa över granskningen förutsatt att 
samtliga sakägare, inklusive länsstyrelsen, godkänner planförslaget vid samrådet. 
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Planens huvuddrag

En ny trefikled ska möjliggöras i de nordöstra 
delarna av Kungsbacka för att koppla samman 
Tölö ängar med Hedestation samt att vägen ska 
förberedas för anslutningsvägar till de kom-
mande bostadsområdena i Voxlöv. I både norra 
och södra delen av Hedeleden är det utpekat 
framtida placeringar av skolor, detta medför att 
säkra skolvägar och passager ska säkerställas. 
Närrekreation genom naturområden i anslutning 
till bostäder  är viktigt att säkerställa.

Läge, areal och markägoförhål-
landen
Planområdet ligger i nordöstra Kungsbacka 
och sträcker sig mellan Hede station i norr och 
Tölö ängar i söder. Planområdet består idag 
av jordbruksmark på cirka 3 hektar samt av ett 
skogsområde på cirka 12 hektar. Marken ägs av 
privatpersoner, Kungsbacka kommun samt bygg-
företagen Derome och Bonava.

Bakgrund
Kommunstyrelsen godkände 24 september 2019, planprogrammet för Nordöstra Kungs-
backa stad. Planprogrammet innehåller en etappindelning där första etappen innefattar He-
deleden och Klippebergen. Etappindelningen visar på kommunens intention med program-
området, det vill säga att kommunal service och infrastruktur prioriteras i första etappen.
Hedeleden är idag utbyggd på en sträcka öster om Tölö ängar etapp två och avslutas idag 
med en cirkulationsplats. Från den cirkulationsplatsen föreslås Hedeleden byggas ut åt norr 
och dras genom skogsområdet mellan Klippebergen och Voxlövberg vidare genom Voxlöv 
och ansluta till befintlig cirkulation på Tölöleden vid Hede station.
Hedeleden ska enligt gällande trafikledsplan från 2009 ha en kapacitet för cirka 7 000 
fordon per dygn. Av planprogrammet för Nordöstra Kungsbacka stad framgår det att god 
framkomlighet är av största vikt vid utformningen av vägen.

Uppdrag
Byggnadsnämnden beslutade 2020-04-23 §101 att uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret att 
upprätta detaljplan för Klippebergen och Hedeleden. 
Som underlag till byggnadsnämndens uppdragsbeslut finns en projektbeställning beslutad 
av kommunstyrelsen 2020-04-21. Projektbeställningen innehåller projektets huvudsakliga 
inriktning.

Planens syfte

Syftet är att att möjliggöra för en infrastrukturanläggning som innefattar väg  och gång- 
och cykelvägar mellan Tölö ängar och Hede station. Säkra övergångar ska möjliggöras. 
Planens syfte är även att säkerställa rekreationsområdet Klippebergen.
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Tidigare ställningstaganden
Riksintressen

Planområdet berörs inte av något riksintresse.

Översiktliga planer 

I den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad (2009) finns en vid tidpunkten för 
framtagandet av det dokumentet tänkt sträckning för Hedeleden. Hedeleden beskrivs inte 
närmare i den fördjupade översiktsplanen men omnämns i samband med utbyggnadsom-
rådet Tölö ängar etapp 2. Där beskrivs att sträckningen skulle fastställas i samband med 
planeringen av det området, vilket inte gjordes.

Planprogram

Ett planprogram för  Nordöstra Kungsbacka stad godkändes av kommunstyrelsen 2019-09-
24 §233. I planprogrammet föreslås en sträckning av Hedeleden från den befintliga cirku-
lationen i Tölö ängar genom skogspartiet, vidare genom Voxlöv och slutligen ansluta till 
befintlig cirkulation vid Hede station. Programmet beskriver att utformningen och Hedele-
dens exakta läge kommer att studeras i detaljplaneskedet. 
Planprogrammet lyfter även att Höglandavägen kan komma att få en ny sträckning norr 
om Hedeleden och det föreslås i planprogrammet att Höglandavägen söder om Hedeleden 
stängs av för genomfartstrafik.  
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Detaljplaner

Det finns i dagsläget ingen detaljplan för det berörda området. 
Planområdet gränsar till detaljplanen för Tölö ängar etapp 2 där anslutningen till den idag 
utbyggda cirkulationen ligger inom den detaljplanen. Detaljplanen för Tölö ängar etapp 2 
har en genomförandetid som pågår fram till 2024-10-04.

Kommunala beslut i övrigt

I kommunens trafikledsplan som togs fram i samband med fördjupad översiktsplan för 
Kungsbacka stad 2009 finns Hedeleden med som en trafikled inom staden. Den beräknas 
där kunna trafikeras av cirka 7000 fordon/dygn.

Arbetet med Hedeleden startades genom en förstudie 2012. Förstudien visar två tänkbara 
vägsträckningar inom ett större utredningsområde. Efter att förstudien var färdigställd valde 
kommunen att invänta övrig planering av nordöstra Kungsbacka istället för att gå vidare 
med ett av alternativen och bygga ut vägen i det skedet. 

Trafikledsplan 2009       Förstudie 2012
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Förutsättningar

Mark och natur

Mark och vegetation

I samband med planprogramsarbetet med nordöstra Kungsbacka togs en miljöutredning 
fram (Norconsult 20180321), som bedöms vara aktuell för denna detaljplan.
Planområdet utgörs av öppen jordbruksmark med diken, stenmurar och en mindre dunge.
Stenmurarna i och i anslutning till åkermarken omfattas av biotoppskydd. Området innefat-
tar även vägmark i form av del av Höglandavägen samt del av en grusväg som tidigare ledde 
fram till en gård. Planområdet innefattar även del av skogsområdet Klippebergen. 
Skogsområdet utgör ett mosaikartat lövskogsområde som vuxit upp kring några mindre 
höjder med gamla betesmarker, klipphedar och fuktängar. Att det tidigare varit betesmarker 
gör att det även finns inslag av ängsväxter i skogsmiljöerna. Skogen domineras av blandskog 
av tall, ek och björk samt igenvuxna klipphedar med ett tätt buskskikt och lövsly. Även inom 
skogsområdet finns det stenmurar, dessa bedöms inte omfattas av biotopskydd då de ligger 
avskilt från jordbruksmarken. Skogsmarken innefattar områden med naturvärdesklass 4, 
visst naturvärde. 
Skogspartiets förutsättningar kommer att utredas vidare under planprocessen där invente-
ring av skyddsvärda arter samt inventering av grova ädellövträd ska genomföras. Även en 
bergteknisk utredning ska göras innan granskningsskedet för att studera om vägsträckning-
en genom skogspartiet kan förskjutas något österut (se konsekvenskapitlet under trafikrelate-
rade frågor).

Naturvärdeskarta från miljöutredningen (Norconsult 2018)
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Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster definieras av Naturvårdsverket som ”ekosystemens direkta och indirekta 
bidrag till människors välbefinnande”. Det innebär allt det positiva som vi människor får 
från naturen och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Ekosystemtjänsterna brukar 
delas in i fyra grupper: 
Försörjande ekosystemtjänster är de materiella nyttor som naturen levererar och som är helt 
nödvändiga för vår möjlighet att överleva. Det handlar till exempel om grödorna som växer 
på åkrarna, dricksvattnet och vinden som ger vindkraft.
Reglerande ekosystemtjänster tryggar och förbättrar vår livsmiljö genom att reglera och 
minska oönskade effekter. Exempel på detta är grönska som renar vatten och luft och bidrar 
till att minska buller, träd som bidrar med skugga och pollinerande bin som är helt avgö-
rande för matproduktionen.
Kulturella ekosystemtjänster är sådant som direkt påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. 
Naturen har en stor förmåga att få oss att må bättre, både fysiskt och mentalt. Exempelvis 
kan en promenad runt en öppen vattenyta eller i en park vara både avstressande och bidra 
med upplevelser. Vår upplevelse berikas av mångfald.
Stödjande ekosystemtjänster som möjliggör samhällets och ekosystemens funktion.  De 
stödjande ekosystemtjänsterna levererar sällan direkta tjänster utan utgör istället grunden för 
de övriga grupperna av ekosystemtjänster. Det handlar bland annat om processen som ska-
par ny jord för grödor att växa i, fotosyntesen som skapar syre och biologisk mångfald som 
ger både ökade möjligheter för pollinering och bidrar till att öka vårt välmående.
Inom planområdet finns idag alla ovanstående kategorier av ekosystemtjänster. Försör-
jande ekosystemtjänster genom den odlingsmark som finns inom området, de reglerande 
ekosystemtjänsterna finns genom skogen och växtligheten. Planområdet innefattar del av 
rekreationsområdet Klippebergen. Klippebergen innefattas av kategorin kulturella ekosys-
temtjänster genom möjligheten till friluftsliv och ökad hälsa genom rörelse i naturen vilket 
även främjar naturpedagogik. Stödjande ekosystemtjänster finns inom planområdet genom 
exempelvis stenmurar. 

Landskapsbild och rekreation

Planområdet består av öppen åkermark samt naturområdet Klippebergen. Rekreationsvär-
derna inom åkermarken är begränsade. Det finns dock ett promenadstråk som kopplar sam-
man bostadsområdet Hede med Hede station. Klippebergen är ett rekreationsområde med 
promenadstigar som möjliggör för närrekreation för boende i Hede, Voxlöv och Tölö ängar. 
Klippebergen bedöms innehålla höga rekreationsvärden. 

Förorenad mark

Planområdet innehåller inga kända markföroreningar, varken i Länsstyrelsens MIFO-data-
bas eller hos förvaltningen för Bygg och Miljö i Kungsbacka. 

Geotekniska förhållanden 

I samband med framtagandet av planprogrammet för nordöstra Kungsbacka av togs en geo-
teknisk utredning fram (Norconsult 2016).  Jordlagren inom hela området består i huvudsak 
av mulljord till ca 0,2 meters djup, torrskorpelera till ca 1 meters djup samt lera med varie-
rande mäktighet och friktionsjord/berg.
Enligt den geotekniska utredningen är den samlade bedömningen att området är byggbart.
Kompletterande geoteknisk undersökning rekommenderas att utföras vid detaljprojektering. 
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Social hållbarhet - nulägesanalys

Mångfald

Planområdet består i nuläget av obebyggd jordbruks- och skogsmark. Skogsmarken utgörs 
till stor del av rekreationsområdet Klippebergen. Klippebergen fungerar främst som ett om-
råde för närrekreation för de boende i angränsande områden.
Bebyggelsen i angränsande områden består främst av småhus med inslag av låg lägenhets-
bebyggelse samt bondgårdar. I Tölö ängar bor en hög andel barnfamiljer, i Hede är åldrarna 
mer blandade med en större andel vuxna mellan 50 och 79. I Voxlöv finns få barnfamiljer. I 
nära anslutning till planområdet finns även Hede station.
De som rör sig inom eller i nära anslutning till planområdet är främst de boende med 
undantag för Hede station som drar en stor andel pendlare från andra delar av staden och 
kommunen.

Vardagsliv

Området i Klippebergen fyller en funktion för människors vardagsliv i form av rekreation i 
nära anslutning till bostaden. För att ta sig till Hede station till fots från Hede korsas pla-
nområdet och den idag befintliga grusvägen tillsammans med stigar i närområdet används. 
Klippebergen är i nuläget sammankopplat med Voxlövberg vilket är ett bostadsnära område 
med orörd natur vilket ger stora kvaliteter för de närboendes vardagsliv.  

Trygghet

De delar av planområdet som ligger på de öppna fälten i Voxlöv är överblickbara från Hög-
landavägen för de som passerar området där. Då området är stort är det inte väl synligt från 
de bostäder som finns i närområdet. Skogsområdet kan upplevas otryggt framförallt kvälls- 
och nattetid då belysning saknas längs promenadslingan i Klippebergen.
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Mobilitet

Mobiliteten inom planområdet idag är inte så stor då det är obebyggd åkermark i stor 
utsträckning. De stigar och den grusväg som delvis ligger inom planområdet används för 
att passera genom området för att nå Hede station. Då detta är en gen väg används den av 
många men är inte möjlig att använda för grupper med särskilda behov då tillgängligheten 
inte möjliggör för det.
Angränsande områden i Tölö ängar har sedan uppförandet av bostäderna saknat kollektiv-
trafikkoppling. Den befintliga hållplatsen på Hedeleden har aldrig tagits i bruk så därför har 
de boende inom dessa områden långt till närmaste hållplats. Avståndet till kollektivtrafiken 
påverkar mobiliteten negativt.

Samvaro

Inom planområdet är det rekreationsområdet som möjliggör för samvaro, där människor kan 
mötas genom promenader, utflykter och löpning. Övriga delar av planområdet inbjuder inte 
till samvaro då det idag är åkermark. I nära anslutning till planområdet finns Tölögården 
där samvaro genom möten och fester är möjligt.

Bebyggelseområden

Befintlig bebyggelse

Planområdet är i sin helhet obebyggt med undantag från infrastrukturanläggningarna 
Höglandavägen och cirkulationen på Tölöleden i anslutning till Hede station. Dessa båda 
infrastrukturanläggningar ingår delvis i planområdet.

Fornlämningar

I samband med framtagande av plan-
programmet för nordöstra Kungsbacka 
gjordes en arkeologisk utredning inom 
Voxlöv 4:9 och Voxlöv 5:5. Ett antal fynd 
gjordes men som i och med utredningen 
är omhändertagna. Inom dessa fastighe-
ter finns inte längre några arkeologiska 
lämningar.
Inom planområdet finns kända forn-
lämningar i form av härdar och gropar. 
En arkeologisk undersökning togs fram 
i samband med framtagande av denna 
samådshandling (Riksantikvarieämbetet 
2021:13). Sökschaktsgrävningar inom 
ramen för de arkeologiska utredningarna 
har resulterat i tre områden med läm-
ningar av förhistorisk karaktär. Dessa är 
preliminärt avgränsade som ”delområde 
A och B respektive delområde C”. Det 
rör sig om gropar, härdar och enstaka 
stolphål. Lämningarna kännetecknas i 
samtliga fall av ett tämligen urlakat utse-
ende. Endast ett flintavslag påträffades. 
De enstaka stolphål som dokumentera-
des tolkas i detta sammanhang inte som 

Utredningsområden arkeologi

Delområden A, B, C
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spår efter en boplats med hus i traditionell mening. En preliminär tolkning av lämningarna 
är istället att de snarare representerar spår efter aktiviteter inom en utmark, där det trånga 
sadelläget och delar av Voxlövberg kan ha nyttjats som ett näringsekonomiskt resursområde 
till närliggande förhistoriska boplatser. Ur det perspektivet blir de utredda områdena inom 
detta projekt intressanta i förhållande till exempelvis de omfattande lämningar efter bebyg-
gelser och andra utomhusaktiviteter som undersöktes vid Tölö 130:1, beläget bortåt 200 
meter längre söderut. 
Sammanfattningsvis finns tre delområden som bedöms bör omfattas av fortsatta åtgärder 
inom ramen för arkeologiska förundersökningar. 

Gator och trafik

Biltrafik

Planområdet korsas idag av Höglandavägen, i övrigt är planområdet obebyggt. I direkt an-
slutning till planområdet finns befintlig del av Hedeleden samt Tölöleden och en cirkulation 
vid Hede station dit Hedeleden föreslås anslutas.  I samband med framtagande av planpro-
grammet som godkändes 2019  togs en trafikutredning fram. Trafikutredningen visar på 
att en utbyggnad av området kommer leda till en omfördelning av stadens trafik samt att 
Hedeleden kommer försörja de nya bostadsområdena i Tölö ängar och Voxlöv med en gen 
och snabb väg till Hede station och vidare mot E6.

Gång- och cykeltrafik

Inom planområdets närområde finns gång- och cykelväg längs befintlig sträckning av Hede-
leden samt vid cirkulationen vid Hede station där Hedeleden föreslås anslutas. 

Kollektivtrafik

Närmaste busshållplats finns på den del av Hedeleden som redan är utbyggd. Hållplatsen 
ligger uanför planområdet för denna detaljplan men kommer att vara en del av helhetslös-
ningen för kollektivtrafik på Hedeleden. Hedeleden kopplar samman befintliga och kom-
mande bostadsområden med Hede station som är ett av Kungsbackas fyra stationslägen dit 
många pendlare tar sig för att tågpendla över kommungränsen.

Teknisk försörjning

Dagvatten

Planområdet avrinner delvis åt norr till Kungsbackaån och delvis söderut mot Söderå som 
nedströms mynnar i Kungsbackaån. Det finns lågpunkter inom eller i anslutning till områ-
det där vatten ansamlas i nuläget. Lågpunkterna ligger dels i Voxlöv sydväst om planområ-
det samt i nära anslutning till befintlig cirkulation vid Tölö ängar.

Vatten och avlopp

Inom planområdet finns privata ledningar för vatten och avlopp i en punkt längs föreslagen 
vägsträckning.

Bredband

Inom del av området finns bredbandskabel.

Utredningsområden arkeologi

Delområden A, B, C
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Hälsa och säkerhet

Buller

I samband med planarbetet för detaljplan för Hedeleden och Klippebergen, har en utred-
ning tagits fram (Ramboll 20210706) i syfte att beskriva hur närliggande bostäder i området, 
samt rekreationsområden, kan bli påverkade av planen. I denna utredning studeras detaljpla-
nens konsekvenser avseende trafikbuller. Fyra situationer för området kring planerad led har 
studerats. Här redovisas nuläget.

Farligt gods

Del av planområdet ligger nära transportled för farligt gods. Västkustbanan är utpekad som 
farligtgodsled. Det påverkar inte aktuell detaljplan men anslutande detaljplaner som plan-
läggs i etapp 2 från planprogrammet för nordöstra Kungsbacka stad behöver ta hänsyn till 
detta. Länsstyrelsen i Hallands län har tagit fram riktlinjer för vilka åtgärder som behöver 
vidtas i direkt anslutning till farligtgodsled.

Risk för översvämning/skred

Enligt kartunderlag från SGU finns förutsättningar för skred i nära anslutning av Hedele-
dens sträckning där skogsområdet möter åkermarken vid del av Voxlöv 5:3, Voxlöv 5:5 samt 
Hede 5:7.
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Detaljplanens innebörd

Inledning
I denna del av planbeskrivningen redogörs för vilka förändringar som möjliggörs för när de-
taljplanen har vunnit laga kraft. Planbeskrivningen har ingen självständig rättsverkan utan 
fungerar som vägledning vid planens genomförande. Detaljplanens bindande föreskrifter 
framgår av plankartan och planbestämmelserna.

Bebyggelse

Nya bebyggelsens placering och utformning

Planområdet kommer inte att förses med bebyggelse. 

Grundläggning 

En detaljerad geoteknisk utredning ska tas fram inför detaljprojektering av Hedeleden.

Fornlämningar

Av de tre fornlämningsområdena som identifierats i den arkeologiska utredningen från 2020 
inkräktar Hedeledens tänkta sträckning på delområde A och del av delområde B. Ansökan 
om att förundersökning ska genomföras är skickad till länsstyrelsen men är ännu inte be-
slutad. Det fortsatta planarbetet kommer att invänta förundersökningarna för att avgöra hur 
arbetet ska löpa vidare.

Trafik

Föreslagen sträckning av Hedeleden
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Hedeledens utformning genom skogspartiet. Totalt 22,5 meter.

Hedeledens utformning genom jordbrukslandskapet. Totalt 26,5 meter.

Gator och vägar

Inom planområdet föreslås en ny vägsträckning för att koppla samman den befintliga delen 
av Hedeleden vid Tölö ängar med Tölöleden vid Hedestation. 
Befintlig del av Hedeleden är utbyggd från Hällingsjövägen och sträcker sig parallellt med 
bostadsområdet Tölö ängar etapp 2 dit det finns en tillfartsväg från befintlig cirkulation. 
Till den befintliga cirkulationen i Tölö ängar föreslås Hedeleden anslutas och sedan anläg-
gas genom skogspartiet och där efter över åkermark i Voxlöv. Vid Hede station finns idag 
en cirkulation där Tölöleden ansluter söder ifrån samt väster ifrån. Tillfart till pendelparke-
ringen vid staionen ansluter norr ifrån i denna cirkulation. Den föreslagna vägen ansluter till 
cirkulation öster ifrån.
Enligt politiskt beslut ska Hedeleden utformas med god framkomlighet och för en hastig-
hetsbegränsning på 60 km/h. 

Utformningen av den nya vägsträckningen föreslås vara ett körfält i vardera riktning samt 
två cirkulationer, en i Voxlöv som möjliggör för anslutningsvägar till kommande bostadsom-
råden, och en som kopplar samman Hedeleden med Höglandavägen. Vägens sektion skiljer 
sig åt då bredden minskas något genom skogspartet där trädplantering inte ska göras. 
Det föreslagna läget för vägen grundar sig i flera aspekter, dels att vägens kurvdragningar 
ska vara anpassade för att uppnå god framkomlighet för trafik i 60 km/h, även markägoför-
hållanden har vägts in för att minimera intrång på privata fastigheter.                     

Gång- och cykeltrafik 
Den gång- och cykelväg som finns längs befintlig del av Hedeleden i Tölö ängar föreslås 
förlängas längs hela sträckan av den nya vägen. På motsatt sida av Hedeleden föreslås en 
separerad gång- och cykelväg där cykelvägen ska ingå i det huvudcykelnät som planeras 
inom Kungsbacka. Huvudcykelvägen möjliggör för snabbare cykeltrafik än den kombine-
rade gång- och cykelvägen. Då hastigheten på Hedeleden är tänkt att vara 60km/h krävs en 
gång- och cykeltunnel för att skapa en säker koppling till en kommande skolan i norra Vox-
löv. I Tölö ängar planeras det också för en ny skola i anslutning till Hedeleden där behovet 
för en undergång också identifierats. Förutsättningarna på båda dessa platser samt kurvdrag-
ningen för gång- och cykelvägarna gör att undergångarna blir ytkrävande. 
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Kollektivtrafik

Planförslaget innehåller ett utpekat hållplatsläge i nuläget. Dialog pågår med Hallandstra-
fiken om kommande kollektivtrafiktrafikering längs Hedeledens föreslagna sträckning. Ett 
scenarie som diskuterats är att behov av hållplatser finns i nära anslutning till den cirkulation 
som föreslås koppla samman Hedeleden med kommande bostadsområden i Voxlöv. Planför-
slaget kommer kompletteras med utförligare information om hållplatslägen till gransknings-
skedet.

Friytor och rekreation

Natur

Rekreationsområdet Klippebergen föreslås planläggas som natur för att säkerställas för 
framtiden. Förvaltningen för Kultur- och fritid har under en längre tid planerat för att 
utveckla den slinga som finns inom området. Närrekreation är viktigt att säkerställa för både 
befintliga som kommande bostäder i området.

Ekosystemtjänster

De ekosystemtjänster som finns inom planområdet idag kommer att minska då planområdet 
består av skogsmark eller åkermark som delvis kommer hårdgöras i och med genomförandet 
av detaljplanen. 
De försörjande ekosystemtjänsterna minskar då odlingsmark tas i anspråk för Hedeleden 
samt gång- och cykelvägar. De reglerande ekosystemtjänsterna och kulturella ekosystem-
tjänster som finns genom skogen och växtligheten inom rekreationsområdet kommer delvis 
påverkas negativt av planförslaget då många träd och annan vegetation kommer behöva 
avverkas när planförslaget genomförs. Den del av rekreationsområdet som planläggs som 
NATUR har däremot en positiv påverkan på ekosystemtjänsterna i området då området 
säkerställs som naturområde för framtiden och bidrar till ökad hälsa genom rörelse i naturen 
vilket även främjar naturpedagogik. De stödjande ekosystemtjänster som finns inom plan-
området genom exempelvis stenmurar påverkas endast under en kort period då stenmurarnas 
läge föreslås flyttas i de lägen där de kommer i konflikt med vägdragningen. 
Öppen dagvattenhantering gynnar ekosystemtjänster och ska väljas där det går.

Teknisk försörjning

Dagvatten

I samband med detaljplanen har en dagvattenut-
redning tagits fram (Sweco 2021-04-15).
För beräkningarna av dimensionerande flöden 
har Hedeleden delats upp i tre delområden. 
Områdena lutar åt olika håll och därför skulle 
pumpning behövas om allt skulle ledas åt samma 
håll. Av den anledningen föreslås separata lös-
ningar för respektive delområde.
Dagvattnet från samtliga av Hedeledens tre del-
områden föreslås avrinna till öppna vägdiken för 
rening och fördröjning. Dessa ska dimensioneras 
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för att kunna hantera ett 100-års regn. Den erforderliga fördröjningsvolym som beräknades 
för Hedeledens samtliga delområden kommer att kunna magasineras av de föreslagna väg-
dikena med god marginal. Vägdikena kommer även att ha kapacitet att omhänderta flöden 
från kraftigare regn. 
Efter en fördröjning i vägdiken föreslås att dagvattnet leds till torra dammar via kulvert, 
ledningar och avvattnade och avskärande diken. De torra dammarna bör anläggas vid be-
fintliga lågpunkter i samtliga delområden. 
Föreslagen anläggning av ny väg bidrar till ökad föroreningsbelastning från området för 
flera ämnen. Med föreslagna reningsanläggningar reduceras samtliga föroreningsmängder 
och understiger den befintliga årliga belastningen på recipienten med undantag för kad-
mium och kvicksilver. Reningsanläggningarna bedöms förhindra att miljökvalitetsnormerna 
i Kungsbackaån påverkas negativt. 
Förvaltningen för teknik har beställt en översiktlig dagvattenutredning som omfattar dag-
vatten från planerade detaljplaner i området runt Hedeleden och Klippebergen.

Vatten och avlopp

Då detaljplanen inte möjliggör för någon bebyggelse skapas inget behov av vatten och avlopp 
inom planområdet. Hedeleden är däremot central för utbyggnad i detaljplaner båda norr och 
söder om bilväg och gång/cykelväg som ger förutsättningar för behovet att leda fram och 
avleda dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Behovet förväntas bli tre stora ledningar för 
respektive nytta som ansluter till respektive detaljplan i Nordöstra Kungsbacka stad som lig-
ger inom avrinningsområden.
För att säkerställa en långsiktig rådighet över VA-ledningar för dricksvatten, spill- och dag-
vattennyttor krävs ledningsrätt i vägområdet, med störst sannolikhet i gång och cykelbana. 
I samband med detaljprojekteringen av Hedelden kommer det beställas en VA-utredning för 
att ta fram en systemlösning inom planprogramområdet.  

Bredband

Ledningar för bredband kommer fortsatt finnas inom planområdet.

Belysning

Ledningar för belysning kommer anläggas inom planområdet.

Hälsa och säkerhet
Farligt gods

Planförslaget medför ingen risk kopplat till närliggande farligt godsled.

Risk för översvämning/skred

En översiktlig lågpunktsanalys har utförts för att få en uppfattning om var det finns risk för 
att vatten kan bli stående vid händelse av kraftiga regn.
Vid 90 mm regn, ungefär motsvarande ett 100-års regn med en varaktighet på 6 timmar, 
har inga instängda områden inom utredningsområdet identifierats. Lågpunktsanalysen visar 
tre lågpunktsområden nedströms utredningsområdet, norr, väster och sydväst om utred-
ningsområdet.
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Prognosår 2040

Sammanställning av antal bullerberörda med överskridande för samtliga scenarier

Buller

I samband med planarbetet för detaljplan för Hedeleden och Klippebergen, har en utred-
ning tagits fram (Ramboll 20210706) i syfte att beskriva hur närliggande bostäder i området, 
samt rekreationsområden, kan bli påverkade av planen. I denna utredning studeras detaljpla-
nens konsekvenser avseende trafikbuller. Fyra situationer för området kring planerad led har 
studerats. 
När Hedelden tas i bruk visar beräkning att tjugofyra bostäder i direkt anslutning till leden 
får ekvivalent ljudnivå över riktvärdet 55 dBA vid fasad. Som högst beräknades 60 dBA vid 
fasad. Sjutton bostäder beräknas få ekvivalent ljudnivå över riktvärdet 30 dBA inomhus. 
Beräkningarna visar att överskridanden inomhus är marginella, högsta beräknade ekviva-
lenta ljudnivån inomhus var 33 dBA. Inga bostäder i direkt anslutning till leden beräknas 
få maximala ljudnivåer inomhus över riktvärdet. Tre fastigheter med bostäder beräknas få 
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Befintliga bostäder där riktvärdena för trafikbuller överskrids. Gul markering visar vart överski-
danden görs för respektive hastighet.

maximala ljudnivåer strax över 70 dBA utomhus, vilket överskrider riktvärdet för uteplats. 
Bostäder där ekvivalent ljudnivå överskrids beräknas ljudnivån variera 57-60 dBA. 
En sänkning utav hastigheten från 60 km/timma till 50 km/timma beräknas minska ek-
vivalent ljudnivån med 2 dBA, vilket betyder färre överskridanden över 55 dBA. Med en 
sänkning utav hastigheten till 40 km/timmma beräknas ljudnivån minska med cirka 3 dBA. 
Antalet bostäder med överskridanden i anslutning till leden beräknas bli fem vid 40km/
timma istället för tjugofyra bostäder med överskridanden vid hastigheten 60 km/timma.
Rekreationsområden i tätort bör inte överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå för vardagsme-
deldygn. Beräkning utav ekvivalent ljudnivå vid rekreationsområdet visar variera 40-55 dBA 
för nuläge samt variera 45-55 dBA för prognosår 2040. 
Föreslagen detaljplan påverkar bullernivåerna negativt. Hantering av bullerproblemati-
ken  sker i samband med utbyggnad av Hedeleden. Det kan göras genom bullerdämpande 
åtgärder såsom murar, skärmar eller hastighetsreglering. De bullerpåverkade bostäderna 
ligger inom planen för Tölö ängar etapp 2, till stor del i anslutning till befintlig Hedeled där 
detaljplanen inte reglerar möjligheter i plan till bullersänkande åtgärder. 
möter åkerlandskapet kommer studeras vidare. Då läget för Hedeleden inte är helt fastslaget 
i det läget kommer handlingarna kompletteras med bergteknisk utredning för att utreda 
möjligheten att vägsträckningen flyttas närmare berget.
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Överväganden och konsekvenser

Nollalternativ
Om detaljplanen inte antas kommer balastningen på övrigt vägnät att öka i takt med att 
bostadsområden byggs ut inom Nordöstra Kungsbacka. Enligt planprogrammet för nordös-
tra Kungsbacka stad ska det planeras för bostadsområden längs Hällingsjövägen. Trafiken 
som dessa områden genererar skulle trafikera Hällingsjövägen, Tölö tvärled, Tölöleden samt 
Göteborgsvägen istället för att kunna välja Hedeleden och Arendalsleden för att nå Hede 
station eller E6.
Kollektivtrafiken som är planerad att trafikera Hedeleden för att försörja boende i Tölö 
ängar med ökad kollektivtrafik omöjliggörs om planen inte antas. På samma vis som den 
gena gång- och cykelkoppling som planen föreslår för att koppla samman Tölö ängar och 
Hede station uteblir, vilket i sin tur kan leda till ökad biltrafik i området när bostäderna 
ökar. Om inte framkomliga och gena gång- och cykelalternativ finns antas många välja bilen 
istället vilket genererar både ökade trafikmängder men även ökade bullernivåer från det 
befintliga vägnätet.
De positiva konsekvenser det medför att planen inte skulle antas är att barriären mellan de 
båda skogsområdena Klippebergen och Voxlövberg inte kan byggas och rekreationsområ-
dena även fortsättningsvis hänger samman. Jordbrukslandskapet förblir orört.

Miljökonsekvenser

Undersökning

I samband med framtagande av planprogrammet för nordöstra Kugsbacka gjordes en be-
hovsbedömning. Bedömningen var då att det inte gick att utesluta att planförslaget skulle 
medföra betydande miljöpåverkan och att en Miljökonsekvensbedömning( MKB) därmed 
skulle upprättas i samband med det fortsatta planarbetet.
I samband med uppstarten av planarbetet med Hedeleden genomförde kommunen ett tidigt 
samråd med Länsstyrelsen i Halland om frågan. Det resulterade i en samsyn mellan kom-
munen och länsstyrelsen att behov av en MKB inte förelåg för detaljplanen för Hedeleden 
och Klippebergen. 
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Kommunen har gjort en undersökning för att ta reda på om förslaget kan antas medföra be-
tydande miljöpåverkan eller inte. Kommunen ska göra sin bedömning enligt de kriterier som 
anges i bilaga 4 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Sammanfattningsvis 
har undersökningen visat att detaljplanen inte bedöms medföra någon betydande miljöpå-
verkan. Däremot avses rekommendationerna i dagvattenutredningen och miljöutredningen i 
huvudsak följas. 
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte innebära konflikt med bestämmelserna i 4 
kap MB utan kan ses som tätortsutveckling. Även rörande aktuell jordbruksmark har kom-
munen i sin översiktsplan, ÖP06, tagit ställning till att exploatering är möjlig enligt 3 kap 4 
§ MB. 

Natur, kulturmiljö och rekreation

Planförslaget medför att mark som idag används som rekreationsområde och delvis brukad 
åkermark tas i anspråk för att kunna anlägga infrastrukturanläggningen Hedeleden. Då pla-
nområdet i sin helhet är obebyggt idag får genomförandet av detaljplanen konsekvensen att 
grönytan i området minskar. Delar av den blandskog som finns inom befintligt skogsområde 
kommer behöva avverkas för att göra plats för Hedeleden. 
I det fortsatta planarbetet kommer inventering av grova ädellövträd att genomföras för att 
eventuellt ligga till grund för viss justering av vägens läge genom skogspartiet.
Det finns ett antal stenmurar inom jordbrukslandskapet som innefattas av biotopskydd. 
Dessa stenmurar har höga naturvärden och en viktig funktion i ekosystemet. Stenmurar som 
kommer i konflikt med vägdragningen föreslås byggas upp i ett nytt läge i anslutning till 
platsen de flyttas från. Ansökan om biotopskydsdispens ska lämnas in för de stenmurar och 
diken som innehar av biotopskydd.  

Jordbruksmark

I fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad (2006) har det i och med lokaliseringen av 
utvecklingsområdena i Voxlöv och Tölö ängar gjorts en avvägning mellan olika intressen där 
tätortsutveckling i detta läge varit prioriterat. Hedeleden är första steget i den kommande 
utvecklingen av bostadsområden i Voxlöv och Tölö ängar. Utveckling av Kungsbacka tätort i 
det stationsnära läget intill Hede station bedöms väga tyngre än att bevara jordbruksmarken 
i Voxlöv.

Landskapsbild

Detaljplanen bedöms påverka landskapsbilden avsevärt. Det öppna odlingslandskapet bryts 
av en trafikled och får därmed en helt annan karaktär. Även landskapsbilden inom skogsom-
rådet förändras på ett betydande sätt då det idag något igenväxta skogsområdet öppnas upp i 
en bred barriär som bryter av naturmarken då träd och annan vegetation avverkas.

Vattenförhållanden

Utredningsområdet ligger inom ett avrinningsområde som mynnar i Kungsbackaån och 
sedan Kungsbackafjorden som är ett Natura-2000 område. Med föreslagen dagvattenhante-
ring så bedöms inte planen medföra några negativa effekter på de skyddade områdena.

Trafikrelaterade frågor

Läget för vägen kan komma att förändras i någon del efter samrådsskedet dels utifrån in-
komna synpunkter men även utifrån att det pågår utredning om vägens läge genom skogs-
partiet. I den förprojektering som är framtagen har flera alternativa sträckningar utretts och 
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förkastats, ett av dessa studeras ändå vidare för att i detalj jämföra konsekvenserna för pro-
jektet som helhet i de olika dragningarna. Det föreslagna läget gör ett något större intrång 
i rekreaktionsområdet Klippebergen än det alternativt som fortsatt studeras vidare. Den al-
ternativa sträckningen där Hedeleden förskjuts något åt öster påverkar istället berget i detta 
läget och sprängning eller stora bergsskärnigar kan behövas vilket medför ökade kostnader i 
projektet. Dessa två aspekter ska studeras djupare till granskningsskedet för att kunna göra 
ett fördjupat övervägande utifrån ekonomiska och ekologiska konsekvenser.

Hälsa och säkerhet

Hälsa påverkas negativt av buller och med en ny vägsträckning genom idag orörd natur 
kommer bullernivåerna i området att öka. Hedeledens trafikbuller kommer initialt att på-
verka ett fåtal befintliga bostäder samt rekreationsområdena Klippebergen och Voxlövberg, i 
nästa skede påverkas även utformningen av de nya bostadsområdena i Voxlöv.

Miljökvalitetsnomer för luft, 5 kap miljöbalken

Hedeledens lokala påverkan på luft beräknades med Trafikverkets nomogram i samband 
med att miljöutredningen för planprogrammet för nordöstra Kungsbacka stad togs fram 
2018.
Beräkningarna gjordes utifrån de trafiksiffror som beräknades bli på Hedeleden vid den 
tidpunkten vilket var med en trafikmängd om 6 000 fordon/årsdygn, standard som gata med 
husrad på båda sidor (detta medför en försämrad luftventilation), genomsnittlig fordonspark 
år 2020 (fordonens reningsteknik förbättras successivt med tiden). Resultatet av beräkningen 
blir att med en gaturumsbredd av 20 meter (alltså 10 meter mellan vägmitt och hus) respek-
tive 40 meter erhålls det lokala gatubidraget till kvävedioxidhalten till 4 respektive 2 μg/m3.
Lägger man ihop bakgrundshalten och det lokala bidrag från Hede allé blir det klart lägre 
än 20 μg/m3. Gällande miljökvalitetsnorm för årsmedelvärde av kvävedioxid (40 μg/m3) 
underskrids således med stor marginal och även motsvarande miljömål (20 μg/m3) under-
skrids med marginal. Erfarenhetsmässigt bedöms då även övriga miljökvalitetsnormer och 
miljömål för kvävedioxid klaras.

Miljökvalitetsnomer för yt- och grundvatten, 5 kap miljöbalken

Föroreningsberäkningarna visar på att föroreningsmängderna kommer minska till följd av 
exploatering med föreslagen rening (öppna diken och vägdiken), för samtliga ämnen utom 
kadmium och kvicksilver som ökar jämfört med befintlig situation. Kadmium är ett utav de 
ämnen som utpekats ha en betydande påverkan på vattenförekomsten i kapitel 3.4 i dag-
vattenutredningen.
I det alternativa förlaget i kap 6.1 i dagvattenutredningen föreslås makadamdiken inom 
områdena A och B och schablonberäkningar visar att samtliga ämnen motsvarar befintliga 
utsläppsmängder med undantag för kvicksilver.
Sammanfattningsvis bedöms utredningsområdet med tillhörande dagvattenhantering inte 
äventyra vattenförekomstens möjligheter att fortsatt uppnå beslutade MKN för vatten.

Miljömål

De miljömål som anses vara relevanta för planen är 1, 2, 10, 13, 15 och 16.

1. Begränsad klimatpåverkan

Planerad utbyggnad av Hedeleden genererar i sig inte en ökning av trafiken men i nästa steg 
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när bostadsområdena byggts ut kommer den effekten. Då aktuell detaljplan innefattar gång- 
och cykelvägar på båda sidor om Hedeleden samt att vägdragningen möjliggör för en gen 
kollektivtrafikkoppling bidrar planen med att människor kan använda mer hållbara trans-
portmedel än bilen vilket har en positiv påverkan på klimatet.

2 Frisk luft. 

Detaljplanen medför liten ökningar av halterna av luftföroreningar. Gällande miljökvalitets-
normer bedöms komma att klaras med marginal. Miljöpåverkan med avseende på frisk luft 
bedöms därför bli något negativ.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Planen ger upphov till en minskad föroreningsbelastning och bidrar därmed något till att 
minska övergödningen av mynningsområdet. Planen berör endast en mycket begränsad del 
av slutrecipienten Kungsbackafjordens avrinningsområde, varför situationen i recipienten 
Kungsbackafjorden inte förändras nämnvärt av utbyggnaden utan mer kraftfulla åtgärder 
krävs för att få en märkbar effekt.

13. Ett rikt odlingslandskap

Utbyggnaden av Hedeleden innebär att del av det öppna odlingslandskapet i Voxlöv tas i an-
språk, vilket innebär att möjligheten att i framtiden utnyttja området för odling försvinner, 
vilket är negativt. Detaljplanen innebär därmed en negativ påverkan på miljömålet.

15. God bebyggd miljö

Utbyggnaden av Hedeleden innebär att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk, vilket 
negativt påverkar möjligheten att i framtiden utnyttja marken för livsmedelsproduktion.

Hedeleden är den första etappen av att möjliggöra för utbyggnad av nya bostadsområden 
i ett av Kungsbacka kommuns fyra stationslägen. Tätortsutvecklingen i Voxlöv och Tölö 
ängar ska leda till att bättre kunna utnyttja centralt belägen mark i Kungsbacka som dess-
utom ligger stationsnära. Marken kommer på sikt kunna utnyttjas på ett mer effektivt och 
differentierat sätt än i dagsläget. Med avseende på miljökvalitetsmålet god miljö – vilket 
innehåller flera delmål – medför effekterna av planförslaget därmed påverkan i såväl positiv 
som negativ riktning.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Utbyggnaden medför att åkermark med enstaka inslag av biotopskyddade objekt tas i an-
språk. Utöver de biotopskyddade objekten finns inga högre naturvärden inom åkermarken 
som tas i anspråk. Utöver åkermarken tas även skogsmark i anspråk. Skogsmarken innefattar 
områden med naturvärdesklass 4, visst naturvärde. Området innehåller bland annat grova 
ädellövträd. Konsekvenserna på växt- och djurlivet är avhängigt av vilken hänsyn som tas till 
naturvärdes- och biotopskyddade objekt. 

Den nya vägdragningen kommer ha en avskärmande och viss störande effekt på anslutande 
naturområdens djurliv. Detaljplanen innebär en liten negativ påverkan på miljömålet.
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Påverkan på Natura 2000

Planens avrinningsområde mynnar i Kungsbackaån och sedan Kungsbackafjorden som är 
ett Natura-2000 område. Med föreslagen dagvattenhantering så bedöms inte planen med-
föra några negativa effekter på de skyddade områdena.

Sociala konsekvenser

Mångfald

Då planförslaget endast innehåller vägmark samt naturmark har det inte så stor påverkan på 
mångfalden i området i första skedet. När bostadsområdena i Voxlöv byggs ut kommer Hed-
leden vara en barriär mellan områdena då övergångar endast är möjliga på ett fåtal platser.

Vardagsliv

Utbyggnaden av Hedeleden och tillhörande gång- och cykelvägar kommer underlätta för 
människor i Kungsbacka att ta sig mellan platser, vilket är en del av vardagslivet. Hedeleden 
bryter av det befintliga rekreationsområdet vilket är negativt för vardagslivet då närrekrea-
tionen blir negativt påverkad av planförslaget.

Trygghet

Hedeledens utbyggnad skapar både för- och nackdelar för trygghetskänslan i anslutning till 
vägen. Fördelarna är att gång- och cykeltrafik kommer ha goda förutsättningar att ta sig 
fram längs leden på ett tryggt och säkert sätt med god överblickbarhet däremot kan området 
kännas otryggt ur ett barnperspektiv då hastigheten kommer vara hög längs leden. 

Detta medför att barn och unga i mindre utsträckning kan röra sig själva till och från de 
planerade skolorna i området. De båda planerade gångtunnlarna inom planområdet möjlig-
gör för trafiksäkra passager förbi leden medan gångtunnlar i sig kan skapa otrygghet. Tunn-
lar saknar ofta överblickbarhet både för den som rör sig genom tunneln men framförallt från 
vägen och bebyggelsen i anslutning. Detta gör att gångtunnlar är negativt ur trygghetsas-
pekten.

Mobilitet

Mobiliteten i området kommer öka i och med utbyggnad av planförslaget. Hedeleden blir en 
ny genare koppling från Tölö ängar till Hede station. Gång- och cykelstråken längs Hedele-
den möjliggör för att fler resor kan göras utan bil. Den kommande kollektivtrafiken som ska 
trafikera Hedeleden ökar mobiliteten både för befintliga som kommande bostadsområden. 
Att kollektivtrafik i och med Hedeleden kan möjliggöra för en snabb koppling med buss 
från Tölö ängar där många idag har långt till närmaste busshållplats är positivt för både 
vardagsliv och mobiliteten i området.

Hedeleden kan medföra att fler fordon väljer Höglandavägen norr ut mot Banarmossen, 
Kungsbacka ridskola och ridgymnasium vilket i nuläget är en negativ konsekvens då den vä-
gen behöver rustas upp. Målpunkterna som ridskolan och ridgymnasiet gör att många unga 
trafikerar vägen idag. 
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Samvaro

Rekreationsområdet Klippebergen bidrar till samvaron inom planområdet då det är en plats 
för möten och utflykter. Även utbyggnaden av gång- och cykelvägarna längs Hedeleden kan 
bidra till socialt hållbar samvaro både genom spontana och planerade möten men är även en 
plats för att bara kunna se andra människor och bidrar till de sociala kontaktytorna.

Ekonomiska konsekvenser

Huvudmannaskap

I detaljplanen föreslås kommunalt huvudmannaskap för allmän plats.
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Genomförandebeskrivning

Inledning
Denna del av planbeskrivningen redogör för hur detaljplanen är tänkt att genomföras. Här 
redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som be-
hövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan utan fungerar som väg-
ledning vid planens genomförande. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället 
av plankartan och planbestämmelserna. Beskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur 
genomförandesynpunkt.

Organisatoriska frågor

Detaljplanens tidsplan

Samråd:    3 kv. 2022
Granskning:    4 kv. 2022
Godkännande byggnadsnämnden: 2 kv. 2023
Antagande kommunfullmäktige: 2 kv. 2023
Laga kraft:    3 kv. 2023 (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 detalj-
planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomför-
andetidens 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 äger fastigheterna Hede 3:20, Varla 2:198, Hede 5:7 och Hede S:1 där 
kommunen är ägare till samtliga andelar som lagfaren ägare eller via köp. Bonava Sverige 
AB äger fastigheten Voxlöv 5:5, Derome Hus AB äger fastigheten Voxlöv 4:9 och Fastig-
heterna Hede 9:1, Voxlöv 6:1, Hede 4:9, Voxlöv S:9 och Hede S:20 är i privat ägo. Inom 
planområdet finns även två oregistrerade samfällighet.
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av detaljplanens fastighetsförteckning.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Anläggningar inom allmän plats

Detaljplanen anger att kommunen är huvudman för allmän plats, vilket innebär att kommu-
nen ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll. Allmän plats inom planområ-
det omfattar VÄG och NATUR.
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Anläggningar utanför planområdet

Hedeleden ansuter i befintliga cirkulationsplater i Tölö och i Hede. Dessa cirukulationsplat-
ser kommer få en ytterligare anslutning vilket kan göras inom befintlig detaljplan. Kommu-
nen ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av cirkulationsplatserna.

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 måste lösa in mark från samtliga fastigheter ingående i planområdet och som 
inte ägs av Kungsbacka kommun. Redovisning av areal/fastighet går att utläsa i tabell under 
fastighetsrättsliga konsekvenser nedan.

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 fastighetsregle-
ringar. Fastighetsreglering ska ske så att samtlig mark som planläggs som allmän platsmark 
VÄG och NATUR ska överföras till en lämplig närliggande kommunal fastighet. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser: 
Fastighet Erhåller mark Avstår mark  Markanvändning
Hede 3:20   Ca 257 kvm  Allmän plats, VÄG
Hede 3:20   Ca 13473 kvm  Allmän plats, NATUR
Hede 4:9    Ca 2827 kvm  Allmän plats, VÄG
Hede 5:7   Ca 3750 kvm  Allmän plats, VÄG
Hede 5:7   Ca 7647 kvm  Allmän plats, NATUR
Hede 6:1   Ca 35664 kvm   Allmän plats, NATUR
Hede 9:1   Ca 1497 kvm  Allmän plats, VÄG
Hede 9:1   Ca 14044 kvm  Allmän plats, NATUR
Hede 9:26   Ca 1606 kvm  Allmän plats, VÄG
Tölö 5:3   Ca 24 kvm  Allmän plats, VÄG
Tölö 6:6   Ca 3 kvm  Allmän plats, VÄG
Varla 2:198   Ca 1335 kvm  Allmän plats, VÄG
Varla 2:198   Ca 8553 kvm  Allmän plats, NATUR
Voxlöv 4:9   Ca 15150 kvm  Allmän plats, VÄG
Voxlöv 5:3   Ca 7939 kvm  Allmän plats, VÄG
Voxlöv 5:3   Ca 28305 kvm  Allmä plats, NATUR
Voxlöv 5:5   Ca 11 122 kvm  Allmän plats, VÄG
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Voxlöv 6:1   Ca 3082 kvm  Allmän plats, VÄG
Hede S:20   Ca 120 kvm  Allmän plats, VÄG
Voxlöv S:9   Ca 538 kvm  Allmän plats, VÄG
Oregistrerad samfällighet 
inom Voxlöv 5:5  Ca 75  kvm  Allmän plats, VÄG
Oregistrerad samfällighet 
sydväst om Voxlöv 6:1  Ca 538  kvm  Allmän plats, VÄG

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 lantmäteriet.
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.
Inom planområdet finns två officialservitut, 1384-08/137.1 och 1384-08/137.2. Officialser-
vitut 1384-08/137.1 har ändamål väg till förmån för Voxlöv 5:3 och belastar Voxlöv 5:5 och 
1384-08/137.2 är ett andelsservitut där Voxlöv 5:5 har rätt att nyttja Voxlöv 5:3 andelar i 
samfälld väg. Med den nya Hedeleden får Voxlöv 5:3 och Voxlöv 5:5 nya anslutningar varpå 
servituten blir onyttiga och kan upphävas.
Detaljplanen bedöms i övrigt inte ge upphov till nya servitutsupplåtelser eller påverka befint-
liga servitut. Beroende på hur den nya bebyggelsen utformas och delas in i fastigheter kan 
det dock uppstå behov av nya servitut.

Ledningsrätt

Inom planområdet finns en ledningsrätt för VA-ledningar, 1384-97/58.1, som kan bli 
berörd. VA-ledningarna har sin anslutningspunkt till privata VA-ledningar längs Höglan-
davägen, i läge där nya Hedeleden kommer att byggas ut. Vid projektering och utbyggnad 
av Hedeleden kommer hänsyn att tas till de befintliga VA-ledningarna. Om ledningarna 
behöver flyttas på ansvarar och bekostar kommunen ledningsflytten samt eventuell ompröv-
ning av ledningsrätten till följd av nytt läge.

Ansökan om lantmäteriförrättning

Kommunens ansöker om och bekostar fastighetsreglering.
Respektive ledningsägare för allmänna ledningar ansvarar för att ansöka om och bekosta 
lantmäteriförrättning avseende ledningsrätt. 

Avtal

Befintliga avtal som berörs

Kommunen har tecknat ett föravtal med Derome Hus AB, Bonava Sverige AB, JM AB och 
Sverigehuset i Forsgården 1 AB angående utvecklingen av Nordöstra Kungsbacka. I avtalet 
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godkänner Derome och Bonava, som äger fastigheter där Hedeleden planläggs, att marken 
tas i anspråk för Hedeledens utbyggnad samt att kommunen ska ersätta markintrånget en-
ligt pågående användning av fastigheten. Samtliga bolag är med och finansierar Hedeleden 
genom att erlägga ett exploateringsbidrag till kommunen.  Bidraget är baserad på en kostnad 
för utbyggnad av Hedeleden där hastigheten är 40 km/h, vilket är godtagbart för att nå de 
nya bostadsområdena. För högre standard på Hedeleden står kommunen för merkostnaden.

Avtal mellan kommunen och övriga fastighetsägare

För att få tillgång till mark som planläggs som allmän platsmark VÄG avser kommunen i 
första hand att försöka nå överenskommelser med de privata fastighetsägarna som berörs av 
planläggningen. En sådan överenskommelse reglerar intrång, ersättningar och eventuella 
övriga frågor. Om ingen överenskommelse träffas mellan kommunen och fastighetsägarna 
ansöker kommunen om tvångsinlösen hos lantmäteriet. Detta innebär att lantmäteriet prö-
var intrånget mot detaljplanen, värderar ersättningen och beslutar om tillträde.
Kommunen kan teckna överenskommelse om fastighetsreglering med Bonava som är fastig-
hetsägare till Voxlöv 5:5 gällande borttagande av officialservitut med ändamål väg, vilka blir 
onyttiga när Hedeleden byggs ut. Överenskommelsen blir ett underlag för smidigare hante-
ring hos lantmäteriet. Åtgärden går att utföra hos lantmäteriet utan att överenskommelse är 
tecknad.

Avtal mellan kommunen och ledningsägare

Innan detaljplanen antas bör avtal avseende omläggningar av ledningar tecknas mellan res-
pektive ledningsägare och kommunen för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader och 
utförande samt ansökan om ledningsrätt.

Dispenser och tillstånd

Dispenser

Kommunen ska söka dispens för att göra åtgärd i biotopsskyddade stenmurar. Ansökan 
planeras att skickas in till Länsstyrelsen i Hallands län efter samrådet.

Arkeologi

En arkeologisk undersökning har gjorts inom planomrdet där fynd har påträffats. Kom-
munen har ansökt om en förundersökning av fynden vilken kommer att bli klar till gransk-
ningsskedet. Kommunen ansvarar för och bekostar eventuella åtgärder som kan komma att 
krävas för omhändetagande av fynden.

Tekniska frågor

Gator

Huvudgata (VÄG), inklusive cirkulationsplatser, utgör allmän plats och ska byggas ut av 
kommunen i enlighet med planförslaget. Utbyggnaden finansieras delvis genom exploate-
ringsbidrag från exploatörer till kommande detaljplaner i anslutning till Hedeleden samt av 
kommunen.
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Gång- och cykelvägar

Inom området för VÄG ska även gång- och cykelväg byggas ut på båda sidor om Hedeleden 
vilka ska byggas ut av kommunen. Utbyggnaden finansieras delvis genom exploateringsbi-
drag från exploatörer till kommande detaljplaner samt av kommunen.

Kollektivtrafik

Inom planområdet ska det anläggas minst en busshållplats i vardera riktning. Dialog förs 
med Hallandstrafiken om lämpligast placering. Kommunen ansvarar för utbyggnad av håll-
platsläget och Hallandstrafiken ansvarar för väderskydd.

Natur

Naturområden utgör allmän plats och ska iordningställas av kommunen i enlighet med 
planförslaget. Utbyggnaden finansieras delvis genom exploateringsbidrag från exploatörer 
till kommande detaljplaner samt av kommunen.
Vatten och avlopp

Vid utbyggnad av Hedeleden ska kommunalt vatten- och avloppsnät byggas ut för att för-
bereda för utbyggnad av kommande bostadsområden. Ledningarna planeras att placeras i 
blivande gång- och cykelvägar.

Dagvatten

Kommunen kommer att omhändeta Hedeledens dagvatten i diken som anläggs mellan väg 
och gång- och cykelväg. Vid undergång under Hedeleden kommer dagvatten att pumpas 
upp för att det inte ska översvämmas i gångtunneln. Kommunens ansvarar för samt bygger 
ut nödvändiga dagvattensystem inom planområdet.

Övriga ledningar

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

El

Kommuen kommer att lägga ner tomrör vid utbyggnad av Hedeleden i vilka Ellevio kan få 
rättighet att dra fram elledningar till kommande bostadsområden utan att behöva gräva upp 
befintlig infrastruktur. 

Tele och fiber

Kommuen kommer att lägga ner tomrör vid utbyggnad av Hedeleden i vilka fiberleverantö-
rer kan få rättighet att dra fram tele- och fiberkablar till kommande bostadsområden utan 
att behöva gräva upp befintlig infrastruktur.

Luft och buller

Kommunen kan behöva utföra bullerskyddande åtgärder intill Hedeleden så att riktvärden 
inte överskrids för befintliga bostäder längs Hedeleden.
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Ekonomiska frågor

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Kommunens investeringsekonomi

Kommunen genom kommunstyrelsens förvaltning får kostnader för utbyggnad av anlägg-
ningar inom allmän plats med kommunalt huvudmannaskap, så som väg samt gång- och 
cykelväg, vilket finansieras delvis genom exploateringsbidrag från exploatörer inom planom-
råde Nordöstra Kungsbacka.

Kommunen (VA-kollektivet) får kostnader för utbyggnad nya VA-ledningar vilket finansie-
ras genom uttag av anslutningsavgifter i kommande bostadsområden.

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi

Kommunen genom Tekniska förvaltningen får kostnader för drift och underhåll av gator 
samt gång- och cykelväg och VA-ledningar.

Ekonomiska konsekvenser för framtida exploatörer

Derome, Bonava, JM och Sverighuset ska betala ett exploateringsbidrag enligt föravtal med 
kommunen.

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare

Privata fastighetsägare vars fastighet planläggs som allmän platsmark VÄG och NATUR 
har rätt till ersättning för intrång och skada som görs på deras fastigheter. Intrångsersätt-
ningen som kommunen ska betala för mark som tas i anspåk för allmän plats ska beräknas 
utifrån den marknadvärdeminskning som uppkommer på fastigheten, med ett påslag på 
25%. Fastighetsägaren har även rätt till ersättning för andra skador som kan uppkomma. 
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Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen 
vinner laga kraft. Syftar till att säkerställa att utbygg-
nad av väg kan ske inom en 5-årsperiod. Då det är 
ovisst när behovet av anslutningsvägarna till kom-
mande bostadsområden finns har genomförandetiden 
satts till 5 år.

Administrativa bestämmelser
Administrativa bestämmelser används för att reglera administrativa frågor som rör planom-
rådet. Det kan handla om bestämmelser för exempelvis huvudmannaskap, genomförandetid 
och markreservat.

VÄG Vägmark

Användningen möjliggör för VÄG.  I användningen 
ingår komplement som behövs för vägens funktion 
som trafikanordningar, planteringar, gräsytor, håll-
platsskydd, med mera. Syftet med användningen är 
att möjliggöra för trafik från och till tätorten samt 
genom den.

NATUR Naturområde

Användningen möjliggör för NATUR. I använd-
ningen ingår grönområden som inte sköts mer än 
enligt skötselplan. I användningen ryms även mindre 
park, vatten- och friluftsanläggningar och andra 
komplement till grönområdets användning. Syftet 
med bestämmelsen är att säkerställa befintligt natur-
område.

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.
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