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INLEDNING
På planområdet med namnet Rollsbo Västerhöjd vill fastighetsägarna Ytterbygg AB och det
kommunala bolaget Bokab ihop med en annan privat markägare etablera ett nytt
verksamhetsområde. Syftet med planen är att möjliggöra skapande av ett verksamhetsområde.
Detta är viktigt för att uppnå kommunens mål att skapa förutsättningar för fler nyetableringar
genom att kunna erbjuda planlagd industrimark. Efterfrågan på verksamhetsmark är idag mycket
stor, men det råder brist säljbar byggbar mark för detta. Rollsbo Västerhöjd har förutsättningar
att bli ett attraktivt verksamhetsområde genom närhet till motorväg E6. Området ligger
huvudsakligen på berg, och kan därmed möta den stora efterfrågan på mark som inte är
sättningsbenägen. Genom att området till merparten är isolerat från omgivning som kan bli
störda av tyngre verksamhet, kan även verksamheter med behov av att kunna vara något mer
störande etableras här. Målet är att skapa en flexibel plan som håller över tid.
Rollsbo Västerhöjd har förutsättningar att bli ett attraktivt verksamhetsområde genom närheten
till Göteborg, Kungälv och motorväg E6. Området ligger på berg, och kan därmed möta den
stora efterfrågan på mark som inte är sättningsbenägen. Genom att området till merparten är
isolerat från omgivning kan en bredd av verksamheter vara lämpligt på platsen.

Bild 1, planområdets läge i Kungälv
Planområdet är beläget cirka 4,5 km från Kungälvs centrum, mellan väg E6 och Ytterby.
Planområdet gränsar i söder till det stora verksamhetsområdet i Rollsbo.
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STADSBYGGNADS- OCH GESTALTNINGSIDÉER
Detaljplanens huvudprinciper:
-

Utöka befintligt verksamhetsområde och nyttja befintlig infrastruktur, i ett läge nära både
bussförbindelser, motorväg och Kungälvs centralort.
Använda läget på fast berg för att skapa goda förutsättningar för de verksamheter som
behöver bygga på mark som inte sätter sig.
Skapa ett tydligt och lättorienterat vägnät upp på höjden, utan att förorsaka för kraftiga
lutningar.
Göra det möjligt att bygga ut området under flera etapper.
Nyttja och utöka befintliga dagvattendammar för en god rening av dagvatten, som också
blir ett värdefullt inslag i landskapsbilden.

Gestaltningsidé
Då planområdet ligger på en höjd med ett exponerat läge mot E6 samt ligger nära Kungälv och
skapar en entré för de som kommer norrifrån, behöver områdets gestaltning ägnas omsorg. För
dem som arbetar i området kommer också gestaltningen av området vara viktig. Därför har ett
gestaltningsprogram och även en landskapsbildsanalys tagits fram.
De huvudsakliga gestaltningsidéerna är
- Högre byggnader läggs i mitten av planområdet, lägre byggnader läggs ut mot
planområdets gränser.
- Fasadmaterial bör utföras i matta kulörer och högblanka metallfasader förbjuds, för att
inte blända förbipasserande på E6.
- Hur kvartersmarken avslutas mot gatan är viktigt, för att ta upp de stora höjdskillnaderna.
Gestaltningsprogrammet föreslår stenmurar eller gabioner för att ta upp höjderna.
- Slänterna runt kvartersmarken läggs som allmän platsmark, Natur, för att bevara
skogsridåer mot omgivningen.

Värdefull natur och terränganpassning
Området består huvudsakligen av naturmark och berg. Topografin är dramatisk med stora
nivåskillnader. Från områdets lägsta punkt, i sydväst, stiger markytan från nivåer på ca +14 meter
i höjd över kartans nollplan till nivåer på ca +80 meter i områdets mitt. Planområdet domineras
av barrblandskog med inslag av branter, hyggesmark, lite åkermark och en våtmark.
Övergripande kan området beskrivas som ett skogbevuxet bergsområde men närmast
motorvägen är landskapet öppet och sluttar svagt mot nordost.
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Bild 2, Planområdet med kraftledningsgatan som delar planområdet i två delar, E6 i öster och järnvägen i väster.
I planförslaget lämnas alla de utpekade områdena i den framtagna naturvärdesinventeringen med
naturvärdesklasser från 1 till 4 (där 1 innebär högsta naturvärde) som allmän platsmark, natur.
Däremot görs omfattande ingrepp i det som idag är en orörd skog och en exploatering gör att
området går från ett relativt lågt utnyttjad och mycket kuperat skogsparti till ett
verksamhetsområde som omgärdas av våtmark och skog.
En stor kvalité i Rollsbo är närheten till naturen. Naturen medverkar till en vacker landskapsbild
och ger utblickar från byggnaderna. Naturområdena ger även en möjlighet till avkoppling och
rekreation för de anställda i området. De fungerar också som luftrenare och luftfilter. En utökad
exploatering i Rollsbo måste ta hänsyn till dessa värden och byggnadskropparna placeras in för
att skapa så lite höjdskillnader som möjligt, samt för att följa gatans plushöjder i möjligaste mån.

Verksamheter
Planförslaget innebär att ytterligare knappt 360 000 kvm mark kommer att kunna bebyggas som
en förlängning av Rollsbo industriområde. Detta bedöms innebära att upp till 1500 nya
arbetsplatser kan tillskapas i området. Det stora antalet arbetsplatser kommer att innebära ett
behov av ytterligare en eller ett par lunchrestauranger, men för övrigt kommer det bara att vara
mer renodlad industri, lager och logistik i området, till skillnad från befintliga verksamheter i
Rollsbo. Verksamheterna som kommer att etableras kan vara allt från tillverkning och
industriverksamheter till verksamheter inom återvinning. Verksamheterna kommer även ha
tillhörande kontorsarbetsplatser. Däremot kommer det inte att etableras varken rena
kontorsverksamheter eller den typ av mer besöksintensiva verksamheter som ligger i befintligt
industriområde i Rollsbo.

BEBYGGELSE
Bebyggelseområden
Området idag:
Planområdet ligger på en höjd med ett exponerat läge mot E6 nära Kungälv och består idag
mestadels av berg och skog. Höjdskillnaderna inom området är stora och rakt genom området
skär en kraftledningsgata. Söder om planområdet ligger ett befintligt stort industriområde,
Rollsbo, med verksamheter av olika slag; tyngre och lättare industri samt en del handel.
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Landskapsbildsanalys:
Med tanke på planområdets exponerade läge på en bergshöjd så har en landskapsbildsanalys
tagits fram, Ramböll 2017-12-18 rev. 2019-01-22. Landskapsbildsanalysens slutsats är att
omdaningen av landskapet blir stor inom planområdet, eftersom omfattande sprängning och
schaktning behövs för att området ska kunna bebyggas. Hur omfattande denna påverkan blir
beror på hur verksamhetsområdet gestaltas och hur stor hänsyn som tas till planområdets
omgivningar. Detta handlar bland annat om byggnadernas höjder, byggnadernas volymer, fasadoch takutformning, bevarande och nyanläggande av trädridåer osv.
Landskapsbildsanalysens gestaltningsrekommendationer är följande:
•

De gröna områdena på kartan visar vegetation som bör bevaras, dels för att dölja industrin men även för
visuella värden och rekreationsmöjligheter för de anställda. Med tanke på att majoriteten av planområdet
är högt beläget i landskapet är det extra viktigt att spara vegetation. Det är också viktigt att överväga
komplettering av vegetationsridåer genom nyplantering där befintliga ridåer är glesa, som till exempel mot
E6:an. Om det inte går att spara grönstruktur mellan verksamheterna bör nyplantering ske, för
möjlighet till rekreation och för att stärka områdets visuella intryck. Variera mellan täta och glesa ridåer
mellan verksamheterna så att verksamheter i ett annat kvarter går att skymta.

•

Nuvarande planförslag har en hög exploateringsgrad. Områden där nya industribyggnader kan störa
landskapsbilden bör inte exploateras alls. I högt belägna, exponerade områden som kalhygget bör
bebyggelsen hållas låg och breda trädridåer bör bevaras alternativt nyplanteras.

•

Håll bebyggelsen låg, särskilt uppe på höjderna.

•

Nya byggnaders arkitektur är av stor betydelse. Undvik material som sticker ut för mycket som annars
riskerar att synas tydligt på håll.

•

Vyer och utblickar kan tas tillvara på i gestaltningen.

•

Bergsväggar och berghällar kan användas som ett vackert inslag i gestaltningen av verksamhetsområdet

•

Bevara vackra exemplar av tallar, ekar och stengärdesgårdar om möjligt. Stenmurarna är
biotopskyddade och är särskilt viktiga att bevara. Bevara befintliga stigar om möjligt.
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Bild 3, Gestaltningsrekommendationer, illustration ur landskapsbildsanalys s 19
Hur detaljplanen följer landskapsbildsanalysen rekommendationer:
Det öppna landskapet i planområdets västra del är känsligt för nya byggnader som kommer att
synas från olika håll. Från de gårdar som ligger på västra sidan om järnvägen kommer man att
kunna se industribyggnaderna. Miljön med gårdar, åkrar och skogsområden runtom utgör en
vacker miljö där industribyggnader kommer att utgöra ett störande inslag. Detta bedöms medföra
måttliga negativa konsekvenser för landskapsbilden, enligt landskapsbildsanalysen.
I skogsmiljöerna, framförallt i granskogen, är det viktigt att naturliga bryn bevaras, för att
förhindra fula sår i landskapet vid bergsprängning. Bergsprängningen måste generellt utföras på
ett varsamt sätt för att minska påverkan på landskapsbilden. En genomtänkt användning av
vegetation och bryn för att avskärma/bädda in bebyggelsen enligt förslag i landskapsbildsanalysen
och gestaltningsprogrammet kan begränsa påverkan på landskapsbilden. Områdets läge gör det
viktigt att bevara trädridåer mot motorvägen för att bevara en grönstruktur. Ett exempel på en
sådan åtgärd är den föreslagna återplanteringen, vilket regleras på plankartan med en
bestämmelse, ”träd1”.
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Bild 4, Illustration ur landskapsbildsanalysen, s 18
Eftersom gröna ytor är viktiga i ett verksamhetsområde, ska planområdet bygga vidare på tidigare
utbyggda verksamhetsområden i Rollsbo vad avser förhållning till omgivande grönytor.
Byggnadernas höjder regleras också så att de yttre partierna bebyggs med byggnader i lägre
höjder, för att påverka landskapsbilden i mindre grad. Högsta tillåtna byggnadshöjd inom
planområdet föreslås till 15,0 m på tomter i mitten av området. Tomter längre ut mot naturmark
och E6 medges en byggnadshöjd på högst 12,0 m. Byggrätterna har även en nockhöjd på 17
respektive 14 meter. Hur verksamhetsområdet ansluter till omgivande tomtmark är viktigt då
höjdskillnaderna kan vara stora.
Exploateringsgraden regleras i detaljplanen genom att en andel av tomtstorleken redovisas som
byggbar. Kvartersmarken är utformad för flexibel tomtindelning, då vi idag inte vet de exakta
behoven hos de verksamheter som kommer att etablera sig här. Avsikten är att byggnaderna i
området ska uppfattas som enskilda enheter och att det mellan byggnaderna finns möjlighet till
genomsikt mot annonsläge och natur. Bebyggelsen ska inte uppfattas som en kompakt enhet.
Med hänsyn till omgivningens topografi och landskapsbild samt det exponerade läget i utkanten
av tätortsbebyggelsen och alldeles invid väg E6 ska områdets gestaltas omsorgsfullt. Det gäller
både gestaltningen av allmän plats, gatumark och planteringar som kvartersmark. Av särskild vikt
är gestaltningen av byggnadernas volymer samt deras fasadutformning. För att smälta in i
landskapet i största möjliga mån och inte reflektera ljus är det lämpligt att byggnaderna har dova
och matta kulörer som inte reflekterar ljus och bländar förbipasserande på E6. Fasaderna får
därför inte utföras i högglansig metall, vilket regleras på plankartan.
Övriga riktlinjer för gestaltning av bebyggelsen:
Tomtmarken mellan gatan och byggnaderna, den s k förgårdsmarken, bör vara gräsbevuxen eller
planterad. Närmast gatumark utformas lämpligen en entrézon där även angöring samt parkering
kan anordnas. För att inte få problem med sikt vid utfarter ska planteringar och buskar närmast
utfarterna inte vara för höga. Gestaltningsprogrammet föreslår vidare murar som ansluter mot
lokalgatan. Hur murarna utformas är viktigt för helhetsintrycket och kommer att regleras i
köpeavtalet, när beställarna säljer marken. Eftersom stora höjdskillnader tas upp mellan de olika
fastigheterna är även murarna och principen för hur höjderna tas upp av stor betydelse för
områdets gestaltning. Murarna ska utformas med stengabioner eller naturstensmurar. Hur
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gestaltningen mot gatan ska utformas regleras i det köpeavtal som exploatörerna upprättar med
köparna.
Verksamheterna bör även ordna uteplatser för fika och lunchpauser i attraktiva miljöer, gärna
mot omgivande gröna ytor.

Bild 5 och 6, Foton med principer för gestaltning naturstensmurar/murar av gabioner. Foton från Smedjan i
Skärhamn (ovan), samt Stadsskogen i Alingsås (nedan)
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Bild 7, Skiss sektion gata.

Bild 8, Skiss princip höjder mellan olika fastigheter
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Parkering
Parkering ska anläggas på kvartersmark. Antalet parkeringsplatser ska följa kommunens
parkeringsnorm och ställas i relation till exploateringens omfattning, antalet sysselsatta samt
besöksfrekvens. Parkeringsplatserna kan med fördel avdelas med grönska eller gabionmurar (för
exempel på gabionmurar, se bild 5 och 6) och cykelparkering bör också finnas, för att underlätta
ett hållbart resande.
Varumottagning ska ske på egen fastighet. Utfarter påverkas av hur sektionen mot gatan ser ut.

Skyltning och annonsering
Skyltning omfattar trafik- hänvisnings- och kommersiella skyltar. Enligt kommunens skyltpolicy
gäller följande:
”Större industri- och verksamhetsområden har ofta en mer storskalig bebyggelse. Vi förflyttar oss snabbare, ofta
med bil, och det krävs mer för att fånga vår uppmärksamhet. Större skyltar kan därför vara befogade. Med större
skyltar följer högre krav på god gestaltning. De ska placeras i direkt anslutning till verksamheten, i första hand
på huvudbyggnadens fasad och i andra hand fristående på tomtmark. Skyltning som är placerad direkt på fasaden
blir mer tydlig och lättorienterad.
Fristående skyltar, pyloner och skyltmaster för enskilda verksamheter tillåts bara i undantagsfall och då i
anslutning till den byggnad där verksamheten bedrivs.
Skyltar får inte placeras eller utformas så att de innebär en fara för trafiksäkerheten. Innan du söker bygglov, kan
du ta kontakt med en trafikingenjör för att få en första, preliminär bedömning.
Lösa tillfälliga reklamanordningar ska undvikas. Skyltning på annans mark, kommun eller annan markägare,
kräver markupplåtelse och/eller tillstånd från markägaren.
En större samlingsskylt med alla företagsnamn kan placeras vid infarter till verksamhetsområden. Detta ger
området en bättre och tydligare information och orienterbarhet. Vi rekommenderar att fastighets- ägaren eller
samarbetsföreningen tar fram ett särskilt skyltprogram som ger en samordnad utformning där samtliga företag får
samma möjlighet att exponera sin verksamhet. Detta minskar risken för en brokig och svåröverskådlig
skyltmiljö”
Policyn omfattar även skyltning vid vägar, vilket också kan vara applicerbart i Rollsbo Västerhöjd.
”Om du vill sätta upp en hänvisnings-, informations- eller reklamskylt utmed en väg kan det krävas tillstånd från
Länsstyrelsen, Trafikverket eller kommunen. Därutöver krävs också tillstånd från markägaren.
Skyltning längs kommunens vägnät hanteras av enheten Trafik-Gata-Park på sektor Samhällsbyggnad. Utmed
kommunala vägar bör antalet skyltar begränsas till vad som krävs för att besökare och medborgare enkelt ska
finna nödvändig information. Skyltarna bör ges en enhetlig utformning och integreras i den omgivande miljön.
Överflödig och störande skyltning ska inte förekomma. Trafiksäkerheten ska beaktas. Skyltar som inte hör till
trafikmiljön ska placeras så att de inte innebär fara för trafiksäkerheten genom att de avleder uppmärksamheten
från trafiken.
För att få sätta upp en skylt (inklusive vepor) i närheten av kommunens vägar krävs godkännande av TrafikGata-Park samt bygglov. Kungälvs kommun följer i huvudsak de regler och riktlinjer som Trafikverket har. Mer
information om dessa regler finns på Trafikverkets hemsida.
Skyltens storlek, storlek på typsnitt och mängden information ska vara anpassad efter platsens förutsättningar
samt efter trafikmiljön och hastighets- begränsningen på vägen. En för liten skylt kan vara en trafikfara om
hastighetsbegränsningen är hög till exempel.
Policyn omfattar även regler för när man vill sätta upp en skylt under själva byggtiden, en sk
”byggherreskylt”. För mer information kring detta, tillstånd osv hänvisas till ”Kungälvs kommuns
skyltpolicy” som ligger på kommunens hemsida.
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Gestaltningsprogrammet föreslår en gemensam skylt vid infarten till området, se exempel bild 9.

Bild 9, Foto på gemensam skylt vid infarten till Arntorps industriområde.

GEMENSAMMA YTOR
Markbehandling, gator och trafik
Idag finns belysta gång- och cykelvägar längs med befintliga gator i Rollsboområdet. Gatunätet är
av relativt hög standard. Däremot är det problem med gatubelysning som körs på av fordon och
på vissa fastigheter är tomterna för trånga för att av- och pålastning ska kunna ske på den egna
fastigheten. Här ställer sig ibland långtradare på trottoaren, vilket är problematiskt för fotgängare
och cyklister som vill passera. Detta problem bör elimineras i den nya planen för Rollsbo
Västerhöjd. En gatusektion har tagits fram, med liknande mått som befintligt gatunät. Även här
finns en belyst gång- och cykelväg på gatans ena sida. Planförslagets intention är att skapa tomter
där på- och avlastning sker på den egna tomten, se illustration.
Gatorna inom området föreslås få kommunalt huvudmannaskap, som övriga Rollsboområdet.
Vändplatserna dimensioneras så att semitrailer med en längd på 18 meter samt lastbil med släp,
på 25,25 meter kan vända utan backning. Detta ger en vändplats med en radie på minst 17,5
meter.
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Bild 10, Illustration av en typfastighet med en exploatering av 40% av fastighetens area.

Bild 11, Illustration av en typfastighet med en exploatering av 50% av fastighetens area.
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Fastigheterna kommer att bebyggas med maximalt 50 % av den fastighetens yta, beroende på
fastighetens storlek. Om denna exploateringsgrad går att nyttja fullt ut beror på hur
verksamhetens behov av upplag med mera ser ut.

Grönytor
Inom området utgörs allmän platsmark av våtmarksytorna mot E6 samt den större grönridån
som ligger mellan verksamhetsområdet på berget och det mindre verksamhetsområde som utgörs
av fastigheten Ytterby Ryr 1:1, vilket är en jordbruksfastighet i nord-öst. Även kraftledningsgatan
utgörs av allmän platsmark natur och här finns även vissa naturvärden. I skogsområdena kring
kvartersmarken, t ex bergsbranten mot syd-väst, finns stigar för promenader och rekreation.
Våtmarken i sydväst utgörs av allmän platsmark och mot järnvägen ligger även dalgången som
allmän platsmark, Natur. Tillsammans med våtmarken skapas här en yta för både rekreation och
djurliv i fint syd-västläge.
Naturmarken inom området måste skötas om deras kvaliteter ska bibehållas. Kraftledningsgatan
sköts idag av Vattenfall, men övrig skogsmark samt våtmarken måste röjas och gallras. Inför
granskning kommer en skötselplan upprättas för att tillse naturmarkens kvaliteter. För
våtmarkerna kommer en skötselplan att upprättas.

Belysning
För att skapa en trygg miljö och göra det trevligt att röra sig till fots i området är det viktigt med
en belyst gång- och cykelväg genom området och vid busshållplatser. Inom planområdet föreslås
alla nya gator ha separat GC-väg.
Belysningen ska ges en enhetlig utformning och sättas upp längs med gator och GC-vägar.
Stolparnas höjder varieras för bästa ljuskomfort.

Bild 12, Foto på belysningsstolpe i det befintliga industriområdet Arntorp i Kungälv.
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Bebyggelse för allmänna installationer
Transformatorstationer, pumpstationer och liknande byggnader ska ges en omsorgsfull
gestaltning. Fasad- och takmaterial ska väljas som anknyter till övrig bebyggelse i området.
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