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PLANBESKRIVNING
_________________________________________________________________________________________

ANTAGANDEHANDLINGAR
Handlingarna består av:
Planbeskrivning (denna handling)
Plankarta i skala 1:2000 med bestämmelser (A3 format, skala 1:4000)
Illustrationskarta i skala 1:2000 med bestämmelser (A3 format, skala 1:4000)
Genomförandebeskrivning
Fastighetsförteckning
Gestaltningsprogram, 2011-02-03
Övriga handlingar är:
Behovsbedömning av miljöpåverkan, 2009-12-09
Utlåtande
Miljökonsekvensutredning (förenklad), 2010-02-14
Planeringsunderlag Geoteknik, 2008-10-27, 2010-07-02
Bullerutredning, 2010-01-25, 2010-06-30
Riskanalys, 2010-02-10
Trafik- och VA-utredning, 2009-05-28
Arkeologisk utredning, 2010:2
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Förslag till detaljplan upprättas genom normalt planförfarande för att skapa förutsättningar
för anläggande av ett nytt attraktivt verksamhetsområde i Arntorp, utmed E 6 vid Kungälvs
norra infart. Området med dess byggnader kommer att till viss del utgöra Kungälvs ansikte
mot besökande norr ifrån, varför gestaltningsfrågorna har givits stor vikt i planarbetet. Vid
utformningen av detaljplanen har ambitionen varit att skapa ett modernt område för
verksamheter och arbete med stor flexibilitet avseende tomtstorlekar.
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FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN
Detaljplaneförslaget bedöms medföra viss miljöpåverkan, dock ej betydande. Planens
konsekvenser redovisas under rubriken Konsekvensbeskrivning.
PLANDATA
Läge
Planområdet är beläget ca 3,5 km från Kungälvs centrum, mellan väg E6 och Karebyvägen
(väg 574).
Areal
Planområdet är knappt 350 m brett och ca 700 m långt och omfattar totalt ca 25 ha.
Markägoförhållanden
Fastigheterna Arntorp 2:12 samt 2:18 ägs av BOKAB, Bohusläns kommunala exploaterings
AB. Fastigheten Arntorp 1:2 ägs av Kungälvs kommun.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-20 att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag
att upprätta detaljplan med normalt planförfarande för verksamheter i Arntorp.
Översiktsplan
I gällande översiktsplan, Kommunplan 2000, vilken vann laga kraft 2002-09-06, är området
redovisat som verksamhetsområde. I delöversiktsplanen för Kareby-Ullstorp (antagen sept
`94) är området angivet som ”verksamhetsområde” och ”framtida område för verksamheter”
respektive möjligt utvecklingsområde.
Då området sedan tidigare redovisats som aktuellt för verksamheter betraktas översiktplanen
även som programhandling.
Gällande detaljplan
Gällande detaljplan saknas för planområdet. För angränsande verksamhetsområde i söder
(Solbräcke) finns detaljplan antagen 2002-12-05. Detaljplan för åkerirörelse för område
nordost om nu aktuellt planområde antogs 1992-06-15.
Riksintressen
Planområdet ingår inte i område av riksintresse. Dock gränsar området till väg E6 som utgör
riksintresse för trafik.
FÖRUTSÄTTNINGAR
Mark, vegetation och topografi
Huvuddelen av planområdet består av öppen flack jordbruksmark som tidigare använts för
odling och bete.
I områdets södra del passerar, i öst/västlig riktning, Arntorpbäcken i en ca 1,5 meter djup
ravin. Bäcken som ingår i Grannebyåns vattensystem, är enligt vattenöversikten för
Kungälv, en av de få vars strandbrinkar inte kalhuggits.
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Det aktuella området är svagt sluttande mot sydväst. Nivåskillnaden mellan Karebyvägen
och E6 är ca 7-9 m. Markens nivå varierar från ca +21 m ö h längs Karebyvägen till ca +1417 m ö h vid väg E6. Inom området finns ett fåtal mindre bergknallar som sticker upp ur det
annars jämt sluttande landskapet. I norr ansluter området till ett höjdparti med berg i dagen,
vars högsta delar ligger på ca + 23 m över nollpunkten.

Planområdet fotograferat mot öster

Grundförhållanden
En geoteknisk undersökning visar att jordlagerföljden i området överst utgörs av ett tunt
skikt lerig mulljord och därunder av torrskorpelera ned till ca 2 meters djup vilken
underlagras av lera. Lerans mäktighet varierar kraftigt mellan 2 till 22 meter. Störst lerdjup
har påträffats i den sydvästra delen intill väg E6 och minst i nordvästra delen av
planområdet.
Aktuell grundvattennivå är belägen i den undre delen av torrskorpan, ca 1 m under
markytan.
Med hänsyn till de små topografiska skillnaderna inom planområdet och måttliga
marklutningar bedöms totalstabiliteten tillfredställande för befintliga förhållanden
Lokalstabiliteten har kontrollerats för den brantaste sektionen mot bäckfåran och befunnits
vara tillfredställande med värde överstigande 2,0.
Måttliga sättningar har beräknats för laster upp till 20 kPa.
Erosionsförhållanden
Arntorpsbäcken har ett meandrande förlopp vilket är ett generellt uttryck för ett slingrande
vattendrag i ett flackt landskap skapad av erosion i ytterkurvorna av vattendraget och
avlagring i innerkurvorna. En besiktning har utförts för att utreda erosionsförhållandena i
bäcken.
Generellt är slänterna ned mot bäcken påfrestade och erosionen har skapat vikar och krökar i
bäckfåran. Slänterna mot bäckfåran har en brant och oregelbunden profil och vid
besiktningen syntes tecken på pågående erosion på flera ställen.
Erosionsskydd har sedan tidigare utförts i några partier av bäcken. Befintligt erosionsskydd
är delvis förstört och utspolat i bäcken. Undantaget är i mittenpartiet av bäcken, i
angränsning till det anslutande Solbräckeområdet, där nytt erosionsskydd är utlagt i
bäckfårans slänter.
Huvuddelen av bäckens ytterkurvor är utsatta för erosion och är i behov av erosionsskydd.
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Radon
Berggrunden och lerjordarna i området klassificeras som lågradonmark.
Fornlämningar och kulturmiljö
En arkeologisk utredning har utförts inom ramen för planarbetet under november 2009.
Utredningen resulterade i fynd av tre tidigare icke kända fasta fornlämningar, två boplatser
samt ett kulturlager.
Både inom och i anslutning till planområdet finns sedan tidigare ett flertal kända
fornlämningar. De utgörs främst av skålgropar. De nya fynden påträffades dels väster om
den byggnad brukshundsklubben nu förfogar över, dels väster om och i anslutning till
gården i södra delen av planområdet. Fynden utgörs av boplatslämningar av förhistorisk
karaktär (stolphål, härd, rännor samt kulturlager inom åkermark). I utredningen föreslås
att arkeologisk förundersökning utföres.
En stengärdsgård löper tvärs planområdet i öst/västlig riktning. Stenmuren är delvis raserad
och i dåligt skick. Denna typ av stengärdsgårdar är biotopskyddade. Ansökan om eventuell
påverkan av stenmurarna är inlämnad till Länsstyrelsen.
Bebyggelse
Inom planområdet finns en äldre gård med bebyggelse. Den består av boningshus med uthus
och lada och nyttjas av brukhundsklubben i Kungälv, som klubbhus och tillhörande förråd.
Sammantaget har gården fem byggnader som ligger i en traditionsenlig form runt en
kringbyggd gård.
Gården i södra delen av området planeras att rivas under 2010.
Centralt i området, dock utan att ingå i planområdet, finns ytterligare en gård med två
boningshus samt lada och uthus. Denna påverkas ej av planarbetet.

Gården Kungälvs brukshundsklubb disponerar.
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Service
Det finns ingen kommunal eller kommersiell service i anslutning till planområdet. Affärer
m.m. finns i Kungälv och till viss del i Kareby. Ett begränsat serviceutbud finns i södra
delen av Solbräcke verksamhetsområde, invid Rollsbomotet.
Vägar och trafik
Planområdet gränsar till väg E6 och väg 547, Karebyvägen. Trafikmängderna uppgår till
drygt 34 000 fordon per årsmedeldygn på väg E6 varav ca 3 800 utgjordes av tung trafik. På
Karebyvägen trafikerade ca 5 250 fordon per dygn varav ca 5% utgörs av tung trafik.
Karebyvägen har en skyltad hastighet på 70 km/tim från Rollsbomotet och norr ut.
Karebyvägen, väg 574, utgör den gamla sträckningen för väg E6. Vägen har till största delen
en bredd på mellan sju och åtta meter. Mestadels är vägrenen smal med branta dikesslänter. I
sydöstra delen av planområdet svänger vägen snävt mellan tre gårdar, två på den östra sidan
och en på den västra, vilket innebär mycket begränsad sikt både längs vägen och från
gårdarnas utfarter samt från en enskild väg.
En trafikbullerberäkning har utförts i samband med aktuellt planarbete. I utredningen
konstateras att det inte finns gällande föreskrifter om ljudnivå avseende utomhusmiljö inom
verksamhetsområden. I Vägverkets skrift ”Bullerskyddsåtgärder – Allmänna råd för
Vägverket” anges dock riktvärdet 65 dBA, vid nybyggnad för arbetslokaler i
utomhusmiljön.
Beräkningarna av trafikbullersituationen i befintliga förhållanden visar att ekvivalent
ljudnivå understiger 65 dBA på ett avstånd av ca 50-75 m från väg E6 och på ca 15 m
avstånd från Karebyvägen.
Utbyggnad av en gång- och cykelväg ska ske med byggstart under 2010 på Karebyvägens
östra sida. Utbyggnaden avser sträckan Ullstorp-Kareby. Från Ullstorp finns gång- och
cykelförbindelse in mot centrala Kungälv.
Befintlig kreatursport under Karebyvägen föreslås fyllas igen och samordnas med avledning
av dagvatten under Karebyvägen.

Karebyvägen mot norr. Planområdet till vänster.
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Kollektivtrafik
Det finns tre busshållplatser längs sträckan; vid fyrvägskorsningen i höjd med speditionsföretaget i norr, vid brukshundsklubben och söder om Nedbyvägen.
Karebyvägen trafikeras av fyra busslinjer: Buss 306, 308, 309 och 319 mellan Kungälv och
Rörtången, Aröd och Stora Höga.
Teknisk försörjning
Dricks- och spillvatten
Längs med Karebyvägens västra sida ligger det en befintlig vattenledning med dimension
160 mm. Ledningen ansluter till ny V 200-ledning vid gränsen till Solbräcke.
En tryckavloppsledning med dimension 110 mm kommer från Kareby och Skårby och
släpps i en ny brunn vid Solbräcke, för att sedan via självfall och ytterligare
pumpstationer mynna i Rollsbo, för vidare transport till Ryaverket i Göteborg.
De befintliga fastigheterna i området har enskilda anläggningar för vatten och avlopp. Dock
finns det några fastigheter på den nordöstra sidan av Karebyvägen som har kommunalt
vatten.
Speditionsföretaget på nordöstra sidan Karebyvägen har kommunalt vatten och är ansluten
till kommunens avloppspumpstation.
Dagvatten
Arntorpsbäcken är recipient för dagvattnet från Arntorp. Bäcken är i dagsläget mycket hårt
belastad och stora insatser har gjorts uppströms för att minska belastningen genom
fördröjning och lokalt omhändertagande av dagvatten. Arntorpsbäckens korsning av
motorvägen sker genom två stycken kulvertar med dimension 1800 mm. Den södra av dessa
kan sägas vara ur funktion, då den är till hälften fylld med sand.
I planområdets norra gräns finns ett bevattningsföretag, ”Arntorp 1958” som leds genom en
trumma med dimension 600 mm under väg E6. Dikningsföretaget berör framför allt område
nordost om Karebyvägen men dess ledningar sammanfaller med plangränsen i norr.
Inom området finns det i dagsläget inga större kända sammanhängande dagvattensystem.
Det finns områden som har dräneringsledningar, exempelvis har brukshundsklubben
dränerat delar av sina marker. Troligtvis är stora delar av åkermarken även dränerad. Det
finns ett antal dagvattenledningar inom området, företrädesvis i områdets kanter.

Planområdet fotograferat mot söder med väg E6 till höger.

8

El och tele
En 20 kV kraftledning finns framdragen parallellt med E 6. Strax öster om denna finns även
en 10 kV-ledning.
I anslutning till Karebyvägens östra sida finns ett stråk med telekablar.
Räddningstjänst
Insatstiden från Kungälvs brandstationer bedöms uppgå till 10 minuter.
Riskutredning
En riskanalys har utförts i samband med planarbetet. Syftet med utredningen är att
identifiera och kvantifiera de risker som uppkommer genom hantering av kemiska ämnen
eller transport av farligt gods i områdets närhet och som kan påverka eller begränsa
verksamheten i området.
Väg E6 är den stora transportleden mellan Göteborg och Norge. Längs vägen finns många
stora kemikaliekonsumerande- och producerande industrier, vilket innebär att transporterna
av farligt gods är omfattande. Eftersom transporterna är så omfattande och det är ett så stort
geografiskt område som försörjs av transporterna på väg E6 antas det i riskutredningen att
sammansättningen hos det farliga godset består av ca 70 % brandfarliga vätskor, dvs lika
genomsnittet i Sverige.
Längs Karebyvägen saknas i dag industrier som producerar eller konsumerar större
mängder kemikalier. Därför dras slutsatsen att de transporter av farligt gods som sker på
Karebyvägen nästan uteslutande innehåller brandfarliga vätskor, som bensin eller diesel, till
bensinstationer i området.
Förutsatt att transporterna på väg E6 är proportionella mot den svenska statistiken bedöms
antalet transporter av farligt gods vid planområdet uppgå till ca 170 transporter per dygn i
båda riktningarna år 2020, vilket motsvarar cirka 62 000 transporter per år. För Karebyvägen
är motsvarande siffror cirka 8 tunga transporter per dygn i båda riktningarna år 2020, vilket
motsvarar cirka 2 900 transporter per år.
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FÖRSLAG TILL DETALJPLAN

Illustration av planerad bebyggelse .

Behovsbedömning av miljöeffekter
Enligt Miljöbalken ska detaljplaner miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning
upprättas, om man vid en behovsbedömning kommer fram till att genomförandet av planen
kan leda till en betydande miljöpåverkan. Syftet med en miljöbedömning är att integrera
olika miljöaspekter i detaljplanen, så att en hållbar utveckling främjas.
Till planförslaget redovisas i bilaga en behovsbedömning utifrån förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar. Sammanfattningsvis visar behovsbedömningen att den
föreslagna byggnationen inte bedöms innebära någon påtaglig miljöpåverkan så som avses i
Miljöbalkens 6 kap 11 §.
En enklare utredning av konsekvenserna för miljön vid detaljplanens genomförande har trots
detta utförts. I denna utredning konstateras att påverkan på landskapsbilden, trafikmängden
på Karbeyvägen samt omhändertagande av dagvatten bevakas.
Inga miljökvalitetsnormer förväntas överskridas inom eller i anslutning till planområdet.
Inom planområdet finns inga högre naturvärden.
Detaljplanens huvuddrag
Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ett nytt verksamhetsområde utmed väg
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E6. Området ligger på östra sidan av vägen och utgör en direkt fortsättning av befintligt
verksamhetsområde i Solbräcke.
Arntorps verksamhetsområde planeras för ett modernt näringsliv. Området erbjuder goda
kommunikationer, stor flexibilitet, bra annonsläge samt förutsättningar för en
gestaltningsmässigt attraktiv miljö.
Området planeras inrymma främst småindustri. Verksamheterna inom området bedöms
huvudsakligen komma att utgöras av små företag med en till tio anställda, samt ett fåtal
större företag med 10-50 anställda.
Byggnation
Detaljplanen reglerar markanvändning för industri- och kontorsändamål; verksamheter som
inte ska vara störande för omgivningen.
Förslaget till detaljplan har utarbetats i syfte att möta behovet från näringslivet. Inom
Kungälv saknas erforderlig mark för tillkommande verksamheter.
Planförslaget har utformats för en flexibel tomtindelning. Avsikten är att företag med olika
behov ska kunna beredas möjlighet att etablera sig inom området. Tomtstorlekar, varierande
från ca 3 000 kvm till ca 50 000 kvm kan komma att erbjudas.
Gestaltning
Med hänsyn till omgivningens topografi och landskapsbild samt det exponerade läget i
utkanten av tätortsbebyggelsen och alldeles invid väg E6, ska områdets gestaltning ägnas
särskild omsorg. I detaljplanen har bestämmelse införts om att allmän plats och enskild
kvartersmark ska utformas i enlighet med de principer som redovisas i framtaget
gestaltningsprogram samt att stor vikt skall läggas vid fasadgestaltning mot väg E6 och
Karebyvägen. Ambitionen är att området skall anpassas till en attraktiv helhet och som följd
därav är avsikten att upplag, uppställning av last-/entreprenadfordon inte skall tillåtas i, mot
omgivningen, exponerade lägen.
För helhetsintrycket och anpassning till landskapsbilden är det av betydelse hur området
gestaltas. Det gäller såväl allmän plats såsom gatumark och planteringar som kvartersmark.
Av särskilt intresse är byggnadernas volymer samt deras fasad- och takutformning. Det är ur
allmän synpunkt viktigt att området ges en god gestaltning och ett vårdat intryck.
Gröna ytor är viktiga i ett verksamhetsområde. Planområdet ska bygga vidare på tidigare
utbyggda verksamhetsområden i Kungälv vad avser förhållning till omgivande grönytor
samt planteringsstråk utmed gator och vägar. Längs Karebyvägen ska plantering ske enligt
beskrivning i dokumentet Träd, buskar och plantering - Arntorps verksamhetsområde.
Tomtmarken mellan gatan och byggnaderna, den s k förgårdsmarken, ska vara gräsbevuxen
eller planterad, vårdad och ha gemensamma drag. Närmast gatumark utformas lämpligen en
kontors- och entrézon där även angöring samt parkering kan anordnas.
Mindre tomter föreslås utmed Karebyvägen och större orienteras mot väg E6. Exploateringsgraden regleras i detaljplanen genom att en andel av tomtstorleken redovisas som byggbar.
För de mindre tomterna anges en exploateringsgrad motsvarande 40 % av tomtarean. För
tomter orienterade mot väg E6 föreslås en exploateringsgrad motsvarande 45 % av
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tomtarean. För tomter större än 10 000 kvm och däröver, medges byggnation med upp till 50
% av tomtarean.
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.
På tomter närmast Karebyvägen ska byggnader placeras med fasad i den egenskapsgräns
som reglerar byggrätten mot vägen.
Högsta tillåtna nockhöjd inom planområdet föreslås till 12,0 m på tomtstorlekar från 10 000
kvm och större. På mindre tomter medges en nockhöjd på högst 8,0 m. Utformning av
byggnaders tak är viktig för upplevelsen av området som helhet och som enskilda
byggnader. En genomtänkt disposition av takens utformning innebär att fläktrum mm
integreras med takvolymen och ges en placering och färgsättning som inte blir dominerande
i exponerade lägen.
Planförslaget reglerar via bestämmelse att ventilationsanordningar o dyl ej får vara störande
för omgivningen. Bullrande luftintag/utblås ska orienteras från bostäder i närområdet.
Byggnader invid väg E6 får inte ha entréer, tilluftsintag eller fasadventiler orienterade mot
trafiken. Dock ska dessa byggnader utformas med 20% av fasadytan mot väg E6 med
glaspartier för att bidra till att skapa en välkomnande miljö.
Mot angränsande gator och vägar får inga öppna last- och vändplatser, upplag, uppställning
av maskiner o dyl eller återvinningsstationer finnas. I zonen närmast omgivande mark för
gång- och cykeltrafik skall plantering anordnas och vidmakthållas i god ordning. Denna zon
har betydelse som inramning av kvartersmarken. Planteringszonen kan med fördel gå ända
fram till fasad.
Inhägnad av industritomter är ofta en nödvändighet. Staket utmed gata eller gångväg ger
ofta ett slutet intryck och föreslås därför vid behov sättas upp indraget från gata med minst
en meter.
Grundläggning
För grundläggning av byggnader erfordras grundförstärkning. Grundförstärkningen kan
utgöras av pålgrundläggning, kompensationsgrundläggning eller grundläggning på kalkcementpelare. Byggnader som ger en tillkommande nettobelastning som understiger 20 kPa
kan grundläggas genom plattgrundläggning, under förutsättning att byggnaderna placeras
inom områden med homogena förhållanden avseende lerdjup.
Radon
Marken klassificeras som lågradonmark varför inga krav på utförande av grundläggning från
radonsynpunkt ställs.
Markbearbetning
Vid markplanering är höjdsättningen av området avgörande. Med avseende på markstabilitet
får inom område (”b3” på plankartan), 15 m från Arntorpsbäckens släntkrön, ingen
belastning påföras. Inom område (”b4” på plankartan) mellan 15 m och 85 m medges en
markbelastning på högst 10 kPa. På större avstånd än 85 m från släntkrönet mot bäcken kan
marken belastas med 20 kPa (motsvarande 1,0 m fyllnadsmassor).
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Erosionsskydd
Erosionsskydd ska utföras längs bäckfårans slänter inom delsträckor markerade i geoteknisk
undersökning (avser bäckens båda sidor). Bäckfåran bör rensas från hinder för vattnet i form
av nedfallna träd, grenar och stenar för att minska påverkan på strömningsförhållandena i
bäcken. Vid utläggning av erosionsskydd bör de avslutas med en avrundad form in mot
slänten för att minska risken för ny erosion vid övergångarna.
Samtliga bäckar och diken i åkermark omfattas av det generella biotopskyddet varför det
måste sökas dispens från detta.
Skyltning
En för stor variation och allt för många företagsskyltar skapar lätt oreda och förtar andra
goda föresatser när det gäller att skapa ett välgestaltat och attraktivt område. Skylt- eller
ljusanordningar får inte uppföras om de inverkar störande på biltrafik eller natur- och
kulturvärden.
Skyltar får inte placeras högre än aktuell byggnadshöjd och skall utformas som en integrerad
del av byggnaderna. Reklamskyltarnas storlek skall anpassas till byggnadens storlek.
Vid områdets entrépunkt avses en områdesspecifik informationsskylt uppsättas i anslutning
till parkeringsficka dimensionerad för lastfordon.
Friytor
Respektive företag ombesörjer behovet av vistelse- och rekreationsytor med närliggande
uteplats i bullerskyddat och soligt läge inom egen kvartersmark.
Kungälvs brukshundsklubb
Klubben arrenderar mark i den nordöstra delen av planområdet på årsbasis. Inom området
arrangerar klubben både tävlings och träningsverksamhet. Varje år hålls ca 14 tävlingar och
träning sker regelbundet ett par vardagskvällar varje vecka. Vid varje tävlingstillfälle
beräknas ca 30-40 personbilar utnyttja parkeringsplatsen och vid träningar ca 20-30 bilar.
Gatunät, gång- och cykeltrafik
Planområdet trafikmatas från väg 574, Karebyvägen som trafikeras med ca 5 400 fordon per
årsmedelsdygn. Väg E6 har ca 34 000 fordon per åmd.
Planförslaget innebär att en nyanlagd cirkulationsplats skapas på Karebyvägen med infart till
verksamhetsområdet. Via cirkulationsplatsen ska även bostäder på vägens östra sida
anslutas. Det kan ge en hög utnyttjandegrad av befintligt vägnät, och därmed stor
samhällsekonomisk nytta. Cirkulationsplatsen föreslås få en ytterradie på 20 meter och en
innerrondell med radie på 8 meter. Utanför rondellen föreslås ett överkörningsbart brätte
med en bredd på 4 meter.
I detaljplanen föreslås att en viss upprätning av Karebyvägen söder om föreslagen
cirkulationsplats genomförs. Det skulle bland annat innebära förbättrade förutsättningar för
en gång- och cykelväg med fullbredd på vägens östra sida samt förbättrad sikt.
Gatorna inom området föreslås få kommunalt huvudmannaskap. För att säkerställa en
framtida god gatumiljö föreslås lokalgator inom området anläggas med 8,0 meter bred
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körbana inklusive 0,5 meter stödremsa på ena sidan. Längs infartsgatan ska det finnas en 3
meter bred gång- och cykelbana. Utmed övriga gatunätet föreslås gångbana med en bredd på
2 meter. Vändplatserna dimensioneras så att semitrailer med en längd på 16 meter samt
lastbil med släp, på 25,25 meter, kan vända utan backning. En av gatorna ska förses med en
enkelsidig alléplantering av träd som planteras minst 3 m från körbanan och med ca 20 m
mellanrum, med undantag för mark nödvändig för in- och utfart. Belysningsstolpar anordnas
med ca 30-35 m avstånd.
Ett huvudstråk för gång- och cykeltrafik ska anläggas utmed Karebyvägens östra sida.
Stråket inkluderas i planområdet.
Inom området ska en gång- och cykelbana anläggas från entrépunkten vid Karebyvägen till
området där brukshundsklubben håller till samt vidare mot den befintliga vägen och bostäderna strax norr om planområdet. Norr om lokalgatans avslutning är gång- och cykelvägen på
plankartan redovisad med gräns som ej är definitivt låst i läge. Avsikten är att vägens
sträckning ska anpassas till framtida tomtavgränsningar. Ytterligare en gång och cykelväg
föreslås anläggas mot Solbräcke verksamhetsområde. Denna kan via en gång- och cykelbro
med bredden 3,5 m över Arntorpsbäcken ansluta till befintligt gångstråk i Solbräcke.

Föreslagna principsektioner av
gator inom planområdet

Trafikalstring
En etablering av små industrier och kontor ger en relativt låg trafikalstring, jämfört med
exempelvis handel som alstrar mycket större mängder trafik. Med de idag kända
förutsättningarna är ett antagande kring cirka 750 fordon/dygn (varav ca 20% tung trafik)
det mest sannolika scenariot för verksamhetsområdets trafikalstring.
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Kollektivtrafik
När ny gång- och cykelväg anläggs utmed Karebyvägen kan antalet busshållplatser minskas
på sträckan. För verksamhetsområdet föreslås hållplatser vid den föreslagna
cirkulationsplatsen. Hållplatserna förläggs mitt för varandra för att minimera antalet
gångpassager över Karebyvägen.
Parkering
Parkering skall anläggas på kvartersmark. Antalet parkeringsplatser skall följa kommunens
parkeringsnorm och ställas i relation till exploateringens omfattning, antalet sysselsatta samt
besöksfrekvens. Är antalet sysselsatta inte känt skall lokalytorna ligga till grund för
beräkning av parkeringsbehovet.
Enligt p-normen är behovstalet för kontor 19 parkeringsplatser/1000 kvm. Motsvarande
norm för industri är 12 pl/1000 kvm och för lager 5 pl/1000 kvm.
Trafikbuller
Det finns inga krav (föreskrifter) angående ljudnivå från vägtrafik för arbetslokaler i
utomhusmiljön. Vägverket och Naturvårdsverket anger dock i sina allmänna råd för
arbetslokaler riktvärdet 65 dBA ekvivalent ljudnivå. Ekvivalentnivå inomhus
rekommenderas understiga 40 dBA i arbetslokaler och för kontor är det motiverat att sträva
efter än lägre ljudnivåer inomhus, ca 35 dBA.

Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastruktur AB/Ingemansson 2010-01-25

Utförda trafikbullerberäkningar visar att de högsta ekvivalenta ljudnivåerna vid planerade
verksamhetsbyggnader inom planområdet (fyra fasader mot och nära E6) uppgick till 64-69
dBA. Vid övriga fasader blir ljudnivån normalt betydligt lägre. Mitt på området blir den
ekvivalenta ljudnivån över större delen av ytan mindre än 55 dBA, på höjden 2 m
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ovan mark. Planerade byggnader skärmar visst ljud från E6 vilket innebär att den
ekvivalenta ljudnivån vid befintliga byggnader i anslutning till planområdet minskar om
dessa verksamhetsbyggnader uppförs. För byggnader som vetter mot Karebyvägen
beräknades för den mest bullerutsatta fasaden 63 dBA ekvivalent ljudnivå.
Farligt gods
Väg E6 har hög trafiksäkerhet med god standard och bra vägunderhåll. E6 utgör primär
transportled för farligt gods. Sammanfattningsvis konstateras det i, till planförslaget hörande
riskutredning, att det transporteras stora mängder farligt gods på väg E6 genom Kungälv.
Sannolikheten för att olyckor med farligt gods skall inträffa på vägen är därför stor i
förhållande till vägar med en genomsnittlig mängd farligt gods.
Riskanalysens resultat visar att risknivån bedöms bli acceptabel. Detta gäller både
individrisken i anslutning till väg E6 samt Karebyvägen och samhällsrisken i området som
helhet. Trots att risknivån bedöms bli acceptabel är det ändå viktigt att begränsa vilka
verksamheter som kan tillåtas inom området så att särskilt riskfyllda verksamheter inte
etableras nära väg E6. Detta gäller verksamheter som hanterar stora mängder brandfarliga
kemikalier såsom:
•

Kemisk industri, med tillverkning eller blandning av kemiska produkter

•

Annan industri där man lagrar stora mängder kemiska produkter, i synnerhet brännbara
gaser som gasol i cistern. Alltså inte bara ett fåtal tuber. Större lager för färg,
lösningsmedel etc bör också räknas hit

Teknisk försörjning
Allmänt ledningsnät för dricksvatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme, el och tele ska
byggas ut i området.
Vatten och avlopp
Förutom utbyggnaden av VA till det nya verksamhetsområde så ska även befintliga
fastigheter inom Arntorpsområdet, som ska vara kvar när verksamhetsområde byggs ut, och
fastigheterna mitt för verksamhetsområdet, på den östra sidan av Karebyvägen, förses med
vatten och avlopp.
VA ansluts till befintligt nät i Solbräcke genom nya tryckledningar under Arntorpsbäcken.
Inom Arntorp kan spillvattnet avledas från fastigheterna genom självfall till en
avloppspumpstation som pumpar spillvattnet till anslutningspunkten i Solbräcke. För att
förbereda inför en framtida exploatering och VA-sanering av befintliga fastigheter nordost
om Karebyvägen byggs spill- och vattenledningar ut till och med den nya
cirkulationsplatsen. För att öka kapaciteten på befintlig tryckavloppsledningen utefter
Karebyvägen så byggs den om så att trycket släpps i höjd med den nya cirkulationen.
Därifrån leds spillvattnet i en självfallsledning, i infartsgatan, till den nya pumpstationen i
planområdets lågpunkt invid väg E6 i planområdets sydvästra del.
Ingen extremt vattenkrävande verksamhet förväntas etablera sig inom planområdet.
De befintliga bostäderna nordväst om Karebyvägen har enskilda spillvattenanläggningar
(GA:1 och S:8) som korsar Karebyvägen. VA-verket kommer att anlägga ny ledning som
korsar Karebyvägen. Möjligheten kommer därför att finnas för fastighetsägarna att bilda en
samfällighetsförening och koppla in sitt spillvatten på det allmänna ledningsnätet.
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Brandvatten
Brandvattenförsörjningen inom området löses genom brandposter. Det krävs två brandposter
för att klara brandvattenförsörjningen inom verksamhetsområdet. De föreslås placeras på
infarts-gatan vid cirkulationen i området samt vid vändzonen på lokalgatan i höjd med
brukshunds-klubben.
Vetskapen om framtida verksamheter i området och deras brandklass är inte känd. Om
fastigheterna klassas som industri med normal brandbelastning innebär det att ledningsnätet
dimensioneras för att tillgodose brandposterna med 20 l/s, om hög brandbelast-ning råder
behövs uttag om 40 l/s i brandposter. Dock är brandvattenförbrukningen inte
dimensionerande för ledningar inom området utan det är vattenförsörjningen av anslutande
fastigheter.
Om fastigheterna har behov av att installera sprinklersystem skall lokala reservoarer på
fastigheten upprättas i samråd med Räddningstjänsten. Området kommer inte vattenförsörjas
med matning från två håll.
Dagvatten
Dagvattenhanteringen i planområdet måste säkerställa att den ursprungliga vattenbalansen
inom området behålls efter exploatering genom fördröjning och om möjligt infiltration.
Detta ska utföras inom varje fastighet genom fördröjningsmagasin. Härigenom kan
belastning på befintliga ledningar och bäcksystem begränsas varvid risken för
översvämningar, i och nedströms planområdet, minimeras. Planförslaget redovisar en
bestämmelse om att högst 2 l/s per 1000 kvm hårdgjord yta får avledas, vid regn med fem
års återkomsttid, från respektive fastighet till kommunal dagvattenanläggning eller recipient.
Avledning av dagvatten sker för närvarande huvudsakligen mot väster. Utmed väg E6
föreslås att ett fördröjningsmagasin anläggs inom allmän plats-mark. Denna fördröjning och
utjämning kan göras med antingen öppna lösningar, så som diken med översvämningsytor
eller långsmala dammar, alternativt med någon form av sluten anläggning. Efter magasinet
leds dagvatten mot Arntorpbäcken i söder. Vid utsläppspunkten till Arntorpsbäcken bör en
strypning av flödet anordnas för att bromsa upp vid kraftiga regn. Målsättningen är att flödet
i Arntorpsbäcken inte skall öka som en följd av exploateringen inom planområdet. Befintlig
bäck vid planområdets norra gräns berörs inte av planförslaget.
Dagvattnet från varje fastighet, även takvatten, skall fördröjas på den egna fastigheten och
passera diken och grönytor i så hög grad som möjligt innan det släpps ut på dagvattennätet.
Här igenom får man både en uppbromsning av flödet och samtidigt en viss rening av vattnet.
Naturlig infiltration räcker inte för att ta om hand allt dagvatten på grund av befintliga
jordlagers beskaffenhet. Icke hårdgjord tomtmark bör utformas för optimering av
infiltrationsytor med genomsläppliga ytmaterial. I övergången mellan hårdgjord mark och
planteringsytor eller naturmark bör vattnet kunna ledas ut över och till planterade ytor.
Planförslaget innehåller bestämmelse om att 10 % av tomtytan skall utgöras av grönyta dvs
icke hårdgjord yta. Därutöver skall möjligheten till lokalt omhändertagande av dagvatten på
varje tomt tillvaratas. Vidare regleras att företag med speciella verksamheter ska anlägga
oljeavskiljare inom tomtmark före avledning av dagvatten till omgivande vattendrag.
Ytvattnet från gatorna föreslås avvattnas genom dike. Genom enkelsidigt fall på gatorna kan
diket förläggas längs lågpunkten på gatornas västra och södra sida.
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I den befintliga ko-porten under Karebyvägen läggs en trumma för avledning av dagvatten,
innan ko-porten fylls igen.
Oljeavskiljare
Vid verksamhet där oljespill kan förekomma utomhus eller där antalet parkeringsplatser
överstiger 50 st inom fastigheten skall oljeavskiljare för dagvatten anordnas.
Fjärrvärme
Bebyggelse inom planområdet kan uppvärmas med fjärrvärme. Befintligt fjärrvärmenät
finns utbyggt inom angränsande Solbräckeområde.
El och tele
En befintlig 20 kV kraftledning, parallell med väg E6, bedöms kunna finnas kvar opåverkad
av planerad exploatering. En andra befintlig 10 kV-ledning föreslås borttagas och ersättas
med markförlagd kabel. Två nya transformatorstationer föreslås på strategiska platser inom
området.
I detaljplanen redovisas ledningsområden på kvartersmark markerade med ”u” samt tekniska
anläggningar med ”teknik”.
Avfall
Avfall ska hanteras i enlighet med Renhållningsordning för Kungälvs kommun. Utrymmen
inomhus för källsortering av restprodukter ska finnas.
KONSEKVENSBESKRIVNING
Hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Vid utarbetande av denna detaljplan har en lämplighetsprövning utförts enligt 2 kap. planoch
bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. Vidare har detaljplanen
prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet med 5 § förordningen om hushållning med
mark och vattenområden m.m.
Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen berörs.
Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den ur allmän synpunkt mest
lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen bedöms inte
medföra att
miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplan.
Behovsbedömning
Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 5 kap. 18 § och Miljöbalken (MB) 6
kap. 11 § för aktuell detaljplan.
Planens syfte är att skapa förutsättningar för anläggande av ett nytt attraktivt verksamhetsområde. Planområdet ligger vid Kungälvs norra infart mellan väg E6 och Karebyvägen.
Planområdet består av tidigare odlings- och betesmark och sluttar svagt mot sydväst.
Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra
någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-förordningen
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bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Planförslaget medger i övrigt inte
användning av planområdet för de ändamål som anges i PBL 5 kap. 18 §, varför kriterierna i
MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver särskilt beaktas.
Kommunens ställningstagande utgår från bedömningen att ett genomförande av
detaljplanen:
•
•
•
•
•
•
•

Inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt MB 7:28.
Inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd
enligt MKB-förordningen bilaga 1 och 3.
Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala
miljömål.
Inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald, landskap,
fornlämningar, vatten etc.
Inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön.
Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids.
Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller
internationell skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat.

Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planen följer intentionerna uppsatta i
kommunens översiktsplan, Kommunplan 2000 samt att planens genomförande ger upphov
till påverkan på endast ett begränsat område och på begränsade intressen.
Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är avstämd med
länsstyrelsen den 19 januari 2010. Följderna av planens genomförande ska dock alltid
redovisas enligt PBL. Nedan följer därför en kort sammanställning av planens konsekvenser.
Stadsbild
Detaljplanen innebär att ett område med odlingsmark mellan omgivande vägar tas i anspråk
för nya verksamheter.
Kulturmiljö
Arkeologisk undersökning ska avslutas innan exploatering sker. Ingen bestående kulturmiljö
påverkas vid planens genomförande.
Naturmiljö
Tidigare odlings- och betesmark omvandlas till verksamhetsområde vid planens
genomförande. Obebyggda områden tas i anspråk för bebyggelse och arbetsplatser.
Påverkan på luft
Nya verksamheter innebär lokalt ökad trafik. Området är påverkat av trafik på anslutande
vägar. Med närhet till stora trafikleder bedöms ingen påtaglig påverkan på luften i området
uppstå.
Störningar
Resultaten från utförda trafikbullerberäkningar visar att ekvivalent ljudnivåer överstiger den
rekommenderade nivån 65 dBA närmast väg E6. Genom att föreslagna byggnader placeras
nära motorvägen (vilket också medför förbättrat annonsläge) erhålles ”bullerskyddade” ytor
med ljudnivåer omkring 55-60 dBA inne i verksamhetsområdet. Entréer på verksamhetsbyggnader närmast motorvägen ska orienteras bort från väg E6.
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Bullrande ventilationsanordningar ska orienteras från bostäder i närområdet.
Jämställdhet
Stor omsorg ska läggas vid utformningen av miljön med avseende på trygghet och säkerhet.
Målsättningen är att planområdet skall vara en trygg och trivsam plats att vistas i för alla
människor. Hållplats för allmänna kommunikationer samt gång- och cykelvägar ska
utformas med god överblickbarhet samt god belysning.
Trygghet handlar till stora delar om att se och bli sedd. Trygghet kan också vara att det finns
goda platser utomhus med möjligheter till möten människor emellan.
Nollalternativ
Ett nollalternativ innebär att inga av de i detaljplanen redovisade förslagen genomförs. En
större andel av befintlig vegetation behålls då inga nya lokaler för verksamheter uppförs.
Nuvarande situation med obrukad odlingsmark behålls vilket innebär att risken för
igenväxning ökar.
ADMINISTRATIV BESTÄMMELSE
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vunnit laga kraft. Marklov erfordras för
schakt- och fylllnadsarbeten. Skyltar erfordrar bygglov.
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KOMPLETTERING EFTER PLANUTSTÄLLNING
Planförslaget har efter utställning kompletterats med planbestämmelse avseende
erosionsskyddande åtgärder även på Arntorpsbäcken södra strand, dvs utanför
planområdet. Vidare har precisering gjorts av planbestämmelser avseende närliggande
bostäders påverkan av lukt, buller, vibrationer från verksamhetsområdet.
Planbeskrivningen har kompletterats med exemplifiering av särskilt riskfyllda
verksamheter som med hänsyn till olycksfallrisken ej bör tillåtas att lokaliseras i
närheten av väg E6.
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