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Sammanfattning 
 

Kungälvs kommun tar fram detaljplan för verksamheter inom Rollsbo Västerhöjd, 

Kungälvs kommun. Syftet med detaljplanen är att utvidga befintligt 

verksamhetsområde i Rollsbo norrut. Berört område är ca 72 ha stort och utgörs 

idag till stor del av naturmark.  

 

Planen innebär att området planläggs som industrimark. Området planeras 

inrymma främst småindustri, lager och logistik. 

 

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) hör till detaljplan för verksamheter 

inom Rollsbo Västerhöjd, Kungälvs kommun (granskningshandling). Den beskriver  

de bedömda konsekvenserna av detaljplanen (planbeskrivning 2019-02-06).  

 

Detaljplanen bedöms medföra små negativa konsekvenser för naturmiljö, utifrån 

att värdefulla naturområden läggs som naturmark i planen och därmed bevaras.  

Ett biologiskt kontrollprogram för groddjur och fåglar i våtmarkerna föreslås 

upprättas eftersom det bedöms vara en bättre indikator för påverkan på djurliv än 

mätningar av den hydrologiska balansen. 

 

Detaljplanen bedöms medföra små negativa konsekvenser för vattenmiljöerna i 

området. Den hårdgjorda ytan blir större i området, men föreslagen 

dagvattenhantering bedöms kunna jämna ut flöden, fördröja och rena dagvattnet. 

Den föreslagna exploateringen inom planområdet bedöms inte påverka 

möjligheten att uppnå uppställda miljökvalitetsnormer för Nordre älv och 

Grannebyån. Detaljplanen bedöms inte heller påverka grundvattennivåerna 

eftersom de kommer följa topografin. Verksamhetsutövare bör bidra till att 

miljökvalitetsnormerna för ytvatten uppnås genom att säkerställa att inte för höga 

halter når recipienten, det vill säga de vattendrag eller sjöar som är mottagare av 

avrinnande vatten. Då framtida föroreningshalter är svårbedömda, eftersom att 

man idag inte vet vilka verksamheter som kommer att etablera sig i området, bör 

kontinuerliga mätningar av föroreningshalter utföras.  Mätningar bör inledas innan 

byggstart.  

 

Detaljplanen bedöms medföra små negativa konsekvenser för människors hälsa 

eftersom det inte att utesluta att störningar från skorstenarna på befintliga 

miljöstörande verksamheter kan förekomma i framtiden. Om resultaten från 

kontrollen visar att föroreningar sprids från Rollsbodeponin bör en utredning 

genomföras av vilka marker som kan ha förhöjda föroreningsnivåer. Bullernivåer 

från trafik och industribuller som alstrats från takfläktar bedöms bli små och 

underskrida gällande riktvärden. 
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Detaljplanen bedöms medföra måttliga-stora negativa konsekvenser för 

landskapsbilden. Planförslaget innebär en stor landskapsomdaning, med 

omfattande schaktning m.m., men konsekvenserna bedöms mildras av att det 

föreslagna verksamhetsområdet ligger i anslutning till befintlig infrastruktur och 

befintligt verksamhetsområde, samt att viss vegetation kommer att sparas.  

 

Detaljplanen bedöms medföra små negativa konsekvenser för kulturmiljö. En 

fornlämning ligger inom mark som kommer att vara naturmark i planen. En 

fornlämning kommer att slutundersökas. En annan fornlämning anses vara 

undersökt och borttagen i samband med förundersökningen.  

 

Planområdet ligger öster om Bohusbanan. Förutom en mindre del i västra delen av 

planområdet ligger övriga delar av planområdet över 100 meter från järnvägen. 

Med förutsättningen att det enbart är verksamheter som föreslås i detaljplanen, 

bedöms såväl individrisk som samhällsrisk vara låg och acceptabel. 

 

Sammantaget bedöms genomförandet av detaljplanen innebära god hushållning 

med resurser, både sett till det föreslagna nyttjandet och de planerade åtgärderna 

inom själva planområdet samt sett till den tillgång på service och infrastruktur 

som finns i planområdets närhet. Planen är vidare till stora delar förenlig med  

gällande översiktsplan och andra övergripande strategiska planeringsdokument för 

Kungälvs kommun. 

 

För själva genomförandet av detaljplanen bedöms att prövningar i form av bl.a. 

ansökan om arkeologisk slutundersökning kommer att krävas. Troligen blir det 

också aktuellt med anmälan eller ansökan om tillstånd till vattenverksamhet. 

Arbete i vattenområde, tex anläggning av trumma, utfyllnad och grävning, kan bli 

aktuella att pröva inom planområdet. Tillskapande av ny våtmark, 

dagvattenanläggningar eller fördröjningsdammar är andra exempel på 

vattenverksamheter som kan kräva anmälan eller tillståndsansökan. Eventuellt 

kan prövning enligt Artskyddsförordningen också behövas. Det kommer också att 

bli aktuellt med miljöprövningar för de verksamheter som kommer att etablera sig 

i området.  

 

Detaljplanen kan genomföras med tillfredställande stabilitet och utan risk för 

skred. Ett stenblock rekommenderas att tas bort genom skrotning. Återbesiktning 

rekommenderas ske inom 10 år från det att markarbeten genomförts i närheten 

av ett annat block, alternativt att blocket tas bort i förebyggande syfte. Individ- 

och samhällsrisk knuten till trafik och transport av farligt gods bedöms vara låg. 

 

Enligt 6 kap 12 § miljöbalken ska en MKB för en detaljplan beskriva och bedöma 

den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet 

kan medföra. För de miljöaspekter där det trots inarbetade miljöåtgärder bedöms 

kvarstå negativa konsekvenser, som är stora eller mycket stora, bedöms det 

föreligga en risk att ett fullt ut genomförande av planen kan medföra betydande 

miljöpåverkan. 
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Trots inarbetade miljöåtgärder bedöms genomförandet av detaljplanen kunna 

medföra betydande miljöpåverkan för landskapsbilden inom området.  

 

Förutsatt att man i bygglovsskedet och fortsatt verksamhet tar hänsyn till känsliga 

miljöer och att de skyddsåtgärder som föreslås i utredningar och denna MKB 

genomförs, bedöms detaljplanen för Rollsbo Västerhöjd inte medföra betydande 

miljöpåverkan för andra miljöaspekter. 
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MKB för detaljplan för verksamhetsområde, Rollsbo 

Västerhöjd, Kungälvs kommun 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) hör till detaljplan för verksamheter 

inom Rollsbo Västerhöjd, Kungälvs kommun (granskningshandling). Syftet med 

detaljplanen är att utvidga befintligt verksamhetsområde i Rollsbo norrut. Berört 

område är ca 72 ha stort och utgörs idag till stor del av naturmark.  

 

Det primära syftet med en MKB för detaljplan är att möjliggöra en samlad 

bedömning av den inverkan planens maximala genomförande får på miljön, 

människors hälsa och hushållning med mark, vatten och andra resurser. MKB:n 

utgör ett beslutsunderlag för kommunens politiker inför antagande av planen, men 

syftar också till att ge alla berörda en samlad bild av planens miljökonsekvenser. 

1.2 Uppdraget 
MKB:n har upprättats av Ramboll Sverige AB. Lena Åsander har varit 

uppdragsledare samt ansvarat för kulturmiljö fram till samrådet. Stina Andersson 

har varit uppdragsledare för granskningshandlingen. Kaisa Malmqvist har ansvarat 

för naturmiljö, Tobias Olsson för grund- och ytvatten och Per Stein för riskfrågor. 

Louise Candefjord har tagit fram en landskapsbildsanalys, som ligger till grund för 

MKB:n. Jacob Toxen-Worm och Niklas Fischer har utfört visualiseringar i projektet. 

 

Beställare av uppdraget är Kungälvs kommun. Detaljplanen har upprättats av 

Norconsult AB.  

1.3 Krav på miljöbedömning 
För alla detaljplaner ska en behovsbedömning göras med syfte att avgöra om 

genomförandet av planen kan antas leda till betydande miljöpåverkan eller inte. 

Om så är fallet ska en miljöbedömning göras. 

 

Planprogram upprättades för del av området 2011. År 2014 togs ett beslut om 

planuppdrag. Kungälvs kommun har gjort en behovsbedömning och kommit fram 

till att den föreslagna planens genomförande kan komma att medföra en sådan 

betydande miljöpåverkan som avses i bestämmelserna om miljöbedömning av 

planer och program. Därmed ska en miljöbedömning göras för planen och i den 

fortsatta miljöbedömningsprocessen ingår bland annat att det ska upprättas en 

MKB.  

 

Innan en myndighet eller kommun bestämmer omfattningen av och detaljerings-

graden för miljökonsekvensbeskrivningen, ska myndigheten eller kommunen 

samråda med den eller de kommuner och länsstyrelser som berörs av 
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detaljplanen. Behovsbedömningen har samråtts med Länsstyrelsen, som delar 

kommunens bedömning att planen kan innebära betydande miljöpåverkan. 

I yttrande 2016-08-05 över behovsbedömningen påpekar Länsstyrelsen bland 

annat vikten av att arbeta med MKB som en integrerad del av planprocessen och 

att det är viktigt att utredningar som har bäring på MKB:n ska ha utförts under 

arbetet med MKB:n. 

 

Länsstyrelsen har i sitt yttrande över behovsbedömningen också pekat på att 

resultatet från den arkeologiska förundersökningen är ett besluts- och 

planeringsunderlag för att ta ställning till om det krävs justering av detaljplanen, 

för att anpassa planerad bebyggelse efter fornlämningarna och deras lagskyddade 

fornlämningsområde.  

 

Länsstyrelsen har i yttrandet också pekat på att verksamhetsområdets påverkan 

på markavvattningsföretaget söder om planområdet ska utredas och att samråd 

ska ske med markavvattningsföretaget. 

 

 

Figur 1 Översiktskarta med planområdet i förhållande till E6 och järnvägen. 
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2. Gällande planer och tidigare ställningstaganden 

2.1 Översiktsplan 
I gällande översiktsplan för Kungälvs kommun (2012) är större delen av det 

aktuella planområdet markerat som nytt verksamhetsområde och beläget inom 

tätortsavgränsningen för Kungälv/Ytterby. Ett mindre område längst norrut, mot 

väg E6, anges som område av utvecklingsstrategisk betydelse samt 

utvecklingsområde för järnväg. Översiktsplanen visar på behov av nya 

verksamhetsytor i kommunen och har pekat ut det föreslagna planområdet som 

lämpligt för byggnation.  

2.2 Planprogram  
Ett planprogram för del av området togs fram 2011. Syftet med planprogrammet 

var att pröva möjligheten att skapa mer ytor för verksamheter inom Rollsbo och 

samtidigt bevara verksamhetsområdets gröna karaktär. 

 

Utredningar och annat material som tagits fram senare i planprocessen och som 

är av betydelse för miljöbedömningen och MKB:n redovisas längre fram under de 

olika miljöaspekterna. 

 

  
 
Figur 2 Gällande detaljplaner i anslutning till planområdet.  
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2.3 Gällande detaljplaner 
Planområdet omfattas till största delen inte av detaljplaner. Området gränsar i 

söder och sydväst till ”Detaljplan för Rollsbo Företagspark (etapp 6), Rollsbo 1:32 

m.fl. samt del av kv. Stiftet”, ”Detaljplan för Rollsbo-Ryr industriområde, del av 

fastigheterna Rollsbo 1:32 och Rollsbo-Ryr 1:1” samt ”Detaljplan för kv. Muttern 

samt del av kvarteret Fördelaren m.m. Rollsbo industriområde”. 

Detaljplanen kommer i den sydöstra delen även att beröra en viss del av ett 

planlagt naturområde inom ”Detaljplan för Rollsbo Östergård-del av Rollsbo 1:32 

m.fl.”. 

2.4 Övriga kommunala strategiska dokument 
Näringslivsprogram för ökad tillväxt 2016-2020 innehåller övergripande strategier 

för näringslivet. Rollsbo bedöms vara en viktig del för att uppnå målet om att 

skapa förutsättningar för fler nyetableringar.  

 

Grönplan för Kungälvs kommun redovisar kommunens avsikter för bevarande och 

utveckling av tätorternas parker och grönområden. Rollsbo är inte utpekat i 

grönplanen, men generella tankar kring utformningen av grönytor i och i närheten 

av industriområden arbetas in i planen och gestaltningsprogrammet.  

 

Natur- och friluftsplan för Kungälvs kommun beskriver kommunens natur och är 

en plattform för vidare åtgärder för naturvård och friluftsliv i kommunen. 

Planområdet är inte utpekat i natur- och friluftsplanen, men generella mål anger 

att exploatering inom stora opåverkade områden ska undvikas. Kommunen 

eftersträvar att naturmark, som t.ex. våtmarker, vegetationszoner och småvatten 

skyddas och i vissa fall återskapas. Detaljplanen strävar efter att både skydda 

befintliga våtmarker och att nyanlägga våtmarker.  

2.5 Skyddsförordnanden 
Detaljplanen berör inga naturreservat, skogliga biotopskyddsområden eller Natura 

2000-områden. 

 

Några stenmurar och två bäckar/diken inom planområdet omfattas av de 

generella biotopskyddsbestämmelserna i miljöbalken. 

 

Skyddade arter i området som omfattas av de nationella fridlysnings-

bestämmelserna är åkergroda, vanlig groda, kopparödla, vanlig padda, mindre 

vattensalamander och skogsalm.  

 

Strandskyddat område berörs inte.  
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Figur 3 Markavvattningsföretag i anslutning till planområdet. Företagens namn står med 
svart text i kartan.  

 

Flera markavvattningsföretag berörs. De närmast belägna är:  

 

• Rollsbo m.fl. TF 1930, torrläggningsföretag 

• Arntorp m.fl. DF 1913, dikningsföretag 

 

På lite längre avstånd finns ytterligare markavvattningsföretag: 

 

• Vegestorp m.fl. DF 1923, dikningsföretag 

• Rollsbo, Västergård m.fl. TF 1932, torrläggningsföretag 

• Ulvegärde m.fl. TF 1936, torrläggningsföretag 

• Komarkens dikningsföretag, DF 1950 

 

2.6 Riksintressen 
Området är inte av riksintresse för naturvård eller kulturmiljövård. 

Väg E6 och Bohusbanan är av riksintresse för kommunikationer.  
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3. Avgränsning av MKB 

3.1 Lokalisering och geografisk avgränsning 
Planområdet är beläget cirka 4,5 km från Kungälvs centrum, mellan väg E6, 

Bohusbanan och Ytterby. Planområdet gränsar i söder till det stora befintliga 

verksamhetsområdet i Rollsbo. Planområdet utgörs av naturmark och berg. 

Topografin är dramatisk med stora nivåskillnader. Planområdet domineras av 

barrblandskog med inslag av branter, hyggen, lite åkermark och en våtmark.  

 

MKB:n har beträffande de fysiska ingreppen begränsats till det föreslagna plan-

området. I de avseenden där planens genomförande kan komma att påverka 

miljöer utanför själva planområdet har dock hänsyn tagits till dessa förhållanden i 

den mån det varit av betydelse. Det gäller exempelvis vattenfrågor och 

miljökvalitetsnormer.  

3.2 Innehållsmässig avgränsning 
Det färdigutbyggda planområdet konsekvensbeskrivs i denna MKB. Påverkan 

under byggtiden hanteras i ett särskilt avsnitt. 

 

Denna MKB behandlar nedanstående miljöaspekter, vilka har identifierats som att 

de på ett betydande sätt skulle kunna påverkas av den föreslagna planläggningen:  

• Naturmiljö, landmiljöer 

• Vattenmiljö, inklusive miljökvalitetsnormer och markavvattningsföretag 

• Landskapsbild 

• Kulturmiljö/fornlämningar 

 

Övriga konsekvenser som inte bedömts medföra betydande miljöpåverkan 

beskrivs i den planbeskrivning som hör till detaljplanen, till exempel buller och 

luftkvalitet, (med tanke på avstånd till närmaste bostäder) samt förorenad mark.  

  

MKB:n behandlar också risk och säkerhet, påverkan under byggtiden samt 

utbyggnadens överensstämmelse med relevanta miljökvalitetsmål och 

miljökvalitetsnormer. Den innehåller också en avstämning mot generella och 

särskilda hushållningsbestämmelser och redovisar det fortsatta miljöarbetet. 

 

De bedömningar som gjorts i MKB grundar sig på planbeskrivningen och 

plankartan, daterade 2019-02-06.  

 

3.3 Nollalternativet och jämförelseår 
För respektive miljöaspekt beskrivs den sannolika utvecklingen i utrednings-

området (planområdet med omnejd) om inte detaljplanen för Rollsbo Västerhöjd 

genomförs. Alternativet benämns nollalternativ. Nollalternativet är inte en 

beskrivning av aktuella förhållanden eller ett antagande att inga åtgärder vidtas, 

utan inkluderar de åtgärder och de förändringar som kan förväntas inom området 

även utan den föreslagna exploateringen.  
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Nollalternativet utgör referensalternativ och planförslagets alternativ och noll-

alternativet ska därför jämföras med samma tidshorisont. Framtiden har här valts 

att utgöras av den tidpunkt då planområdet bedöms kunna vara fullt utbyggt, 

vilket är ca år 2030. 

 

För nollalternativet har bedömningen gjorts att området utnyttjas för befintlig 

markanvändning. Eftersom planområdet till största delen är utpekat som 

verksamhetsområde i kommunens översiktsplanering förutsätts det att ingen 

annan typ av exploatering har uppstått i området vid tiden för nollalternativet. 

3.4 Övriga alternativ 
Verksamhetsområdet bedöms utgöra en naturlig utökning av befintligt 

verksamhetsområde och överensstämmer till stora delar med aktuell kommunal 

översiktsplan. 

 

Olika alternativa utformningar av området, bland annat höjdsättning, har 

studerats utifrån de fördjupade studier kring natur, kultur och landskapsbild som 

ingått i planarbetet. 

4. Övergripande beskrivning av planförslaget och planområdet 

På Rollsbo Västerhöjd vill fastighetsägarna Ytterbygg AB och det kommunala 

bolaget Bokab ihop med en privat markägare etablera ett nytt verksamhets-

område. Området planeras inrymma främst småindustri, lager och logistik. 

 

Detaljplanens syfte är att skapa ett verksamhetsområde på berg och utvidga 

befintligt verksamhetsområde i Rollsbo norrut. Detta område ska kunna möta den 

stora efterfrågan på mark som inte är sättningsbenägen. Här ska även 

verksamheter som har behov av att kunna vara något mer störande finnas, då 

området till merparten är isolerat från omgivning som kan bli störd av sådan 

verksamhet. 

 

Planområdet är cirka 72 ha stort och ligger cirka 4,5 km från Kungälvs centrum, 

mellan väg E6, Bohusbanan och Ytterby. Planområdet gränsar i söder till det stora 

befintliga verksamhetsområdet i Rollsbo. 

 

Marken ägs till olika delar av Ytterbygg AB (Rollsbo 6:12), det kommunala bolaget 

Bokab (del av Rollsbo 1:32) samt Lars-Rune Nordgren (del av Ytterby-Ryr 1:1). 
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Figur 4 Plankarta över det föreslagna planområdet (2019-02-06). För större plankarta, se 
planhandlingarna.  
 

 
Föreslagna nya verksamheter 

Inom större delen av planområdet anges markanvändning industri. Inom 

användningen är det möjligt att etablera såväl industri som verksamheter med 

behov av upplag. I den östra delen av planområdet finns en liten del där 

markanvändningen anges som småindustri och hantverk. Exploateringsgraden 

varierar inom området, mellan 10-50 % av delområdenas fastighetsarea. I planen 

har det satts bestämmelser om högsta byggnadshöjd på 6-17 meter (i olika 

delområden). 

 

Inom planområdets sydvästra och nordöstra delar finns områden som är planlagda 

som NATUR. Bland annat bibehålls en naturlig våtmark. Ett område runt den 

befintliga ledningsgatan är också avsatt som NATUR i planen. I planområdets 

nordöstra del finns också ett område som är avsatt för odling och djurhållning. 

Områden som är avsatta för dagvattenmagasin finns i sydväst och nordost.  

 

Detaljplanen innebär att ytterligare ca 360 000 kvm mark kommer att kunna 

bebyggas som en förlängning av Rollsbo industriområde. För övrigt kommer det 

planläggs för mer renodlad industri, lager och logistik i området, till skillnad från 

befintliga verksamheter i Rollsbo.  
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Vid utbyggnad sprängs ca 700 000 meter3 berg och detta kommer i första hand 

att användas till att bygga ut området, dess vägar och kvarterens höjdplatåer. Ett 

betydande överskott kommer att säljas under 5-10 år, baserat på beräkningar 

från leverantör av krossmaterial. Arbetet kommer att bedrivas så att 

primärkrossning sker vid sprängfront, till större fraktion som området byggs ut 

med. Sekundärkrossning sker till önskade fraktioner i några utvalda kvarter i 

planområdet. Dessa fraktioner kommer sedan att nyttjas inom området och säljas. 

Parallellt med att de första husen byggs kommer några tomter därför att innehålla 

högar med färdigt bergkross. Delar av kvarter 5 är grusupplag i upp till 5 år och 

område 8 är grusupplag i upp till 10 år. För att minska olägenhet med 

damning kommer högarna att bevattnas initialt. 

 

När berget friläggs blir det ett överskott i storleksordningen 100 000 m3 mjuka 

massor. För att minimera transporter bör dessa massor transporteras och läggas 

upp inom området. För att undvika omlastning är det fördelaktigt att hitta 

permanenta platser för dessa massor.  

 

Fyra områden inom planområdet har bedömts som lämpliga för uppläggning av 

mjuka massor, med hänsyn taget till natur- och kulturvärden (Naturcentrum 

2017). Dessa områden är område M1, M3, M4 och M5. I dessa områden finns 

goda förutsättningar att genom lämplig terrängmodellering och återplantering 

skapa nya högre värden för biologisk mångfald, rekreation och för utjämning av 

ytvattenflöden. Område M3 och M4 bedöms ha förutsättningar för större volymer 

massor medan område M1 och M5 har förutsättningar för tämligen begränsade 

massor. I samtliga fall bedöms det möjligt att genom god planering och noggrant 

utförande skapa nya mervärden.  

 

Verksamheterna som kommer att etableras kan vara allt från tillverkning och 

industriverksamheter till verksamheter inom återvinning av t.ex. jord, metaller 

m.m. Däremot kommer det inte att etableras vare sig rena kontorsverksamheter 

eller den typ av mer besöksintensiva verksamheter som ligger i befintligt 

industriområde i Rollsbo. Miljöprövningar förutsätts ske av de verksamheter som 

kommer att etablera sig i området.  

 

Förändringar efter samråd 

Planområdet har minskat från 75 ha i samrådsskedet till 72 ha i 

granskningsskedet. Efter samrådet har ett våtmarksområde i den sydvästra delen 

av planområdet och en del av skogsområdet i väst tagits bort. En befintlig 

verksamhet i sydöstra delen av planområdet har införlivats i plankartan för att 

underlätta angöring till planerade verksamheter. 

4.1 Landskapsbildsanalys 
En landskapsbildsanalys har tagits fram inom ramen för uppdraget med MKB:n. 

Landskapsbildsanalysen är en riktad analys med utgångspunkt att området ska 

förvandlas till ett område med industri. Landskapsbildsanalysen beskriver olika 

naturtyper inom planområdet samt deras potential och känslighet. 
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Landskapsbildsanalysen anger ett antal gestaltningsrekommendationer för 

gestaltningen av planområdet, för att minska påverkan på landskapsbilden av 

exploateringen samt för att skapa en god utformning för de anställda inom 

verksamheterna.  

4.2 Gestaltning 
Ett gestaltningsprogram har tagits fram inom ramen för detaljplanearbetet. I 

gestaltningsprogrammet beskrivs principerna för områdets gestaltning. Med 

hänsyn till omgivningens topografi och landskapsbild samt det exponerade läget i 

utkanten av tätortsbebyggelsen och alldeles invid väg E6 ska området gestaltas 

med omsorg. Det gäller både gestaltningen av allmän plats, gatumark samt 

kvartersmark. Av särskild vikt är gestaltningen av byggnadernas volymer samt 

deras fasadutformning.   

5. Konsekvensbeskrivning 

I detta avsnitt redogörs för de miljöaspekter som har bedömts kunna påverkas på 

ett betydande sätt vid genomförandet av planen. För varje aspekt beskrivs 

förutsättningarna (situationen i nuläget) samt effekter och konsekvenser av 

planförslaget i jämförelse med nollalternativet. Miljökonsekvenserna, det vill säga 

betydelsen av effekterna, för utbyggnadsalternativet görs för en situation med 

inarbetade miljöåtgärder. Med inarbetade åtgärder menas de åtgärder som är 

reglerade i planen. Andra möjliga åtgärder redovisas också, men inbegrips inte i 

konsekvensbedömningen. Det är sådana åtgärder som inte regleras genom själva 

planen utan som får regleras till exempel genom olika avtal. Det är både negativ 

och positiv miljöpåverkan som bedöms och analyseras. 

 

Nollalternativets (det vill säga om ingen utbyggnad sker) konsekvenser för de 

olika miljöaspekterna beskrivs i avsnitt 5.5. 

 

Detaljplanens miljöeffekter (förändringar av miljökvalitet som kan mätas eller 

registreras) beskrivs generellt enligt följande: 

 

• Vilken utbredning de har – lokalt (0–10 km), regionalt eller globalt 

• Vilken varaktighet de har – kortvariga/tillfälliga (månader), långvariga men 

reversibla (år) eller permanenta/irreversibla 

• Om de är direkta eller indirekta 

• Om det kan uppstå kumulativa effekter 

 

Miljökonsekvenserna är en värdering av miljöeffekternas betydelse. Bedömningen 

av miljökonsekvenserna redovisas i en tregradig skala: små, måttliga eller stora 

konsekvenser. 

 

För de miljöaspekter där det trots inarbetade miljöåtgärder bedöms kvarstå 

negativa konsekvenser som är stora eller mycket stora bedöms det föreligga en 
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risk att ett fullt ut genomförande av planen kan medföra betydande 

miljöpåverkan. 

 

Bedömningsgrunderna för att värdera miljöeffekten, det vill säga konsekvens-

bedömningen, skiljer sig åt mellan de olika miljöaspekterna. Betydelsen av 

effekterna värderas bland annat med hänsyn till relevanta bestämmelser, 

exempelvis miljöbalkens hushållningsbestämmelser, vedertagna rikt- eller 

gränsvärden och gällande miljökvalitetsnormer. För de olika bevarandeintressena 

är områdets specifika kvaliteter, särart och eventuellt lagstadgat skydd viktigt vid 

bedömning av miljökonsekvenserna. Effekternas utbredning och varaktighet har 

också betydelse för projektets miljökonsekvenser. Planens inverkan på 

miljökvalitetsmålen ligger också till grund för konsekvensbedömningarna. De 

bedömningsgrunder som använts redovisas inledningsvis för respektive 

miljöaspekt. 

 

5.1 Naturmiljö, landmiljöer 
För miljöaspekten naturmiljö bygger bedömningen av effekter och konsekvenser 

på de olika miljöernas värde, betydelse, särart och eventuellt lagstadgat skydd. 

 

Nuläge 

Det aktuella planområdet består till största delen av ett mycket kuperat område 

med barrblandskog där stora höjdskillnader förekommer. Från områdets lägsta 

punkt, i sydväst, stiger markytan från nivåer på ca +14 till nivåer på ca +80 i 

områdets mitt. På höjdpartiets mittersta del finns ett större kalhygge. Förutom 

skogsmark med branter förekommer mindre delar åkermark samt 

våtmarksområden.  
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Figur 5. Vy mot norr från avverkat område i norr (foto Ramboll). 

 

Berggrunden i området består av en rödgrå, gnejsig granit till granodiorit. Längs 

delar av den östra begränsningen av området förekommer mer sammanhängande 

glimmergnejs med inslag av amfibolit. Stora delar av området består av fastmark 

med berg i dagen eller friktionsjord på berg. 

 

Det saknas tidigare uppgifter om värdefulla våtmarker inom området. Området 

har inte heller dokumenterats i ängs- och betesmarksinventeringen. 

Skogsstyrelsen har inga uppgifter om nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt eller 

sumpskog inom området. Inga skyddsvärda träd har rapporterats från området.  

 

En naturvärdesinventering genomfördes 2015 (Naturcentrum 2017) inför 

detaljplanen, och har kompletterats under våren 2017. Med bedömning enligt 

NVI-standard1 har ett område bedömts ha högt naturvärde (klass 2), fyra 

områden påtagligt naturvärde (klass 3) och sex områden visst naturvärde (klass 

4), se Figur 6. 

 

                                                
1 Svensk Standard för naturvärdesinventering, SS 199000 2014-05-27 
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Figur 6. Identifierade naturvärdesobjekt inom utredningsområdet för 
naturvärdesinventeringen (Naturcentrum, 2015).  

 

Området med högt naturvärde, område 1 i Figur 6 samt foto i Figur 7, är en bäck 

med omgivande kärr och fuktängar och naturlig våtmarksvegetation.  

 

Naturvårdsarter som noterats i detta område är den starkt skyddade åkergrodan 

samt vanlig groda och vanlig padda, som liksom alla svenska groddjur är fridlysta. 

I området finns också miljöer som lockar småfåglar, som sälgbuskage och 

sumpskog med död ved. Detta våtmarksområde gränsar till tidigare odlingsmark, 

som inte längre brukas. Här förekommer objekt som omfattas av de generella 

biotopskyddsbestämmelserna i miljöbalken. Stenmurar och diken finns i 

anslutning till område 2, som är en äldre torpmiljö med påtagligt naturvärde 

(klass 3) eftersom det finns förekomst av äldre lövträd. Här har signalarten 

lönnlav noterats. Biotopskyddade diken förekommer även i områdets östra del, 

område 8-10, se Figur 6. 
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Figur 7. Våtmarksområde med högt naturvärde i sydvästra delen av planområdet (foto 
Ramboll). 

 

Kraftledningsgatan som går tvärs igenom planområdet har delvis bedömts ha 

vissa eller påtagliga naturvärden (område 3, 4 och 6 i Figur 6). Området hyser 

gräsmarker med en del öppen häll och buskmiljöer med en och slån, vilket är 

miljöer som är viktiga för småfåglar. I området har en jeepförening sin 

verksamhet och området är starkt påverkat av körspår. Körspåren är ofta 

vattenfyllda och det förekommer även andra små vattenfyllda sänkor i 

kraftledningsgatan. Vattensamlingarna omges av lövsly och är grunda och 

solexponerade, vilket gör dem lämpliga som lekområden för groddjur och 

salamandrar. I samband med naturvärdesinventeringen 2017 noterades vanlig 

groda och mindre vattensalamander samt spel av åkergroda. Floran i området är 

artfattig, men den fridlysta arten revlummer förekommer i området. Fridlysningen 

innebär dock endast ett skydd mot att avsiktligt plocka och gräva upp arten och 

innebär inte ett skydd mot exploatering genom detaljplan. 

 

Inom planområdet förekommer brantmiljöer frekvent, varav några har bedömts 

hysa påtagligt naturvärde, se Figur 6. Område 3 är en sydvänd bergvägg med 

äldre, vindpinad tallskog på ovansidan och lövskog med björk, hassel, fågelbär, 

rönn m.m. nedanför. Område 5 är en 15-20 meter hög bergbrant med lövskog av 

lundkaraktär nedanför branten. En del äldre lövträd av asp, fågelbär och hägg 

förekommer. Den rödlistade och numera akut hotade skogsalmen har också 

hittats i området. 
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Området är mycket kuperat och får därför ses som svårtillgängligt för allmänheten 

idag, i synnerhet området väster om den stora kraftledningsgatan genom 

området. Stora delar av skogen i detta område har redan avverkats och består 

idag av slyuppslag. Eftersom skogen har avverkats har man en fin utsikt mot norr 

när man kommer högst upp i området, se Figur 5. Den kvarvarande skogen är tät 

likåldrig granskog med inslag av tall och björk som bedöms ha triviala 

naturvärden, se Figur 8. 

 

 

Figur 8. Tät granskog i området väster om kraftledningsgatan (foto Ramboll).  

 

I området sydöst om kraftledningsgatan har skogsområdet en något annan 

karaktär, med mer gles blandskog där inslag av lövträd och äldre träd 

förekommer. I detta område förekommer stigar som används av närboende. En 

bågskytteförening har sina lokaler strax utanför planområdets södra gräns och 

man utnyttjar skogsområdet för sin träning.  

 

Hasselsnok och åkergroda har ett särskilt starkt skydd enligt Artskydds-

förordningen. En särskild hasselsnoksinventering har genomförts i området, men 

arten påträffades inte. Däremot har följande fridlysta grod- och kräldjur noterats i 

samband med övrig inventering i området; åkergroda, vanlig groda, vanlig padda, 

mindre vattensalamander och kopparödla.  

 

En sökning på Artportalen för perioden januari 2004-januari 2019 visar att 

rödlistade fågel- och groddjursarter enligt Tabell 1 noterats i eller i det direkta 

närområdet till planområdet.  
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Tabell 1 Naturvårdsintressanta arter i området  

Art Kommentar 

Fjällvråk 
Rödlistad, kategori Nära 
hotad 

Gulsparv Rödlistad, kategori Sårbar 

Duvhök 
Rödlistad, kategori Nära 
hotad 

Ängspiplärka 
Rödlistad, kategori Nära 
hotad 

Stare Rödlistad, kategori Sårbar 

Hussvala Rödlistad, kategori Sårbar 

Backsvala 
Rödlistad, kategori Nära 
hotad 

Buskskvätta 
Rödlistad, kategori Nära 
hotad 

Sånglärka 
Rödlistad, kategori Nära 
hotad 

Tornseglare Rödlistad, kategori Sårbar 

Gråtrut Rödlistad, kategori Sårbar 

Vinterhämpling Rödlistad, kategori Sårbar 

Sävsparv Rödlistad, kategori Sårbar 

Gulsparv Rödlistad, kategori Sårbar 

Årta Rödlistad, kategori Sårbar 

Bivråk 
Rödlistad, kategori Nära 
hotad 

Brunand Rödlistad, kategori Sårbar 

Kungsfågel Rödlistad, kategori Sårbar 

Skogsalm 

Rödlistad, kategori Akut 

hotad 

Lönnlav Signalart 

Åkergroda Fridlyst 

Vanlig groda Fridlyst 

Vanlig padda Fridlyst 

Kopparödla Fridlyst 

Mindre 
vattensalamander Fridlyst 

Mindre hackspett 
Rödlistad, kategori Nära 
hotad 

 

 

 

Miljöåtgärder 

Inarbetade åtgärder 
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I området planeras åtgärder för hantering av dagvatten, både genom bevarande 

av naturliga våtmarker samt anläggning av nya våtmarker i planområdets östra 

del, se vidare under avsnitt 5.2.  

 

Vissa andra naturmiljöer kommer också att finnas kvar i området efter 

exploatering. Detaljplanen möjliggör bland annat att kraftledningsgatan som går 

genom området och de öppna fälten i öster ut mot E6 (i den mån dessa inte ingår 

i våtmarksanläggningarna) även fortsättningsvis kan hållas öppna om röjning 

sker. 

 

Biotopskyddade objekt ligger inom områden som planlagts som natur samt odling 

och djurhållning. Det gäller stenmurar och diken i anslutning till område 2 i västra 

delen av planområdet och diken som förekommer i område 8-10 i östra delen av 

planområdet, se Figur 6. 

 

Den rödlistade och akut hotade skogsalm som hittats i naturvärdesinventeringen 

finns inom ett område (naturvärdesobjekt 5) som planlagts som natur, se Figur 6.  

 

Planbestämmelser om markens anordnande finns på delar av planområdet och 

föreskriver bland annat att ytor ska vara vegetationsklädda (n2) och att 

naturkaraktär ska bevaras (n3). 

 

Planbestämmelse om att oljeavskiljning ska ske på verksamheter syftar till att 

skydda dagvattensystemet så att skadliga oljehalter inte släpps ut i våtmarkerna. 

 

Möjliga åtgärder 

Skötselplan för våtmarkerna föreslås upprättas.  

 

Ett biologiskt kontrollprogram för groddjur och fåglar föreslås upprättas istället för 

ett kontrollprogram för utsläppsgränser för ämnen till våtmarken. Utsläppshalter 

är svåra att mäta korrekt eftersom de påverkas av varierande vattenflöden och 

olika processer i det naturliga systemet. Ett biologiskt kontrollprogram har 

bedömts vara mer ändamålsenligt eftersom syftet är att följa upp hur planområdet 

påverkar groddjur och fåglar (Naturcentrum, 2018).  Inventeringar bör 

genomföras före och efter byggtiden. Verksamhetens eventuella påverkan på 

djurlivet i våtmarksområdet blir ett underlag till förslag på skyddsåtgärder. 

 

Plan för skötsel av områdets naturmark förutom våtmarksmiljöer, dvs. 

kraftledningsgatan och kvarvarande brantmiljöer med skogsmark bör tas fram. 

Fokus bör läggas på tillgänglighet för människor som rör sig i området. Det är 

också positivt om åtgärder som höjer kvarvarande naturmiljöers kvaliteter vidtas, 

t.ex. genom faunadepåer eller utläggning av död ved, för att gynna vedlevande 

insekter och därmed insektsätande fåglar.  
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Effekter och konsekvenser av utbyggnadsalternativet 

Omvandling av området till industriområde innebär att ett område som idag 

framförallt består av barrblandskog omvandlas till industrimark. Landskapet 

kommer därmed att omvandlas till något helt annat, men ansträngningar görs för 

att bevara den mest skyddsvärda naturmarken, vilket bedömts vara 

våtmarksmiljöer samt en kraftledningsgata. Kraftledningsgatan har förutsättningar 

för att fungera som en ledstruktur genom området för fauna i området, förutom 

att området hyser vissa naturvärden i sig.  

 

För att inte arterna ska påverkas negativt av etableringen krävs även 

skyddsåtgärder i samband med byggskedet, se kapitel 7. 

 

Exploateringen innebär att ett närrekreationsområde för anställda och boende 

kring Rollsbo påverkas. Området väster om kraftledningsgatan bedöms ha låga 

naturvärden och vara mindre frekvent utnyttjat av allmänheten. Här finns 

möjlighet att göra de kvarvarande naturmiljöerna i området mer tillgängliga, 

beroende på vilka åtgärder som exploatören väljer att göra. Exploatering av 

skogsområdet öster om kraftledningsgatan kommer att få en större påverkan på 

naturvärden samtidigt som detta område används mer frekvent av allmänheten. 

De mest lättillgängliga delarna kommer att sparas som naturmark.  

 

Alla vilda fågelarter omfattas av EU:s fågeldirektiv, vilket innebär att hänsyn till 

fåglar alltid behöver tas. Avverkning av skogsmark under häckningssäsong ska 

därför undvikas, se vidare under kapitel 7. Av de rödlistade fågelarter som 

noterats i området tenderar arterna sävsparv, gulsparv, ängspiplärka, stare, 

hussvala, buskskvätta och sånglärka att förekomma mer frekvent, detta baserat 

på antalet rapporter på Artportalen. Dessa arter är öppenmarksarter som bedöms 

påverkas mindre av att skogsytorna i området omvandlas till industriområde. Flera 

av de övriga fågelarterna noterade i området har koppling till våtmarksmiljöer. 

Våtmarkerna ska bevaras och utvecklas i området och därmed bedöms inte fåglar 

med våtmarkskoppling påverkas i negativ riktning. Den fågelfauna som 

förekommer i skogsmark bedöms, utifrån tillgängliga uppgifter, i huvudsak vara 

vanliga arter. 

 

Möjligen kan buller från området inverka negativt på fågelfaunan. Undersökningar 

visar att fåglar generellt kan anpassa sig efter rådande förhållanden och i viss 

utsträckning vänja sig vid förhöjda bullernivåer och visuell störning från t.ex. 

fordon som rör sig. Det finns dock skillnader mellan arter och tillvänjning är inte 

något man kan förutsätta kommer att kunna ske (Naturvårdsverket, 2004).  

 

Sammantaget bedöms små negativa miljökonsekvenser för naturmiljön uppstå till 

följd av etableringen. En total landskapsomvandling kommer att ske inom 

området, men miljön i sig, dvs. skogsmark på berg, är inte ovanlig på västkusten. 

Påverkan blir irreversibel med undantag för de delar som inte sparas som 

naturmark eller våtmarksområde. De områden som bedömts ha högst 



 

 

25 av 57 

 

 

 

Rollsbo Västerhöjd, MKB till detaljplan 

Unr 1320024260 
 

naturvärden inom området kommer att sparas som våtmarker eller naturmark i 

planen.  

 

De arter som idag lever i skogsmarken som omvandlas till industriområde kommer 

att förlora sin livsmiljö. Det bedöms dock röra sig om vanligare arter och 

motsvarande skogsmiljöer finns i närområdet. Fauna som fåglar, groddjur och 

kräldjur kommer också att kunna nyttja den naturmark som blir kvar inom 

området. Arter knutna till mer öppna miljöer och busk- och/eller våtmarksmiljöer 

bedöms därför påverkas mindre av den planerade etableringen. Våtmarksmiljöer 

och miljöer i kraftledningsgatan hyser fridlysta groddjur och planläggs som 

naturmark. Det finns förutsättningar för att groddjursfaunan ska kunna utvecklas 

positivt i området genom de dagvattenanläggningar som planeras och genom att 

naturliga våtmarker bevaras.  

 

Påverkan på det rörliga friluftslivet bedöms bli stor i de delar som angränsar till 

bebyggelsen i sydöst. Skogsområdet norr om kraftledningsgatan bedöms inte 

nyttjas av allmänheten i någon betydande omfattning, varav påverkan här blir 

liten.  

 

 

5.2 Vattenmiljö, inklusive miljökvalitetsnormer och 

markavvattningsföretag 
 

För miljöaspekten yt- och grundvatten bygger bedömningen av effekter och 

konsekvenser på de olika miljöernas värde, betydelse, särart och eventuellt 

lagstadgat skydd samt miljökvalitetsnormer, nationella miljömål och EU:s 

ramdirektiv för vatten. 

 

Nuläge 

Topografin inom planområdet har stora nivåskillnader och från områdets lägsta 

punkt i sydväst, +14 möh, stiger markytan till cirka +80 möh i områdets mitt. En 

naturlig vattendelare finns centralt i området och större delen av ytvattnet 

fördelas mot nordost och mot sydväst. Viss del har avrinning mot söder där 

Rollsbo industriområde ansluter. 

 

Inom planområdet finns idag inga kommunala dagvattenledningar. Dagvattnet har 

sin avrinning i bergets slänter och diken. Mot nordost rinner dagvattnet ner i 

öppna diken som mynnar ut i Komarksbäcken som i sin tur mynnar ut i Nordre 

älv. Mot sydväst rinner dagvattnet ner i branta bergspartier, dels ned mot västra 

delen av Bilgatan och dels mot nordväst mot en befintlig våtmarksyta intill 

järnvägen. Våtmarksytan har sitt utlopp åt nordväst i ett dike, som rinner ut i 

Grannebyån ca 2 km nedströms. Grannebyån mynnar i sin tur i havsviken 

Lökebergs kile. Grannebyån utgör ett viktigt reproduktionsområde för lax och 

havsöring.  
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Dagvatten från befintliga fastigheter utmed Rattgatan och Bilgatan, i plan-

områdets södra del, avleds via dikesbrunnar till diken som är kopplade till 

kommunala dagvattenledningar.  

 

Komarksbäcken har sitt utlopp i Nordre älv som ingår i område av riksintresse för 

naturvård och som är klassad som Natura 2000-område. Komarksbäcken har i 

denna del inga kända naturvärden men är hårt belastad av dagvatten. 

 

Nordre älv och Grannebyån omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten (MKN) 

enligt 5 kap miljöbalken. Den aktuella delen av Nordre älv har statusklassningen 

måttlig ekologisk status baserat på att vattennivåerna regleras på ett sätt som 

påverkar den ekologiska statusen negativt. Den kemiska statusen i Nordre älv har 

klassats som ”uppnår ej god kemisk status” (på grund av kvicksilver och 

bromerad difenyleter vilka bedöms överskrida gällande gränsvärden i samtliga av 

Sveriges ytvattenförekomster). Grannebyån har statusklassningen 

otillfredsställande ekologisk status pga. övergödningsproblem. Den kemiska 

statusen i Grannebyån har klassats som ”uppnår ej god status” (på grund av 

kvicksilver och bromerad difenyleter).  

 

Miljökvalitetsnormen för Nordre älv är att god ekologisk status ska uppnås år 

2021. Grannebyån har förlängd tidsfrist och ska uppnå god ekologisk status år 

2027.  Miljökvalitetsnormen för kemisk ytvattenstatus i vattendragen anger att 

god kemisk ytvattenstatus ska uppnås. Dock omfattas vattenförekomsterna av ett 

undantag i form av ett mindre strängt krav, för kvicksilver och bromerad 

difenyleter. Skälet för undantag är att det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka 

halterna av kvicksilver till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. 

 

Miljöåtgärder 

Inarbetade åtgärder 

Lokalt omhändertagande av dagvatten, genom: 

• fördröjning i magasin på varje fastighet 

• två nya våtmarksdammar i väster och öster 

• öppen fördröjningsdamm i sydväst 

 

Föreslagna åtgärder  

Verksamhetsutövare bör bidra till att miljökvalitetsnormerna för ytvatten uppnås 

genom att säkerställa att inte för höga halter når recipienten, det vill säga de 

vattendrag eller sjöar som är mottagare av avrinnande vatten. Då framtida 

föroreningshalter är svårbedömda, eftersom att man idag inte vet vilka 

verksamheter som kommer att etablera sig i området, bör kontinuerliga mätningar 

av föroreningshalter utföras. Mätningar bör inledas innan byggstart. 

 

 

Effekter och konsekvenser av utbyggnadsalternativet 

Fördelning av hårdgjorda ytor från industrifastigheterna samt nya gator till de fyra 

dagvattenanläggningarna fördelar sig enligt: 
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1. Västra våtmarken 12,1 ha 

2. Östra våtmarken  13,9 ha 

3. Dagvattendamm  8,7 ha 

4. Direkt till ledning  0,2 ha 

 

Dagvattnet från hårdgjorda ytor och tak skall fördröjas i magasin på varje 

fastighet. Utlopp från magasinet skall gå via en regleringsbrunn innan man 

ansluter till servisledning i gatan. Regleringsbrunnen skall även fungera som en 

provtagningsbrunn, där kommunen/ledningsägaren skall ha möjlighet att ta 

kontrollprover på vattnet.  

 

För att minska risken för en eventuell uppkomst av olja i dagvattnet, som kan 

avledas via dagvattensystemet från parkerings- och lastytor till recipienten, säger 

planbestämmelserna att oljeavskiljare anläggs på fastigheterna. Det får i varje 

enskilt fall avgöras om man behöver ordna med avskiljare, i samband med 

bygglovsprövning. 

 

Fördröjningsmagasinet skall dimensioneras för att rymma volymen från ett 

dimensionerande 10-årsregn. Dagvattnet från samtliga hårdgjorda ytor inom 

planområdet kommer att fördelas till två nya våtmarksdammar i väster och öster 

och till en öppen fördröjningsdamm i sydväst vid anslutning till Rattgatan. En liten 

del dagvatten kommer att anslutas till befintlig norrgående dagvattenledning 

innan anslutning till Rattgatan i öster. Planområdet har delats in i fyra 

delavrinningsområden utifrån vilka ytor som bidrar med dagvatten till respektive 

dagvattenanläggning (se ovan).   

 

Gator inom området föreslås förses med makadammagasin för dagvatten på båda 

sidor av gatan. Makadammagasinen består av makadamfyllda dikesanvisningar 

och dränering i botten samt med tätskärmar som fördröjer flödet. Makadam-

magasinen har en utjämnande och föroreningsreducerande effekt. 

 

När dagvattenavrinningen från industrifastigheterna har passerat 

fördröjningsmagasin och eventuell anordning för avskiljning av olja leds det i 

dagvattenledningar till fördröjningsdammen, dagvattenledningar och öppna diken 

till någon av våtmarkerna eller direkt till en dagvattenledning. Föroreningshalterna 

har beräknats minska över våtmarkerna och fördröjningsdammen främst genom 

sedimentation och fastläggning av näringsämnen. De åtgärder som föreslås 

kommer också att ha en flödesutjämnande effekt. 

 

Hårdgjorda ytor skall höjdsättas med fall från byggnader. Ytorna skall höjdsättas 

så att man inte riskerar att lägre intilliggande fastigheter får något flöde till sig. 

Eventuell uppdämning av dagvatten på ytorna skall kunna stanna på fastigheten.  

 

Vid brand skall släckvatten kunna magasineras i fastighetens dagvattenmagasin. 

Ventil eller lucka skall anläggas på utloppsledning efter dagvattenmagasin.  
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Vattenbalans 

De dagvattenmängder som genereras inom planområdet avleds till samma 

recipienter och i samma volymer efter exploatering. Grundvattennivåer inom 

planområdet eller i recipienterna bedöms inte påverkas av detaljplanen enligt 

framtagen hydrogeologisk rapport (Norconsult AB, 2019a). Grundvattennivåerna 

eftersom de kommer följa topografin. 

 

 

Recipienter 

Komarksbäcken och Nordre älv är recipient för det dagvatten som har sin 

avrinning via den planerade fördröjningsdammen och planens östra 

våtmarksområde. Recipienter för planområdets västra våtmarksområde är 

Grannebyån och havsviken Lökebergs kile. 

 

För att bedöma hur den planerade exploateringen av området kommer att påverka 

nedströms recipienter har det utförts schablonmässiga beräkningar på 

föroreningshalter i dagvattnet före och efter utbyggnad. En generell beräkning av 

schablonhalter av föroreningar efter de föroreningsreducerande åtgärder som 

planeras har också utförts. Beräkningarna baseras på föroreningshalter av 13 

standardämnen (P, N, Pb, Cu, Zn, Cd, Cr, Ni, Hg, Susp., olja och BaP). 

Schablonhalterna av föroreningar är hämtade ur programvaran StormTac. 

Göteborgs Stads och Miljöförvaltningens riktvärden har använts vid jämförelse.  

 

Föroreningsberäkningarna visar att rening efter exploatering är nödvändig. 

Förutsatt att de olika dagvattenanläggningarna som föreslås, såsom 

oljeavskiljning på industritomter, makadamdiken utmed gator, våtmarker och 

fördröjningsdamm utförs bedöms föroreningshalterna kunna reduceras till under 

riktvärden för tillåtna utsläpp av förorenat vatten till recipient. 

 

I denna konsekvensbeskrivning förutsätts att förslagen om lokalt 

omhändertagande av dagvatten genomförs fullt ut. Dessa förslag bedöms minska 

risken för spridning av föroreningar till ytvattendragen. Förutsatt att de förslag 

genomförs som framgår ovan, kring omhändertagande av dagvatten i diken och 

våtmarker, bedöms dagvattenflödena kunna utjämnas, fördröjas och renas. 

Jämfört med nollalternativet innebär detaljplanen en stor ökning av ytan 

hårdgjord mark i området, men med föreslagna åtgärder bedöms de negativa 

konsekvenserna som små. Med de föreslagna åtgärderna bedöms i nuläget inte 

någon negativ påverkan på nedströms liggande markavvattningsföretag 

uppkomma.  
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5.3 Landskapsbild 
 

För miljöaspekten landskapsbild bygger bedömningen av effekter och 

konsekvenser på om påverkan är lokal eller om den påverkar ett större 

landskapsavsnitt.  

 

Effekter som ger konsekvenser på landskapsbilden från långt håll och från ett 

större landskapsavsnitt kan vara sådant som påverkar orienteringen i landskapet. 

Till exempel en känd silhuett förändras, ett landmärke döljs eller en utblick skyms. 

Intrång i en för övrigt oexploaterad naturlig miljö kan likaså förändra och försämra 

landskapsbilden. Lokal påverkan på landskapsbilden kan vara förändrade 

terrängförhållanden som sprängningar eller utfyllnader. 

 

Nuläge 

Området består av naturmark. Stora delar av planområdet består av berg i dagen. 

Området har en dramatisk topografi med stora höjdskillnader. Då Rollsbo delvis 

fungerar som en visuell entré till Kungälv har landskapsbilden i området stor 

betydelse. Dock ligger området i anslutning till ett befintligt verksamhetsområde 

(beläget söder om planområdet) och öster om området ligger E6. De västra och 

norra delarna av planområdet omges av gårdar och jordbruksmark. 

 

De olika naturtyper som förekommer inom planområdet har beskrivits i 

landskapsbildsanalysen (Ramboll, 2019). Förekommande naturtyper är öppen 

våtmark, kuperad granskog, blandskog, kalhygge, kraftledningsgata och öppen 

naturmark. Deras potential och känslighet beskrivs i landskapsbildsanalysen.  

 

Miljöåtgärder 

Inarbetade åtgärder 

Områden som utgörs av naturmark i detaljplanen, i sydvästra och nordöstra delen 

av planområdet, kommer att ge en viss visuell avskärmning.  

 

Plankartans egenskapsbestämmelse träd1 innebär att nyplantering av träd ska ske 

och att marknivån får höjas i ett av naturområdena. Syftet är att på sikt dölja 

industribyggnader bakom en trädridå. 

 

I plankartan finns planbestämmelser för markens anordnande och vegetation som 

syftar till att skapa vegetationsklädd mark efter exploatering.  

 

Möjliga åtgärder 

Bevarande av naturliga bryn och inbäddande av byggnader i vegetation ger 

mindre påverkan på landskapsbilden.  

 

Bevarande av kantzoner runt planområdet, mot befintligt verksamhetsområde 

samt mot åkrar belägna norr och väster om planområdet, för att i viss mån dölja  

verksamhetsområdet, stärka den visuella upplevelsen samt bevara 

rekreationsmöjligheter för de anställda och övriga besökare i området. 
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Effekter och konsekvenser av utbyggnadsalternativet 

Landskapsomdaningen inom planområdet blir stor då omfattande sprängning och 

schaktning behövs för att området ska kunna bebyggas.  

 

Då planområdet är beläget på ett berg kommer verksamhetsområdet att bli 

synligt från olika håll i landskapet. Hur stor denna påverkan blir beror på hur 

verksamhetsområdet gestaltas och hur stor hänsyn som tas till planområdets 

omgivningar, både vad gäller byggnadernas höjder och volymer, fasadutformning, 

färgsättning, bevarande och nyanläggande av trädridåer osv.  

 

 

 

Figur 9. Vy från det högt belägna planområdet, österut mot E6. 
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Figur 10. Sektioner som visar blivande höjdförhållanden inom planområdet.  

 

 

Det öppna landskapet i planområdets västra del är känsligt för eventuella 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.  

 

I skogsmiljöernas kantzoner är det viktigt att naturliga bryn bevaras så långt 

möjligt. Detta för att öka chanserna att befintliga träd överlever och för att 

förhindra fula sår i landskapet vid bergsprängning. Sprängningen måste generellt 

utföras på ett varsamt sätt för att minska påverkan på landskapsbilden, till 

exempel genom att utföras utifrån naturliga slag etc. för att undvika söndertrasat 

berg. En genomtänkt användning av vegetation och bryn för att avskärma/bädda 

in bebyggelsen enligt förslag i landskapsbildsanalysen och 

gestaltningsprogrammet kan begränsa påverkan på landskapsbilden.  
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Figur 11. Visualisering av tänkbar vy från väg E6 (området sett österifrån). Byggnaderna ska 
enligt planbeskrivningen ha matta färger och nedtonade kulörer.  
 

 

Sammantaget bedöms detaljplanen ge stora effekter på landskapsbilden, på grund 

av exploateringens omfattning och läge i landskapet. Det nya 

verksamhetsområdet kommer att vara synligt även på långt håll. De negativa 

konsekvenserna bedöms som måttliga-stora, men mildras något av att 

planområdet gränsar till ett befintligt verksamhetsområde och till annan 

infrastruktur, som väg E6 och järnväg. Denna bedömning bygger också på att 

man vid gestaltningen av området tar hänsyn till omgivningen, att bebyggelsen 

hålls ner i höjd och att den i delar av planområdet bäddas in i grönstrukturer, 

enligt gestaltningsrekommendationerna i landskapsbildsanalysen.  

 

5.4 Kulturmiljö och fornlämningar 
 

Värderingen av kulturmiljöerna görs på en glidande skala utifrån följande 

grunddefinitioner: 

 

• Mycket värdefulla miljöer är av nationellt eller regionalt intresse. Miljön är 

sällsynt och bidrar till kunskap och förståelse om en historisk epok eller 

företeelse. 
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• Värdefulla miljöer är av regionalt eller kommunalt intresse. Miljön är 

ovanlig och bidrar till kunskap och förståelse om en historisk epok eller 

företeelse. 

• Måttligt värdefulla miljöer är vanligt förekommande men bidrar till 

kunskap och förståelse om en historisk epok eller företeelse på lokal nivå. 

 

Nuläge 

I området finns inga särskilt dokumenterade värdefulla sammanhållna 

kulturmiljöer. 

 

Inom och i anslutning till planområdet finns de sedan förut kända fornlämningarna 

RAÄ Ytterby 96:2, Ytterby 97:1 och Ytterby 98:1. Ytterby 96:2 utgörs av en 

boplats med en skärvstenshög innehållande keramik, flinta och brända ben. 

Ytterby 97:1 utgörs av en stenåldersboplats belägen på en grusplatå i en sluttning 

mot sydost. Flintavslag och även ett flintborr har tidigare insamlats. Ytterby 98:1 

består av en stensättning. 

 

Sydväst om planområdet finns en fornlämning, Kareby 99:1, som utgörs av en 

fyndplats för ett tjugotal bronsföremål. Fyndet gjordes 1839.   

 

Vid särskild utredning, som utfördes 2015, upptäcktes tre nya områden med 

förhistoriska fornlämningar. Dessutom påträffades sex s.k. övriga kulturhistoriska 

lämningar.  

 

De två områden med förhistoriska fornlämningar som ingår i planområdet, med 

den interimistiska benämningen boplats 1 och boplats 2, förundersöktes under 

2016, för att avgränsa de nyupptäckta fornlämningarna.  

 

Boplats 1 utgörs av en ca 420 kvadratmeter stor yta, belägen på en avsats i ett 

brant bergspass. Totalt dokumenterades sex anläggningar varav flera kokgropar. 

Bearbetad flinta förekom spritt över undersökningsområdet.  

Boplats 2 ligger i en sydostlig slänt nedanför en smal bergspassage. En 

skärvstenspackning och två avslag av flinta påträffades vid undersökningen. 

 

De kända fornlämningarna RAÄ Ytterby 39:1 (domarring) och Ytterby 39:2 

(stensättning), undersöktes också i samband med förundersökningen 2016, för att 

fastställa antikvarisk status. Den markerade platsen för lämningarna är idag 

bebyggd av fastighet.  

Det är sannolikt att fornlämningarna har förstörts i samband med byggnationen, 

som ägde rum i början av 1990-talet.  

 

RAÄ Ytterby 98:1 besiktigades och dess utbredning fastställdes. Fornlämningen 

ligger på krönet av ett mindre berg och är idag övervuxen av träd, sly och mossa. 

Stenen kan anas men är inte synlig i ytan. Stensättningen är cirka 8 meter i 

diameter och 0,5 meter hög.  
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Figur 12 Förundersökningsområdena (boplats 1 och 2 med lila linje) och närbelägna 
fornlämningar (enligt FMIS). Karta ur arkeologisk förundersökning 2017. 

  

Miljöåtgärder 

Inarbetade åtgärder 

Boplats 1 ligger som NATUR i planen. 

 

Effekter och konsekvenser av utbyggnadsalternativet 

Boplats 1 ligger som NATUR i detaljplanen och bedöms inte beröras av den 

föreslagna exploateringen.  

 

Boplats 2 kommer att tas i anspråk av den föreslagna exploateringen. Den 

bedöms på grund av sin ringa omfattning och karaktär inte kräva några ytterligare 

arkeologiska insatser. I samråd med Länsstyrelsen bedöms fornlämningen som 

undersökt och borttagen. 

 

Fornlämning RAÄ Ytterby 98:1 kommer att tas i anspråk av den föreslagna 

exploateringen. Fornlämningen kommer att slutundersökas och tas bort.  

 

Fornlämningarna RAÄ Ytterby 39:1 och Ytterby 39:2 bedöms som förstörda och 

borttagna. Inga ytterligare arkeologiska insatser bedöms motiverade. 

 

Sammantaget bedöms den föreslagna exploateringen medföra små negativa 

konsekvenser för kulturmiljön i området. 
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5.5 Människors hälsa  

5.5.1 Buller 

Nuläge 
Området är idag utsatt av trafikbuller från väg E6 och Bohusbanan. 

Miljöåtgärder 
Inarbetade åtgärder 

Inga planbestämmelser avseende buller finns i plankartan. 

 

Möjliga åtgärder 

Föreslagna skyddsåtgärder och försiktighetsmått från bullerutredningen kan 

inkluderas i planbestämmelser: 

• Verksamheternas drift begränsas under kvällar, nätter och helger. 

 

Övriga rekommendationer kan bevakas i samband med bygglov och i byggskedet: 

• Åtgärder på arbetsmaskiner och/eller redskap. 

• Ljuddämpande skärmar eller vallar vid byggplatsen. 

• Information till boende om när bullernivåer kan överskrida riktvärden. 

• Byggverksamhet begränsas till mindre störningskänslig tid. 

• Placering av fläktar anpassas så att riktvärden inte överskrids. 

 

Effekter och konsekvenser av utbyggnadsalternativet 
Framtida markanvändning 

I industri- och byggplatsbullerutredningen för planområdet har två områden 

pekats ut som potentiella problemområden för bullerstörningar för intilliggande 

bostadsområden. Bullerberäkningar har gjorts för byggbuller samt industribuller 

(inklusive ljud från takfläktar samt transporter till och från verksamheter). 

Eftersom kommande verksamheter inom planområdet inte har fastställts i 

planskedet har bullerberäkningar gjorts baserat på ljudnivåer från 1-2 fläktar per 

industribyggnad.  

 

Bullerutredningen har baserat beräkningen av ljudnivåer från transporter på ett 

trafikflöde om 200-400 fordon/dygn till och från planområdet. Bullernivåer från 

industribuller som alstrats från ökad trafik bedöms bli små och underskrida 

gällande riktvärden enligt utredningen (Norconsult AB, 2018a). 

 

Bullernivåer från industribuller som alstrats från takfläktar bedöms också bli små 

och underskrida gällande riktvärden enligt utredningen (Norconsult AB, 2018a). 

Placering av takfläktar bör dock ske på ett sätt så att riktvärden inte överskrids. 

Detta kan hanteras i samband med verksamheternas tillståndsansökan eller som 

en planbestämmelse i plankartan. 
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Figur 13. Arbetsområde 1 och 2 syns i gult och de två röda cirklarna symboliserar 

intilliggande bostäder som utsätts för buller (Norconsult AB, 2018a). 

 

Byggtiden 

Arbetsområde 1 har en placering som innebär att ljudalstringen från byggarbete 

kan ha en negativ bullerpåverkan på närliggande bostadsområde. Riktvärden för 

fasader på bostadshus beräknas klaras under dagtid men under kvälls- och 

nattetid beräknas riktvärdena överskridas. De ekvivalenta ljudnivåerna har 

beräknats uppgå till som mest 59 dBA om hela maskinparken är i bruk i det mest 

kritiska läget. Riktvärdena beräknas överskridas under kvällstid (kl 19-22) och 

nattetid (kl 22-07) om arbete pågår inom arbetsområde 1.  

 

Efter samrådet har arbetsområde 2 även bedömts. Utredningen visar att 

intilliggande bostadshus sydväst om järnvägen, 200 meter från planområdet, 

utsätts för tillfredställande bullernivåer (Norconsult AB, 2018a). Topografin i 

omgivningen bedöms fungera som en avskärmning för buller. 

 

Detaljplanen kan innebära en risk för skada eller olägenhet för människors hälsa 

eller miljön under byggtiden eftersom beräkningarna visar att riktvärdena för 

bullernivåer kan överskridas för vissa befintliga bostäder.  Riktvärden för 

trafikbuller i samband med byggnation får inte överskridas. Naturvårdsverkets 

allmänna råd om byggbuller (NFS 2004:15) bör följas vid byggnation.  

 

Sammantagna konsekvenser 

Miljökonsekvenser till följd av bullernivåer bedöms små och negativa. Bullernivåer 

från industribuller som alstrats från ökad trafik och takfläktar bedöms bli små och 

underskrida gällande riktvärden. 
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5.5.2 Miljöstörande verksamhet 

5.5.2.1 Rollsbodeponin 

Nuläge 

Rollsbodeponin ligger utanför och söder om aktuellt planområde. Deponiområdet 

består av inerta material som berg-, jord- och schaktmassor. Enligt den 

utvärdering och riskbedömning som gjorts för Rollsbodeponin (Ramboll, 2017b) 

har inga höga föroreningslager hittats i grund- och ytvatten som ansluter till 

deponin. Grund- och ytvattnets kvalitet bedöms därför inte påverka människors 

hälsa negativt. Avrinning av ytvatten från deponiområdet sker nordväst och i 

riktning mot ett område som är planlagt för odling och djurhållning. Två diken 

mynnar ut i våtmarksområdet norr om deponin. Eftersom deponin består av inerta 

material, som inte förändras under lagring, antas påverkan på miljön vara mycket 

liten. Deponin har dock varit obevakad vilket gör att det är osäkert om endast 

inerta material har deponerats. 

 

 
Figur 16. Den gröna pricken symboliserar Rollsbodeponins ungefärliga centrum. De röda 

områdena visar urberg, de gula visar glacial finlera och det ljusbruna området med blå 

prickar visar kärrtorv. Den blå pilen visar vattnets nordvästliga riktning vid avrinning (bild 

från Kontrollprogrammet Rollsbodeponin, utdrag från SGU:s jordartskarta). 

 

Miljöåtgärder 
Inarbetade åtgärder 

Arbetet med ett provtagningsprogram för Rollsbodeponin pågår eftersom deponin 

planeras att avslutas i framtiden.  

 

Möjliga åtgärder  

Provtagningsprogram, som föreslår provtagningar och mätningar under 

efterbehandlingsfasen, bör utvärderas efter ett år av provtagningar. Därefter kan 
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en bedömning av eventuella föroreningar i grund och ytvatten göras och eventuell 

risk för föroreningsspridning värderas.  

Effekter och konsekvenser av utbyggnadsalternativet 
I utvärderingen och riskbedömningen för Rollsbodeponin görs bedömningen att 

angränsande områden inte påverkas negativt av utsläpp från deponiområdet 

(Ramboll, 2017b). Slutsatserna i riskbedömningen är något osäkra eftersom 

provpunkterna inte är optimalt placerade eller installerade och att deponin har 

varit obevakad. Provtagningsprogrammet har inte påbörjats och därför kan inga 

säkra slutsatser dras ännu. Ett potentiellt problem som kan uppstå om 

föroreningar finns inom avrinningsområdet är att betesdjur intar föroreningar från 

vattendrag. Om resultaten från kontrollen visar att föroreningar sprids från 

deponin bör en utredning genomföras av vilka marker som kan ha förhöjda 

föroreningsnivåer. Miljökvalitetsnormer för ytvatten gäller inom området (se 

avsnitt 5.2). Miljökonsekvenserna bedöms som små och negativa.   

 

5.5.2.2 Svensk Reningsindustri AB 

Nuläge 
Den miljöstörande verksamheten Svensk Reningsindustri AB (SRIAB), en 

verksamhet som utför avlackering av metallgods, ligger intill föreslaget 

planområde. I samband med tillståndsansökan 2009 fick SRIAB specifika direktiv 

att följa avseende tillåtna utsläpp av total mängd kolväten och stoft i rökgasen. 

Dessa ämnen kan vara skadliga för människors hälsa. Riktvärdet för den totala 

mängden utsläpp av lösningsmedel är 0,8 ton/år och för stoft 2,5 ton /år 

(Norconsult AB, 2019b). Vid ansökningstillfället bedömde länsstyrelsen att med 

tillåtna utsläppsmängder riskeras ingen skada på människors hälsa eller miljö om 

verksamheten följer kraven. Tillåtna utsläppsnivåer av lösningsmedel i 

verksamhetens miljötillstånd är 10% av den mängd som kräver skyddsavstånd till 

bostäder. Vid en eventuell driftstörning av SRIAB:s verksamhet finns risk för 

skadliga rökutsläpp innehållande bland annat kolväten och partikelstoft.  
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Figur 14 Utdrag från illustrationsplan visar SRIAB:s fastighet i nedre 

vänstra hörnet. Föreslagen ny bebyggelse, illustrerad i rött, ligger  

ca 25 från plangräns och befintlig byggnad i illustrationen. 

 

Miljöåtgärder 

Inarbetade åtgärder 

Planbestämmelser i utkanten av den sydöstra industrimarken säger att: 

Slänter ska täckas av mjuka massor och vara vegetationsklädda (n2) och Markens 

höjd får inte ändras och naturkaraktär bevaras (n3). Planbestämmelserna visar att 

de sydöstra delarna av industrimarken inte ska bebyggas.  

 

Möjliga åtgärder  

Ett skyddsavstånd, eller annan åtgärd, mellan ny bebyggelse och befintliga 

verksamheter kan behöva upprättas i plankartan på grund av närheten till 

miljöstörande verksamhet (SRIAB). Lämplig åtgärd bör avgöras i en utredning där 

den kuperade terrängen och befintliga skorstenars påverkan på planerade 

byggnader har tagits i beaktande. Naturmark eller prickad kvartersmark föreslås 

ritas in i plankartans sydvästra område för att skapa en buffertzon mellan befintlig 

verksamhet och de skorstenar som ligger intill plangräns för föreslagen 

verksamhetsbebyggelse.  
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Effekter och konsekvenser av utbyggnadsalternativet 
I plankartan ligger industrimark direkt intill befintliga verksamheter. Naturområdet 

som fanns mellan befintliga verksamheter i tidigare planförslag fungerade som en 

buffertzon mot störningar från befintliga skorstenar. Enligt Norconsult AB:s 

(2019b) skrivelse bör planering av industriverksamheter intill SRIAB:s verksamhet 

kunna ske utan betydande hinder. Störningar på grund av spridning av lukt och 

stoft bedöms vara minimala. I skrivelsen står dock inget om att den kuperade 

terrängen tagits i beaktande, vilket innebär att rökutsläpp från SRIAB:s befintliga 

skorstenar har möjlighet att komma närmare planerade industribyggnader än om 

de placerats intill verksamheten på samma nivå i terrängen. Eftersom denna 

aspekt inte lyfts i riskskrivelsen går det inte att utesluta att störningar från 

skorstenarna på befintliga verksamheter kan förekomma i framtiden. Eventuella 

störningar är knutna till driftfel och industriverksamheten ska avbrytas för att 

meddelade villkor ska innehållas. När hänsyn tas till utsläppspunkt från SRIAB:s 

verksamhet och den kuperade terrängen bedöms konsekvenserna av planförslaget 

som små och negativa. 

5.6 Nollalternativets konsekvenser 
Nollalternativet bedöms inte ha någon inverkan på naturmiljön och 

vattenmiljöerna i området då naturmarken bevaras. Nollalternativet bedöms inte 

innebära någon påverkan på landskapsbilden, fornlämningarna eller bullernivåer i 

området.  

5.7 Alternativens konsekvenser 
Några alternativa lokaliseringar har inte studerats. 

5.8 Sammanfattning av miljökonsekvenser 
 

 

Tabell 2 redovisas omfattningen av de konsekvenser som nollalternativet 

respektive utbyggnadsalternativet bedöms medföra.  

 

 

Tabell 2 Sammanfattning av miljökonsekvenser 

Miljöaspekt Noll-

alternati

vet 

Utbyggnadsalternativet 

Naturmiljö 

(landmiljö) 

 Viss påverkan på naturmiljöer, groddjur och fåglar. 

Vattenmiljö  Planförslaget medför större hårdgjorda ytor, men 

föreslagna åtgärder för dagvattenhantering bedöms kunna 

utjämna, fördröja och rena dagvattnet så att det inte 

påverkar vattenmiljöer eller miljökvalitetsnormer i någon 

hög utsträckning.  
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Landskapsbild  Planförslaget innebär en stor landskapsförändring, som 

mildras något av områdets läge i anslutning till 

infrastruktur och befintligt verksamhetsområde. 

Kulturmiljö  Liten påverkan på fornlämningar.  

Människors 

hälsa: Buller 

 Små negativa konsekvenser på bullernivåer under 

byggskedet för vissa befintliga bostäder. Bullernivåer från 

industribuller som alstrats från ökad trafik och takfläktar 

bedöms bli små och underskrida gällande riktvärden. 

 

Människors 

hälsa: 

Miljöstörande 

verksamheter 

 När hänsyn tas till utsläppspunkt från SRIAB:s 

verksamhet och den kuperade terrängen samt när 

kontroller av föroreningar från Rollsbodeponin genomförts  

bedöms konsekvenserna av planförslaget som små och 

negativa. 

 

 

 

Färgskala för Tabell 2.  

 Inga konsekvenser 

 Positiva konsekvenser 

 Små negativa konsekvenser 

 Måttliga negativa konsekvenser 

 Måttliga-stora negativa konsekvenser 

 Stora negativa konsekvenser 

 

6. Risker 

6.1 Trafik och farligt gods 
Farliga godstransporter förekommer regelbundet på Bohusbanan. Det antas att 

samtliga möjliga olycksscenarier i värsta fall kan inträffa, i händelse av en olycka 

med farlig godstransport.   

 

Hantering av farligt gods regleras i det Europa-gemensamma regelverket ADR 

(Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises 

Dangereuses par Route), där ADR-S är den svenska översättningen som 

tillhandahålls av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Enligt ADR 

delas farligt gods in i ett antal olika klasser enligt Tabell 3. I tabellen beskrivs 

även värsta konsekvens vid en olycka.  
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Tabell 3 Indelning av farligt gods i klasser enligt ADR.

 

 

 

Olyckor som orsakar påverkan på avstånd från riskkällan och som därmed kan 

orsaka skada på personer och egendom i omgivningen kan inträffa med klasserna 

1, 2, 3 och 5. Övriga klasser får i händelse av en olycka begränsad spridning från 

riskkällan och antas inte påverka personer bortom olycksplatsens direkta 

närområde. 
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Figur 15. Zonindelning för riskhanteringsavstånd enligt Trafikverkets riskpolicy (Trafikverket, 

2006). 

 

Generellt sett bedömer Trafikverket att vid planläggning inom 150 meter ifrån 

transportled med farligt gods ska riskhanteringsprocessen beaktas. Men riktlinjer 

från lokala och regionala riktlinjer kan variera (Trafikverket, 2017). 

 

Verksamhetsområden inom planområdet ligger ca 200 meter från järnvägen. 

Eftersom det i nuläget inte planeras byggnader närmast järnvägen har en 

kvalitativ riskutredning, Riskutredning Farligt Gods på Bohusbanan Rollsbo, tagits 

fram för ändamålet (Ramboll, 2017a). 

 

Det förutsätts att det endast är verksamheter i hela planområdet och att det inte 

byggs bostäder, större kontor, restauranger, samlingslokaler eller kommersiella 

lokaler.  Vid etablering av verksamheter med stationerad personal inom 100 meter 

från Bohusbanan rekommenderas att kvantitativ riskanalys genomförs och att 

behovet av riskreducerande åtgärder bedöms utifrån den kvantitativa 

riskanalysen. Ifall det inte etableras verksamheter med stationerad personal inom 

100 meters avstånd från Bohusbanan bedöms det inte behövas riskreducerande 

åtgärder. I detaljplanen planeras verksamhetsområden på ca 200 meters avstånd 

från Bohusbanan. Med dessa förutsättningar bedöms såväl individrisk som 

samhällsrisk vara låg och ligga inom det acceptabla området. 
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6.2 Eventuell etablering av farlig verksamhet inom planområdet 

Om det skulle bli aktuellt att etablera industri av typen farlig verksamhet i Rollsbo, 

dvs. sådan industri som hanterar kemikalier eller brandfarliga vätskor och gaser 

och som därmed kan orsaka konsekvenser för personer och miljö i omgivningen, 

hanteras detta enligt gällande lagstiftning på området. För alla sådana 

verksamheter måste alltid separata detaljerade riskanalyser göras avseende 

påverkan på omgivningen för att de ska få bedriva sin verksamhet vilket täcks in 

av miljöbalken (1998:808), 2 kap 4 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

(LSO), lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt 

Sevesoanläggningar som omfattas av förordningen (2015:236) om åtgärder för 

att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för omfattande 

storlek på farlig verksamhet. 

 

Om det etableras någon industri med riskkällor inom planområdet måste 

anläggningsägaren enligt ovanstående utföra detaljerade riskanalyser för sin 

verksamhet för att få bedriva den. I sådana fall kopplas myndigheter in för att 

bedöma om sådan verksamhet får bedrivas i området, däribland kommunens 

miljökontor, Räddningstjänsten, Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket. I många fall 

krävs tillstånd från myndigheterna.  

 

Skred och blockutfall 

Helhetsbedömningen av bergmassan inom planområdet är att den har god 

stabilitet och låg vittringsgrad. Utredningen för blockutfallsrisk (Norconsult AB, 

2018b) har fokuserat på att identifiera potentiellt instabila block i släntområden 

intill föreslagna och befintliga vägar och fastigheter. Slänter intill föreslagna 

naturområden har kartlagts översiktligt. Ett stenblock som riskerar att falla, 

riskblock nummer 10 i utredningen, ligger på föreslagen fastighetsmark i 

sydvästra delen av planområdet. Det 7 ton tunga och spruckna bergspartiet kan 

komma att rasa ner om det utsätts för tryck från exempelvis snömassor och 

därmed utgöra en risk för människor som vistas inom området. I utredningen 

rekommenderas att block 10 tas bort genom skrotning, med hjälp av exempelvis 

spett eller grävmaskin. För block nummer 1 rekommenderas att återbesiktning 

sker inom 10 år från det att markarbeten genomförts i dess närhet alternativt att 

blocket tas bort i förebyggande syfte (Norconsult AB, 2018b).  

 

I PM Geoteknik för östra delen av planområdet görs bedömningen att säkerheten 

mot skred är tillfredställande för nyexploatering och planläggning på åkermarken. 

Beräkningar för stabilitetsförhållanden har gjorts med begränsningen att marklast 

om 10 kPa placeras på sämsta tänkbara plats inom utredningsområdet (Norconsult 

2018c).  

 

Planerad utfyllnad kan också göras med tillfredställande stabilitet och utan risk för 

skred. Säkerheten mot skred är tillfredställande även med förhöjd grundvattenyta 

(Norconsult 2018c). 



 

 

45 av 57 

 

 

 

Rollsbo Västerhöjd, MKB till detaljplan 

Unr 1320024260 
 

7. Påverkan under byggtiden 

Under tiden som mark- och anläggningsarbeten pågår inom planområdet, det vill 

säga när bergsprängning sker och vägar, byggnader m.m. byggs, kommer miljön 

inom och i närheten av planområdet att påverkas. 

 

Den omfattande sprängningen av berg kommer att leda till buller, damning och 

transporter. För att minska effekterna av buller bör begränsningar göras så att 

byggarbete ej sker kvälls- och nattetid.  Vid exploatering finns riktvärden som 

verksamhetsutövare bör efterfölja. För att minska olägenhet med 

damning kommer högarna att bevattnas initialt. Detta bedöms innebära stora 

negativa konsekvenser under byggtiden. 

 

Föreslagna platser för uppläggning av mjuka massor har bedömts lämpliga med 

hänsyn taget till natur- och kulturvärden.  Lämplig terrängmodellering och 

återplantering kan skapa nya högre värden för biologisk mångfald, rekreation och 

för utjämning av ytvattenflöden. Genom att utnyttja dessa platser minimeras 

också transporter. 

 

Markarbetena kan innebära att grumlande partiklar når vattenmiljöerna och de 

maskiner som används orsakar buller. Det finns också en ökad risk för utsläpp av 

drivmedel och andra föroreningar från framförallt arbetsmaskinerna. Denna 

påverkan kan innebära negativa effekter och konsekvenser för exempelvis 

närboende samt djur och växter.  

 

Vattenmiljöerna i området bedöms vara känsliga för spridning av grumlande 

partiklar och föroreningar. Våtmarkerna är särskilt känsliga under vår och sommar 

när groddjur leker och ynglen befinner sig i våtmarkerna. Våtmarkernas 

närområde är också känsligt under tiden för groddjurens lekvandring under våren.  

 

Åtgärder som kan innebära negativ påverkan på grodors och salamandrars 

livsmiljö, till exempel igenläggning av våtmarksmiljöer, får inte genomföras utan 

dispens från Artskyddsförordningen (2007:845). Åkergroda omfattas av ett 

särskilt starkt skydd och påverkan ska därför undvikas. Åtgärder i direkt 

anslutning till våtmarksmiljöer ska undvikas under våren (april-juli) för att inte 

påverka grod-/paddlek eller salamandrar i våtmarksmiljöerna.  

 

I byggskedet kommer stora sprängningsarbeten och schaktningsarbeten behöva 

göras för att tillskapa plana ytor inom området. Marginal till avgränsad naturmark 

inom planområdet ska hållas så att inga slänter eller andra massor inkräktar på 

naturmarken. Avgränsning i fält mot naturmark bör göras för att förtydliga för 

entreprenör var gränserna går. 

 

Avverkning och sprängningsarbeten ska undvikas under häckningssäsong för 

fåglar, dvs. inte utföras under våren och försommaren.  
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Effekter som grumling och buller är övergående och upphör när arbetena är 

avslutade och anläggningarna färdigställda. För buller förutsätts att 

Naturvårdsverkets riktvärden för byggbuller följs. För att motverka grumling av 

vattenmiljöerna kan särskilda åtgärder krävas. Till exempel bör inte 

länshållningsvatten ledas direkt till bäcken eller tillflödande dike. En ofta väl 

fungerande åtgärd för att avskilja partiklar från länshållningsvatten är att låta det 

rinna diffust (översila) över gräsbevuxna ytor. Det bör också säkerställas att det 

under hela byggtiden bibehålls gräsbevuxna ytor utmed vattenmiljöerna. För att 

skydda groddjur under lekvandringen kan tillfälliga barriärer sättas upp utmed 

byggvägar och liknande. På så sätt kan vandrande groddjur samlas upp och flyttas 

till våtmarkerna. 

 

Ett miljökontrollprogram som gäller för byggskedet är viktigt för att inte orsaka 

onödig skada. Exempel på åtgärder som ska finnas med i ett sådant program är 

att vegetation som ska sparas och eventuellt närliggande fornlämningar behöver 

märkas ut och skyddas under byggskedet. Åtgärder för byggdagvatten enligt ovan 

ska vidtas, liksom åtgärder för att skydda våtmarksmiljöer, däribland påverkan på 

groddjur. 

 

Skyddsåtgärder och framtagande av kontrollprogram hanteras i kommande 

skeden. Exploateringsavtal, bygglov m.m. är styrande för detta skede. 

8. Hushållningsbestämmelser 

God hushållning med resurser som mark, vatten och den fysiska miljön för övrigt 

är en del av miljöbalkens grundläggande mål (1 kap 1 § miljöbalken). Mark- och 

vattenområden ska användas till det som de är mest lämpade för med hänsyn till 

beskaffenhet samt läge och föreliggande behov. Viktiga medel för att nå dessa 

mål är de hushållningsbestämmelser som finns i miljöbalkens 3 och 4 kapitel.  

De generella hushållningsbestämmelserna, det vill säga att mark- och vatten-

områden används på lämpligaste sätt, gäller för alla områden. Det finns inga 

områden som omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser inom eller i 

närheten av planområdet.  

 

Planområdet omfattas inte av några riksintressen.   

 

Planområdet är oexploaterat idag. Större delen av det aktuella planområdet är 

utpekat i gällande översiktsplan för Kungälvs kommun (Översiktsplan 2010) som 

verksamhetsområde. Ett mindre område längst norrut, mot väg E6, anges som 

område av utvecklingsstrategisk betydelse samt utvecklingsområde för järnväg. 

Större delen av planområdet ingår i översiktsplanens tätortsavgränsning för 

Kungälv/Ytterby. 

 

Detaljplanen redovisar inga restriktioner i möjligheten att bedriva vissa 

verksamheter inom planområdet. Det är dock troligt att huvuddelen av 
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verksamheterna kommer att bestå av småindustri, lager och logistikföretag. Vid 

nyetablering av verksamheter inom detaljplaneområdet föreslås en prövning i 

varje enskilt fall. 

 

Sammantaget bedöms genomförandet av planen med ovan angivna restriktioner 

innebära god hushållning med resurser, både sett till det föreslagna nyttjandet 

och de planerade åtgärderna inom själva planområdet samt sett till den tillgång på 

service och infrastruktur som finns i planområdets närhet. Planen är vidare till 

större delen förenlig med gällande översiktsplan och andra övergripande 

strategiska planeringsdokument för Kungälvs kommun.  

9. Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt bindande styrmedel som regleras i miljö-

balkens femte kapitel. En miljökvalitetsnorm ska tas fram på vetenskapliga 

grunder och ange den miljökvalitet som människan och/eller miljön kan anses 

tåla. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för: 

 

• Luftkvalitet (utomhusluft) omfattande kvävedioxid, kväveoxider, 

svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, bly, partiklar och ozon 

• Buller  

• Fisk- och musselvatten 

• Vattenförekomster 

• Havsmiljön 

 

Luftföroreningshalterna bedöms kunna påverkas något vid ett genomförande av 

planen, beroende på vilka verksamheter som kommer att etablera sig. Luft-

kvaliteten bedöms övergripande vara bra i Kungälvs kommun. I Kungälv är den 

dominerande utsläppskällan trafiken på E6, vilket gör att bedömningen är att där 

finns viss risk för sämre luftkvalitet. Mätningar längs E6 i korsningen mellan E6 

och Kongahällagatan 2015-2016 visade på vissa överskridanden av 

utvärderingströsklar för PM10 och NO2. MKN för luftkvalitet bedömdes dock klaras, 

förutom MKN för timme för NO2 som riskerade att överskridas enligt mätningarna.  

Detaljplanen bedöms genom ökad trafikmängd kunna medföra vissa ökningar av 

såväl NO2-halter som PM10-halter. Även om trafiken på E6 är den huvudsakliga 

luftföroreningskällan i området bedöms inte detaljplanen medverka till möjligheten 

att följa uppställda miljökvalitetsnormer.  

 

I förordning om omgivningsbuller anges att skyldighet att kartlägga buller och 

upprätta åtgärdsprogram vid behov finns för kommuner med över 100 000 

invånare. Kungälvs kommun har ca 42 000 invånare (2015-12-31) och 

förordningen är således inte tillämplig.  

 

Komarksbäcken som avvattnar området utgör inte vattenförekomst eller 

fiskvatten. Den har dock sitt utlopp i Nordre älv, som omfattas av 
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miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten och som utgör vattenförekomst (Nordre älv, 

SE642012-126863) och fiskvatten. Norrut avvattnas området via ett biflöde till 

Grannebyån. 

 

Nordre älv och Grannebyån omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten (MKN) 

enligt 5 kap miljöbalken. Den aktuella delen av Nordre älv har statusklassningen 

måttlig ekologisk status baserat på att vattennivåerna regleras på ett sätt som 

påverkar den ekologiska statusen negativt. Den kemiska statusen i Nordre älv har 

klassats som ”uppnår ej god kemisk status” (på grund av kvicksilver och 

bromerad difenyleter vilka bedöms överskrida gällande gränsvärden i samtliga av 

Sveriges ytvattenförekomster). Grannebyån har statusklassningen 

otillfredsställande ekologisk status pga. övergödningsproblem. Den kemiska 

statusen i Grannebyån har klassats som ”uppnår ej god status” (på grund av 

kvicksilver och bromerad difenyleter).  

 

För vattendragen gäller att miljökvalitetsnormen anger att god ekologisk status 

ska uppnås till år 2021.  

 

Miljökvalitetsnormen för kemisk ytvattenstatus i vattendragen anger att god 

kemisk ytvattenstatus ska uppnås. Dock omfattas vattenförekomsterna av ett 

undantag i form av ett mindre strängt krav, för kvicksilver och bromerad 

difenyleter. Skälet för undantag är att det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka 

halterna av kvicksilver till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. 

 

Den föreslagna exploateringen inom planområdet bedöms inte påverka möjlig-

heten att uppnå uppställda miljökvalitetsnormer för Nordre älv och Grannebyån. 

Tvärtom bedöms detaljplanen med ny dagvattenanläggning rätt utfört, skött och 

kontrollerat medföra ökad möjlighet till att minska omgivningspåverkan både 

avseende flöden och spridning av föroreningar. 

10. Överensstämmelse med miljömål 

Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljökvalitetsmål (miljömål) för en hållbar 

samhällsutveckling. Det innebär att nuvarande och kommande generationer ska 

tillförsäkras en hälsosam och god miljö utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska 

aspekter. Utifrån de nationella miljökvalitetsmålen har Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län och Skogsstyrelsen gjort regionaliserade och preciserade mål.  

 

Kungälvs kommun har brutit ned och lokalt anpassat de nationella miljömålen. 

Kommunen har tagit fram rapporten ”Kungälv kommuns lokala miljömål” 

(reviderad februari 2010).  

 

Detta avsnitt syftar till att beskriva om den föreslagna detaljplanen medverkar till 

eller motverkar uppfyllelse av de nationella och regionala miljökvalitetsmålen.  
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De miljömål som i första hand berörs av en exploatering enligt detaljplanen 

bedöms vara: 

 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Giftfri miljö 

• Säker strålmiljö  

• Levande sjöar och vattendrag 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Myllrande våtmarker 

• Levande skogar 

• Ett rikt odlingslandskap 

• God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt- och djurliv 

 

10.1 Begränsad klimatpåverkan 
Nationellt mål - "Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s 

ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att 

människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett 

sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, 

livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte 

äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det 

globala målet kan uppnås.” 

 

Miljömålet är preciserat så att den globala ökningen av medeltemperaturen 

begränsas till högst 2° C jämfört med den förindustriella nivån. Sveriges 

klimatpolitik utformas så att den bidrar till att koncentrationen av växthusgaser i 

atmosfären på lång sikt stabiliseras på nivån högst 400 miljondelar 

koldioxidekvivalenter (ppmv koldioxidekvivalenter). Etappmål har preciserats om 

gällande minskning av utsläpp av växthusgaser. 

Kungälv har lokala miljömål som bland annat handlar om energieffektivisering och 

övergång till förnybar energi. Kommunen arbetar med miljöanpassning av 

transporter. 

 

Bedömning 

Detaljplanen innebär att skogsavverkning tillåts vilket minskar det lokala upptaget 

av koldioxid.  

 

Lokalt tillåts trafiken inom området att öka, då verksamheter tillkommer samt att 

nya vägar anläggs, vilket lokalt kan öka utsläppet av växthusgaser.  

 

Detaljplanen bedöms innebära en viss negativ inverkan på miljökvalitetsmålet och 

bedöms inte bidra till miljömålets uppfyllande. Detaljplanen bedöms dock inte ha 

en betydande inverkan på möjligheten att nå målet.  
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10.2 Frisk luft 
Nationellt mål - "Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter 

och kulturvärden inte skadas." 

 

Regeringen har fastställt tio preciseringar av miljökvalitetsmålet Frisk luft, om 

högsta halt av bland annat partiklar och kvävedioxid. 

 

Kungälvs kommun har lokala miljömål som bland annat handlar om minskad 

oljeeldning, fler miljöbilar samt minimerad biltrafik. 

 

Bedömning 

Detaljplanen innebär att en trafikökning kommer kunna ske till och från 

planområdet, vilket innebär ökade utsläpp av bland annat kvävedioxider och 

partiklar. Utsläppen till luft bedöms dock öka marginellt och bedöms inte påverka 

möjligheten att nå målet.  

10.3 Giftfri miljö 
Nationellt mål - "Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits 

av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 

Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på 

människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt 

förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna." 

 

Vissa övergripande kommunala mål finns angående vattenkvalitet. Avfallsplanen 

innehåller mål om källsortering och insamling av miljöfarligt avfall.  

 

Bedömning 

Förutsatt att de principförslag som beskrivs i dagvattenutredningen följs bedöms 

inte detaljplanen motverka målet om Giftfri miljö. Föroreningshalter bör mätas 

kontinuerligt eftersom det på förhand är svårt att bedöma vilka verksamheter som 

kommer etablera sig i området. 

 

10.4 Säker strålmiljö 
Nationellt mål – ” Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas 

mot skadliga effekter av strålning.” 

 

Kungälvs kommun har mål och riktvärden kring byggande på radonhaltig mark.  

 

Kommunen följer Strålsäkerhetsmyndighetens Allmänna råd (2008:18). Det 

innebär att allmänhetens exponering av elektromagnetiska fält ska respekteras vid 

anläggning av radio- och telemaster, elinstallationer m.m. För ny bebyggelse ska 

magnetfältet från kraftledningar understiga 0,2 mikroTesla. 

 

Enligt Starkströmsföreskrifterna (2008:1) ska säkerhetsavstånd mellan byggnader 

och spänningsförande ledare vara minst 10 meter från yttersta fasen för en  

130 kV ledning och 5 meter för en 20 kV ledning. Säkerhetsavståndet mellan 
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nätstation och byggnad ska vara minst 5 meter. Lovprövning invid kraftledningar 

bör alltid ske i samråd med Vattenfall respektive Kungälvs Energi. 

 

Bedömning 

Det luftburna ledningsnätet i planområdet ger upphov till elektromagnetiska fält. 

Genom skyddsåtgärder ska påverkan minimeras. Riktlinjerna för säkerhetsavstånd 

ska följas och lovprövning kommer att ske i samråd med Vattenfall respektive 

Kungälvs Energi. Med dessa förutsättningar bedöms inte detaljplanen motverka 

att miljömålet Säker strålmiljö uppfylls.  

10.5 Levande sjöar och vattendrag 
Nationellt mål – ”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras 

variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk 

mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande 

funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.” 

 

Kungälvs kommun har mål som handlar om att vattenmiljöer ska skyddas eller 

återskapas. Mål finns i kommunens vattenöversikt (1996) och i naturvårds- och 

friluftslivsplan (2005). Vattenöversikten innehåller inriktningsmålet: 

”Naturelement som t.ex. våtmarker, vegetationszoner, småvatten etc. ska 

skyddas eller återskapas”. Naturvårds- och friluftslivsplanen innehåller målsättning 

om hur stora ytor våtmark som ska återskapas.  

 

Bedömning 

Planförslagets ambitioner med rening och fördröjning av dagvatten ligger i linje 

med dagens förväntningar och krav på hållbar dagvattenhantering. Rätt utfört, 

med god skötsel och kontroll av dagvattenanläggningen, skapas förutsättningar 

för att kunna påverka både flöden och föroreningsspridning till omgivningen på ett 

positivt sätt.  

 

Ett genomförande av planen bedöms inte motverka miljömålet och kan i viss mån 

medverka till att miljömålet uppfylls. 

10.6 Grundvatten av god kvalitet 
Nationellt mål- ” Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning 

samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.” 

 

Kungälvs kommun har lokala mål kring skydd av grundvatten, bl.a. i 

kommunens vattenöversikt (1996). Rapporten Kungälvs kustzon – undersökning 

av grundvattentillgång (2002) beskriver grundvattensituationen i kustzonen, 

främst avseende tillgång och risk för saltvatteninträngning i grundvatten. Även 

genom Miljöprogram för bostäder arbetar kommunen för att säkerställa tillgång till 

bra vatten. 

 

Bedömning 

Ett genomförande av planen bedöms inte motverka miljömålet. Dagvatten-

åtgärderna minskar föroreningsbelastningen på grundvattnet. Arbetet med 
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sprängning måste utformas för att undvika påverkan på grundvattnet. Ett 

miljökontrollprogram som gäller för byggskedet är viktigt för att inte orsaka 

onödig skada.  

10.7 Myllrande våtmarker 
Nationellt mål - "Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i 

landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden." 

 

Kungälvs kommun har lokala miljömål kring skydd och återskapande av 

våtmarker.  

 

Bedömning 

Området för detaljplanen innehåller värdefulla våtmarker. Då dessa bevaras i 

planen och då ny våtmark kommer att anläggas bedöms planen medverka till att 

målet uppfylls.  

10.8 Levande skogar 
Nationellt mål – ”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska 

skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden 

och sociala värden värnas.” 

 

Kungälvs kommun har lokala miljömål kring bland annat viktiga närströvområden. 

 

Bedömning 

En stor del av dagens skogsområde tillåts avverkas och bebyggas. Viss del av 

skogsmarken planläggs som naturmark och bevaras därmed. Skogsområdet hyser 

också kvaliteter för det rörliga friluftslivet. Det finns även fornlämningar inom 

skogsområdet där några av dessa berörs av detaljplanen. Ett genomförande av 

planen påverkar de delar av miljökvalitetsmålet som rör biologisk mångfald och 

kulturmiljö negativt, men det är vanligt förekommande arter som i detta fall 

berörs. Delar av skogen kvarstår inom planområdet som naturmark och där består 

naturvärdena. Planen bedöms dock inte medverka till att uppnå 

miljökvalitetsmålet. 

10.9 Ett rikt odlingslandskap 
Nationellt mål – ”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk 

produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 

mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks”. 

 

Kungälvs kommun har lokala mål kring bland annat skötsel av ängs- och 

hagmarker.  

 

Bedömning 

Odlingsmarken inom detaljplaneområdet kommer att fortsätta att brukas.  
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Biotopskyddade stenmurar ligger inom mark som avsätts som naturmark i planen 

och kommer inte att påverkas av detaljplanen. Detaljplanen bedöms inte 

motverka att målet om Ett rikt odlingslandskap uppfylls.  

10.10 God bebyggd miljö 
Nationellt mål – ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 

hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 

kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 

lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas." 

 

Kungälvs kommun har lokala mål kopplade till vilka områden som är lämpliga att 

bebygga med tanke på bland annat naturvärden, närströvområden, kollektivtrafik, 

buller m.m. 

 

Bedömning 

Större delen av området är utpekat i gällande översiktsplan för Kungälvs kommun 

som kommande verksamhetsområde. I arbetet med översiktsplanen har 

avvägningar mellan olika mark- och vattenanvändningsintressen gjorts och då har 

det föreslagna planområdet befunnits vara ett av de områden som är lämpliga för 

denna utbyggnad. 

 

Detaljplanen bedöms inte motverka att målet uppfylls.  

10.11 Ett rikt växt- och djurliv 
Nationellt mål – ”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett 

hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och 

ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna 

fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. 

Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk 

mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd." 

 

Kungälvs kommun har lokala mål vad gäller naturvård och biologisk mångfald.  

 

Bedömning 

Planen medger att skogsmark omvandlas till verksamhetsområde, vilket innebär 

att livsmiljöer för växter och djur försvinner. Miljöer som hyser groddjur kommer 

att bevaras, vilket är positivt för den biologiska mångfalden. Det kommer även att 

finnas öppen dagvattenhantering vilket är positivt för flera djur och växter. 

Kraftledningsgatan som går genom området kommer att ligga som naturmark och 

kommer även fortsättningsvis att kunna fungera som en spridningskorridor för 

växter och djur. 

 

En ökad andel hårdgjord mark och verksamhetsbebyggelse innebär dock en 

påverkan på miljökvalitetsmålet. Detaljplanen bedöms delvis motverka att uppnå 

det övergripande målet.  
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10.12 Sammanfattande bedömning av inverkan på miljömålen 
 

Planen bedöms bidra till uppfyllelse av miljömålen Levande sjöar och vattendrag 

och Myllrande våtmarker, främst genom de föreslagna dagvattenlösningarna och 

anläggandet av våtmarker. 

 

För miljömålen Giftfri miljö, Säker strålmiljö, Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt 

odlingslandskap och God bebyggd miljö bedöms planen påverka men 

sammantaget inte motverka uppfyllelsen. 

 

Planen bedöms inte bidra till måluppfyllelsen av miljömålen Begränsad 

klimatpåverkan, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv. 

 

För miljömålet Frisk luft bedöms planens påverkan vara neutral. 

11. Fortsatt miljöarbete 

11.1 Behov av efterkommande prövningar 
De fornlämningar som finns inom planområdet skyddas genom kulturmiljölagen. 

Arkeologisk förundersökning är utförd. Det krävs tillstånd från länsstyrelsen för 

ingrepp i en fast fornlämning och om lämningarna påverkas i sådan utsträckning 

att de inte kan finnas kvar efter exploateringen ska de slutundersökas. 

 

Åtgärder som kan innebära negativ påverkan på grodors och salamandrars 

livsmiljö, till exempel igenläggning av våtmarksmiljöer, får inte genomföras utan 

dispens från Artskyddsförordningen (2007:845).  

 

Arbete i vattenområde, t.ex. anläggning av trumma, utfyllnad och grävning, 

betecknas som vattenverksamhet enligt miljöbalken (11 kap). För att genomföra 

en vattenverksamhet krävs anmälan eller tillstånd. Anmälan sker till länsstyrelsen 

och tillstånd prövas av mark- och miljödomstolen. Om det är uppenbart att varken 

allmänna eller enskilda intressen skadas krävs dock varken anmälan eller tillstånd 

(11 kap 12 § miljöbalken).  Genomförandet av detaljplanen bedöms komma att 

medföra anmälningspliktiga vattenverksamheter. Frågan om hanteringen av 

vattenverksamheter får samrådas med länsstyrelsen i den fortsatta 

planprocessen. 

 

Det bedöms bli aktuellt med miljöprövningar, enligt miljöprövningsförordningen 

(MPF), för de verksamheter som kommer att etablera sig i området.  

 

11.2 Miljöuppföljning 
Enligt 6 kap 12 § miljöbalken ska en MKB för detaljplan innehålla en redogörelse 

för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande 

miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför. Det kan 
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också behöva upprättas ett miljökontrollprogram för att följa miljöpåverkan under 

byggskedet. 

 

Syftet med miljökontrollen är att upptäcka brister och hot så tidigt i byggskedet 

att man kan avhjälpa dem innan skadan hunnit bli stor. Även miljöuppföljningen 

syftar delvis till att upptäcka brister som behöver rättas till, men också till att i 

efterhand utvärdera effekten av de genomförda åtgärderna. 

 

Ett miljökontrollprogram som gäller för byggskedet är viktigt för att inte orsaka 

onödig skada. Exempel på åtgärder som ska finnas med i ett sådant program är 

att byggdagvatten från schakter, utfyllnader och gjutningsarbeten inte bör avledas 

direkt till något öppet vattendrag utan först omhändertas för att grumlande 

partiklar och andra föroreningar ska kunna avskiljas.  

 

Uppföljning av funktion och rening i dagvattensystemet bör ske kontinuerligt som 

en del av kommunens kontrollprogram för området.  

 

Uppföljning av grod- och salamanderförekomst i området bör utföras genom 

återinventering efter byggnation. 

 

Uppföljning bör ske av att bullerutredning görs inför etablering av nya verksam-

heter. Utredning ska ske av både inomhusljudmiljö för verksamheter inom 

planområdet samt ljudnivåer utomhus vid bostäder. Likaså bör uppföljning ske av 

bullernivåer när nya verksamheter har etablerats.    

12. Bedömning av betydande miljöpåverkan 

Trots inarbetade miljöåtgärder bedöms genomförandet av detaljplanen kunna 

medföra betydande miljöpåverkan för landskapsbilden inom området.  

 

Förutsatt att man i det efterkommande detaljplanearbetet tar hänsyn till känsliga 

miljöer och att de skyddsåtgärder som föreslås i utredningar och denna MKB 

genomförs, bedöms detaljplanen för Rollsbo Västerhöjd inte medföra betydande 

miljöpåverkan för andra miljöaspekter. 

 

 

 

 



 

 

56 av 57 

 

 

 

Rollsbo Västerhöjd, MKB till detaljplan 

Unr 1320024260 
 

13. Källförteckning 

Arkeologerna, Statens Historiska Museer (2015). Redovisning av utförd arkeologisk 

utredning. 2015-11-30. 

 

Arkeologerna, Statens Historiska Museer (2016). Två boplatser och en stensättning i bergen 

vid Vegestorps mosse. Arkeologisk förundersökning. Rapport 2017:25. 2016-10-05. 

 

Kungälvs kommun (2012). Översiktsplan 2010 för Kungälvs kommun. Antagen av 

kommunfullmäktige 2012-01-19. 

 

Kungälvs kommun (2012). Förslag till nya verksamhetsområden i Rollsbo. 

Detaljplaneprogram för del av Rollsbo 1:32 m.fl.  

 

Kungälvs kommun (2016). Behovsbedömning av MKB för detaljplan för Rollsbo 6:12 m.fl. 

2016-07-08. 

 

Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen (2016). Luftkvalitetsmätning Kungälv 2015-2016. 

Rapport 162, september 2016.  

 

Länsstyrelsen Västra Götalands län (2016). Yttrande över behovsbedömning tillhörande 

förslag till detaljplan för nytt verksamhetsområde norr om Rollsbo, Rollsbo 6:12 m.fl., i 

Kungälvs kommun, Västra Götalands län. Yttrande 2016-08-05, dnr 402-26067-2016. 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB (2012). Olycksrisker och MKB. Att 

integrera risk- och säkerhetsfrågor i MKB-processen. December 2012.  

 

Naturcentrum AB (2015). Naturvärdesinventering, Vegestorp, Kungälvs kommun. 2015-08-

18. Uppdaterad 2017-05-01. 

 

Naturcentrum AB (2017). Utlåtande om förslag till platser för utfyllnad med mjuka massor, 

Vegestorp, Kungälvs kommun, 2017. 2017-05-31, rev. 2017-06-14. 

 

Naturvårdsverket (2004). Effekter av störningar på fåglar - en kunskapssammanställning för 

bedömning av inverkan på Natura 2000-objekt och andra områden. Rapport 5351. 

 

NCC (2015). Geoteknisk utredning inför detaljplan Vegestorp, Kungälvs kommun. 

Granskningshandling 2015-08-21. 

 

NCC (2015). Geoteknisk utredning inför detaljplan Vegestorp, Kungälvs kommun. 

Markteknisk undersökningsrapport (MUR). Granskningshandling 2015-08-21. 

 

NCC (2016). Vegestorp, Kungälvs kommun. Bergkvalité, provsprängning och analys. 2016-

12-21. 

 

Norconsult AB (2017). Detaljplan för verksamheter Rollsbo Västerhöjd. 2018-01-04 

(planbeskrivning och plankarta).  

 

Norconsult AB (2018a). Industri- och byggplatsbullerutredning i Rollsbo Västerhöjd, Kungälv. 

2018-08-31 

 

Norconsult AB (2018b). Utredning av bergstablitet och blockutfallsrisk. 2018-08-20. 



 

 

57 av 57 

 

 

 

Rollsbo Västerhöjd, MKB till detaljplan 

Unr 1320024260 
 

 

Norconsult AB (2018c). PM Geoteknik-Kompletterande geoteknisk utredning för detaljplan. 

2018-12-18. 

 

Norconsult AB (2019a). PM Hydrogeologi-Kompletterande hydrogeologisk utredning för 

detaljplan. 2019-01-04. 

 

Norconsult AB (2019b). Skrivelse kring risk detaljplan Rollsbo. 2018-09-20, reviderad 2019-

02-04. 

 

Ramboll (2017a). Riskutredning för exploateringsområde Rollsbo avseende transporter av 

farligt gods på Bohusbanan. 2017-06-01. 

 

Ramboll (2017b). Föroreningsberäkningar dagvatten. Industriområde Rollsbo Västerhöjd. 

2017-03-16, rev. 2017-06-27. 

 

Ramboll (2019). Landskapsbildsanalys, 2017-06-21, rev. 2017-08-14 och 2017-12-18, rev 

2019-02-05 

 

Röd Arkitektur (2017). Gestaltningsprogram, bilaga till detaljplan för verksamheter Rollsbo 

Västerhöjd. 2017-05-08,  

rev. 2017-06-22, 2017-12-11 och 2018-01-04. 

 

Trafikverket (2017). Risker och riskanalys i samhällsplaneringen. Hämtad: 2019-02-06. 

 

Vara markkonsult AB (2017).  VA-utredning Industriområde Rollsbo Västerhöjd, Kungälv. 

2017-02-10, rev. 2017-04-21, 2017-06-04 och 2018-01-09. 

 

ÅF-konsult (2017). Tekniskt PM Kungälv/Rollsbo: Vegestorp Trafikutredning, 

sammanfattning. 2017-10-11. 

 

Digitala källor: 

Länsstyrelsernas GIS-tjänster: www.gis.lst.se 

Artportalen: www.artportalen.se 

Vatteninformationssystem Sverige: www.viss.lst.se 

Kungälvs kommun: www.kungalv.se 

 

http://www.gis.lst.se/
http://www.viss.lst.se/
http://www.kungalv.se/

