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Planhandlingar
 Plankarta


Illustrationskarta



Planbeskrivning



Samrådsredogörelse

Till planförslaget hör även följande handlingar


Fastighetsförteckning *



Behovsbedömning, 2016-02-10



PM Geoteknik avseende detaljplan, Norconsult AB, 2015-10-12



VSD-utredning till detaljplan, Norconsult, 2016-03-22 rev 2017-05-22 *



Trafikutredning, ÅF. Består av:
o Trafikkapacitetsutredning (betitlad Tekniskt PM, Ny Multiarena i Rollsbo,
Trafikutredning), mars 2016 rev C
o Trafikutformningsutredning (betitlad Vägutredning Multiarena), 2016-04-04



Naturvärdesinventering av Kastellegården 1:22, Melica gröna konsulter, 2017-05-04 *



Boplats vid Ytterns IP. Arkeologisk utredning. Rapport 2016:38. Bohusläns museum,
2016 **



FMIS-anmälan av resultat från arkeologisk förundersökning, Bohusläns museum,
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* Handlingar som reviderats sedan samrådet
** Handlingar som tillkommit sedan samrådet
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1 PLANENS BAKGRUND
2010 antogs styrdokumentet ”Strategi för idrottsanläggningar i Kungälvs kommun” (antagen
av Kommunfullmäktige 2010-02-11). I strategin konstateras att Kungälv är en idrottskommun
där omfattningen på idrotten som företeelse i kommunen engagerar väldigt många människor
i alla åldrar.
I styrdokumentet konstateras att ”i dagsläget ser vi de tydligaste bristerna kring tillgången på
isytor generellt, inomhushallar som möjliggör en större flexibilitet och som i större utsträckning kan göras tillgängliga för olika typer av verksamheter och idrotter samt fotbollsplaner i
centrala Kungälv.”
Fortlöpande samtal och diskussioner mellan politiker, idrottsföreningar och tjänstemän pekar i
samma riktning som strategidokumentet vad gäller behov av ytor för idrottsändamål.
Såväl Ytterby-Kungälvs Konståkare (YKK) som Kungälvs Ishockeyklubb (KIK) har idag en
välmeriterad och stor ungdomsverksamhet. Behovet av ytterligare en isyta för dessa är stort
vilket också framgår av den i Kommunfullmäktige tagna Idrottsstrategin. YKK har nått
framgångar både nationellt och internationellt, KIK har under många år varit en ledande
ungdomsförening inom sin sport i regionen och har också över tid levererat spelare både till
elitserieklubbar och till NHL.
Kareby IS är regerande svenska mästare i bandy för damer. Laget har tagit tre SM-guld – alla
tre på 2010-talet - och varit i final ytterligare fyra gånger. IFK Kungälv har de senaste åtta
säsongerna spelat i elitserien för herrar i bandy och totalt har klubben spelat 31 säsonger i
Sveriges högsta division. Laget har varit ett av få lag i elitserien som inte har en inomhusarena. Sedan 2006 har diskussioner pågått angående att bygga en bandyhall i Kungälv.
2013-05-16 beslöt kommunfullmäktige att en utredning för en ny ”multiarena” inkluderande
en ny isyta under tak skulle tas fram. 2014-11-20 stod utredningen klar.
Enligt utredningen kan följande behov av ytor för idrottsändamål identifieras:
 Mer isyta under tak för ishockey och konståkning
 Ny idrottshall för olika sporter med flexibla lösningar för maximalt utnyttjande
 Bandyhall
 Konstgräsplan – fotboll
Våren 2016 beslöt förvaltningsledningen att en detaljplan för idrottsändamål ska tas fram för
ett område vid Yttern. Senare samma vår fattade kommunstyrelsen beslut att en
förstudie/ramhandling ska tas fram för en ”multiarena” på Ytternområdet.
Med ”multiarena” avses en arena bestående av en bandyhall och en ishall med hockey-storlek.
Ursprungligen var kravet att bandyhallens publikkapacitet skulle vara ca 2500 personer men
efter samrådet justerades detta till ca 1500 personer. Hockeyhallen ska också ha en kapacitet
på ca 1500 personer. Anläggningen ska även inrymma gemensamma ytor som entréhall,
café/restaurang, möteslokaler, omklädningsrum, kanslilokaler och uppvärmningsytor. Arenan
förutsätts även kunna inrymma andra verksamheter som mässor, utställningar och dylikt
under lågsäsong för issporterna.
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Förvaltningen har i uppdrag att tillsammans med föreningarna tillse att anläggningen blir ”en
mötesplats för alla”. Föreningarna ska ta ett medvetet socialt ansvar som särskilt ska rikta sig
mot integration.
Under våren 2016 togs samrådshandlingar fram och samråd hölls 26 maj till 23 juni 2016.

PLANENS SYFTE
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en större idrottsanläggning/besöksanläggning. Planen ska säkra att besöksanläggningen, som placeras i ett exponerat läge, ges
en representativ gestaltning.

2 FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN
Detaljplanen bedöms vara förenlig med 3 kap i miljöbalken och inte strida mot grundläggande
bestämmelserna om hushållning med mark och vattenområden. Här finns inga riksintressen
som kan påverkas av utbyggnader inom planen.
Planen bedöms också vara förenlig med 4 kap i miljöbalken då den inte strider mot särskilda
bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden. Planområdet ligger inte
i kustzonen och är i anslutning till ett befintligt industriområde.
Detaljplanen berörs av miljöbalkens 5 kap om miljökvalitetsnormer då dagvatten från området
hamnar i Kyrkebäcken. Bäcken har inte miljökvalitetsnormer men den mynnar i Nordre älv
som har miljökvalitetsnormer. Detaljplanen bedöms vara förenlig med 5 kap i miljöbalken.
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3

PLANDATA

3.1 Planområdets läge
Planområdet är beläget ca 3 km nordväst om centrala Kungälv i anslutning till Rollsbo
verksamhetsområde och Ytterby samhälle. Röda markeringen i bilden nedan visar
planområdets ungefärliga läge.
Planområdets läge är strategiskt. När området bebyggs kan man säga att Kungälv
(Komarken), Ytterby och Rollsbo binds samman.

Ortofoto med planområdets läge.

3.2 Areal och markägoförhållanden
Planområdet är ca 10 hektar stort och ligger inom de kommunala fastigheterna Kastellegården
1:22 och Kastellegården 1:23 samt inom Rollsbo 1:32 som ägs av kommunens helägda
bostadsbolag BOKAB.
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Grundkarta. Fastighetsgränser redovisas i form av röda linjer. Planområdet avgränsas med grön
streckad linje. Berörda fastigheter är Kastellegården 1:22 och 1:23 samt Rollsbo 1:32. Nivåskillnad
mellan höjdkurvor är 0,5 meter. På andra sidan väg 168, på den flacka delen av fastigheten
Kastellegården 1:380, planeras uppförande av flerbostadshus.

4

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

4.1 Översiktliga planer
Enligt den gällande översiktsplanen, ÖP 2010 daterad 2012-01-19, är planområdet utpekat
som ”område med möjlig förtätning eller omvandlingsområde”. Föreslagen exploatering
anses vara i enlighet med översiktsplanen.
Granne med planområdet, längs Enekullsvägen på andra sidan Marstrandsvägen, finns ett
område som i översiktsplanen anges som nya bostäder 2020. Detaljplanearbete pågår för
dessa bostäder. Områdets läge framgår av grundkartan ovan.
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4.2 Detaljplaner
Områdets norra del, söder om Truckgatan, omfattas av en gällande detaljplan ”Förslag till
stadsplan för del av Ytterby stationssamhälle i Ytterby kommun av Göteborgs och Bohus län”
från juni 1969 med aktnummer 166 där genomförandetiden har gått ut. Det område i den
gällande detaljplanen som berörs av denna detaljplan är planlagt för ”Område för
trafikändamål”. Syftet med det planlagda området var att skapa en kringfartsled runt Ytterby.
Något sådant är inte längre aktuellt. I övrigt omfattas den nya detaljplanen inte av någon
gällande plan.

Gällande detaljplaner i området kring planområdet. Aktuell detaljplan berör en gällande detaljplan
med aktnummer 166. Planområdets ungefärliga gräns markeras av den svartstreckade linjen.

4.3 Program för planområdet
Ett program togs fram för hela Rollsbo industriområde - Förslag till nya verksamhetsområden
i Rollsbo, detaljplaneprogram för del av Rollsbo 1:32 m.fl. Programmet godkändes i
Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-02 och reviderades utifrån utskottets synpunkter 201202-20. Syfte med programmet var att pröva om det går att skapa mer ytor för verksamheter
inom Rollsbo och samtidigt bevara områdets gröna karaktär.
Det nu aktuella planområdet är i programmet utpekat som ”Utredningsområden för
exploatering”. Det fanns, när programmet togs fram, inga tankar på en arena då dess läge
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bestämdes först efter att programmet tagits fram. Bedömningen är att detaljplanens
upprättande sker i enlighet med programmet.
4.4 Miljöbedömning/Behovsbedömning
Kommunen ska i varje enskild plan avgöra om planen bedöms medföra en betydande
miljöpåverkan och därmed om ett förfarande med miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning ska genomföras. Enligt PBL 4 Kap 34§ (PBL 2010:900) ska en
miljökonsekvensbeskrivning upprättas om planen medger en användning av mark, byggnader
eller andra anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljö, hälsa eller
hushållningen med naturresurser.
Kungälvs kommun har utfört en behovsbedömning (2016-02-10) och resultatet av denna visar
att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Av
länsstyrelsens samrådssvar 2016-02-26 framgår att länsstyrelsen delar kommunens
uppfattning. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4 Kap 34§ erfordras inte.
4.5 Beslut om planläggning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-11 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta
detaljplan för idrottsändamål på del av Rollsbo 1:32 och del av Kastellegården 1:22.
Förvaltningsledningen beslöt 2015-02-16 att sektor samhällsbyggnad får i uppdrag att
omgående upprätta en detaljplan för idrottsändamål på del av Rollsbo 1:32 och del av
Kastellegården 1:22. I första hand ska geoteknik, vägsituationen och dagvattenförhållanden
utredas. De nämnda delarna i detaljplanearbetet, geoteknik, vägsituationen och
dagvattenförhållanden ska redovisas till förvaltningsledningen senast 2015-05-31.
2015-05-27 (Dnr KS2014/2107, § 175/2015) beslöt kommunstyrelsen att
 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en förstudie/ramhandling för en multiarena på
Yttern-området.
 Multiarenan ska innehålla publik arena för bandy, ishockey och konståkning.
Dessutom gemensamma ytor som entréhall, café/restaurang, möteslokaler,
omklädningsrum, kanslilokaler och uppvärmningsytor.
 Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med föreningarna tillse att multiarenan
blir en mötesplats för alla. Föreningarna skall ta ett medvetet socialt ansvar som
särskilt skall rikta sig mot integration. Syfte, mål och handlingsplan tas fram i
samverkan med förvaltningen.
Efter samrådet har bedömningen gjorts att detaljplanen är av betydande intresse för
allmänheten och även i övrigt av stor betydelse. Detta mot bakgrund av att anläggningen
syftar till att möjliggöra en anläggning med stora mängder besökare samt att anläggningen
medför stora kostnader för kommunen. Detta innebär att utökat förfarande ska tillämpas i
planprocessen från och med granskningsskedet.
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4.6

Kommunala beslut i övrigt

Grönplan
Kungälvs kommun har en Grönplan (2006) som visar kommunens avsikter för bevarande och
utveckling av tätorternas parker och grönområden för dagens och framtida generationers
kommuninvånare. I grönplanen beskrivs att samtliga boende i Ytterby har ett grönområde som
fungerar som kvarters- eller stadsdelspark eller en skog inom 300 m från sin bostad. I kartan
nedan är planområdets ungefärliga gräns markerat. Inom planområdet är marken utpekad som
friluftsområde samt stadsdelspark. Att det fuktiga skogsområdet längs Marstrandsvägen
fungerar som friluftsområde kan ifrågasättas. Bedömningen är att de boende fortsatt kommer
att ha stor god tillgång till friluftsområden samt kvartersparker då det är en begränsad del som
påverkas av denna detaljplan.

Kartutsnitt ur grönplanen. Det rödstreckade området visar planområdets ungerfärliga läge.

Vattenskyddsområde
Planområdet har tidigare omfattats av ett vattenskyddsområde för en grundvattentäkt, enligt
vattendom A 56/1953. Vattentäkten utgjorde Ytterby kommuns råvattenkälla men är idag inte
i bruk. Ansökan om upphävande av området som grundvattentäkt har behandlats av Markoch miljödomstolen i Vänersborg och beslut att tillståndet upphör att gälla i alla delar vann
laga kraft 2016-02-26.
Markavvattningsföretag
En ansökan om upphävande av ett markavvattningsföretag, vars båtnadsområde delvis
omfattas av delar av planområdet, är inlämnad till Mark- och miljödomstolen 2017-03-02.
Markavvattningsföretaget tillkom då omkringliggande marker var en jordbruksbygd och det
fanns ett behov av att torrlägga båtnadsområdet för ändamålsenlig brukning av marken. Idag
ser området och behovet helt annorlunda ut. Delar av det tidigare diket är nu flyttat och
kulverterat. Området är till vissa delar bebyggt och ingår i bostadsbebyggelse med
villaområden.
Planens genomförande medför åtgärder som påverkar de diken och kulvertar som ingår i
markavvattningsföretaget.
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Vattenverksamhet
En anmälan om vattenverksamhet är inlämnad till länsstyrelsens vattenavdelning 2017-02-24.
Denna anmälan berör flytt av diken/vattendrag inom planområdet. Kommunen gör
bedömningen att åtgärderna är av sådan karaktär så att de omfattas av en anmälningsplikt.

5

PÅGÅENDE PLANARBETEN I NÄRHETEN

5.1 Fördjupad översiktsplan för Ytterby
Under våren/sommaren 2017 ska arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för
Ytterby påbörjas. Aktuellt planområde ligger i Ytterbys periferi och kommer att beröras av
arbetet med FÖP:en. Att arbetet med att ta fram en FÖP kommer igång i slutfasen av
detaljplaneprocessen bedöms dock inte påverka arbetet med detaljplanen.
5.2 Detaljplan för bostäder på Kastellegården 1:380
På andra sidan väg 168, längs Enekullsvägen, pågår detaljplanearbete för flerbostadshus.
Arbetsnamn på detaljplanen är Del av Kastellegården 1:380. Inom planområdet föreslås fyra
flerbostadshus i 5-6 våningar med totalt ca 136 lägenheter.

6

FORTSATT HANDLÄGGNING

Generell beskrivning av planprocessen
Planprocessen består av flera olika skeden, i denna planprocess ingår följande skeden:
Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Samråd: Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan av förslaget som finns
tillgängligt på kommunens hemsida, stadshuset och biblioteket. Samrådet syftar till att få fram
ett så bra beslutsunderlag som möjligt.
Granskning (aktuellt skede i detta planärende): Under granskningstiden ges ytterligare en
möjlighet att påverka planförslaget. Granskningstiden är minst tre veckor.
Antagande: Beslutet att anta detaljplanen sker i kommunfullmäktige. Antagandebeslutet kan
överklagas av den som senast i granskningsskedet har lämnat skriftliga synpunkter och inte
fått dem tillgodosedda samt bedöms vara berörd av förslaget.
Laga kraft: Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter antagandebeslutet, om den inte är
överklagad.
Planprocessen i aktuellt planärende
Det första skedet i planprocessen – samrådsskedet – genomfördes i juni 2016.
Föreliggande planbeskrivning (detta dokument) tillhör granskningsskedets planhandlingar.
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Efter granskningen sammanställs inkomna yttranden i ett granskningsutlåtande som bifogas
planhandlingarna i antagandeskedet och därefter antas planen av kommunfullmäktige.

7
7.1

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Geografi

Förutsättningar

Området avgränsas i öster av väg 168 (Marstrandsvägen) och genomkorsas från norr till söder
av Ytternvägen. Mellan dessa vägar ligger ett naturområde som huvudsakligen består av ung
lövskog på fuktig före detta åkermark men även öppen, fuktig mark. I denna fuktiga skog
ligger en mindre bergknalle. Väster om Ytternvägen breder Ytterns IPs fotbollsplaner och
öppna gräsytor ut sig. I norr avgränsas området av Truckgatan. I nordost angränsar området
till ett berg med ekskog i den sydvända branten. Längs Ytternvägen finns parkeringsytor.

Översiktskarta över planområde med omgivningar. Gång- och cykelvägar redovisas med streckade
bruna linjer.
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Markytan inom området är huvudsakligen plant och ligger mestadels mellan +9 och +12 i
höjdsystem RH00. Bergknallen i sumpskogen reser sig från ca +10 till +13. Det angränsande
berget i nordost är ca +20.

Ytternvägen, vy mot norr.

GC-vägen mellan p-platser och sumpskog

Planförslag

Skogen mellan väg 168 och Ytternvägen försvinner mer eller mindre. På detta område
uppförs en storskalig byggnad, hårdgjorda ytor och parkmark. Ytternvägen flyttas något
västerut varvid gräsytor och delar av en fotbollsplan tas i anspråk. I norr får stora gräsytor,
tillhörande Ytterns IP, ge plats för storskaliga parkeringsytor. Eventuellt byggs ett p-hus på
delar av dessa ytor. Nordost och söder om besöksanläggningen blir användningen park liksom
i remsan mellan byggrätten och väg 168.
7.2

Landskapsbild

Förutsättningar

Från väg 168 ser man en skärm av skog även om man kan ana de bakomliggande öppna
områdena, dvs fotbollsplanerna. Vyn från den parallellt gående men något högre liggande
Enekullsvägen är likartad men en trädbård mellan vägarna avskärmar till viss del.

Vy mot planområdet med väg 168 i förgrunden. Markremsan närmast vägen domineras av
fuktälskande, högväxta buskar. Längst till vänster anas ett öppet parti. I bakgrunden ses ett
välutvecklat björkbestånd som växer på ett torrare markavsnitt längs vägen.
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Vy från Enekullsvägen med planområdet i bakgrunden. Parallellt med Enekullsvägen och framför
planområdet löper väg 168. För närvarande pågår arbete med att ta fram en detaljplan för flerbostadshus på ett område på andra sidan Enekullsvägen – till höger om fotopunkten, just utanför bild.

Från Truckgatan sett har man i förgrunden de vidsträckta gräsplanerna och i bakgrunden
skogsområden på både flack och bergig terräng. Framför skogsområdena uppfattar man själva
fotbollsanläggningen inklusive en del byggnader.

Vy över Ytterns IP. Till vänster Ytternvägen och till höger Truckgatan, båda med separat GC-bana.
Vidsträckta träningsgräsytor och bortom dessa ligger fotbollsplanerna. I bakgrunden till vänster ses
sumpskogen där besöksanläggningen planeras.

Den som rör sig längs Ytternvägen har de öppna gräsytorna och fotbollsplanerna på västra
sidan. På östra sidan av gatan har man en trivial sumpskog, delvis med öppnare sankmarker
närmast gatan. På sträckan längs fotbollsplanerna, mellan gatan och fotbollsplanen, går ett
djupt och brett dike med vattenspegel och på andra sidan gatan följs gatan av p-platser. GCbanan går mellan sumpskogen och p-platserna.
Mellan Rollsbokrysset och Ytternvägen går en spikrak GC-bana. Den löper mellan
lövträdsbestånd med björk, sälg m m. Täta snår och en jordvall längs GC-banans norra kant
gör att man inte uppfattar mycket av den näraliggande bergväggen och just inget av bäcken
eller hasslar och ekar vid bergets fot.
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Utblick norrut från Lagvägens vändplats i höjd med gatans sista hus. Höga buskage och trädbestånd
skymmer utblickar ut mot planområdet. Till höger närbild från sumpskogen.

GC-väg mellan Rollsbokrysset och Ytternvägen, i riktning mot Ytternvägen, samt vy från Ytternvägen
mot fotbollsplaner och gräsytor med parallellt liggande: stängsel + dike + jordvall + låg stenmur.

En landskapsanalys, ”Rollsbo – Landskapsanalys, 2010-09-17” genomfördes inom ramen för
programmet ”Förslag till nya verksamhetsområden i Rollsbo”. Landskapsanalysen har dock
begränsad relevans för aktuell detaljplan. Analysen behandlar i princip hela Rollsbo men i det
analyserade området ryms endast den nordöstra delen av planområdet för denna detaljplan.
Analysen föreslår att en skogsridå sparas mot Marstrandsvägen.
Planförslag

En av anledningarna till val av lokalisering av besöksanläggningen längs Marstrandsvägen
(väg 168) är att man vill att denna byggnad ska exponeras, ”visas upp för omvärlden”.
Landskapsanalysens förslag från 2010 – att spara en skogsridå mot Marstrandsvägen – är
därför oförenlig med detaljplanens målsättning att exponera byggnaden, i alla fall om man
med ”spara” avser att spara hela skogsridån.
Att byggnaden är synlig och att synintrycket blir positivt är viktigt från vissa utblickspunkter
(vägavsnitt) på väg 168 och Ytternvägen. Två vägavsnitt har pekats ut varifrån kvaliteten på
utblickar är särskilt viktig, se nedanstående figur.
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Figur Möjliggörande av utblickar. Råd för att tillvarata potentialen till utblickar över besöksanläggningen. Två vägavsnitt (röd markering) har utpekats varifrån utblick mot besöksanläggningen är
viktig att skapa och upprätthålla. Möjligt läge för besöksanläggningen är hämtat från illustrationskartan. Råden är principiella och behöver bl a stämmas av mot vald placering för byggnaden.
Det ena vägavsnittet gäller trafikanter på väg 168 som kommer från kungälvshållet och just har
passerat ett befintligt björkbestånd. Grön färg markerar zon inom vilket det är önskvärt att undvika
träd eller andra skymmande landskapselement så att besöksanläggningen framträder i sin helhet.
Översvämningsområdet bör utformas och skötas så att det bidrar till att utblicken mot byggnaden ger
ett tilltalande helhetsintryck. Om man vill ha en eller flera skyltar som vänder sig till trafikanter på
väg 168 är det mot denna vägsträcka exponering bör ske. Se även perspektiv 1 under rubriken Ny
bebyggelse.
I den gulfärgade zonen kring Ytternvägen (gata och GC-bana) bör man väga två olika utgångspunkter
för landskapsbild mot varandra. Den ena utgångspunkten säger att fri sikt mot besöksanläggningen är
önskvärd (en variant på samma utgångspunkt är att strävan mot fri sikt i första hand gäller mot
området kring huvudentrén). Den andra utgångspunkten är att värna om gatumiljön – axeln som leder
mot huvudentrén – vilket kan handla om att plantera en allé längs gatan. Eftersom en allé kan skymma
mycket av utblickarna mot besöksanläggningen kan de två utgångspunkterna vara svåra att förena. Se
även perspektiv 2 under rubriken Ny bebyggelse.

Ett välväxt björkbestånd längs vägen i planområdets nordostligaste del bör sparas eftersom
det är väl utvecklat och vackert. För trafikanter från kungälvshållet innebär det också att
utblicken mot besöksanläggningen öppnas upp efter att björkdungen passerats.
Mellan ”utblicksvägsträckan” på väg 168 och byggrätten ska en översvämningsyta anläggas.
Den hamnar därmed mitt i det blickfång vars estetiska kvaliteter är av särskilt stor betydelse.
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Det är viktigt att översvämningsytan inte uppfattas som en teknisk anläggning, restyta el dyl
utan som en del av en helhet där gestaltning och skötsel ges hög prioritet.
En betydelsefull fråga kopplad till upplevelsen av anläggningen är skyltar. Det kan handla om
permanenta skyltar, t ex namn på anläggningen. Det kan också handla om skyltar med
utbytbart innehåll, antingen elektroniska eller analoga. Skylt(ar) kan sitta på fasad eller vara
fristående. Val av ev. skylt(ar) som vetter mot väg 168 kan ha stor betydelse för hur
anläggningen uppfattas. Se vidare ”Figur Möjliggörande av utblickar” ovan.
En ridå av skog eller höga buskar längs väg 168 på del av sträcka i anslutning till byggrätten
kan vara motiverad om det uppstår behov att lokalisera en ”baksida” i anslutning byggnadens
södra del, dvs den del av besöksanläggningen som möter trafikanter som kommer från
Ytterbyhållet. Med ”baksida” avses plats för asfaltsytor, bussparkeringar, arbetsmaskiner,
upplag, förråd o dyl. Därför kan det finnas skäl att i söder behålla/skapa en vegetationsridå
som till viss del skymmer, från vägen sett, mindre representativa delar av anläggningen.
För förbipasserande på Truckgatan kommer intrycket till stor del att präglas av de storskaliga
parkeringsytorna närmast vägen men besöksanläggningen i bakgrunden kommer också att
sätta prägel på utblicken, särskilt om byggnaden blir hög och får ett intressant uttryck. För
gående, cyklister och bilister som kommer från Truckgatan och rör sig söderut på Ytternvägen
ligger besöksanläggningen rakt fram och är därmed i fokus. Samtidigt har man uppsikt över
Ytterns IP. Besöksanläggningen kommer sannolikt att tillsammans med Ytterns IP uppfattas
som en helhet. Om de två anläggningarna samarbetar på olika plan, t ex vid gestaltning av
utomhusmiljö, gångvägsstruktur och genom verksamheter, skulle denna uppfattning kunna
förstärkas ytterligare.
Planens sydligaste del har användningen Park. I detta område ska en fördröjningsdamm
lokaliseras. Dammen bör lokaliseras så att det finns fortsatt utrymme för avskärmande träd/buskbestånd mellan bostadshusen på Lagvägen och besöksanläggningen. Om något av
anläggningen ändå skulle vara synligt från bostadshusen, t ex övre delen av byggnaden,
bedöms detta inte vara någon olägenhet.
Förändringar av landskapsbild beskrivs även under rubrikerna Ny bebyggelse och
Konsekvenser av planens genomförande – Landskapsbild/Stadsbild.
7.3

Naturmiljö

Naturvärdesinventering
En naturvärdesinventering enligt Svensk Standard SS 199000 har genomförts av Melica gröna konsulter, daterad 2017-05-04, med syfte att beskriva vilka naturvärden som finns inom
området. Fältinventering utfördes oktober 2015 med ett extra fältbesök för inventering av
groddjur april 2016 samt ytterligare inventeringar av groddjur och hackspettar i april 2017.
Nedan beskrivs delområden som avgränsats som naturvårdsintressanta i samband med inventeringen. Beskrivningen av delområde 5 redovisas inte eftersom det ligger utanför planområdet.
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Figur Naturvärden. Vid naturvärdesinventeringar identifieras områden med naturvärdesklasser 1-4.
Inom planområdet påträffades ett område med naturvärdesklass 3 (Påtagligt naturvärde) samt tre
områden av naturvärdesklass 4 (Visst naturvärde).

Inventeringsområdet var något mer omfattande än planområdet. I planområdet påträffades
naturvärden med två klassningar, naturvärdesklass 3 (Påtagligt naturvärde) och 4 (Visst
naturvärde).
Delområde 1. Bergsbrant med ekskog
Förutsättningar

Naturvärdesklass 3: Påtagligt naturvärde
Bergsbrant åt söder med relativt grova och vidkroniga ekar samt inslag av björk, sälg och
fågelbär. Utmärkande är också mängden större hasselbuketter som växer inom delområdet.
Härutöver finns buskbryn mot diket och Marstrandsvägen med slån, hagtorn, videarter,
björnbär och hallon. Fältskiktet är glest med spridda örter som liljekonvalj och skogsviol samt
fåtalet gräsarter och ormbunkar så som lundbräken. En stenmur följer branten i området, som
också är relativt rikt på grov död ved.
Värden: Vidkroniga och dödvedsrika grova ekar har alltid ett högt naturvärde. Ekens grova
bark är en utmärkt växtplats för epifyter så som lavar, mossor och svampar, vilkas artantal kan
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öka med trädens åldrande. På ekarna vid denna brant växer stubbspretmossa, guldlockmossa
samt glansfläck som signalerar höga naturvärden. De stora och grova hasselbuketterna utgör
en värdefull miljö för svampar och många andra växter och djur. Välutvecklade brynmiljöer
är ofta artrika och gynnsamma för såväl pollinerande insekter som många högre djur och
fåglar, däribland både bivråk och gulsparv.
Planförslag

Den västligaste delen av delområdet kan försvinna om parkering enligt planförslaget byggs.
Övriga delar av delområdet hamnar inom användning Park. Sannolikt kommer då skötsel
innebära att hasselbuketter och vidkroniga ekar längs det sydvända berget till viss del befrias
från beskuggande slyskog.
Delområde 2. Större dikessystem, tillhörande Kyrkebäckens vattensystem
Förutsättningar

Naturvärdesklass 4: Visst naturvärde
Diket, som är ett biflöde till Kyrkebäcken, är delvis kulverterat och förgrenar sig i området. I
nordöst, vid Marstrandsvägen, är diket mellan två kulvertar lite bredare och kan beskrivas
som en mindre damm.
Vattenkvaliteten i diket är beroende av den omgivande markanvändingen inom avrinningsområdet, där dagvattnet kan ha stor påverkan på naturvärdena i systemet. Att två döda grodor
hittades i dikesfåran mot fotbollsplanen och ingången till Ytterns IP kan tyda på förgiftning
och sämre vattenkvalitet i denna del. Ingen grodrom eller grodyngel hittades här heller, medan
förekomsten var riklig vid kulvertarna i mitten av området och uppströms. Det närmaste
ytvattnet som har en bedömd miljökvalitet i länsstyrelsens vatteninformationssystem VISS, är
Nordre älv, som har måttlig ekologisk status. Det säger dock inte något om statusen i dikena
inom planområdet, eftersom kvaliteten i Nordre älv avgörs av ett ojämförligt mycket större
avrinningsområde.

Dikesgrenarna i delområde 2 har olika karaktär: Dike längs Ytternvägen respektive dike norr om GCväg, intill delområde 1.
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Enligt uppgifter som kommunen fått från Sportfiskarna saknar vattensystemet (dikena) inom
planområdet värde som öringbiotop. Möjligtvis kan här finnas spigg. Öring finns i Kyrkebäcken nedströms och skulle kunna vandra upp till planområdet, men det låga vattenflödet
samt bottenstrukturen gör diket olämpligt som lek- och uppväxthabitat. Sidorna av dikena är
på vissa ställen helt igenväxta med videbuskage, björnbär, slån och druvfläder. I vissa partier i
dikesfåran växer även vass, kaveldun och älgört. Botten på diket är mestadels humusrik lera,
ibland med inslag av sand, men saknar strukturer av ett naturligt vattendrag.
Groddjursinventering utfördes 21 april 2016 samt 10 och 19 april 2017. De fynd som gjordes
av grodyngel och grodrom var i delområde 2.

Karta Lekplats för grodor.

Bedömningen är att vanlig groda har en stor lekpopulation i området. Vad gäller åkergroda
kan det inte uteslutas att en viss lekpopulation finns, men avsaknaden av säkra fynd trots
förnyade fältbesök gör att bedömningen blir att åkergroda troligen inte leker i området. Det
kan också konstaterats att samtliga fyra grodindivider från området som kunnat artbestämmas,
har varit vanlig groda. Större vattensalamander eller andra groddjur utöver åkergroda,
fridlysta enligt §4 artskyddsförordningen bedöms ej kunna finnas i området.
Planförslag

Merparten av dikessystemet (delområde 2) grävs om och kortare sträckor kulverteras. Ett
dikesavsnitt som inte grävs om är det som ligger norr om GC-banan och som på karta
Lekplats för grodor markeras med förekomst av grodyngel/-rom. De nya dikena utformas i
samråd med groddjurskunnig biolog och görs lika lämpliga som grodlekslokaler som de som
försvinner. Arealen dike med lugnflytande/stillastående vatten utökas något.
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En fördröjningsdamm tillkommer i södra delen av planområdet. Om vattenkvaliteten inte
sätter hinder bör dammen kunna fungera som grodlekslokal.
Vid dikesomgrävningar behöver hänsyn tas till öringen nedströms i Kyrkebäcken.
Delområde 3: Igenväxande lövsumpskog
Förutsättningar

Naturvärdesklass 4: Visst naturvärde
Lövsuccesion på blöt/fuktig mark som tidigare
varit åker. Mestadels björkar med inslag av sälg
och asp samt buskage av viden och brakved. I
fältskiktet växer vass, älggräs, grenrör,
brännässla, blåtåtel samt sjöfräken och i
bottenskiktet vitmossor.
Värden: Björksumpskogar som denna är
värdefulla för näringsämnesretention och
utjämning av dagvatten. Den är också ett
habitat som kan hysa en stor mångfald av arter,
däribland groddjur samt dödvedsberoende arter
såsom mindre hackspett, genom att det snabbt
bildas död ved i området.
Hackspettar
Eftersom delområde 3 omnämns som möjlig habitat för mindre hackspett gjordes under 2017
en kompletterande inventering avseende hackspettar/hackspettsbiotoper i planområdet med
omgivningar.
Som nämnts ovan under dokumenterade värden, har spillkråka, gröngöling och mindre
hackspett – alla tre rödlistade som NT; missgynnade - noterats i området, dock ingen av dem
häckande.
Spillkråka och gröngöling föredrar landskap med rikedom på åtminstone ganska grova träd,
för gröngölingens del helst i ett lövrikt mosaiklandskap. Själva området saknar sannolikt
betydelse för båda arterna idag, medan t.ex. skogen norr om idrottsplatsen, inklusive brynet
mot denna, kan ha betydelse för båda.
Mindre hackspett har häckat i många år i närheten av Tunge och reviret omfattar troligen även
undersökningsområdet, där murknande björkar i den fuktiga lövskogen skulle kunna fungera
som boplats, medan ekarna i delområde 1 kan ha visst värde som födosöksområde. Värdena
för mindre hackspett av dessa två skogsbestånd beror i stor utsträckning på det omgivande
landskapet; huruvida detta kan härbärgera ett mindre hackspettrevir och hur viktig i så fall
björksumpskogen kan vara som boplats. Ett mindre hackspettpar bedöms behöva minst cirka
40 ha äldre lövdominerad skog inom ett område på upp till 200 ha. Tillräckliga födosökshabitat bedöms som regel vara en viktigare begränsande faktor för mindre hackspetten än
tillgången på boplatser – t.ex.i björksumpskog - som dock bör ligga någorlunda centralt i
reviret. För att utröna dessa förhållanden utökades fågelinventeringen med en analys av
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hackspettmiljöer i området och det omgivande landskapet. Områdets betydelse för mindre
hackspett analyserades genom att studera befintliga uppgifter om arten i närområdet, studera
flygbilder och inventeringsdata om lövskog i trakten samt förnyade fältbesök.
Inga bohål påträffades i planområdet. Analysen av lövbestånden visade att intressanta
områden för mindre hackspett finns dels i sydväst mot Kastellegården och dels mot nordväst
kring Tunge. För båda områdena hamnar dock Rollsbobestånden som alltför perifera små öar
och Rollsboområdet (planområdet) bedöms därför ha liten betydelse för mindre hackspett.
Planförslag

Hela skogsbeståndet i delområde 3 kan försvinna.
Delområde 4: Bergkulle med öppen mark
Förutsättningar

Naturvärdesklass 4: Visst naturvärde
Område med berg i dagen samt öppnare gräsmark på en höjd inne i sumpskogsområdet
mellan idrottsanläggningen och Marstrandsvägen. Här och där finns ängsfragment med
torrängsarter som ängshavre och stagg. I området växer spridda träd såsom björk, ek, rönn,
asp samt tall. Även en del större enar och buskage av viden.
Värden: Mosaiken med hällar och gräsytor i detta område skapar gynnsamma livsmiljöer för
många arter. Att arter så som ängshavre hittats kan visa på att området tidigare varit präglat av
bete och att fler missgynnade ängs- eller betesmarksväxter kan förväntas.
Planförslag

Hela bergkullen kan försvinna.
Biotopskydd och värdeelement
Under denna rubrik redovisas dels stenmurar i öppet landskap och dels döda träd.
Förutsättningar

I området hittades två stenmurar i öppet landskap. Stenmurar tillför alltid viktiga strukturer
för växter och djur i landskapet, bland annat genom att de kan fungera som husrum och
övervintringsplatser för bland annat smådäggdjur, grod- och kräldjur. Dessutom har de
historiska och estetiska värden, framförallt i öppna kulturlandskap. Av dessa skäl är stenmurar
över eller utmed jordbruksmark skyddade av det generella biotopskyddet.
Den ena stenmuren ligger i den sydligare delen och gränsar mot åkern. Denna är nästan helt
övervuxen och delvis svår att följa men är biotopskyddad då den ligger i åkermark. Den andra
stenmuren, som ligger i den norra delen mellan fotbollsplanerna, är i relativt gott skick och
endast övervuxen av videbestånd (Salix sp.) i den nordligaste delen. Den har inget formellt
biotopskydd då markanvändningen nu är ändrad från jordbruk till idrott och rekreation. Båda
stenmurarna har naturvärden och därför markerats särskilt i karta Naturvärden.
I övrigt finns en del döda träd i området, men inga av dem bedömdes vara i den storleken att
de bör markeras som värdeelement. Det hindrar inte att de har ett visst naturvärde som kan tas
hänsyn till som generell naturvårdshänsyn.
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Planförslag

Den stenmur som är skyddad av det generella biotopskyddet ligger utanför planområdet. Den
norra stenmuren kommer att försvinna.
7.4

Geotekniska förhållanden

Förutsättningar

En geoteknisk utredning har genomförts av Norconsult AB, daterad 2015-10-12, utredningen
bifogas handlingarna vid utskick. Djupet till fast botten varierar mellan 0 och ca 30 m. Djupet
till fast botten är störst i den centrala delen av området vid befintliga fotbollsplaner.
Jordlagren, under ca 0,3 m vegetationsjord, utgörs huvudsakligen av: organisk jord (lokalt
förekommande), torrskorpelera, lera och friktionsjord på berg.
Planförslag

Stabiliteten inom planområdet är tillfredsställande för föreslagen exploatering enligt antagna
förutsättningar.
Bergras och blocknedfall
Förutsättningar

Enligt PM för blockutfall och radonrisk, bilaga C i den tillhörande geotekniska utredningen
behövde 8 områden tas i beaktning vid närliggande markarbeten. Då planområdet sedan
utredningen togs fram har minskat till ytan anses endast 2 områden (benämnda Lokal 7 och 8
i utredningen) beröras av denna detaljplan.
Planförslag

Lokal 7 och 8 (de lokaler som kan beröras av planförslaget) anses vara stabila vilket innebär
att de inte anses utgöra någon fara.
Grundläggning
Byggnader
Planförslag

Samtliga byggnader ska grundläggas med pålar pga varierande djup till fast botten/berg samt
lerans sättningskänslighet. I dagvattenutredningen anges att byggnadstekniska åtgärder som
medför permanent grundvattensänkning inte bör utföras, för att minska risken för sättningar
för marken intill pålgrundlagda byggnader. Eftersom djupet till fast botten/berg varierar skall
risken för differenssättningar beaktas vid detaljprojektering.
Tillfartsvägar och parkeringsytor
Planförslag

Nivåsättning av tillfartsvägar och parkeringsytor bör anpassas till befintlig marknivå för att
minimera risken för sättningar. All organisk jord, torv och gyttja, bör grävas ur innan
grundläggningsarbeten påbörjas.

24

Planbeskrivning - Granskningshandling 2017-05-24

Markplanering
Planförslag

Med hänsyn till lerans varierande sättningsegenskaper inom planområdet begränsas
uppfyllnader till maximalt 10 kPa, d.v.s. 0,5 m ifrån befintlig markyta. Inom områden där
organisk jord förekommer (torv och gyttja) bör dessa grävas ur innan grundläggningsarbeten
påbörjas. Avschaktning inom planområdet begränsas till 0,5 m från befintlig markyta med
hänsyn till jordlagrens sammansättning och bärighetsegenskaper. Avschaktningar större än
0,5 m skall föregås av en geoteknisk utredning.
Anslutande ledningar till byggnader som ska pålgrundläggas utförs med flexibla inkopplingar
för att förhindra ledningsbrott vid eventuella marksättningar. Vid entréer och liknande kan
någon form av grundförstärkning erfordras för att minimera differenssättningar.

Förorenad mark
Förutättningar/Planförslag

Bedömningen är att det inte föreligger någon risk för att marken är förorenad. Området har
tidigare varit en vattentäkt och troligtvis har därför ingen verksamhet som skulle kunna
förorenat marken ägt rum inom planområdet.
Radon
Förutsättningar

Enligt den geotekniska utredningen bedöms området kunna klassas som låg-, på gränsen till
normalradonmark.
Planförslag

För lågradonmark behöver inga åtgärder normalt göras, men generellt rekommenderas att
byggnader, där människor kommer att uppehålla sig under längre perioder, dimensioneras för
normalradonmark. Detta innebär att bottenplattan skall utformas så att inga uppenbara
otätheter uppstår. Rörgenomföringar och fogar skall tätas. För att ovanstående skall gälla
krävs att tillkommande fyllnadsmassor har samma lågstrålande egenskaper som marken. Om
byggnader av kontorstyp, där människor vistas under längre tid, planeras, rekommenderas en
verifierande radonmätning på platsen för byggnaden.
7.5

Fornlämningar

Förutsättningar

Under april 2016 genomförde Bohusläns museum en arkeologisk utredning i planområdet.
Vid utredningen framkom att det finns ett område med boplatslämningar i planområdet. Se
karta arkeologisk utredning.
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Karta Arkeologisk utredning. Utsnitt ur karta i ”FMIS-anmälan av resultat från arkeologisk
utredning”, Bohusläns museum, 2016-04-21.
Den upptäckta boplatsen återfinns inom det område som utgör planens byggrätt. Eftersom kommunen
bedömer att det inte finns möjligheter att undvika intrång i fornlämningen vid genomförande av
detaljplanen fattade länsstyrelsen beslut om att en arkeologisk förundersökning skulle genomföras.
Den arkeologiska förundersökningen utfördes mars-april 2017. Resultatet av denna visar att fornlämningen utgörs av ett innehållsmässigt rikt grav- och boplatsområde som beskrivs som ett så kallat
stenklätt berg. Sammantaget grävdes 14 förundersökningsschakt där man observerade 60 arkeologiska
objekt i form av gropar, sotfläckar, stolphål, rännor, härdar och lager. I övrigt dokumenterades även
fyra stensättningar, en domarring och ytterligare fyra stenkonstruktioner som tolkas som gravar.
Fyndmaterialet utgjordes av flinta, keramik och kvarts.
Resultatet av förundersökningen är vidare att fornlämningen är avgränsad och att utbred-ningen
omfattar ett 120x50 meter stort område vilket motsvarar ca 3800 kvadratmeter.
Fornlämningen bedöms utifrån redovisningen ha ett högt antikvariskt värde och ha hög vetenskaplig
kunskapspotential. Kring fornlämningen hör ett skyddsområde enligt 2 kap. 2 § kulturmiljölagen
(KML). Detta område har samma lagskydd som fornlämningen.
Den planerade exploateringen innebär ingrepp i fornlämning, vilket kräver Länsstyrelsens tillstånd
enligt 2 kap. 12 § KML. Med hänsyn till fornlämningens art och betydelse bedömer Länsstyrelsen att
ett sådant tillstånd kommer att förenas med villkor om arkeologisk under-sökning. Enligt 2 kap. 14 §
KML är det den som utför arbetsföretaget som ska svara för kostnaden för sådan undersökning. Det
grundläggande syftet med Kulturmiljölagen är emellertid att fornlämningar ska bevaras. Exploatören
bör därför ta kontakt med Länsstyrelsen för att redovisa om det finns alternativen som medger ett
bevarande av den aktuella fornlämningen, alternativt skälen till varför det inte anses vara möjligt.
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Karta Arkeologisk förundersökning. Kartan, som är daterad 2017-04-21, ingår i FMIS-anmälan om
arkeologisk förundersökning.
Planförslag

Vid en exploatering blir det förmodligen svårt att spara något av fornlämningen. Efter samråd
med länsstyrelsen avgörs om det kommer att krävas en slutundersökning.
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7.6

Bebyggelseområden

Befintlig bebyggelse
Förutsättningar

Väster om planområdet finns ett bostadsområde som består av friliggande villor i 1-2
våningar, se bilder nedan. Norr om planområdet ligger Rollsbos verksamhetsområde med
varierande bebyggelse. I anslutning till fotbollsplanerna finns även antal mindre byggnader
som fungerar som omklädningsrum, förråd och klubblokal.

Villor på Lagvägen, sydväst om planområdet.

Byggnaderna vid fotbollsplanerna.

Planförslag

Inga befintliga byggnader berörs.
Ny bebyggelse
Användning och mått
Planförslag

Byggnad för besöksändamål uppförs inom det område som är betecknat R1. Byggnadens
utformning regleras genom en högsta byggnadshöjd om 17 meter, en nockhöjd om 24 meter
samt en största byggnadsarea om 20 000 m2.

Användningen R1 innebär idrotts- och
sportanläggning, kulturella verksamheter samt
idrottsanknuten skolverksamhet. Den eller de
byggnader som byggrätten möjliggör benämns i
denna planhandling ”besöksanläggningen”.
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De reglerande måtten har valts med utgångspunkten att möjliggöra uppförande av en byggnad
som rymmer tre delar: en bandyhall med plats för 1500 åskådare, en ishockeyhall med plats
för 1500 åskådare samt en entrédel som ansluter till de två ishallarna.
Byggrättens minsta avstånd till Marstrandsvägens vägkant är 30 meter. Detta är det minimiavstånd som väghållaren Trafikverket anger med hänsyn till farligt-gods-olyckor. I övrigt
kantas kvartersmarken med besöksanläggning av ett tre meter brett område där byggnader ej
får uppföras.
En byggrätt för ett 4 meter högt parkeringshus (parkering i markplan och på taket) finns på
den nordvästra p-ytan.
Gestaltning
Planförslag

En av anledningarna till val av lokalisering av besöksanläggningen längs Marstrandsvägen
(väg 168) är att man vill att denna byggnad ska exponeras, ”visas upp för omvärlden”. Därför
är det viktigt att byggnaden ges god gestaltning.
Att byggnaden blir väl exponerad och att synintrycket av byggnaden blir positivt är särskilt
viktigt från vissa utblickspunkter. Under rubriken Landskapsbild pekas två områden
(vägsträckor) ut varifrån kvaliteten på utblickar är särskilt viktig. Perspektiv från dessa två
platser redovisas i perspektiv 1 och 2 nedan.
Andra områden varifrån det är relevant att beakta utblickar mot besöksanläggningen är
fotbollsplanerna samt det område längs Enekullsvägen, på andra sidan väg 168, där det
planeras för uppförande av flerbostadshus.
Bestämmelse gällande utformning säger
”Byggnad som är mer än 125 meter ska utformas så att det uppfattas som att
byggnaden består av två eller flera volymer, oavsett tid på dygnet. Byggnaden och
dess olika volymer, ska gestaltningsmässigt uppfattas som en helhet. Huvudentré ska
vara tydligt markerad.”
Syftet med bestämmelsen att byggnaden ska utformas så att det uppfattas att den utgörs av
flera volymer är att bryta ner skalan på ett byggnadskomplex som är stort nog att rymma en
bandyhall och en ishockeyhall och göra anblicken av byggnaden/byggnaderna mer spännande
jämfört med om delarna skulle sammankopplas och förses med en gemensam fasad som i plan
följer en rät linje.
Att poängtera att de olika byggnadsvolymerna ska uppfattas som en helhet är en bestämmelse
som bl a har till syfte att förhindra att exempelvis en ”teknikbod” som kopplas samman med
arenan uppfattas som ett ”påhäng” och inte en integrerad del av arenan. En ”teknikbod” som
kopplas samman med arenan kan bli aktuell för att skapa en plats för smältgrop för de stora
mängder snö-is-blandning som konstfrusna isar genererar.
För att ytterligare motverka att ett storskaligt byggnadsverk upplevs som monotont är det
önskvärt att på flera sätt hitta en gestaltning som bryter ner skalan. Det kan exempelvis göras
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med förskjutningar i fasad, ett varierat fasadmaterialval, tydliga entréer, val av
fönstersättning, inglasade partier samt en genomtänkt utemiljö.
På illustrationskartan och på perspektiv 1 och 2 visas en möjlig lokalisering och utformning
med en byggnad bestående av en bandyhall, en ishockeyhall och ett mellanliggande, inglasat
entréparti och där de tre ihopkopplade byggnadsdelarna sammankopplats i krökt vinkel och i
något förskjutna lägen. Detta är ett exempel på utformning som följer utformningsbestämmelsen.

Perspektiv 1. Möjlig utformning av besöksanläggningen. Utblick från Marstrandsvägen vid färd från
Kungälv på väg mot Ytterby.

Upplevelsens kvalitet från den punkt som visas på Perspektiv 1 är mycket viktig för
uppfattningen av anläggningen och anläggningens renommé. Utblickspunktens läge framgår
på ”Karta Möjliggörande av utblickar” i avsnitt 7.2 Landskapsbild.
Det är mycket viktigt att undvika att den långsida som vetter mot väg 168 får karaktär av
baksida. Det gäller både vid gestaltning av byggnaden och vid drift. Om det blir aktuellt att
koppla samman en ”teknikbod” för snösmältning med arenan på denna sida av arenan är det
viktigt att denna påbyggnad integreras gestaltningsmässigt med arenan.
Det är också mot denna utblickspunkt som det kan finnas en önskan att exponera en eller flera
skyltar. Skylt kan vara permanent eller bildväxlande (elektronisk eller enklare av typen
annonstavla). Skyltars placering kan vara på fasad (t ex arenans namn) eller på marken
framför anläggningen, mer eller mindre nära vägen. Det kan handla om att annonsera
kommande arrangemang, matcher el dyl i anläggningen. Det finns en kommunal skyltpolicy
som ska användas i bygglovsskedet. Arenan är dock ett så speciellt och betydelsefullt fall att
skyltfrågan kommer att kräva extra stor eftertanke och omsorg.
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Perspektiv 2. Möjlig utformning av besöksanläggningen. Utblick från Ytternvägens norra del.
Huvudentrén i Ytternvägens förlängning, mitt i blickfånget.

Frågan om skyltar kan också bli aktuell på entrésidan, se perspektiv 2.
Byggnadens tak är mycket stort. Det är i detta skede oklart i vilken utsträckning taket
exponeras mot omgivningen. Möjligen är det främst mot de planerade flerbostadshusen längs
Enekullsvägen som taket kommer att exponeras. Om byggnaderna ges gröna tak är det
positivt ur estetisk synvinkel men det finns andra sätt att måna om takets utseende. Om
solceller placeras på taket upplevs det i allmänhet som positivt även om det kanske inte blir så
estetiskt tilltalande.
Om parkeringshuset uppförs innebär det att utblickar från Truckgatan och ut mot Ytterns IP
och besöksanläggningen, till stora delar skärmas av.
Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Förutsättningar

Planområdet är beläget i direkt anslutning till verksamhetsområdet Rollsbo som huserar ett
flertal arbetsplatser.
Planförslag

Besöksanläggningar av detta slag innebär ett tillskott av ett fåtal arbetstillfällen.
Kommersiell och offentlig service
Förutsättningar

I Ytterby och Komarken finns apotek och bensinstation. I Komarken finns en mindre
servicebutik medan det i Ytterby finns en större matvaruhandel, Citygross, m m. I Rollsbo
finns lunchrestauranger samt träningslokaler med gym. Inom ett avstånd om ca 1 km från
planområdet återfinns i öst Nordmannatorget med skola, vårdcentral och fritidslokaler. I
Ytterby finns skola, äldreomsorg, vårdcentral och familjecentral samt en återvinningsstation.
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Planförslag

Planförslaget kan medföra ett visst serviceutbud i form av café och liknande. Idrottsanknuten
skolverksamhet möjliggörs också.
Tillgänglighet
Planförslag

Tillgängligheten såväl till och från, som inom området ska hålla en hög nivå och uppnås
genom bland annat tydliga fysiska och visuella kopplingar mellan olika delar, omsorgsfullt
behandlande av nivåskillnader, olika markbeläggningar och anpassningar av parkeringar,
entréer etc.
Möjligheterna att skapa god tillgänglighet är goda då planområdets nivåskillnader är relativt
små.
Som en del i ökad tillgänglighet och trygghet rekommenderas att, på gång- och cykelbanor
utanför planområdet, tillföra kompletterande belysning. Det gäller Rollsbokrysset, korsningen
Rollsbovägen-Truckgatan, längs Rollsbovägen mellan Marstrandsvägen och Truckgatan samt
längs föreslagen ny GC-väg längs Truckgatans södra sida från Ytternvägen och Rollsbovägen.
7.7

Friytor

Naturområden, lek och rekreation
Förutsättningar

Ytterns IP består av ett antal fotbollsplaner (gräs och konstgräs) och ytterligare gräsytor som
används för fotbollsträning (området längs Truckgatan). Gräsytorna och delar av en gräsfotbollsplan ligger inom planområdet. Det finns naturområden i och intill planområdet. Väster
om fotbollsplanerna finns ett närströvområde med motionsspår.
Planförslaget

Träningsgräsytorna längs Truckgatan försvinner och delar av en gräsfotbollsplan. Det innebär
att den sammanlagda arealen fotbollsplaner/träningsytor minskar och det krävs en omdisponering av fotbollsplanerna.
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Konstgräsplanen. Vy
mot öster. Björkskogen
till höger är den skog
som växer i området
med byggrätt.

7.8

Gator och trafik

Trafik
ÅF har tagit fram en trafikutredning, daterad april 2016, för att utreda kapaciteten på gator
inom detaljplaneområdet och anslutningsvägar i planområdets närhet. Trafikutredningen
består av en rapport benämnd Vägutredning med två tillhörande kartbilagor benämnda
Alternativ Minimistandard resp Alternativ God standard, samt ett tekniskt PM med en kapacitetsutredning. Utgångspunkt vid framtagandet av trafikutredningen har varit en arena för
bandy resp ishockey men siffrorna bedöms kunna gälla även för andra besöksanläggningar.
Vissa av de åtgärder som trafikutredningen rekommenderar ligger utanför planområdet.
Förutsättningar

Marstrandsvägen är idag hårt belastad under högtrafik, kapacitetsutnyttjandet under
eftermiddagen närmar sig 90 % i korsningen med Rollsbovägen, sammanvävningen till ett
körfält efter korsningen (mot sydost) ligger ännu högre i utnyttjandegrad. De senaste tio åren
har vägen inte haft någon biltrafiktillväxt. Med nuvarande utformning är det tveksamt om
vägen rent praktiskt kan hantera mer trafik. Detta innebär t.ex. en begränsning för en ökad
exploatering av centrala Ytterby. Planer finns att ge väg 168 en ny sträckning mellan E6 och
en punkt på väg 168 strax väster om Ytterby. Planerna har tidigare varit att den nya
sträckningen skulle utgå från ett nytt trafikmot vid Grokareby men kalkylerade höga
kostnader gör att man tittar efter alternativ sträckning. En sådan avlastning av nuvarande
Marstrandsvägen på sträckan förbi Rollsbo och genom Ytterby, skulle innebära marginaler för
en trafiktillväxt baserad på demografiska trender och kommunens planer för Rollsbo och
Ytterby, även inom ramen för nuvarande trafiknivåer, på ca 20-25 års sikt.
Planförslag

Skattningar av biltrafikalstring från den planerade arenan ger ett vardagstillskott av storleksordningen 400 fordon. Under eftermiddagens maxtimme (när träning o.d. drar igång) kanske
60-80 fler fordon. Om hälften belastar norrut längs Rollsbovägen, hälften söderut innebär
detta ett trafiktillskott under högtrafik i vägsystemet som ligger väl inom den dagliga
variationen och därmed rimligen kan hanteras med nuvarande utformning, i t ex korsningar.
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Gång och cykel
Förutsättningar

Gång- och cykelvägar som leder till planområdet redovisas på översiktskartan i avsnitt 7.1
Geografi. Från centrala, södra och västra Kungälv kan man komma till planområdet via
Ytterbystigen-Kungälvsvägen-Rollsbokrysset. Från norra Kungälv och Rollsbo når man
området via Rollsbovägen. Från Ytterby kommer man via Lagvägen, från nordligaste Ytterby
(Åldermansvägen, Länsmansvägen) och västra Rollsbo kan man nå planområdet via
Truckgatan och från Enekullen kommer man via Enekullsvägen-Rollsbokrysset.
Marstrandsvägen utgör en barriär för att nå planområdet. Personer som befinner sig på andra
sidan Marstrandsvägen är hänvisade till att korsa Marstrandsvägen via Rollsbokrysset.
Närmsta alternativa korsningspunkt är Ytterbykrysset (cirkulationen MarstrandsvägenTorsbyvägen), 1,4 km från Rollsbokrysset. Det är dock i princip bara boende i Enekullen och
de som ska bo i de flerbostadshus som planeras mittemot arenan, som är utsatta för denna
barriärverkan.
De två största flödena av gående och cyklister till planområdet bedöms komma från Kungälvshållet via Rollsbokrysset samt från Ytterby via Ytterbykrysset-Lagvägen. För gående och
cyklister som ska ta sig från centrala/södra/västra Kungälv till Ytterby finns det, från en punkt
vid Kungälvsvägens västra ände (drygt hundra meter söder om Rollsbokrysset) ett nordligt
och ett sydligt stråk att välja på för att ta sig till Ytterby. Det norra stråket går via planområdet, Lagvägen och Ytterbykrysset och det södra stråket går söder om Marstrandsvägen. Delar
av det norra stråket går genom obebyggda delar (dvs planområdet) medan en ännu längre
sträcka av det södra stråket går genom obebyggda delar. Att dessa stråk går genom obebyggda
delar bedöms bidra till att vissa personer kan uppleva otrygghet och därför avstår från att gå
eller cykla mellan Kungälv och Ytterby.
För att idag ta sig till planområdet från Kungälv via Rollsbokrysset eller från Ytterby via
Ytterbykrysset finns inga gena alternativ utan man måste gå eller cykla i blandtrafik. På vägen
från Kungälv via Ytterbystigen och Rollsbokrysset förekommer blandtrafik i cirka 250 m på
Kungälvsvägen. Kungälvsvägens karaktär är en kort, mindre villagata och är ett reglerat gångfartsområde vilket medför att sträckan upplevs som förhållandevis trygg för blandtrafik. Från
Komarken (Kongahällagatan) tar man sig till Rollsbokrysset via Gamla Kungälvsvägen som
är en villagata som för bilar är återvändsgata. På sträckan mellan Ytterbykrysset och planområdet via Lagvägen förekommer ingen trafikseparering.
Planförslag

Befintlig cykelväg mellan Marstrandsvägen och Ytternvägen får i sin västra del en ny, något
nordligare, sträckning för att ge plats åt besöksanläggningen. I nord-sydlig riktning föreslås en
helt ny dragning av gång- och cykelvägen längs med lokalgatan där den ansluter till Truckgatan i norr samt den befintliga gång- och cykelvägen i söder. Utbyggnad av gång- och
cykelvägarna kan ske inom de ytor som är markerade med GC i plankartan.
Genom tillkomsten av besöksanläggningen kommer nästan hela det norra stråket mellan
Kungälvsvägen och Ytterby att gå genom bebyggda områden. Det leder till ökad upplevd
trygghet vilket i sin tur bedöms leda till att fler väljer att gå/cykla mellan Kungälv och
Ytterby.
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Kollektivtrafik
Förutsättningar

Det finns åtta hållplatslägen i planområdets närhet. Fyra hållplatslägen benämnda
”Rollsbovägen” ligger vid Rollsbokrysset. Två av hållplatslägena ligger längs
Marstrandsvägen och de andra två ligger längs Rollsbovägen. Vidare finns två hållplatslägen
benämnda ”Truckgatan” vid korsningen Truckgatan-Rollsbogatan samt två hållplatslägen
benämnda ”Maskingatan” längs Truckgatan strax norr om planområdet. Närmsta och mest
trafikerade busshållplats är ”Rollsbovägen” längs Marstrandsvägen, 200 meter från
byggrätten för besöksanläggning.
Rollsboområdet trafikeras idag väsentligen av tre busslinjer, alla tre med förbindelse till
Kungälvs centrum och Ytterby station: Grön express, linje 1 och linje 2. ”Grön Express” och
linje ”1” ger tillsammans drygt 110 avgångar i vardera riktningen ett vardagsdygn vid
hållplats ”Rollsbovägen” (maxtimmen ca 7 avgångar/riktning). Inkluderas linje ”2” erhålls ca
130 avgångar under vardagsdygnet (maxtimmen ca 9 avgångar/riktning). Helgdygn trafikeras
hållplats ”Rollsbovägen” av ca 70 avgångar i vardera riktningen (ca 4 turer varje timme).
Utöver denna bastrafik trafikeras Rollsbo vardagar av ett antal ”högtrafiklinjer”
(industribussar, tidtabellslagda skolturer etc) med ett begränsat antal turer morgon och
eftermiddag; idag linjerna ”310”, ”311”, ”921”, ”928” samt ”Marstrand Express” – endast
linje ”310” kör in i Rollsbo, övriga angör hållplatsen ”Rollsbovägen” på Marstrandsvägen.
Planförslaget

Hållplatserna är idag förlagda till Marstrandsvägen och Rollsbovägen men på grund av
korsningens utformning så förhindras bussar från Ytterby att stanna på båda dessa. Detta
beror på att hållplatsläget på Marstrandsvägen, i nordostgående riktning, ligger för nära
korsningen och bussarna hinner inte placera sig i vänstersvängfältet som leder in till Rollsbo
efter att de stannat på Marstrandsvägen. Således krävs speciella evenemangsrutter som
antingen lämnar på Rollsbovägen eller på arenaområdet. Förändringar som föreslås är dels en
vändslinga stor nog för buss inom evenemangsområdet men även en nyanläggning av den
nordöstra hållplatsen på Rollsbovägen.
För hållplats Rollsbovägen längs med Marstrandsvägen, ansvarar Trafikverket. Trafikverket
planerar att tillgänglighetsanpassa hållplatsen. Kommunen har som mål att kollektivtrafikanvändningen till arrangemang i den nya besöksanläggningen ska vara hög. Redan vid större
arrangemang och dagens färdsättsval, visar skattningarna, att det, förutom befintlig kollektivtrafik längs Marstrandsvägen med hållplats i nära anslutning till anläggningen, kommer att
krävas förstärkningstrafik; t ex skytteltrafik med Kungälvs Centrum respektive Ytterby
Station. Ökad andel kollektivtrafik kräver således ytterligare insatser.
Gator
Förutsättningar

Biltrafik till Ytterns IP sker via Ytternvägen som är en återvändsgata som ansluter till
Truckgatan.
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Planförslag

I plankartan ges det utrymme för Alternativ God standard medan det i illustrationskartan
illustreras en utformning i enlighet med Alternativ Minimistandard.
I detaljplanen behåller gatan (Ytternvägen) sin anslutningspunkt med Truckgatan men i övrigt
förskjuts gatan upp till 30 meter västerut jämfört med befintlig sträckning. Gatans tvärsnitt i
norr är 10 meter vilket medger två filer för nordgående trafik. Illustrationskartan redovisar
dock ett tvärsnitt som endast rymmer en fil i vardera körriktning. För den södra halvan av
gatan är tvärsnittet 13 meter. Det medger skapande av på- och avstigningsfickor för bussar på
ömse sidor av gatan. Gatan avslutas i söder med en vändplats.
Parkering, varumottagning, utfarter
Förutsättningar

Parkering för besök till Ytterns IP sker idag längs med och längst in på Ytternvägen. Antal
befintliga parkeringar är cirka 110 stycken längst in och ytterligare cirka 50 längs med
Ytternvägen. Utöver parkeringar finns en avlämningsslinga för personbil och minibuss.
Cykelparkering sker idag på ytan nordväst om parkeringen längst in på Ytternvägen. Ytan ger
plats till flertalet cyklar men möjligheterna att låsa fast sin cykel i en pollare är få.
Planförslag

Den beräknade fordonstillströmningen ger underlag för en skattning av behovet av parkeringsplatser vid arenan. Normala vardagar uppskattas behovet av samtidigt tillgängliga
parkeringsplatser till ca 80 platser fördelade ungefär lika mellan arenans tre huvudverksamhetsgrenar. Parkeringen som idag ligger längst in på Ytternvägen kommer enligt
planförslaget flyttas ut mot Truckgatan.
Dimensionerande parkeringsbehov för evenemangshändelser baseras i trafikutredningen på en
omfattning motsvarande ca 550-650 besökande bilar (därtill kommer ca 450-750 besökare
med kollektivtrafik, cykel eller till fots); samtidiga arrangemang kan då i viss mån hanteras –
för de mer sällan förekommande extremsituationerna kan kanske avtal träffas med
närliggande verksamheter som har ledig parkeringskapacitet aktuella tidpunkter. Vid större
tillströmning kan eventuellt behövas någon form av reservering av ett begränsat antal
biluppställningsplatser för träning.
Ytor för anläggning av cykelparkering finns inom planområdet men exakt area och mängd har
ej utretts i trafikutredningen. Under dimensionerande trafikmängd beräknas det i trafikutredningen att 600-800 personer tar sig till området med kollektivtrafik, cykel eller till fots.
Genom att parkeringarna placeras vid infarten till planområdet, innan Ytternvägen når fram
till besöksanläggningen, minimeras konflikterna med gående och cyklande. Konflikterna
mellan oskyddade och skyddade trafikanter, som trots allt kan uppstå, förväntas främst uppstå
på Ytternvägen mellan parkeringsytorna och arenan. I denna konfliktpunkt rekommenderas en
förhöjd yta av samma beläggning som övriga entréytor.
Parkering föreslås till största delen ske i den norra delen av planområdet inom kvartersmarken
som är markerad som P - parkering på plankartan. För parkeringsytan väster om Ytternvägen
finns dessutom möjlighet att uppföra ett parkeringsdäck om behov finns. Förutom de större
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parkeringsområdena föreslås även mindre parkeringsområden inom kvartersmarken där
arenan får uppföras samt slutligen föreslås det ett antal stannfickor längs med gatan som är
markerad som allmän platsmark.
I planens södra del finns det plats för 8 stycken platser för spelarbussar, evenemangsbussar
eller dylikt. Det finns möjlighet att på ytan ha användningsområden utöver bussparkering. Vid
behov kan området inhägnas och anslutningen tillåter att en buss kan stå utanför grinden utan
att hindra tillgång till parkeringarna eller användning av vändslingan. Parkeringar innanför
vändslingan är inte nödvändiga för att hantera besökande publik vid evenemang men kan
regleras efter behov (till exempel personalparkering).
I illustrationskartan illustreras de områden där parkering föreslås. Illustrationskartan visar en
utformning av parkeringar enligt minimistandardalternativet medan plankartan utformas
enligt Alternativ God standard. Ur parkeringssynpunkt är skillnaden mellan alternativen
minimal. Vid Alternativ Minimistandard föreslås ca 760 st parkeringar i den norra delen av
planområdet, dvs där flesta parkeringsplatserna inom planområdet föreslås, och ca tio st färre
parkeringar för God standard. Övriga parkeringsytor är liknande i de båda alternativen.
Nya förutsättningar efter att trafikutredningen utförts
Ny förutsättning efter att trafikutredningen utfördes är att arbete påbörjats med att ta fram
detaljplan för Del av Kastellegården 1:380 på andra sidan väg 168, längs Enekullsvägen.
Inom detta planområde föreslås flerbostadshus med totalt ca 136 lägenheter.
Denna nya förutsättning beräknas inte ge fordonstrafikflöden som påverkar fordonstrafiken
till/från/inom planområdet för multiarenan. Däremot kan det finnas anledning till att studera
gångtrafikkopplingen mellan de nya bostäderna och arenan på andra sidan väg 168. Det kan
finnas viss sannolikhet att personer som bor i de nya bostäderna lockas att ta den närmsta vägen över väg 168 för att nå den nya attraktionen på andra sidan vägen. Att istället ta vägen via
Rollsbokrysset blir betydligt längre. Även boende i det befintliga Enekullen kan lockas att ta
denna genväg till arenan. Skyltad hastighet på väg 168 är idag 70 km/h och gående som korsar vägen på annan plats än signalreglerad korsning är utsätts för stora risker. Detta är en
problematik som inte kan hanteras via någon av de två detaljplanerna. I stället bör denna fråga
hanteras inom ramen för den fördjupade översiktsplan som ska tas fram för Ytterby.

7.9

Störningar

Buller
Förutsättningar

De bostäder som ligger närmast planområdet ligger omedelbart sydväst om planområdet,
längs med Marstrandsvägen. Dessa bedöms inte vara bullerstörda.
Planförslag

Buller från trafik på Marstrandsvägen bedöms inte vara begränsande för utformning i enlighet
med planförslaget. Gällande verksamheten finns det inte några angivna riktlinjer för högsta
bullernivå.
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De största fordonstrafikflödena kommer att äga rum i planområdets norra del där parkeringen
föreslås varför bedömningen görs att det inte uppstår bullernivåer som överskrider uppsatta
riktlinjer. Ambitionen är trafikmiljön utformas för låga fordonshastigheter så att
bullernivåerna kan minskas ytterligare.
Verksamheten i övrigt förväntas inte ge upphov till ljudnivåer som är störande för
omgivningen.
7.10 Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten
En VSD(vatten-, spillvatten- och dagvatten-)-utredning har tagits fram av Norconsult, daterad
2016-03-22. Under denna rubrik och under rubriken Dagvatten ges ett kortfattat referat av
utredningen. För en mer detaljerad information: se den tillhörande utredningen.

Förutsättningar

Överföringsledningar för vatten och spillvatten passerar genom fastigheten.
Planförslag

Överföringsledningarna för vatten och spillvatten behöver flyttas vid byggnation av
besöksanläggningen. På grund av risken för differenssättningar anges i utredningen att
ledningar till byggnader som pålgrundläggs skall utföras med flexibla inkopplingar för att
förhindra ledningsbrott vid eventuella marksättningar.

Dagvatten
Förutsättningar

Dagvatten från omgivande områden leds via bäckar och diken genom planområdet, se
utredningens bilaga 1. Dikena sammanflödar i ett dike som följer Ytternvägen längs
fotbollsplanen.
I planområdets nordöstra delar finns ett område som emellanåt drabbas översvämningar. Det
översvämningsdrabbade området innefattar även ett avsnitt av Marstrandsvägen.
Planförslag

I utredningen är 20-årsregn den dimensionerade mängden som föreslagna dagvattenlösningar
tar höjd för.
Innan avledning till det allmänna ledningsnätet eller recipient ska fördröjning av dagvatten
ske. Större andelen av dagvattnet föreslås fördröjas i en dagvattendamm och resterande i
infiltrationsbäddar (även kallade gröna öar eller raingardens). Även möjligheterna till
fördröjning av dagvatten med hjälp av att besöksanläggningen förses med ett grönt tak
redovisas översiktligt. Då dagvatten från parkeringsytor och gator innehåller föroreningar
föreslås dagvatten från dessa ytor avledas till en dagvattenlösning som inte bara fördröjer
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dagvattnet utan även reducerar föroreningar. Infiltrationsbäddar (raingardens) bedöms således
som en lämplig lösning. Erforderlig volym för fördröjning av 20-årsregnet uppskattas till ca
370 m3 för parkeringsytan i nordväst, respektive 120 m3 för p-ytan i nordost, samt ca 110 m3
för lokalgatan och GC-vägen genom planområdet. Föreslagna dimensioner ger en effektiv
volym om ca 0,42 m3/m2 raingarden.
Resterande hårdgjorda ytor inom planområdet, framförallt takyta, föreslås avvattnas till en
damm belägen söder om besöksanläggningen. Dammen föreslås anläggas i ett område med
torv och lera. Grundvattenytan anges här ligga i markytan. Detta innebär att en lokal
avsänkning av grundvattennivån troligen kommer att uppstå. Eftersom marken består av lera
bedöms dock avsänkningens utbredning sannolikt inte innebära några större problem för
omkringliggande byggnader eftersom strömningshastigheten i lera är mycket liten. Således
krävs sannolikt inte tätning av magasinet. Exakt utformning bör dock studeras noggrannare
vid detaljprojektering och i samråd med geotekniker.
Erforderlig volym för fördröjning av ett 20-årsregn uppskattas till ca 900 m3 med ett utflöde
om 119 l/s. Vattenspegeln vid dimensionerande flöde uppskattas uppta en yta om ca 2000 m2.
För dammen har förutsatts en släntlutning om 1:5 och en lågvattenyta på +7,7 m. Illustrerat
ytbehov förutsätter en damm med en reglerhöjd om ca 0,5 m, till +8,2 m. Dammen kan
utformas som våt eller torr. En våt damm har generellt bättre reningseffekt vilket därför
föreslås. Om utloppet från dammen anläggs dämt erhålls även en naturlig oljeavskiljning i
dammen då oljan stannar på ytan. För att undvika risken för att en våt damm växer igen med
växten bredkaveldun bör generellt det permanenta vattendjupet överstiga 0,7 m, varvid detta
föreslås utgöra minsta vattendjup. Som framgår under rubriken Landskapsbild är det även
nödvändigt att ta hänsyn till närmaste liggande villorna på Lagvägen. Lokalisering av
dammen kan inverka på hur mycket trädbestånd/höga buskage som kan sparas eller etableras i
syfte att visuellt avskärma besöksanläggningen från de närmaste villorna.
Om det är önskvärt att minska dammvolym finns alternativa åtgärder. Så kallade gröna tak
kan anläggas på arenan. Andra åtgärder som kan studeras är makadammagasin eller
dagvattenkasetter. Den volym dagvatten som hanteras vid alternativa åtgärder kan i
motsvarande mängd minska nödvändig kapacitet på dammen.
För att ta höjd för ojämnt fall och därmed en lägre kapacitet i kulverten föreslås en översvämningsyta tillskapas i det översvämningsdrabbade området i norra delen av planområdet, för att
på så vis kunna hantera kraftigare flöden och bättre kontrollera översvämningars utbredning. I
VSD-utredningens Bilaga 2 är ungefärlig utbredning av översvämningsytan illustrerad.
Detaljerad utformning av denna yta får dock studeras i senare skede.
De dagvattenåtgärder som föreslås kan genomföras inom den yta som på plankartan är allmän
platsmark (Gata samt Park) samt inom den kvartersmark för parkering där öppna diken får
utföras. En ny pumpstation möjliggörs i anslutning till det nordöstra parkeringsområdet på en
yta som på plankartan betecknas med E.
Den dagvattenlösning som föreslås innebär att diken behöver omdisponeras samt att nya kan
behöva anläggas. Kommunen gör bedömningen att åtgärderna är av sådan karaktär att de
omfattas av en anmälningsplikt. En anmälan om vattenverksamhet är inlämnad till
länsstyrelsens vattenavdelning 2017-02-24.
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I samband med förprojektering av arenan har frågan om hantering av snö-/isblandning
(”snis”) studerats. Isytorna för hockey resp bandy beräknas generera ca 40 kubikmeter snis
per dag. För att bli av med snisen planeras att anlägga en smältgrop. Ismaskinerna kan inte
köra utomhus eftersom de då skulle dra in grus m m på isarna. Smältgropen behöver alltså
vara inomhus. Sannolikt läge för smältgropen är den sida av byggnaden som vetter mot väg
168. Den smälta snisen genererar i sin tur ca 16 kubikmeter vatten per dag. Detta vatten leds
som dagvatten till dagvattendammen i planområdets södra del. Inga tillsatser tillförs det vatten
som isarna spolas med och därför bedöms att den smälta snisen inte är förorenad.
Brandvatten
Planförslag

Brandvattenförsörjning av området föreslås ske genom konventionellt brandvattensystem med
brandposter. Avstånd mellan brandposter bör normalt inte överstiga 150 m. VSD-utredningen
(2016-03-22) föreslår två nya brandposter längs Ytternvägen.
Det kan tilläggas att en kommuntäckande Brand- och släckvattenplan ska tas fram. Framtagandet av denna planeras ske under 2017.
Värme
Förutsättningar

En fjärrvärmeledning följer den GC-bana som går i Åldermansgatans (Ytterby) förlängning
och sedan korsar Truckgatan. Det innebär att fjärrvärmeledningen ligger 80 meter från
planområdets nordvästra hörn och 350 meter från besöksanläggningens byggrätt.
Planförslag

Om besöksanläggningen innehåller isbanor skapas värme som då kommer att användas för
uppvärmning. Men oavsett om det byggs isbanor eller inte kommer tillgång till ytterligare
värme att behövas. Uppkoppling mot fjärrvärmenätet är lämpligt.
El
Förutsättningar

Elnät finns i närområdet. Nätägare är Kungälvs Energi.
Planförslag

Besöksanläggningens storlek innebär sannolikt behov av en ny transformatorstation. Den kan
antingen byggas inom besöksanläggningsbyggnaden eller som en friliggande byggnad. Kungälvs Energi förespråkar friliggande byggnad, bl a pga frågan om elektromagnetisk strålning.
På plankartan finns ett E-område, avsedd för en friliggande transformatorstation, vid
byggrättens norra kant.
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Avfall
Förutsättningar

Närmsta återvinningscentral ligger på Hollandsgatan i Ytterby, nära Ytterbykrysset. Där kan
de flesta fraktioner avfall lämnas förutom matavfall. Det finns en begränsning av avfallets
volym vid varje lämningstillfälle.
Planförslag

Avfallshantering sker enligt kommunens avfallsplan.

8 ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetiden är 5 år från det planen vinner laga kraft.

9

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

9.1 Miljökonsekvenser - övergripande
Vid utarbetande av denna detaljplan har en lämplighetsprövning utförts enligt 2 kap. plan- och
bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats
mot kommunens översiktsplan i enlighet med 5 § förordningen om hushållning med mark och
vattenområden m m och därvid befunnits förenlig med ÖP.
Kommunen bedömer att redovisad användning kan anses vara den ur allmän synpunkt mest
lämpliga, utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov.
Dikena som genomkorsar planområdet tillhör Kyrkebäckens vattensystem. För Kyrkebäcken
saknas miljökvalitetsnormer, men för Nordre älv som Kyrkebäcken mynnar ut i, finns
miljökvalitetsnormer som gäller ekologisk och kemisk status. Aktuell detaljplan förväntas inte
påverka Kyrkebäckens vattenkvalitet och därmed bedöms inte detaljplanen påverka Nordre
älvs ekologiska eller kemiska status.
9.2 Landskapsbild/Stadsbild
För bilister på väg 168 kommer trafikantupplevelsen att förändras väsentligt. Idag får
trafikanterna en upplevelse av att – som ett kort uppehåll mellan Komarkens och Ytterbys
bebyggelse - passera förbi ett björkdominerat lövskogsparti bakom en bård av våtmarksbuskage. När planen genomförts kommer trafikanterna istället att möta ett markant landmärke
i form av en mycket storskalig byggnad på nära avstånd till vägen. Även cyklister och
fotgängare som tar sig genom Ytternområdet liksom besökare på Ytterns IP kommer att
uppleva en stor förändring. De förändringar som fotgängare, cyklister och bilister upplever är
i linje med kommunens målsättning för Kungälv-Ytterbys utveckling, nämligen att de två
orterna ska upplevas som ett sammanhängande samhälle. Att detta sker med hjälp av en mer
eller mindre spektakulär storskalig evenemangsbyggnad bör från denna synvinkel vara
positivt. Men hur totalintrycket blir beror till stor del på byggnadens och anslutande marks
gestaltning.
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Norr om planområdet ligger Rollsbo verksamhetsområde. Karaktären på Rollsbos stadsbild
bedöms inte förändras nämnvärt. Att storskaliga gräsytor byts ut mot parkeringsytor är en
smula negativt men tillför inte en ny karaktär till området eftersom liknande parkeringsytor
finns på nära håll i området. Om det byggs ett parkeringshus längs Truckgatan blir påverkan
större för personer som rör sig längs Truckgatan, inte minst kommer sikten att skymmas mot
Ytterns IP och besöksanläggningen. Att besöksanläggningen är storskalig stämmer överens
med verksamhetsområdets karaktär.
Boende i bostadsområdet väster om planområdet är idag visuellt avskärmade från planområdet genom trädbestånd och höga buskage. Möjligtvis kan övre delar av besöksanläggningen komma att synas något från Lagvägens norra ände, delvis beroende på vilken
vegetation som sparas eller etableras i detaljplanens parkområde omedelbart norr om
Lagvägens vändplats.
9.3 Naturmiljö
Som framgår under ”Förutsättningar och förändringar: Natur” har en naturvärdesinventering
utförts där ett antal områden pekats ut och värderats i en fyrgradig skala.
Ett par stycken områden av naturvärdesklass 4, bl a en lövsumpskog, kommer att påverkas eller helt försvinna. Ett område av naturvärdesklass 3 (Bergbrant med ekskog) kan komma att
påverkas negativt i en del medan en annan del kan, genom röjning, påverkas positivt. Försvinnandet av naturvärdesobjekt är negativ men konsekvensen för naturmiljön bedöms vara liten.
Stora delar av dikena i planområdet, som alltså ingår i Kyrkebäckens vattensystem, utgör ett
av naturvärdesinventeringens klass 4-områden och i vissa dikesavsnitt har grodrom påträffats.
Merparten av dessa diken kommer att grävas om men den övervägande delen av identifierade
grodleksområden kommer inte att grävas om. Sammantaget minskar inte arealen diken med
lugnt/stillastående vatten. Därtill tillkommer en fördröjningsdamm. Möjligheten för groddjur
att fortplanta sig i området bedöms därmed inte minska.
Restriktioner vid anläggningsarbeten och andra åtgärder behövs för att minimera påverkan på
Kyrkebäcken nedströms planområdet där havsöring har noterats.
9.4 Friluftsliv och rekreation
Den sammanlagda arealen fotbollsplaner/träningsytor minskar och, utanför planområdet,
krävs det en omdisponering av fotbollsplanerna. Om besöksanläggningen tar form av en
bandyhall och en ishockeyhall eller andra typer av idrottsanläggningar ger detta ett tillskott till
möjligheten att utöva idrott i trakten.
9.5 Fornlämningar
Den arkeologiska förundersökning som utförts med anledning av detaljplanearbetet, har
identifierat en boplats från stenålder/metalltid kring den lilla bergknallen i sumpskogen.
Denna fornlämning kommer sannolikt att behöva slutundersökas och därefter tas bort för att
planens förslag ska kunna genomföras.
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9.6 Luft
En utbyggnad enligt detaljplanen medför en ökning av biltrafik lokalt. Men väl lokaliserade
hållplatser och utbyggt gång- och cykelvägnät skapar förutsättningar för kollektivtrafikresande samt gång- och cykeltransporter. Om hållplatsen vid Rollsbokrysset även utrustas
med ståyta, är handikappanpassad, får belysning, eventuellt cykelparkering och ett
väderskydd skapar det ytterligare förutsättningar för luftkvaliteten inte ska påverkas negativt.
Om en utbyggnad av enligt detaljplanen medför en ökning av biltrafik totalt sett, och därmed
medföra en ökning av koldioxidutsläpp, är svårt att förutse.
9.7 Ekonomi
Genomförandet av detaljplanen kommer generera kostnader:


För kommunen:
- Utbyggnad av VA-ledningar och upprättande av förbindelsepunkt, vilket
finansieras av anslutningsavgift. Utbyggnad av allmän plats i form av gata,
park samt gång- och cykelväg inom planområdet.
- Ev. flytt av befintliga ledningar, t.ex. starkströmsledning.
- Trafikåtgärder utanför planområdet, till följd av exploateringen.



För fastighetsägaren:
- Samtliga åtgärder inom kvartersmark, såsom uppförande av byggnader och
anläggningar.
- Ev. kostnader för fastighetsbildning och bildande av
gemensamhetsanläggningar.
- Anslutningsavgift för upprättande av förbindelsepunkt för VA samt
anläggande och underhåll av dagvattenlösningar inom kvartersmarken.
- Anslutningsavgifter för el-, tele- och bredbandsnät.

9.8 Sociala frågor
Besöksanläggningen ska utöver själva idrottsanläggningen även innehålla kafé och vistelseytor samt kunna husera andra verksamheter som mässor, utställningar och dylikt. Ambitionen
är att arenan genom en sådan utformning ska kunna fungera som mötesplats och på så vis
bidra till en ökad tillgänglighet till fritidsaktiviteter och sociala mötesplatser för främst unga
men även för andra inom kommunen.
Anläggningens placering mellan Kungälv och Ytterby är strategiskt betydelsefull och kan på
sikt bidra till en sammanhängande bebyggelse mellan tätorterna och även bidra till en ökad
social interaktion dem emellan.
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10 GENOMFÖRANDE
Genomförandendedelen har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Denna beskrivning tar upp principiell
ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av aktuell detaljplan.
Genomförandedelen är inte juridiskt bindande.
10.1 Organisatoriska frågor
Tidplan
Granskning
Antagande

2:a kvartalet 2017
3:e kvartalet 2017

Om planen inte överklagas vinner den laga kraft tre veckor efter antagandebeslutet
tillkännagivits på kommunens anslagstavla.
Genomförandetid
Enligt plan- och bygglagen skall detaljplaner förses med en genomförandetid på minst fem år
och högst femton år. Vald genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet.
Inom genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få
bygga i enlighet med detaljplanen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren inte
längre garanterad byggrätt. Detaljplanen fortsätter att gälla även efter genomförandtidens
utgång men kan då lättare ändras om ett sådant behov uppkommer.
Genomförandetiden för detaljplanen är satt till fem år.
Huvudmannaskap
Detaljplanen anger vad som är allmän plats och vad som är kvartersmark. Kommunen är
huvudman för allmän plats.
Med huvudmannaskapet har kommunen rätt men också skyldighet, om fastighetsägaren begär
det, att lösa in privatägd allmän platsmark. Huvudmannaskapet innebär också att kommunen
före genomförandetidens utgång skall ha upplåtit de allmänna platserna till allmänt nyttjande.
Ansvar för anläggningar
Allmän plats
Kungälvs kommun ansvarar för iordningställande samt framtida drift och underhåll av allmän
platsmark.
Kvartersmark
Fastighetsägaren ansvarar för samtliga åtgärder inom kvartersmark när det gäller utförande
och kostnader samt framtida drift och underhåll.
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Tekniska anläggningar
Anläggning av media följer i stort utbyggnaden av infrastrukturen för projektet.
Kungälvs kommun ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av allmänna vatten-,
spillvatten- och dagvattenledningar och pumpstationer.
Kungälvs energi ansvarar för genomförande och skötsel av elanläggningar.
Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av privata vatten-, spillvattenoch dagvattenledningar inom kvartersmark.
Ledningsägaren ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av tele- och bredbandsnät.
Fastighetsägarna bekostar ev. flytt av befintliga ledningar och markförläggning av
luftledningar.
Kommunen ansvarar för utbyggnad och skötsel av vägar på allmän plats inom planområdet.
Kommunen ansvarar för utbyggnad av VA inom planområdet.
El-leverantören ansvarar för anläggande och skötsel av elanläggning.
Telia Sonera ansvarar för anläggande och skötsel av tele-anläggning
Avtal och överenskommelser
Avtal ska tecknas mellan fastighetsägaren och respektive nätägare för att reglera ev.
utbyggnad av elanläggningar samt tele- och bredbandsnät.
Avtal avseende omläggning av ledningar ska tecknas mellan ledningsägaren och
fastighetsägaren.
Avtal ska tecknas mellan fastighetsägaren och kommunen gällande hantering av dagvatten
från kvartersmark.
Ansvariga myndigheter/upplysningar
Bygglov söks hos Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun. Ansökan om
fastighetsbildning, anläggningsförrättning m.m. söks hos Lantmäteriet, Göteborg.
Markförvärv
Kommunen kommer att förvärva del av Rollsbo 1:32. Fastigheten Rollsbo 1:32 ingår i ett
markbyte mellan kommunen och BOKAB enligt KS beslut § 255/2012.
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10.2 Fastighetsrättsliga frågor
Markägare
Kommunen äger fastigheterna Kastellegården 1:22 och 1:23. Bohusläns kommunala
exploaterings AB äger Rollsbo 1:32. Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till
detaljplanen hörande fastighetsförteckningen.
Erforderlig fastighetsbildning
Den mark som utgör kvartersmark för Idrottsändamål ska bilda en fastighet.
Den mark som utgör allmän plats i detaljplanen ska regleras till Kastellegården 1:22.
Fastighetsägaren ansöker om fastighetsbildning och bekostar densamma.
Gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggning för parkering kan bildas på kvartersmark med parkeringsändamål.
Fastighetsägaren ansöker om fastighetsbildningen och bekostar densamma.
Servitut
Servitut eller ledningsrätt ska bildas för pumpstation inom område E i detaljplanen.
Fastighetsägaren ansöker om fastighetsbildning och bekostar densamma.
Ledningsrätt
Ledningsrätt ska bildas för allmänna VA-ledningar inom kvartersmark.
Ledningsrätt eller servitut ska bildas för pumpstation inom område E i detaljplanen.
Ledningsrätt ska bildas för allmänna el-ledningar inom kvartersmark.
Ledningshavaren ansöker om ledningsrätt och bekostar densamma.
10.3 Ekonomiska frågor
Detaljplaneekonomi
Kungälvs kommun bekostar framtagandet av detaljplanen.
Exploateringskostnader och ekonomisk helhetsbedömning
Fastighetsägaren bekostar utbyggnad, drift och underhåll av privata vatten-, spillvatten- och
dagvattenledningar.
Fastighetsägarna bekostar ev. flytt av befintliga ledningar och markförläggning av
luftledningar.
Fastighetsägaren bekostar all utbyggnad och alla åtgärder på kvartersmark. Förutom det får
fastighetsägaren kostnader för markförvärv.
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Fastighetsägaren ska betala anläggningsavgift för vatten och avlopp enligt vid varje tillfälle
gällande taxa. Debitering sker när förbindelsepunkt upprättas och är meddelad.
Fastighetsägaren ska betala lantmäterikostnader som rör kvartersmarken.
Framtida driftskostnader
Kommunen som huvudman för allmän plats kommer att få en ökad kostnad för drift och
underhåll av gator, park samt gång- och cykelbana inom allmän plats. Detta behöver beaktas i
kommande budgetarbete.
Fastighetsägaren kommer att ansvara och bekosta drift och underhåll av anläggningar inom
kvartersmark.
Kommunen har drift- och underhållsansvar för allmänna vatten-, spillvatten- och
dagvattenledningar på kvartersmark.
Ledningsägaren ansvarar för drift och underhåll av sina ledningar.
10.4 Tekniska frågor
Tekniska undersökningar
Under planarbetet har ett antal tekniska utredningar genomförts.
 Geotekniska undersökningar
 VSD-utredning (vatten, spillvatten och dagvatten)
 Trafikutredning
 Naturvärdesinventering
 Arkeologisk förundersökning
Dessa utredningar ingår i planhandlingarna.
Kompletterande geoteknisk utredning/undersökning kan behövas om man flyttar massor.
Vatten och spillvatten
Planområdet kommer att ingå i det allmänna verksamhetsområdet för kall-, spill- och
dagvatten. Anläggningsavgifter för kall- och spillvatten ska erläggas enligt vid varje tillfälle
gällande taxa.
Dagvatten inklusive bäckar
En VSD-utredning har tagits fram. Dagvatten/Ytvatten från omkringliggande avrinningsområden avvattnas till planområdet via ett flertal bäckar. Allt dagvatten ska hanteras enligt
VSD-utredningen. Utredningen ska ligga till grund för detaljprojekteringen.
Inom kvartersmark ska fastighetsägaren se till att dagvatten från hårdgjorda ytor omhändertas.
Vattnet ska infiltreras eller fördröjas inom fastigheten innan avledning sker till det kommunala ledningsnätet för dagvatten. Fastighetsägaren ska ansvara för och bekosta utförande samt
drift och underhåll av dessa anläggningar.
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Under byggtiden behöver hänsyn tas till nedströms liggande biotoper så att störande grumling
inte sker.
Geoteknik
Alla nytillkomna bergschakt skall efterbesiktigas av bergsakkunnig. Om schaktning sker inom
ca 50 m från geoteknikutredningens identifierade lokaler med bergutfallsrisk bör försiktighet
iakttas. Det rekommenderas att det görs en förnyad bedömning om sprängning blir aktuellt.
Gator och allmän plats
Den nya lokalgatan kommer ha samma infartsläge som Ytternvägen har idag men kommer att
få en ny sträckning.
Merparten av befintliga gång- och cykelvägar kommer att ges ny sträckning medan övriga
gång- och cykelvägar inom planområdet kan komma att rustas upp.
Mark som reserverats för park kommer till viss del användas för dagvattenhantering, t.ex. i
form av öppna diken, fördröjningsdammar och översvämningsytor.
I syfte att skapa en mötesplats och ytterligare en naturlig färdväg mellan Kungälv och Ytterby
föreslås följande åtgärder i gång- och cykelvägnätet utanför planområdet:


Ny gång- och cykelväg längs med Truckgatan på avsnittet mellan Ytternvägen och
Rollsbovägen för att koppla ihop befintliga gång- och cykelvägar



Handikappanpassningar och underhållsåtgärder för förbättrad sikt på passagen över
Enekullsvägen



Varningsmärken för cykelpassage på Enekullsvägen



Handikappanpassningar på befintlig signalreglerad gång- och cykelöverfart över
Marstrandsvägen



Ny gång- och cykelväg längs Lagvägen från vändplats till Bergåsvägen

Vidare föreslås följande åtgärder utanför planområdet:


Åtgärder på Truckgatan för att anpassa gatan och dess trafiklösningar till den nya
exploateringen



Åtgärder kan ev. behöva göras i Rollsbokrysset för att anpassa trafiklösningen till den
nya trafikalstringen som exploateringen kan att skapa



Busshållplatsen Rollsbovägen i riktning mot Kungälv kommer att behöva rustas upp
och ev. flyttas. Samråd ska ske mellan Västtrafik och kommunen
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Parkering
Parkering ska lösas inom planområdet på kvartersmark P.
Befintlig parkering på Ytternområdet kommer i samband med exploateringen att tas bort för
att i planområdets norra del ersättas med en ny parkering för den planerade besöksanläggningen och Ytterns IP.
Avfall
Avfall ska hanteras i enlighet med Renhållningsordningen i Kungälvs kommun.
Återvinning ska lämnas vid närmsta kretsloppsstation.
Värme
Om ishall byggs kan besöksanläggningen bli självförsörjande på värme större delen av året.
Kompressorer som används för att kyla isarna får ett överskott på värme vilket kan användas
för uppvärmning. För att klara hela behovet av värme är det troligt att uppkoppling sker mot
fjärrvärmenätet. Som komplement kan sol-energi användas.
El-, bredband- och teleförsörjning
Utbyggnad och anslutning av el- och teleförsörjning sker i samråd med nätägaren. Fastighetsägaren ansvarar för att samråda med respektive nätägare kring villkoren för anslutning.

11 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN OCH KONSULTER
Detaljplanen har tagits fram av Erik Liedner, planarkitekt, i samarbete med en projektgrupp.
I arbetet med detaljplanen har följande personer från Kungälvs kommun deltagit: Kjell
Persson, (fritidschef och projektledare för arenaprojektet), Maria Örenfors och därefter Viktor
Zettergren (planarkitekter), Magnus Magnusson (byggledare), Sten-Ove Dahllöf, Jan-Inge
Haraldsson och Sune Karlsson (VA), Ann-Sofie Sjögren (mark- och exploatering), Ebbe Borg
och därefter Kristina Hellström (trafik), Jenny Bjönness Bergdahl (trafikstrateg), Lina Larsson
(Miljö), Paul Khoury (infrastruktur), Ulf Eliasson (park), Mats Balder (Räddningstjänst).
Medverkande konsulter har varit: Olof Halvarsson, Radar (planeringsarkitekt), Jaan Kiviloog,
Emily Daubney och Jennie Haag, Norconsult (VA), Edina Smlatic, Norconsult (geoteknik),
Henki Refsnes och Åsa Nyqvist, ÅF (trafik) samt Calle Bergil och Lina Ahnby, Melica
(naturmiljö). Vidare har en arkeologisk utredning och en arkeologisk förundersökning utförts
av Bohusläns museum på uppdrag av länsstyrelsen.
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Martina Hermans
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Planarkitekt
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