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Detaljplan för Kareby Rishammar 2:2 m fl 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
Det rubricerade förslag, daterat 2017-06-27 har varit utställt enligt plan- och bygglagen (PBL 
2010:900) 5:11, under tiden 30 juni 2017 till 25 augusti 2017 på Kundcenter i Stadshuset.  
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Till samhällsbyggnad har inkommit nedanstående yttranden vilka sammanfattas och kommente-
ras. 
Under samrådet har inkommit 11 st yttranden från statliga organ och kommunala nämnder eller 
verksamheter varav 3 är skrivna av män och 8 är skrivna av kvinnor. Av de 23 yttrandena från 
privatpersoner och föreningar är 22 st skrivna av män och 13 st skrivna av kvinnor. 
 

SAMMANFATTNING 
 

I samrådet har synpunkter avseende Rishammarvägen, trafik, översvämning av bäcken och påver-
kan på intilliggande jordbruk varit övervägande från närboende. Ett flertal fastighetsägare utefter 
Rishammarvägen har beskrivit trafiksituationen och statusen på vägen. De vill att planförslaget 
ändras och att trafiken från tio planerade enfamiljsbostäder dras via den nya infartsvägen ut till 
Prästvägen istället. Planförslaget ändras enligt synpunkterna. Naturskyddsföreningen ställer ett 
flertal frågor bl a om det går att göra kompensationsåtgärder för borttagande av värdefull jord-
bruksmark och framtagande av ekosystemtjänster. Kommunen arbetar med frågan avseende eko-
systemtjänster men har ingen rutin klar.  
 
Länsstyrelsen är positiv till planläggningen men vill att kommunen beaktar synpunkter avseende 
geoteknik och trafiksäkerhet från SGI (Statens Geotekniska Institut) och TRV (Trafikverket). 
Enligt SGI behöver den geotekniska utredningen kompletteras vilket har gjorts enligt SGIs re-
kommendationer. TRV anser att det bör säkerställas att trafiksäkerheten för oskyddade trafikan-
ter förbättras vid korsningen Karebyvägen-Prästvägen. Ett trafikförslag har tagits fram och 
stämts av med TRV. Lantmäterimyndigheten ser behov av ändringar i handlingarna vilket tillgo-
dosetts. Övriga myndigheter och bolag har inget att invända eller är positiva till planläggningen. 
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Kungälvs kommuns miljö- och byggnadsnämnd har ett flertal synpunkter vilka tillgodosetts bl a 
avseende förskolan och bullerutredningen och dagvattenutredningen.  
 

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER 
 
Närboende har synpunkter avseende att Prästvägens har för hög trafikbelastning och är kritiska 
till planförslagets utfart. Trafikverket har godkänt utfarten och därmed kvarstår synpunkten. En 
sakägare vill att gångstigens bredd ökas i planområdets sydöstra del vilket inte tillgodoses. 
 
För att se yttrandena i sin helhet hänvisar vi till kommunens diarienummer KS 2012/2062 
 

STATLIGA MYNDIGHETER 
 

YTTRANDE  
 

Länsstyrelsen i Västra Götaland 2017-08-24  
 
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 
 
Länsstyrelsen anser att det är positivt att planförslaget möjliggör byggande av bostäder. Kommu-
nen ska dock beakta synpunkter som berör geoteknik och trafiksäkerhet i det fortsatta planerings-
arbetet. 
 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning  
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända för-
hållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet med avseende på geotekniska frågor, måste lösas 
på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande av en detalj-
plan enligt förslaget inte kommer att prövas. 
 
Motiv för bedömningen 
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det antagna 
planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om anvisningar för att 
planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav. 
 
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 
 
Geoteknik 
Sveriges geotekniska institut (SGI) har lämnat ett yttrande daterat 2017-08-23. I yttrandet står det 
att, ”Med hänsyn till omgivande topografi är det inte uteslutet att förhöjda portryck uppstår i underliggande frikt-
ionsjorden, vilket försämrar stabiliteten. SGI anser därför att det angeläget att portrycket vidare studeras och att 
det klarläggs hur stabiliteten påverkas av höjda portryck. Kompletterande beskrivning/resonemang avseende 
bräddnivåer och maximala portryck rekommenderas.”. Länsstyrelsen delar SGI:s synpunkter. SGI:s ytt-
rande bifogas i sin helhet. 
 
Råd enligt PBL och MB 
 
Trafik 
Trafikverket har lämnat ett yttrande, daterat 2017-08-24. Trafikverket anser att det bör säkerstäl-
las att trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, vid korsningen Karebyvägen/ Prästvägen, för-
bättras innan detaljplanen antas, och föreslår att kommunen återkommer med ett åtgärdsförslag 
att diskutera 
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kring. Trafikverket och kommunen bör ha fortsatt dialog i frågan innan granskningsskedet. Läns-
styrelsen delar Trafikverkets synpunkter och rekommenderar kommunen att föra fortsatt dialog i 
frågan med Trafikverket. 
 
Trafikverket informerar också om att för närvarande finns det inga fastlagda planer på att bygga 
en cirkulationsplats i korsningen Karebyvägen/Prästvägen/väg 617. Trafikverket påpekar också 
om att Karebyvägen är utpekad som omledningsväg vilket innebär att vägen ska vara framkomlig 
för trafik som behöver ledas om vid exempelvis en olycka på E6. Trafikverket gör också bedöm-
ningen att det föreslagna bostadsbyggandet inte medför framkomlighetsproblem i korsningen 
Karebyvägen/Prästvägen. Trafikverkets yttrande bifogas i sin helhet. 
 
Behovsbedömning 
 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar 
kommunens bedömning. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver därför inte tas fram. 
Inför Länsstyrelsens bedömning i ärendet har berörda statliga sektorsföreträdare beretts tillfälle 
att lämna synpunkter. Ärendet har beslutats av funktionschef Karin Slättberg efter föredragning 
av planhandläggare Saeid Erfan. Vad som angivits ovan gäller som statens samlade myndighets-
uppfattning vid en avvägning mellan olika framförda synpunkter. I den slutliga handläggningen 
har samråd även hållits med Linda Karlsson från Naturavdelningen samt Robert Jalvin från Mil-
jöskyddsavdelningen. 
 

YTTRANDE  
 

Försvarsmakten 2017-07-11 
 
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.  

 
YTTRANDE  
 

SGI- Statens geotekniska institut 2017-08-23 
 
SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred och erosion. Grundläggnings- 
och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte. 
 
SG:s ställningstagande 
Planområdet är beläget ca 5 km nordväst om Kungälvs centrum. Området utgörs av jordbruks-
mark och markytan sluttar svagt i västlig riktning. En geoteknisk utredning har utförts i syfte att 
studera stabilitetsförhållanden för området. Både analyser av befintliga förhållanden och givet 
planändamål har utförts. Beräkningar visar att tillfredställande stabilitet råder för befintliga förhål-
landen både vid odränerade och kombinerade förhållanden. Även när marklaster, något större än 
planändamålet, påförs marken uppnås en tillfredställande säkerhet. För att säkerställa att det dessa 
på plankartan har en restriktion avseende tillåtna marklaster införts. Värt att notera är att det 
inom delar av området enbart kan utföras marginella justeringar av markytan för att inte över-
skrida maximalt tillåten marklast. 
 
Noteras bör att antalet utförda grundvatten- och portrycksmätningarna är otillräckligt för en ut-
redning av denna detaljeringsnivå. Detta innebär att osäkerheten i beräkningsresultaten i kombi-
nerad analys 
ökar. För sektion C, där lerdjupen är ca 10 meter, går kritisk glidytan alldeles ovanför underlig-
gande 
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friktionsjord. Med hänsyn till omgivande topografi är det inte uteslutet att förhöjda portryck upp-
står i 
underliggande friktionsjorden, vilket försämrar stabiliteten. SGI anser därför att det angeläget att 
portrycket vidare studeras och att det klarläggs hur stabiliteten påverkas av höjda porttyck. Kom-
pletterande beskrivning/resonemang avseende bräddnivåer och maximala porttyck rekommende-
ras. 
 
Sammanfattningsvis ser SGI från geoteknisk säkerhetssynvinkel att planläggning är möjlig förut-
satt att geoteknisk utredning kompletteras enligt ovan. 

 
YTTRANDE  
 

Trafikverket 2017-08-24 
 

Projektet väg 168, delen Ekelöv-Kareby  
Trafikverket tar fram en vägplan i projektet. En ny kostnadskalkyl visar på stora kostnadsök-
ningar. Därför görs nu ett omtag i projektet och man tittar på alternativa lösningar till lägre kost-
nad. I dagsläget finns det därför inga fastlagda planer på att bygga en cirkulationsplats i kors-
ningen Karebyvägen/Prästvägen/väg 617.  
 

Omledningsväg  
Karebyvägen är utpekad som omledningsväg. Det innebär att vägen ska vara framkomlig för tra-
fik som behöver ledas om på Karebyvägen, vid exempelvis en olycka på E6. Om det görs åtgär-
der på Karebyvägen behöver det till exempel säkerställas att det finns tillräckligt med utrymme 
för en lastbil att komma fram.  
 

Kapacitet  
I planbeskrivningen står det att gjorda kapacitetsberäkningar visar att föreslagen bostadsutbygg-
nad inte bedöms medföra framkomlighetsproblem i korsningen Karebyvägen/Prästvägen som 
föranleder en ombyggnad av korsningen. Även Trafikverket gör bedömningen att den ökade tra-
fiken inte medför kapacitetsproblem.  
 

Trafiksäkerhet  
I planbeskrivningen står det att korsningen Karebyvägen/ Prästvägen kan upplevas som otrygg 
att passera för resenärer med kollektivtrafiken. Hållplatslägena ligger på vardera sidan av Kareby-
vägen vars tillåtna hastighet uppgår till 70 km/tim. Vidare står det att säkerheten, tryggheten och 
tillgängligheten för oskyddade trafikanter som ska ta sig till busshållplatsen från planområdet be-
höver höjas.  
 
Den trafikökning som planområdet tillför liksom det större antalet kollektivtrafikresenärer gör att 
Trafikverket anser att utformningen av korsningen och särskilt gångpassagerna bör ses över för 
en bättre trafiksäkerhet. Åtgärder gjordes i korsningen i form av bland annat refuger och vägmar-
keringar för ett antal år sedan vilket förbättrade situationen.  
 
Trafikverket anser att det bör säkerställas att trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter förbättras 
innan detaljplanen antas, och föreslår att kommunen återkommer med ett åtgärdsförslag att dis-
kutera kring. Trafikverket och kommunen bör ha fortsatt dialog i frågan innan granskningsskedet.  
 

Ny anslutningsväg till Prästvägen  
Trafikverket kan godta den föreslagna placeringen av ny anslutningsväg till området från Prästvä-
gen.  
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Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet. 
 

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Den geotekniska utredningen kompletteras enligt SGI:s rekommendationer. 
 
Kommunen har stämt av två trafikförslag för oskyddade trafikanter i korsningen Karebyvägen/Prästvägen med 
Trafikverket. Dialog med Trafikverket pågår inför antagandehandlingen. Kommunen har två gånger ansökt hos 
Trafikverket om sänkt hastighet för korsningen Karebyvägen/Prästvägen.  
  

STATLIGA BOLAG 
 

YTTRANDE 
 

Vattenfall Eldistribution AB 2017-08-23 
 
Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra då vi inte har några anläggningar i området. 
 

YTTRANDE 
 
Skanova AB Nätregion Väst 2017-07-05 
 
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns något att invända 
mot planförslaget. Skanova har ett kabelstråk som kan beröras när områdets lokalgata anläggs, se 
bifogad lägeskarta. Kablarna i detta stråk innehåller bly och fordrar därför speciell hantering. För 
diskussion om hur denna anläggning bäst skyddas alternativt flyttas, vid anläggande av gatan, skall 
kontakt tas med Skanova via e-post; skanova-remisser-goteborg@skanova.se, vilket skall ske i 
god tid innan eventuell åtgärd krävs. Inom området i övrigt, har Skanova inga anläggningar. För 
digitala kartor samt utsättning hänvisas till www.ledningskollen.se  
 

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Exploatören har informerats angående Skanovas blykablar och planbeskrivningen kompletteras.  

 
REGIONALA ORGAN  
 

YTTRANDE 
 

Bohusläns Museum 2017-07-19 
 

Kulturhistorisk bakgrund   
Detaljplaneförslaget berör inte område som finns redovisat som kulturmiljö i kommunens kultur-
miljö-program och berör heller inte område utpekat som miljö av riksintresse för kulturmiljövård. 
  

Utlåtande ur ett fornlämningsperspektiv  
En arkeologisk utredning utfördes under hösten 2016. Inga fornlämningar påträffades i samband 
med utredningen och därmed bedömdes utredningsområdet som icke arkeologiskt intressant 
(Slutmeddelande Rio Göteborg natur- och kulturkooperativ 2016). Länsstyrelsen meddelade 
2016-11-30 att ”.. ur antikvarisk synpunkt finns inget att erinra mot att den berörda marken an-
vänds för avsett ändamål ” (Planbeskrivning sid.15). Mot bakgrund av ovan har Bohusläns mu-
seum inget att erinra mot föreslagen detaljplan sett ur ett fornlämningsperspektiv. 

 

http://www.ledningskollen.se/


 

 

 

7 

 

Utlåtande ur ett bebyggelseperspektiv 
Inom eller i anslutning till planområdet finns ingen bebyggelse med höga kulturhistoriska värden 
och inte heller berör planområdet markområde med stora kulturhistoriska värden i landskapet. 
Förslaget kan ses som en kontinuitet av tidigare etablering i sen tid av bostäder i området. Bohus-
läns museum har följaktligen inget att erinra mot förslaget utifrån nämnda aspekter.  
 

YTTRANDE 
 

Göteborgsregionens kommunalförbund 2017-07-10 
 
GR avstår från att yttra sig i ärende rörande bostäder och förskola, Kareby Kungälvs kommun. 
 

YTTRANDE  
 

Lantmäteriet 2017-08-25 
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras: 
 
Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer 
Detaljplanen tas fram enligt PBL med de regler som gäller för detaljplaner med planstart från och 
med januari 2015. Plankartans utformning uppfyller inte Boverkets allmänna råd på följande 
punkter och det finns inget motiv angivet till varför så har skett: 
 

 Det finns ingen användning som ska ha vit färg enligt rekommendationerna. 

 Användningen LOKALGATA ska enligt rekommendationerna ha en annan beteckning  

 Minsta fastighetsstorlek bör betecknas dsuffix 

 Bestämmelsen för punktprickad mark är inte formulerad enligt rekommendationerna. 
 
Delar av planen som bör förbättras: 
 
Rubrik i fastighetsförteckning 
Rubriken för Avdelning C i fastighetsförteckningen kunde förtydligas till att ange att Rishammar 
s:9 och s:10 är marksamfälligheter. Rishammar 2:2 ägs sedan 2017-07-04 av bolaget Bonava Sve-
rige AB. 
 
Genomförandeavtal aktuellt men något otydlig redovisning 
I planbeskrivningen anges att ett genomförandeavtal ska tecknas innan planen antas av kommun-
fullmäktige. Det anges också olika åtgärder som exploatören ska bekosta samt på något ytterligare 
ställe anges åtgärder som exploatören ska ansvara för. 
 
Enligt 5 kap. 13 § 3 st PBL ska kommunen, om avsikten är att ingå genomförandeavtal eller ge-
nomföra markanvisningar, redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att 
planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. 
Lantmäteriet bedömer att skrivningarna om de åtaganden som exploatören ska uppfylla bör redo-
visas på ett mer samlat sätt i planhandlingarna så att åtagandena blir lättare att överblicka. Lant-
mäteriet bedömer att de åtaganden från exploatörens sida som redovisats i planhandlingarna inte 
strider mot 6 kap. 40-42 §§ PBL. 
 
 
 
 



 

 

 

8 

 

Osäker gräns i anslutning till allmän platsmark 
I planförslaget har allmän platsmark för PARK-ändamål lagts ut med direkt anslutning till grän-
sen mot Rishammar 4:1. Denna gräns är redovisad i registerkartan med dålig kvalitet. Planförfat-
taren har även 
nämnt detta i Planbeskrivningen under rubrik Erforderlig fastighetsbildning. Lantmäteriet vill här 
påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar sig ha ett annat läge. Risken är då att 
antingen en del av kvartersmarken ligger på grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den 
planlagda marken och fram till fastighetsgränsen. Om gränsen är osäker är det lämpligt att så 
snart som möjligt utreda gränsen och göra en gränsutvisning där man letar upp befintliga gräns-
markeringar. Visar sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det en fastighetsbestämning för att be-
stämma dess läge. Gränsen bör alltså fastighetsbestämmas där det är behövligt innan planen an-
tas. 
 
Samfälld mark/marksamfälligheter 
I planförslaget finns två registrerade marksamfälligheter, Rishammar s:9 (vägar) och s:10 (dike). 
Är det dessa man avser som ”gamla marksamfälligheter som uppenbarligen har förlorat sitt 
syfte”? Eller finns det oregistrerade samfälligheter inom området? Framgår inte av fastighetsför-
teckningen. Ska marksamfälligheter upphävas behövs sammanträde och marken värderas och in-
lösas. 
 
Kostnader för exploatören 
Exploatören står för alla kostnader för fastighetsbildning. Detta skulle kunna förtydligas med 
vilka fastighetsbildningsåtgärder som åsyftas. 
 
Fastighetskonsekvensbeskrivning 
Marksamfälligheterna Rishammar s:9 och s:10 ligger inom planområdet. 
Hur stor areal påverkas och vilken planbestämmelse hamnar på samfälligheterna? 
 
Förvaltande av gemensamhetsanläggningar 
Noteras kan att en samfällighetsförening kan förvalta flera gemensamhetsanläggningar. 
 

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Plankartan ändras till att följa Boverkets rekommendationer för planer med planstart från januari 2015. Fastig-
hetsfärteckningen uppdateras. Exploateringsavtal är under framtagande och kommer tecknas innan antagandet. 
Genomförandebeskrivningen uppdateras. 
 
En fastighetsbestämning av gränsen mot fastigheten Rishammar 4:1har lämnats in till Lantmäterimyndigheten 
och förrättningen genomfördes 2018-04-06.  
 
Samfälligheterna Rishammar S:9 och S:10 begärs upplösta i samband med fastighetsförrättningen efter antagan-
det. Det är ”gamla marksamfälligheter som uppenbarligen har förlorat sitt syfte” som avses i planbeskrivningen. 
Fastighetskonsekvensbeskrivningen kompletteras. 

 
KOMMUNALA NÄMNDER 
 

YTTRANDE  

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2017-08-17 
 
För att området ska kunna bebyggas ska det anläggas en lokal dagvattenfördröjning i området, an-
nars finns risk för översvämningar nedströms detaljplaneområdet. Dagvattenanläggningen bör 
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utformas så att utsläppskriterierna i kommunens dagvattenpolicy följs. Ansvaret för byggandet, 
skötsel och drift av dagvattensystemet i området behöver tydliggöras i planhandlingarna. Även 
översvämningsrisker bör utredas vidare under planarbetet. 
 
Enligt vatten- och avloppsutredningen som är framtagen i samband med detaljplanen så finns det 
inte möjlighet att ansluta det föreslagna området till det befintliga ledningsnäten för vatten och 
avlopp i Karebyområdet eftersom dessa inte har kapacitet. 
 
Tidigare bullerriktvärde på 55 dBA överskrids för sju exponerade sydfasader mot Prästvägen då 
ljudnivån beräknats till 56 dBA. Om nya ändringen från och med 2017-07-01 på 60 dBA i trafik-
bullerförordningen tillämpas behövs ingen bulleranpassning alls för att klara riktvärden. Miljöen-
heten anser kommunens ambition borde vara att klara de äldre lägre riktvärdena vid nybyggnat-
ion av bostadshus i lantlig miljö såsom Kareby. Bostädernas placering bör i första hand planeras 
så att man klarar en god ljudmiljö och därmed tidigare riktvärde på 55 dBA i trafikbullerförord-
ningen. I andra hand bör minst hälften av bostadsrummen för de sju fastigheterna närmast Präst-
vägen vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå klaras. Även uteplatserna på södra 
sidan överskrider riktvärdet på 50 dBA ekvivalent ljudnivå dagtid. Planbeskrivningen föreslår att 
för de bostäder, där riktvärdet på exponerad sida överskrids föreslås att uteplats även anordnas på 
motstående sida och att gemensamma uteplatser i skyddade lägen övervägs. 
 
Den senaste bullerutredningen baseras på en viss utformning av förskolan som därmed påverkar 
bullernivåerna särskilt bakom byggnaden. Stor del av förskolgården ligger på värden över 55 dBA 
och det önskvärda värdet ligger på 50 dBA enligt Boverket. Förskolans utformning och placering 
behöver specificeras i planprocessen med hänsyn till buller vilket även gäller de parametrar som 
ska uppfyllas enligt kommunens funktionsprogram för förskolor som exempelvis friyta (inne och 
utemiljö) per barn. Tillkommande byggnader såsom byggnadsyta, förråd och soputrymme eller 
dylikt ska inte påverka så att friytan per barn i utemiljön minskas till under 35 m2. 
 
Förslag till beslut innebär även att skyddsavståndet mellan transformatorstation och bostä-
der/lekplatser/förskola behöver klara 0,2 μT. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av samrådshandlingar gällande detaljplan 
för Rishammar 2:2 och anser att: 
 

 Förskolans planerade utformning och placering behöver specificeras i planprocessen och både ta 
hänsyn till buller och de parametrar som ska uppfyllas enligt kommunens funktionsprogram för 
förskolor som exempelvis friyta (inne och utemiljö) per barn. 

 Även illustrationskartan bör visa planerad utformning och placering av skolan och stämma över-
ens med de kartor som tillhörande utredningar är baserade på. 

 Tillkommande byggnader såsom byggnadsyta, förråd och soputrymme eller dylikt ska inte på-
verka så att friytan per barn i utemiljön minskas till under 35 m2. 

 Planbestämmelserna (plankartan) kan behöva kompletteras med bestämmelser gällande placering 
av förskolbyggnad och de bullerriktvärden som ska uppfyllas för fasad och förskolgård. 

 Större delen av förskolgården behöver klara 50 dBA ekvivalent ljudnivå. 

 Bostädernas placering bör i första hand planeras så att man klarar en god ljudmiljö samt tidigare 
riktvärde på 55 dBA i trafikbullerförordningen. I andra hand bör minst hälften av bostadsrum-
men för de 7 fastigheterna närmast Prästvägen vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå klaras. 
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 Planbestämmelser och planhandlingar behöver tydligt redovisa vilka bullerriktvärden som gäller 
inom planen. 

 Planbestämmelserna behöver framöver beskriva var eventuella skyddsåtgärder behövs för buller 
och därmed reglera att; 

- Fastigheter ska utformas så att minst hälften av bostadsrummen kan placeras mot ljud-
dämpad sida. 
- Gemensam bullerskyddad uteplats ska finnas på gården. 

 Skyddsavståndet mellan transformatorstation och bostäder/lekplatser/förskola behöver klara 0,2 
μT. 

 Lokal dagvattenfördröjning bör anläggas i området efter noggrannare projektering där man visar 
att fördröjningsvolymen är tillräcklig. 

 Dagvattenanläggningen utformas så att utsläppskriterierna i kommunens dagvattenpolicy följs. 

 Ansvaret för byggandet, skötsel och drift av dagvattensystemet i området bör tydliggöras i plan-
handlingarna. 

 Översvämningsrisker bör utredas vidare under planarbetet. 

 Detaljplanen bör inte antas förrän det finns tillräckligt dimensionerade vatten och avlopps-led-
ningar att ansluta området till.  

 Skyddszon alternativt skyddsavstånd till befintligt jordbruk väster och norr om det föreslagna 
planområdet bör tas fram i det fortsatta planarbetet. 

 Med tanke på redovisade bullernivåer samt risken för översvämning i bäckområdet bör storlek 
och utformning av kvartersmarken för bostäder längst i söder övervägas ytterligare. Området kan 
användas för att få till mer utrymme att uppehålla dagvatten i området. 
 

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
En uppdaterad situationsskiss av planområdet, där förskolan ingår, har tagits fram till granskningshandlingarna. 
De olika kommunala kraven har arbetats in i situationsskissen och planhandlingarna har utifrån den reviderats. 
Bullerutredningen har reviderats utifrån den nya situationsskissen. Skyddsavstånd mot jordbruksmarken har ar-
betats in i situationsskissen och planhandlingarna. 
 
Dagvattenutredningen har kompletterats med ovanstående punkter och en utredning avseende översvämningsrisker 
har tagits fram och bifogas granskningshandlingarna. Genomförandebeskrivningen kompletteras avseende ansvar 
för byggandet, skötsel och drift av dagvattensystemet.  
 
I detaljplanens va-utredning föreslås att kommunen ska bygga nya va-ledningar på sträckan Arntorp-Rishammar 
(ca 1 km) för att öka kapaciteten. Då finns möjlighet att ansluta nya bostäder. Planering av detta va-projekt kan 
inte startas förrän kommunen tagit beslut om att bostäder ska byggas i Rishammar. Ett antagande av planen blir 
då närmast en förutsättning för att en planering av va-projektet ska påbörjas. 
 

 

KOMMUNALA BOLAG 
 

YTTRANDE 
 

Bohus Räddningstjänstförbund 2017-08-21 
 
Räddningstjänsten ställer sig positiv till att det i planbeskrivningen görs bedömningen att trafiksä-
kerheten längst vid korsningen, Karebyvägen/ Prästvägen behöver höjas för oskyddade trafikan-
ter. Räddningstjänstens bedömning är att det vid denna korsning är ett olycksdrabbat område där 
flera och allvarliga trafikolyckor har skett. Därför bedömer räddningstjänsten att den totala trafik-
säkerheten bör ses över vid denna korsning, och inte enbart inkludera oskyddade trafikanter. 
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Detta då det är ett rimligt antagande att olyckor vid denna korsning kan förväntas öka vid en ut-
byggnad så som planbeskrivningen avser. I övrigt har räddningstjänsten inget att erinra. 
 

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Kommunen gör samma bedömning som ovanstående yttrande.  
 
Kommunen har stämt av två trafikförslag för oskyddade trafikanter i korsningen Karebyvägen/Prästvägen med 
Trafikverket. Dialog med Trafikverket pågår inför antagandehandlingen. Kommunen har två gånger ansökt hos 
Trafikverket om sänkt hastighet för korsningen Karebyvägen/Prästvägen.  

 
FASTIGHETSÄGARE 
 

YTTRANDE  
 

Rishammar samfällighet 2017-08-22 
 
Informationsmötets vision om ett område med blandat boende och en gemensam utfart övergavs 
ganska snabbt. Planbeskrivningen visar att den ena utfarten kommer att vara en bygata med bred-
den 5,5 meter, en GC-bana på ena sidan och en mindre gångbana på den andra. Villabebyggel-
sens utfart är tänkt via Rishammarvägen. Eftersom ingen från Bonava bemödat sig om att under-
söka Rishammarvägens status kommer här en beskrivning.  
 
Rishammarvägen är från början en grusväg som var utfart for 10 fastigheter med den standard 
som var vanlig på 1950-60-talen. Under en period på 1970-80-talen tillkom 21 fastigheter i områ-
det. I samband med detta förlängdes vägen, asfalterades och en gångbana tillkom vid en del av 
vägen. De första ca 100 meterna från Prästvägen har bredden 4 - 4,25 m, därefter är bredden 4,6-
5 m. Redan nu är belastningen mycket hög på en väg med denna utformning. Här vill alltså 
Bonava öka på med trafik från ytterligare tio fastigheter samt att döma av beskrivningen på sam-
rådet låta all tung byggtrafik till det nya området gå. Frågan är varför Bonava vill skapa en rejält 
försämrad trafikmiljö när det finns ett bättre alternativ. Eller anser verkligen Bonava att Risham-
marvägen som utfart för den nya villabebyggelsen är ett bättre och trafiksäkrare alternativ än ”by-
gatan” både vad galler tung servicetrafik, privatbilister, cyklister och gående, barn som vuxna? 
 
Vi som nu bor utefter Rishammarvägen tycker inte detta är ett bra förslag utan förordar den ur-
sprungliga tanken att hela nybyggnationen leds ut på Prästvägen via ”bygatan.” 
 

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Förvaltningen tackar för informationen. Planhandlingarna ändras och all trafik från planområdet leds ut via in-
/utfarten till Prästvägen. Planområdet kommer därmed inte att belasta Rishammarvägen. 
 

YTTRANDE  
 

Rishammar 5:12 2017-08-22 
 
Fastighetsägarna protesterar å det bestämdaste mot planerna att ansluta vägen från det nya bo-
stadsområdet till befintlig väg (Rishammarvägen). Skälet till att de valde att bosätta sig här var att 
det är en återvändsgata och utsikt över ängen utanför. Om planen sätts i verket tas allt detta från 
dem. Det blir en enorm skillnad som påverkar deras liv negativt. De är djup oroande för trafiksä-
kerheten med denna stora trafikförändring. På flera delar av Rishammarvägen saknas det trottoar 
och utrymme för gångtrafikanter. En stor del av vägen är smal och det går precis att mötas med 
två bilar, men då finns det ingen plats för gång- och cykeltrafikanter (bild 1:4 och 2:4, se bilaga). 
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Delar av vägen är så pass smal att det inte går att mötas, t ex vid bron över bäcken (bild 3:4, se 
bilaga). 
 
Övre delen av vägen har alltid varit en naturlig lekplats med bollspel, cykellekar osv. Förskolorna 
i området besöker ofta området för att man upplever att det är en lugn och trygg plats för barnen 
att vara på samt att det är en lekplats som de får låna. 
 
På vår tomt står en hängbjörk som är mycket värdefull för oss och passar fint in i omgivningen. 
Som planen är nu står björken i vägen. Hur löser man detta? (bild 4:4 och 5:4, se bilaga)  
 
Rishammarvägen är inte byggd för att tåla så pass mycket trafik. Den har undermålig grundsätt-
ning och vi får ofta lappa och laga. På flera ställen har vägen satt sig så att vattenavrinningen inte 
fungerar. Vem ska betala för att få vägen i sådant skick att den ska tåla mer trafik? (bild 6:4, se bi-
laga) 
 
Vi har varit i kontakt med fastighetsmäklare som menar att värdet på vår fastighet kommer att bli 
betydlig lägre om det byggs en väg precis utanför vårt köksfönster. Vem ska betala för det?  
 
Det finns andra alternativ att dra vägen som vi anser är mycket bättre och har betydligt mindre 
påverkan för oss som bor längs med Rishammarvägen. Förläng den nya byvägen. Den är ju till-
räckligt bred och erbjuder en trafiksäkrare miljö. 
 

 Flytta vändplats och placera den här och förläng vägen från kedjehusen (bild 7:4, se bilaga). Eller 
flytta ned dess tre tomter hit och då får man utrymme att lägga vändplanen här. Och fortsätt med 
vägen från kedjehusen. 

 Led in trafiken via Arnebovägen och Röd. (bild 8:4, se bilaga)  
 

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Planhandlingarna ändras och all trafik från planområdet leds ut via nya in-/utfarten till Prästvägen. Planområ-
det kommer därmed inte att belasta Rishammarvägen.  

 
YTTRANDE  
 
Rishammar 5:13 2017-08-24  
 
Vägen in till den översta delen av nya området bör gå via infarten i söder då det utgör en stor fara 
för gång och cykeltrafikanter att dra infarten via Rishammarvägen (det röda inringade området på 
bild 1:2, se bilaga) enligt fastighetsägarna. Det saknas helt möjlighet att förflytta sig säkert mellan 
nya och gamla området då det helt saknas gång- och cykelbana samt att vägen i sig är alltför smal 
(4,9 m) på översta delen av Rishammarvägen. Dessutom skulle befintlig utgång från t.ex. deras 
fastighet ske rakt ut i trafiken vilket får anses som förenat med livsfara (bild 2:2, se bilaga). Vägen 
borde istället gå via det inringade blåa området på bild 3:1 (se bilaga) där det är förberett med 
korrekt bredd på lokalgata samt gång- och cykelbana ner genom hela det nya området. Detta 
borde vara det självklara valet med hänsyn till trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. För de nya 
barnen i "översta delen av området" (de 10 fastigheterna på bild 1:2 nedan) skulle detta säkerställa 
en säker transport ner till lekplatsen i det nya området. Detta är ju då inte möjligt på ett trafiksä-
kert sätt över till Rishammarvägens lekplats, vilket säkert blir dessa barns val av lekplats om inte 
vägen med GC dras genom hela det nya området. 
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Vägen längst upp på Rishammarvägen är som nämnts tidigare för smal och blir t.ex. vid leverans 
från en liten lastbil helt blockerad (bild 3:2, se bilaga) och skulle vara en stor fara för barn och cy-
keltrafikanter. Vidare har inte något enda rimligt skäl såsom trafiksäkerhet mm angivits som orsak 
till varför vägen skall gå in via Rishammarvägen. Att få boendemiljön förstörd med en potentiell 
ökning av trafiken är inte rimligt. 
 

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Se förvaltningens kommentar till yttrandet ovan. 
 

YTTRANDE  
 

Rishammar 5:6 2017-08-22  
 
Vägen till de tio planerade enbostadshusen bör gå via infarten i söder enligt fastighetsägarna, då 
det ej uppfyller kraven i PBL om god trafikmiljö med infart från Rishammarvägen. Det saknas 
möjlighet att förflytta sig på ett säkert sätt mellan det gamla och nya området, då det ej finns GC 
väg. Trafiken kommer också att öka på ett dramatiskt sätt med tanke på de oskyddade trafikan-
terna.  
 

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Se förvaltningens kommentar till yttrandet ovan.  
 

YTTRANDE  
 

Rishammar 5:7 2017-08-24 
 
Rishammarvägen är idag en bilväg, cykelväg, gångväg och lekplats enligt fastighetsägarna. Att ut-
öka trafiken i detta område vore förödande för säkerheten för alla som vistas i här. Våra barn 
spelar ofta hockey och bandy. De cyklar, jagar varandra runt om kring på våra vägar i området. 
Vägen är redan nu smal och sikten dålig p.g.a. häckar mm. En utökning av trafiken kommer även 
att leda till mer störande buller, som påverkar oss negativt. Låt Rishammarvägen vara till för de 
hushållen som finns här idag. Fortsätt med den planerade byvägen, som har in- och utfart i söder, 
hela vägen genom det blandade området till den sista bebyggelsen med villor. Låt inte de nya vil-
laägarna färdas till och från sina hem på en väg som är smal, i dåligt skick och trafikfarlig.  
 

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Se förvaltningens kommentar till yttrandet ovan.  

 
YTTRANDE 
 

Rishammar 2:43 2017-08-21  
 
Fastighetsägarna till Rishammar 2:43 lämnar synpunkter på plankartan där den angränsar mot det 
äldre befintliga bostadsområdet. Fastigheten Rishammar 2:43 angränsar mot det nya området.  
 
Fastighetsägarna önskar att den nya bebyggelsen som kommer att angränsa har så liknande utse-
ende som det går med det äldre området, vilket lovades att tas hänsyn till vid första mötet i Ka-
reby skolmatsal. Samtliga fastigheter som angränsar mot det nya området är friliggande enplans-
hus med 4,5 m nockhöjd. Nu visar det sig att det enligt plankartan kan byggas radhus, kedjehus 
eller friliggande småhus upp till 8,5 m i nockhöjd i angränsande yta. Detta känns allt annat än att 
de nya bostäderna har liknande utseende som vår fastighet då nockhöjden är såpass mycket 
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högre. Längst upp i plankartan där det nya området angränsar mot Rishammar 5:6 och 5:12 plan-
eras friliggande enplansvillor med nockhöjd 4,5 m. Fastighetsägarna är medvetna om att Bonava 
ska sälja dessa tomter för byggnation, vilket i praktiken skulle kunna lösas med samma metod ut-
anför fastigheterna vid Rishammar 2:43. Detta skulle göras för att bättre smälta ihop det nya om-
rådet med det äldre. Fastighetsägarna önskar att den närmsta ytan på plankartan mot Rishammar 
2:43 klassas över från v2 till v1 (dvs till friliggande bostadshus).  
 
Den nya plankartan möjliggör stora grönytor inuti det nya området, vilket är nästintill obefintligt 
mellan det äldre området och det nya, så som plankartan är ritad utanför vår fastighet. Ytan kom-
mer begränsas till en smal gångstig, vilket känns väldigt trångt mellan vår tomt och de nya. Vi 
önskar att flytta in de angränsade tomterna ytterligare 3 meter på plankartan så gångstigen får 
samma bredd som den har efter vår fastighet och hela vägen längst med skogsbrynet. 
 

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Situationsskissen har ritats om och höjderna utmed fastigheten har ändrats liksom bostadstyp, planhandlingarna 
ändras enligt önskemål. Gångstigen är en del av ett grönstråk runt hela planområdet. Det smalare partiet behålls 
och skall vara möjligt att röra sig utefter. 
 

YTTRANDE  
 

Rishammar 2:42 2017-08-22  
 
Vägnätet ikring är alltför klent för så många nya fastigheter. Det planerade trafikmotet löser inte 
trafiken kring bostadsområdena enligt fastighetsägare till Rishammar 2:42.  
Från början talades det om enplanshus och vi boende fick uppfattningen att bebyggelsen skulle 
likna den befintliga. Nu säger man plötsligt att det skall byggas tvåplanshus eftersom enplanshus 
inte finns i standardsortimentet. Undrar om den planerade förskolan också kommer att vara i två 
plan? Man har en tydlig känsla av att positionerna flyttas efterhand och för oss boende i fel rikt-
ning, vilket är helt oacceptabelt. Vi utgår från att det som utlovats från början byggs enplanshus i 
alla fall närmast fastigheterna Rishammar 2:41, 2:42 och 2:43. Vi är tre ovan nämnda fastigheter 
som gränsar mot det planerade nya områdets sida. Vi har en gång i tiden köpt och betalat för ljus, 
luft och utsikt och känslan av att bo på landet med grönområden. Nu kommer plötsligt ett förslag 
om att uppföra 8-9 meter husväggar utanför våra fönster. Detta kan vi inte acceptera då vi känner 
oss lurade.  

 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Prästvägen tål trafikbelastningen enligt Trafikverket som godkänt utfarten. Kommunen har stämt av två trafik-
förslag för oskyddade trafikanter i korsningen Karebyvägen/Prästvägen med Trafikverket. Dialog med Trafikver-
ket pågår inför antagandehandlingen. 
 
Angående tvåplanshus, se svar ovan till fastighetsägare Rishammar 2:43 
 
Planförslaget tillåter förskolbyggnad i två våningar, i den nya situationsskissen har hänsyn tagits till befintlig be-
byggelse och plankartan ändras. 
 

YTTRANDE 
 
Grokareby 3:12 2017-08-24  
 
Inledande anmärkning på planförslaget; VAD-utredningarnas bilagor. Dessa visar att utfarten till 
Rishammar 2:2 går över fastighetsägarens tomtgräns, vilket inte stämmer med planförslaget. De 
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vill föra detta till protokollet så det iakttas och korrigeras om det ännu inte är gjort. 
 
I och med att befolkningen i centrala Kareby antas fördubblas kan det antas att bullernivån i Ka-
reby kommer att öka. Det kommer att drabba vår hälsa negativt eftersom vi bor intill Prästvägen 
och planerad utfart ifrån Rishammar 2:2. Vi har redan nu Prästvägen och ny personalparkering till 
skolan som närmsta granne. Vi vill inte att bilvägen byggs bredvid vår tomt eftersom vi i princip 
skulle bo mitt i en korsning, vilket vi upplever skulle försämra vår boendemiljö i flera avseenden 
(bild 1:3, se bilaga).  
 
Med vår fastighet (Grokareby 3:12) i åtanke, vilka åtgärder kommer kommunen ta för att säker-
ställa att plan- och bygglagen följs, gällande hänsyn till vår hälsa, vår säkerhet, ökade bullernivåer, 
ökad risk för olyckor, översvämning och erosion? 
 
Hur tänker man kring sikten i korsningen Prästvägen/utfarten till Rishammar 2:2?  
 
Hur tar man ansvar för eventuella skador som uppkommer på, inuti och runt vår fastighet under 
anläggningsarbetet?  
 
Hur säkerställer kommunen att översvämningsrisken inte ökar vid vår fastighet Grokareby 3:12 
om Rishammar 2:2 bebyggs? Svara med utgångspunkterna 20-års och 100-års regn. Hur planerar 
kommunen att kontrollera att flödet i Krokebäcken inte ökar i och med bebyggelse på Risham-
mar 2:2? Hur planerar kommunen att kontrollera att erosionen bakom vårt hus inte ökar i och 
med bebyggelse på Rishammar 2:2? 
 

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Plangränsen kommer inte beröra denna fastighet. VAD-utredningarnas bilagor har justerats avseende fastighets-
gränser och infarten till planområdet ligger utanför denna fastighetsgräns.  
 
Ett trafikförslag med utformning av infarten och gång- och cykelövergång till andra sidan Prästvägen har tagits 
fram för att säkerställa säkerheten för oskyddade trafikanter. I trafikförslaget har även sikten utretts och åtgärder 
föreslagits. Trafikverket har godkänt utfarten.  
 
Åtgärder relaterade till buller för fastigheten Grokareby 3:12 är under pågående diskussion och eventuella över-
enskomna åtgärder kommer befästas i avtal. 
 
VA- och dagvattenutredningarna har kompletterats med översvämningsutredning där 20- och 100-årsregn ingår. 
En av förutsättningarna i planläggningen är att Krokebäcken inte ska påverkas av byggnationen.  
 
Avseende erosionen i Krokebäcken så underhålls den av en samfällighet, vilket innebär att samfälligheten är an-
svarig för underhållet av bäcken, inte kommunen. Krokebäcken är biotopskyddad och innan åtgärder vidtas skall 
ansökan göras till Länsstyrelsen.  
 
Ansvarsförsäkringar under byggtiden kommer tecknas i vederbörlig ordning och eventuella skador som orsakas av 
exploatören kommer åtgärdas. 
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ÖVRIGA 
 

YTTRANDE 
  

Naturskyddsföreningen Kungälv 2017-08-14  
Det är bra att utbyggnaden görs i en befintlig tätort och att det är bra med allmänna kommunikat-
ioner och med cykel till Kungälv.  
 

 Naturskyddsföreningen är emellertid kritiska till att kommunen återigen föreslår byggnation på 
produktiv jordbruksmark. Innan produktiv jordbruksmark/värdefull naturmark kan komma 
ifråga för bostadsbyggnation måste således utredas huruvida ett motsvarande tillskott av bostäder 
kan åstadkommas genom att annan mindre värdefull mark tas i anspråk. Naturskyddsföreningen me-
nar att sådana alternativ måste presenteras vid all fortsatt exploatering.  

Finns det någon kompensationsmöjlighet?  
 

 Stor omsorg måste ges för att behålla och förstärka naturvärdena. Det gäller även att informera 
entreprenörerna under utbyggnadstiden.  
 

Speciella naturvärden:  
- Krokebäcken med träd, buskage i strandkant.  

- Lövskogsranden, skuggar bäcken, minskar ljud och luftföroreningar, bra för fåglar näring till 
bäcken.  

- Stenmurar, solbelysning  

- Ett rikt växt- och djurliv  
 

 En kartläggning av Ekosystemtjänsterna behöver göras.  
Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt 
kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i 
samhället där så är relevant och skäligt.  
 

 En större grön naturlig korridor bör finnas från det centrala berget och norrut till ängarna. (Se 
bilaga, bild 1:1).  
 

 Det är viktigt att vattenkvalitén förblir likvärdig eller förbättras för Krokenbäcken. Gräsmattor, 
biltvätt och asfalterade vägar gör att dagvattnet från området tar med sig föroreningar. Åtgärder 
måste göras så att dagvattnet inte tar med sig föroreningar såsom växtgifter (Roundup), oljerester 
från biltvätt och vägarna till bäcken.  

Regelbundna mätningar av vattenkvalitén behöver göras före, under och efter utbyggnaden av 
området.  
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
I översiktsplanen har områdets strategiska betydelse för etablering av bostäder vägt tyngre än det för att hellre be-
hålla marken brukbar. 
 
Målsättningen i planarbetet är att dagvattnet inte ska tillföra mer föroreningar till Krokebäcken. Mängden dag-
vatten som avrinner till bäcken ska heller inte öka. För att klara kraven på rening och fördröjning av dagvattnet 
från området föreslår planbeskrivningen ett antal möjliga åtgärder i dagvattenhanteringen. Planområdets utbyggnad 
torde i sig inte ställa krav på regelbundna mätningar av bäckens vattenkvalitet eftersom bäckens ekologiska och 
kemiska status förväntas bli opåverkad när föreslagna åtgärder vidtas. 
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Förvaltningen tar till sig frågan om ekosystemtjänster och kommer framöver titta på möjligheterna att få till rutin 
att kunna arbeta med och redovisa detta. 

 
YTTRANDE 
 

BRF Hagen i Kareby 2017-08-25 
 
På mötet i Karebyskolan framgick det att kommunen har haft möte med de som bor på Risham-
marvägen. Föreningen har ej blivit kontaktad utan får läsa om det i Kungälvsposten vilket de 
tycker är dåligt. Med de två planerade utfarterna till Prästvägen kommer trafiken att öka betydligt, 
där är redan problem med tung trafik samt att man kör mycket fort. Kommunen måste hjälpa till 
att få ned hastigheten på Prästvägen. Rondell Prästvägen/Karebyvägen är ett måste, även om ni 
inte har beslutsrätt i frågan bör ni som kommun påverka detta.  
 

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Mötet som refereras till var en tidig medborgardialog som byggherren bjöd in till, den ligger utanför den formella 
processen. Byggherren beklagar att de inte tagit med alla som ansåg sig berörda.  
 
Trafikverket har bekräftat att Prästvägen tål trafikbelastningen och godkänt utfarten. Kommunen har stämt av 
två trafikförslag för oskyddade trafikanter i korsningen Karebyvägen/Prästvägen med Trafikverket. Dialog med 
Trafikverket pågår inför antagandehandlingen. Kommunen har två gånger ansökt hos Trafikverket om sänkt 
hastighet för korsningen Karebyvägen/Prästvägen men inte fått gehör.  
 

YTTRANDE  

Holger Gabrielsson, bostadsrättsinnehavare på Hagenvägen 2017-08-20  
 
Bostadsrättsinnehavaren är oroad över säkerheten för de gående i samband med den ökade biltra-
fiken då det saknas trottoar för gångtrafikanter på flera delar längs med Rishammarvägen. 
 

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Planhandlingarna ändras och all trafik från planområdet leds ut via nya in-/utfarten till Prästvägen. Planområ-
det kommer därmed inte att belasta Rishammarvägen.  

 
YTTRANDE  
 
Lennart och Elisabeth Hedenskog, bostadsrättsinnehavare Hagenvägen 2017-
08-21  
 
Varför ska man sammankoppla vägen med Rishammarvägen när man bygger en helt ny väg neri-
från skolan? Rishammarvägen är bitvis väldigt smal så det knappt går att mötas och det saknas 
trottoarer på flera sträckor. Var ska de gående ta vägen? 
 

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Se förvaltningens kommentar till yttrandet ovan.    
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YTTRANDE  
 

Eva Andersson, bostadsrättsinnehavare på Hagenvägen 2017-08-24  
 
Bostadsrättsinnehavaren tycker det är mycket viktigt att Prästvägen ej blir mer belastad angående 
trafik. I dagsläget är det mycket stort tryck vissa tider. Det är många av bostadsrättinnehavarna 
som ej kan utnyttja baksidan som vätter mot Prästvägen på grund av buller. Man kör mycket fort 
på denna smala väg. Det mest optimala är att lägga utfarterna från det nya området till Karebyvä-
gen. För övrigt är jag positiv till nybygget. 
 

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
En ny utfart mot Karebyvägen är inte aktuell då Trafikverket har bekräftat att Prästvägen tål trafikbelastningen 
och godkänt utfarten. Bostadsområdet beräknas ge flest tillkommande trafikrörelser mellan in-/utfarten till Präst-
vägen och Karebykorsningen. Kommunen har stämt av två trafikförslag för oskyddade trafikanter i korsningen 
Karebyvägen/Prästvägen med Trafikverket. Dialog med Trafikverket pågår inför antagandehandlingen. 
De närmsta bostadsområdena belägna öster om planerad ut-/infart kommer således inte belastas mer än margi-
nellt med ytterligare vägtrafik och därtill relaterat buller. 
 

YTTRANDE  
 

Rishammar 5:14 2017-08-22   
 
Enligt fastighetsägarna bör vägen till de planerade enbostadshusen gå via infarten i söder. Detta 
pga att områdets barn leker, cyklar och går till skolan på gatan. Detta leder till en trafikfara i om-
rådet därför att det då också kommer att öka med ca 15-20 bilar och även tyngre trafik mot vad 
de har idag. 

 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Planhandlingarna ändras och all trafik från planområdet leds ut via nya in-/utfarten till Prästvägen. Planområ-
det kommer därmed inte att belasta Rishammarvägen.  
 

YTTRANDE 
 
Rishammar 5:10 2017-08-24   
 
Vägen till de tio planerade fastigheterna bör gå via infarten i söder enligt fastighetsägarna, då det 
ej uppfyller kraven i PBL om god trafikmiljö med infart från Rishammarvägen. Med ökad trafik 
så ökar också risken/faran för de oskyddade trafikanterna som befinner sig i området. På 
Rishammarvägen finns en lekplats som är ett populärt tillhåll för såväl barn i området samt för-
skolor. Med dessa planer på en väg från Rishammarvägen till det nya området så kommer lev-
nadssituationen försämras för de boende i området med denna ökande trafik samt risker/faror 
för oskyddade trafikanter. 
 

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Se förvaltningens kommentar till yttrandet ovan.    

 
YTTRANDE 
  

Rishammar 6:1 2017-08-23   
 
Gatans nedre del samt infarten är endast 4 meter bred vilket medför stora problem vid t.ex. möte, 
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då ett av fordonen får hålla åt sidan och då oftast in på någon av de nedre tomterna enligt 
fastighetsägaren. 
 
Kör man ut från gatan över bron vid infarten samtidigt som det kommer ett fordon som ska in 
på gatan får detta fordon stanna precis när man svängt av Prästvägen vilket skapar en farlig trafik-
situation. Vi anser att det skulle vara mer naturligt att trafiken till de nya husen leds via Arnebovä-
gen. 
 
När det gäller dagvattenavrinning har vi problem med översvämningar då det kommer mycket 
regn. Dagvattenrören har vid flera tillfällen inte klarat av de vattenmassor som kommer utan att 
vattnet kommit in på tomten (Rishammarvägen 2) (bild 1:5, se bilaga).  
 

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Se förvaltningens kommentar till yttrandet ovan.    
 

YTTRANDE  
 

Rishammar 5:9 2017-08-23  
 
Vägen till de planerade enbostadshusen bör gå via infarten i söder där man kör in i det tänkta nya 
området enligt fastighetsägaren. Matar vägen upp i det nya området har väg gång- och cykelbana 
som är anpassad till detta. Att dra trafiken via Rishammarvägen är vansinnigt med tanke på trafik-
säkerhet!  
 
Fastighetsägaren har också synpunkter hur man tänkt när man har en korsning Prästvägen och 
Karebyvägen som idag är ett jätteproblem att korsa eller när man skall köra ut på Karebyvägen, 
många svåra olyckor har hänt här med det antal fordon som i dag trafikerar korsningen nu skall 
kanske 400 bilar till belasta korset!  
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Se förvaltningens kommentar till yttrandet ovan.    
 

YTTRANDE 
 

Rishammar 2:18 2017-08-16 
 
Fastighetsägaren anser att förslaget med 10 villor som skulle släppas genom Rishammarvägen är 
dåligt.  
1. För smal gata och för stor belastning när byggtrafiken skulle gå där.  
2. Marken lutar åt nordväst, hur skulle avloppsledningarna dras då? Med pumpar?  
3. Borde vara lättare att bygga från sydväst. VA, Service, El Fiber och framför allt gatunät.  
 

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Se förvaltningens kommentar till yttrandet ovan.    
 

YTTRANDE 

 

Rishammar 2:20 (Rishammarvägen 3) 2017-08-16 
 
I dagens läge är det 31 hushåll som passerar på Rishammarvägen varje dag, budbilar, sopbilar och 
entreprenörer vilket är tillräckligt störande. Då fastighetsägarna flyttade hit var det för barnens 
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säkerhet och att det skulle vara ett lugnt område. Kommer det ytterligare bilar från 10 fastigheter 
till blir det ohållbart störande och osäkert bland de boende på Rishammarvägen. 
 
Vägbredden är endast 4,20 m och utan gångbana på nedre delen. Vid möten måste man i dag 
svänga in på grannens mark. Utfarten mot Prästvägen är dålig då sikten österut är nästan obefint-
lig. Trafikverket stängde nyligen en utfart 100 m öster om Rishammarvägen pga sikten. Det har 
hänt olyckor på utfarten mot Prästvägen. Trafiken på Prästvägen har ökat betydligt. 
 
Varför inte göra utfarten för hela det nya området med utfart som de övriga, att komma ut mitte-
mot skolan, då sikten vid den utfarten mot öster och väster skulle vara betydlig bättre. Man skulle 
också kunna dra den via Rödvägen och vidare ut på Arnebovägen som de senaste tre fastighet-
erna som byggts har sin utfart, då den är mycket säkrare.  
 
I början på Rishammarvägen kör man över en bro där vägbanan inte är bredare än max 4 meter 
och inte är lämplig för tunga transporter. Då fastighetsägaren själv varit kassör i föreningen i över 
40 år har hen kunnat följa utvecklingen i området. Vägens beskaffenhet klara inte mer trafik då 
den byggdes i slutet på 1970-talet med den byggstandard som fanns då.  
 
Vissa fastigheter efter Rishammarvägen ligger endast 4,5 m från vägen och risk för skador på 
byggnaden är stor, då det kommer att bli mer och tyngre trafik i tänkta läge. 
 

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Planhandlingarna ändras och all trafik från planområdet leds ut via nya in-/utfarten till Prästvägen. Planområ-
det kommer därmed inte att belasta Rishammarvägen. Att dra vägen via Rödvägen innebär en belastning av Röd-
vägen vilken också är en enskild väg likt Rishammarvägen.  

 
YTTRANDE 
 
Rishammar 2:15 2017-08-21  
 
Fastighetsägarna vill framföra sitt missnöje med förslaget att låta ytterligare trafik köra in och ut 
på vägen från de nya tilltänkta tomterna i sitt område på Rishammarvägen. Deras utfart/infart är 
smal redan idag och dold från ena hållet när man skall köra ut från tomten. Detta utgör en ännu 
större säkerhetsrisk för barnen. Idag används vägen som lekplats av områdets många små barn 
som älskar att cykla och åka kickboard nedför backen och har roligt på asfalten. Vägen är idag 
trafikerad av många fordon morgon, middag som kväll och på vissa ställen går det inte att mötas 
pga att vägen är för smal. Delar av den saknar också gång-/cykelväg. Trafikmängden och säker-
hetsfaran ökas ytterligare för områdets barn i och med fler bilar in och ut i området. De anser att 
de 10 st nya tomterna skall ha sin tillfartsväg från det nya stora området. 
 
Synpunkter på detaljplan för Rishammar 2:2, gällande utfarten i det nya området mittemot skolan: 
 
Har ni verkligen utrett och tänkt på hur situationen ser ut idag? 
 
När barnen skall lämnas och hämtas vid skolan varje dag finns inte plats för alla föräldrar att par-
kera inom skolområdet. I samma område finns också en busshållplats för Västtrafik som även in-
nefattar skolbussarna. 
 
Skolan vågar inte lämna barnen ensamma när skolskjutsen eller när barnen skall åka hem efter 
skolan pga den utökade faran tungtrafik, byggtrafik, bussar och alla bilar som passerar. Risken 
ökar ännu mer när byggtrafik skall åka fram och tillbaka i skolans närhet under flera år. 
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För de barnen som kommer att gå i skolan och de nya förskoleavdelningarna innebär det mycket 
avgaser och en fruktansvärt dålig miljö att vistas i. Säkerheten för barnen har inte tagits i beaktan. 
 
Så som ni har planerat kommer minst 400 bilar till att köra in/ut från detta nya område ut på 
Prästvägen. Denna väg är redan hårt belastad och det kommer bli svårt för befintliga och nya fas-
tighetsägarna att komma in/ut i rusningstid. Köbildningen är redan idag stor vid Kareby Kors-
väg. Kareby Korsväg är redan en mycket olycksdrabbad och farlig korsning. Då trafiken ökar 
kommer denna fara att bli ännu större och köbildningen kommer bli enorm och trafikflödet 
kommer att påverkas negativt med trafikstockning som påföljd. 
 

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Planhandlingarna ändras och all trafik från planområdet leds ut via nya in-/utfarten till Prästvägen. Planområ-
det kommer därmed inte att belasta Rishammarvägen.  
 
Kommunens Trafik, Gata, Parkenheten har ett trafikförslag under framtagande för att förbättra situationen vid 
busstationsområdet.  
 
Planförslaget tillför en säker utfart med gång- och cykelanslutning från det nya området till skolan på andra sidan 
Prästvägen.  
 
Förskolan som planeras inom planområdet kommer uppfylla de krav som ställs på miljön, se uppdaterad bullerut-
redning mm.  
 
Trafikverket har bekräftat att Prästvägen tål trafikbelastningen och godkänt utfarten. Kommunen har stämt av 
två trafikförslag för oskyddade trafikanter i korsningen Karebyvägen/Prästvägen med Trafikverket. Dialog med 
Trafikverket pågår inför antagandehandlingen. 
 

YTTRANDE 

 
Rishammar 2:28 2017-08-15  
 
Fastighetsägarna oroar sig för sina barn, 10-åringen är mer ute än inne och det tycker vi är nyttigt, 
men om ytterligare 10 hus med troligen 20 bilar ska passera i området, vi bor mitt i, ökar risken 
för att något ska hända honom eller någon av alla de klasskompisar som bor i området, barnen är 
många. Vägen är dessutom för smal för att bygga gång och cykelbana på, utefter den planerade 
in-/utfarten. Vi undrar varför kan inte in-/utfarten gå via det större planerade området? Tacksam 
för återkoppling.  
 
Dessutom har kommunen nu tagit bort busskorten för barnen i detta område, det gör att barnen 
hänvisas ner över bilvägen (mot Hagenområdet), vidare förbi hembygdsgården och därefter in på 
gångbanan bort till den närmsta högstadieskolan Munkegärde. 20 bilar och ev kommande tung 
byggtrafik ska samsas om vägen dit våra barn är hänvisade att promenera, trots obelyst eller vin-
terväghållen skolväg efter Rishammar. 
 

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Planhandlingarna ändras och all trafik från planområdet leds ut via nya in-/utfarten till Prästvägen. Planområ-
det kommer därmed inte att belasta Rishammarvägen. 
 
Angående busskorten och skolvägen har synpunkterna vidarebefordrats till kommunens Trafik, Gata och Park-
enhet som hänvisar till skolskjutsbeslut.  
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YTTRANDE  

 
Rishammar 5:16 2017-08-24  
 
I trafikutredningen beskrivs att den är för hela det planerade området enligt kartor i handlingen. 
Inom området beskrivs hur det kommer att bli. En viktig del har totalt utelämnats enligt fastig-
hetsägaren och det är ut/infart till de 10 villor som innefattas i planen. Det är muntligen fram-
ställt att förbindelsen mellan villorna och Prästvägen planeras gå på Rishammarvägen, genom be-
fintligt villaområde på Rishammar. Detta beskrivs eller utreds inte med ett enda ord i trafikutred-
ningsrapporten. Dagvatten som visat sig vara problem i Rishammarsvägens område har ej tagits 
upp i VA rapporter, trots att den skall beskriva dagvattnet i området. 
 
Rishammarvägen 
När det gäller Rishammarvägen kan den idag knappt beskrivas som en bra väg, med dagens mått 
mätt. Varken grund/underlag eller säkerhetsmässigt vad det gäller trafik och oskyddade trafikan-
ter. Även dränering av dagvatten från de övre områdena har hjälpligt förändrats men kan fortfa-
rande antags underminera vägens gamla sträcka. Kostnaden för vägföreningen för dessa åtgärder 
har varit betydande och lär väl inte bli billigare i framtiden.  
 
Säkerheten på Rishammarvägen 
I polismyndighetens yttrande skriver de ”Detaljplanen medger att trafikmiljön i området kommer 
att bli förbättrad och att trafiksäkerheten ökar, främst för de oskyddade trafikanterna”. Det är 
inte så konstigt, då det inte beskrivs något om Rishammarvägen i handlingarna. 
 
I trafikrapporten nämns inte Rishammarvägen med ett enda ord trots att den planeras utgöra 
in/utfart till ytterligare 10 villor och att detta ökar riskerna för oskyddade trafikanter på Risham-
marvägen. Att man planerar att ansluta dessa 10 villor till Rishammarvägen finner vi helt huvud-
löst med tanke på att en betydligt säkrare väg skall byggas från Prästvägen till det aktuella plane-
rade villaområdet längst in. Vi har även en genomfart av oskyddade trafikanter från/till Arnebo-
vägen och från/till skolan, affär och cykelbanan till Kungälv, via tidigare omnämnd Fägatan. 
 
Dagvatten i Rishammar 
Efter byggåren 1985-86 uppdagas det för oss boende på Rishammarvägen att ytvatten från områ-
den norr om Rishammarvägens bebyggelse var betydande och orsakade översvämningar i hus-
grunder och trädgårdar. Föreningen har grävt dike som leder till dagvattenbrunn, men vid häfti-
gare regn hjälper diket ändå inte samt att den redan dåliga dagvattenledningen ner till bäcken vid 
Prästvägen inte sväljer det myckna vattnet stundtals. Inget i de VA-rapporter som är i handling-
arna beskriver dagvattensituationen i de omkringliggande områdena. Även det planerade villaom-
rådet lär få problem.  
 
Angränsande fastigheter. 
Under samrådsmötet i Kareby skola, framkom att djurhållning kan bli begränsad på en jordbruks-
fastighet intill bebyggelse. Detta anser vi vara en av de allra viktigaste delarna i en planerad bo-
stadsbebyggelse. Att en sådan viktig del, i planeringsarbetet, utelämnats eller nonchalerats vittnar 
om att planeringsarbetet är dåligt och man kan undra om andra delar är det också, som inte vi ser. 
 
Varför kommunen kan tillåtas att välja ett sämre alternativ när det finns betydligt bättre när det 
gäller ut/infart till det planerade 10 villornas område? Varför kommunen gör avkall på säkerheten 
när det finns ett säkrare och enklare alternativ tillgängligt? (Rishammarvägen eller Byvägen) Var-
för kommunen gör en bristfällig bedömning av dagvattnet i området då det finns erfarenhet från 
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tidigare problem? (nedre delen av Murhammarvägen, befintlig byggnation vid bäcken vid plane-
rad infart bl.a.) Varför kommunen inte granskar byggherrens förslag utan antar planeringen rakt 
av? Varför kommunen underlåtit att kontakta angränsande fastigheter? (jordbruksfastigheter) 
 
Bildbeskrivning av väg och säkerhet 
Bild 1:6 (se bilaga) Mitt emot Rishammarvägen, på andra sidan Prästvägen fortsätter den så kal-
lade Fägatan som utnyttjas som gång- och cykelväg från Arnebovägen genom Rishammarvägen 
och vidare till gång- och cykelbanan vid Karebyvägen. 
 
Bild 2:6 (se bilaga) In/utfart Rishammarvägen till Prästvägen, nyttjas av bilister och oskyddade 
trafikanter. Saknar gång- och cykelbana. Broräcke och vägbelysningsstolpar vittnar om betydande 
sättningsskador i vägen. Farthindren i förgrunden har flyttats då vägen utsattes för högre belast-
ning av svängande fordon och sprack sönder än mer. 
 
Bild 3:6 (se bilaga) På vägens högra sida där dagvattenledning från övre området går har diket 
lagts igen med makadam som komprimerats för att motverka sättningar och sprickor, detta gjor-
des senare, inte i samband med nyetableringen av övre området. Men vägen fortsätta spricka på 
grund av sättningar i den obefintliga grunden. 
 
Bild 4:6 (se bilaga) Här börjar gränsen för den senaste lagningen av asfalt. 
 
Bild 5:6 (se bilaga) Farthindret som byggdes om vid senaste förbättring av asfalten, då det blev 
för lågt. Till vänster innan farthindret syns gång och cykelbanan till Murhammarvägen och vidare 
till Karebyvägen och skolan. 
 
Bild 6:6 (se bilaga) Här slutar den senaste lagningen av asfalten. Den dåliga väggrunden fortsätter 
fram och strax förbi avfarten till vänster. 
 
Bild 7:6 (se bilaga) Gångbanor på Rishammarvägen, de finns inte på hela sträckan, är av mycket 
dålig standard vad det gäller bredden. 
 
Bild 8:6 (se bilaga) På övre delen av Rishammarvägen är grundläggningen relativt bra, men trots 
det uppstår skador på vissa ställen. Man kan på goda grunder anta att den bristfälliga avledningen 
av dagvatten som tar sig ner och orsakar dessa skador. se bild 9:4 (se bilaga). I Bakgrunden ser 
man den förmodade förlängningen av Fägatan, som i alla tider har använts för oskyddade trafi-
kanter och är en genväg från Arnebovägen till skola, affär och till Karebyvägen. Föreningen har 
här uppfört ett hinder för att få ner farten på cyklister och mopedister innan de korsar över vänd-
planen. 
 
Bild 9:6 (se bilaga) Rishammarvägen till vänster om vändplanen. I förgrunden syns de utförda re-
parationerna på vändplanen. På bilden syns den smala anslutningen till det 2 villor som ligger yt-
terst. Denna smala anslutning har byggherren på förslag att använda till de 10 villor som planen 
beskriver i dess övre område som gränsar mot denna. 
 
Bild 10:6 (se bilaga) Rishammarvägen till höger om vändplanen är grunden god och håller bra, 
Belastas av 7 villor. 

 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR  
Planhandlingarna ändras och all trafik från planområdet leds ut via nya in-/utfarten till Prästvägen. Planområ-
det kommer därmed inte att belasta Rishammarvägen och varken dagvatten- eller trafikutredningen ändras ur 
detta perspektiv. 
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Dagvattenutredningen kompletteras ang situationen i omkringliggande område. 
 
Avseende frågorna om varför kommunen inte granskat byggherrens förslag så har kommunen behandlat och grans-
kat planförslaget och utredningarna. Byggherren ville pröva en utfart för de 10 planerade villorna mot Risham-
marvägen och enligt kommunens trafikenhet påverkar det inte trafikflödena nämnvärt vilket möjliggjorde det ur ett 
kommunalt perspektiv. I planprocessen som innehåller både samråd och granskning är det därmed möjligt att 
pröva frågan. Boende utefter Rishammarvägen och Rishammars samfällighet har i samrådet redogjort för orsaker 
till varför utfarten är olämplig och därmed har planförslaget ändrats.  
 
Avseende jordbruksmarken gjordes bedömning i samband med behovsbedömning att marken inte berördes med be-
fintlig användning. I samrådet har framkommit att markägaren och arrendatorn eventuellt planerar att utveckla 
verksamheten och möte har därefter hållits vilket resulterat i att en skyddszon tillkommit som avgränsning mellan 
jordbruksmark och bostäder.  

 
YTTRANDE 
 
Anders Hall, arrendator till Rishammar 4:1 2017-08-24   
 
Arrendatorn av intilliggande jordbruksmark efterfrågar en MKB då planen enligt honom innebär 
ett stort ingrepp på samhällsbilden och miljön. För att kunna bedriva ett fortsatt jordbruk med en 
god växtföljd måste hänsyn tas. Allergifrågan, är den utredd? Följer den PBLs normer där jord-
bruk bedrivs?  
 
Flytgödsel sprids på växande gröda och djur betar olika år efter växtföljden. Finns det en skydds-
zon till de hus vars gräns planeras utmed det längsgående skiftet?  

 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
I behovsbedömningen har bedömningen gjorts att MKB inte behövs vilket stämts av med Länsstyrelsen. Efter sam-
rådstiden, i oktober 2017, hölls ett möte med kommunrepresentanter, arrendatorn och de två markägarna. Under 
mötet framkom, förutom ovanstående frågeställningar, att markägarna eventuellt vill starta hästhållning inom fas-
tigheten med tillhörande ladugård norr om planområdet. 
 
Allergifrågan har bedömts utifrån gällande förutsättning, planbeskrivningen kompletteras dock avseende framtida 
eventuell hästhållning. Planhandlingarna kompletteras med en tydlig skyddszon som avgränsning mellan jord-
bruksmark och bostäder. Plankartan kompletteras även med planbestämmelse för att undvika att bostadshus 
läggs närmast jordbruksmarken inom kvartersmarken. Avståndet mellan bostäderna och jordbruksmarken har 
också ökat till en grad som bedöms rimlig. 
 

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER 
 
I flera yttranden från närboende har synpunkter avseende att Prästvägens har för hög trafikbelast-
ning, främst i rusningstrafik, påpekats. De boende är kritiska till planförslaget ur det perspektivet. 
Enligt Trafikverket tål Prästvägen trafikbelastningen och har godkänt utfarten och därmed kvar-
står synpunkten.  
 
En sakägare vill att gångstigens bredd ökas i planområdets sydöstra del vilket inte tillgodoses. 
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FÖRÄNDRING AV PLANFÖRSLAGET 
 
Inkomna synpunkter under samrådet har föranlett följande förändringar av planförslaget: 
 

 Tillfarten till villorna i den nordöstra delen av planområdet föreslås inte längre ske via 
Rishammarvägen utan från väster genom planområdet. Parkmark har lagts ut i tre lägen i 
den nordöstra delen, för möjligheten att kunna röra sig mellan befintlig och tillkommande 
bebyggelse. Gatusektionerna inom området har förändrats något sedan samråd men med 
bibehållna funktioner. Bygatans sektion har minskat från 16 meter till 14,5 meter. 
 

 Bebyggelseförslaget har ritats om och fått en tydligare struktur med gruppering av husen 
kring sex stycken gårdar samt friliggande villor och radhus utmed kanten till slätten, mot 
bäcken och närmast befintlig bebyggelse. Gårdarna rymmer gemensamma ytor för vis-
telse, lek och fördröjning av dagvatten i mitten samt gemensamma komplementbyggnader 
för förvaring och avfallshantering mm. I sydöst, angränsande till befintlig villabebyggelse 
föreslås nu tre tomter med en byggnadshöjd för huvudbyggnad om 4,5 meter för att an-
passa till skalan på befintlig bebyggelse. Förslaget rymmer ungefär samma antal bostäder 
nu som tidigare, drygt 180 stycken. Ett torg har placerats centralt i planområdet och bygg-
rätt för gemensamhetslokal i söder har kompletterats med en mindre gemensamhetslokal 
i norr. 
 

 Parkmarken mot nordväst har breddats till ett 5 meter brett stråk för att uppnå ett större 
skyddsavstånd till befintligt jordbruk i syfte att säkerställa jordbrukets förutsättningar över 
tid. 
 

 Planbestämmelserna har setts över för att få en tydligare överensstämmelse med de all-
männa råden. 

 

 Den geotekniska utredningen har uppdaterats med en känslighetsanalys för framtida för-
hållanden i kombinerade analys, det vill säga värsta fallet. Planhandlingarna har förtydli-
gats utifrån SGI:s yttrande med frågeställningar kring hur stabiliteten påverkas av för-
höjda portryck.  
 

 Bullerutredningen har reviderats utifrån trafikbullerförordningens nya riktvärden 
(SFS2017:359) och naturvårdsverkets vägledning för skolgårdar. Planområdets förutsätt-
ningar utifrån buller har tydliggjorts i planbeskrivningen. Illustrationerna i bullerutred-
ningen stämmer nu överens med planillustrationen. Förskolans byggrätt har förlagts till 
den södra delen av tomten för att skapa förutsättningar för goda bullervärden för utemil-
jön i den norra delen.  
 

 VAD utredningen har uppdaterats med bland annat ett PM om översvämningsrisker samt 
ett PM om höjdsättning av planområdet. Dagvattenhanteringen inom området har tydlig-
gjorts i planbeskrivningen och planbestämmelser och information rörande hanteringen av 
dagvatten inom området har införts på plankartan med syfte att bland annat säkra bebyg-
gelsen för risk mot översvämning vid skyfall. Ett markreservat för gemensamhetsanlägg-
ning för ett dike har införts i den norra delen av området.  
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Utöver ändringar utifrån inkomna synpunkter har följande förändringar gjorts: 
 

 Planområdet har minskats i söder vid bäcken till att inte omfatta kommunens fastighet på 
den södra sidan av bäcken annat än vid planerad infart till området. Gränsen för tomterna 
närmast bäcken har dragits 3 meter norrut för att säkra befintlig stig utmed bäcken inom 
parkmark.  

 

 Byggrätten för pumpstationen har utökats något för en något friare inplacering. Avstånd 
till närmaste byggrätt för bostäder (ej gemensamhetslokal) är nu 45 meter.  

  

 Ett u-område har inrättats vid den norra gemensamhetslokalen på kvartersmark för att 
möjliggöra eventuell framtida VA-försörjning för fastigheterna norr om planområdet.  

 

 Läget för transformatorstationen inom planområdet har ändrats i syfte att uppnå ett 
större avstånd till tillkommande bostäder.  

 
I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts av plan- och genomförandebeskrivningen. 
 
 

SAKÄGARE SOM HELT ELLER DELVIS INTE HAR TILLGODOSETTS I PLANFÖR-
SLAGET:  
Sakägare Synpunkt Skede 

Fastighetsägare Rishammar 2:43 Gångstigens bredd Samråd 

   

 
 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Med detta föreslås att Kommunstyrelsen godkänner planförslaget för granskning enligt PBL 
(2010:900) 5:18. 
 
 
 

SAMHÄLLSBYGGNAD 14 maj 2018 
 
 
  
 
 
Martina Hermans   Pernilla Olofsson 
Enhetschef Planering   Plankoordinator 



Bilaga 1 

Naturskyddsföreningen Kungälv 2017-08-14  

 

Bild 1:1  

Henrik och Elisabeth Pregmark Rishammar 5:13 2017-08-24 

 

 

Ny bebyggelse 

Befintlig 
bebyggelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1:2  



 

Bild 2:2 (sett in mot fastighet Rishammar 5:13, Rishammarvägen 27) 

 

Bild 3:2 (sett inifrån fastighet Rishammar 5:13, Rishammarvägen 27) 



 

 

Nicklas Bengtsson och Lina Andersson Grokareby 3:12 2017-08-24 

 

Bild 1:3 

 

Leif och Catrine Gabrielsson Rishammar 5:12 

 

Bild 1:4 

 

4 ,9 m bred   

F lera fastigheter har farliga  
utgångar från rätt ut på gatan.    



 

Bild 2:4 

 

 

Bild 3:4 

    

Fyra meter   



 

Bild 4:4 

 

Bild 5:4  



 

Bild 6:4 

 

Bild 7:4 

 

  



 

Bild 8:4  

 

 

 

 

 

Jan och Christina Demming Rishammar 6:1 2017-08-23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Arnebovägen   

Röd   

Nya området   

Väg till nya området   



 

Bild 1:5 

 

Gösta och Yvonne Lundén Rishammar 5:16 

 

Bild 1:6 



 

Bild 2:6  

 

Bild 3:6 



 

Bild 4:6 

 

Bild 5:6 



 

Bild 6:6 

 

Bild 7:6 



 

Bild 8:6 

 

Bild 9:6 



 

Bild 10:6 
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