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Planbeskrivning – Bostäder i Tega, Ytterby.

Planhandlingar
Detaljplanen består av:


Plankarta med bestämmelser samt illustrationskarta, skala 1:1000 (A1),
1:2000 (A3)

Till planen hör:







Planbeskrivning (denna handling)
Genomförandebeskrivning
Behovsbedömning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Utställningsutlåtande 1 och 2

Utredningar, som finns tillgängliga på samhällsbyggnad:






Geoteknisk undersökning, Norconsult 2010-02-26, kompletterad 2010-12-02,
rev. 2013-03-12, rev. 2015-08-14.
Översiktlig VA-utredning, Norconsult 2008-12-17, reviderad 2015-06-17.
Översiktlig väg- och bullerutredning, Norconsult 2008-12-10, rev. 2013-0308, rev. 2013-07-04.
Utredning beträffande flygbuller, Norconsult 2010-05-21.
Stenklätt berg och noelitisk boplats i Ytterby. Arkeologisk förundersökning
Ytterby 212 och 213, Bohusläns museum 2012:46.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Bakgrund och syfte
Behovet av bostäder och särskilt tomter för småhus är stort i Kungälvs kommun. Möjligheten att bygga vidare på befintliga tekniska strukturer är samhällsekonomiskt lönsamt
och önskvärt.
Planens syfte är att göra det möjligt att bygga friliggande bostäder söder om Torsbyvägen
i nära anslutning till befintliga villaområden i västra Ytterby, samt att ge möjlighet att
bygga flerbostadshus/gruppboende. Tomterna kommer att förmedlas via Bokab.
Syftet är också att säkra det skydd som krävs beträffande en större fornlämning inom
planområdet.

Huvuddrag
Planförslaget omfattar c:a 40 friliggande bostäder och flerbostadshus/gruppboende med
c:a 10 lägenheter för boende med särskilda behov. Fastigheter om minst 750 m2, avsedda
för friliggande småhus i 1-2 våningar föreslås öster och söder om ett stort fornlämningsområde, som ska förbli orört. Inom ett parti föreslås också möjlighet att uppföra en
gruppbostad i 1 – 1 ½ våning för personer med behov av särskild service.
En ny tillfart kommer att tillskapas till området från Torsbyvägen. Också de befintliga
småhusfastigheter som finns inom och i direkt anslutning till planområdet nås via denna
nya tillfart.
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Bestämmelser beträffande byggrätter och utformning syftar till att anpassa bebyggelsen
till terrängen och till exploateringsnivån i omgivande småhuskvarter. Fornlämningsskyddet innebär att bebyggelsen närmast skyddsområdet inte tillåts vara högre än en våning,
för att bibehålla bergspartiets dominans i landskapet.
Området närmast Synnerödsbäcken är avsatt som naturområde. Merparten av fastigheterna kommer att ha utsikt mot eller gränsa till någon form av naturmark. Inom planområdet
utgörs också marken för fornlämningen och mark längs Torsbyvägen av allmän
plats/natur.

AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN
Kommunen bedömer att planen är förenlig med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken. De förändringar som medges i detaljplanen är förenliga med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurser. Inom planområdet finns en fornlämning som inte
berörs av exploateringen samt ytterligare en fornlämning som kommer att slutundersökas.
I övrigt finns inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- och kulturintressen som berörs. Planens genomförande innebär inte att gällande miljökvalitetsnormer
överskrids.

PLANDATA
Läge och areal
Planområdet ligger i sydvästra Ytterby, söder om Torsbyvägen mot Kärna (väg 604) och
5 km sydväst om Kungälvs centrum. Planområdet är c:a 8,5 ha stort.
Området sträcker sig omkring 400 meter söderut från Torsbyvägen och ingår i ett skogsbevuxet bergsparti som sluttar ner mot Synnerödsbäcken i sydväst. Mot väster avgränsas
området av bergets sluttning mot öppen jordbruksmark.

Markägoförhållanden
Inom området finns en enskilt ägd småhusfastighet, Tega 4:5. All annan mark ägs av Bokab och är obebyggd så när som på en liten stuga norr om bäcken i sydost som ska rivas. I
nordost leder Gustavsbergsvägen från området till ytterligare åtta villafastigheter öster om
planområdet. Dessa fastigheter i anslutning till Torsbyvägen berörs av planen beträffande
tillfartsväg.

Planprocessen
Denna detaljplan bedrivs med normalt förfarande enligt PBL 1987:10. Detaljplanen har
varit på samråd och är nu i utställningsskedet. Därefter följer antagande och laga kraft.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplanen
Området ligger inom tätortsavgränsning för Ytterby enligt Översiktsplan 2010 för Kungälvs kommun och har redan i Kommunplan 2000 reserverats för ny bostadsbebyggelse.
Användningen enligt översiktsplanen har specificerats för nya bostäder före år 2020.
Marken kring Synnerödsbäcken ska enligt översiktsplanen bevaras som närströvområde
och den odlade marken väster om planområdet betraktas som värdefull åkermark. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.
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Bostadsförsörjningsprogram
Styrdokumentet Bostadsförsörjningsprogram för Kungälvs kommun 2013-2022 anger
som mål för kommunens planeringsberedskap att den ska möjliggöra färdigställande av
400 bostäder per år. Störst andel bostäder ska tillkomma inom tätortsavgränsningen, i
närhet av kollektivtrafik.

Detaljplaner
Marken är tidigare inte detaljplanelagd. I norr ansluter planen till detaljplan Utvidgning
av stadsplanen för del av fastigheten Tega Östergård 3:1 m fl, omfattande Norra delen av
Tegaområdet, bostadsändamål, aktnummer 187, antagen 1976.

Planområdet utgörs av skogsområdet till höger om ladugården. Foto från sydväst.

Program för planområdet
Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott tog beslut om att påbörja planarbetet 29
april 2008. Programsamråd genomfördes 19 oktober – 13 november 2009 enligt 5 kap. 20
§ plan- och bygglagen (1987:10). Detaljplaneprogrammet föreslår cirka 45 småhustomter
samt ett mindre flerbostadshus och en förskola. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade att
fortsätta detaljplanearbetet utan mark för flerbostadshus.

Utställning
Detaljplanen har varit utställd under tiden 26 maj – 30 juni 2014. Under samrådstiden
gjordes en arkeologisk förundersökning av de två fornlämningsområden som tidigare
hade påträffats. Ett av dessa områden är så unikt att länsstyrelsen inte anser att en slutundersökning är befogad. Detta innebär att fornlämningen kommer att bevaras, men också
att möjlig exploatering därmed också reducerats. Förskoleändamål är inte längre aktuellt.
Möjligheten att bygga en gruppbostad med särskild service har tillkommit.
Flera förändringar av detaljplanen har bedömts nödvändiga och den går därför ut på utställning ytterligare en gång. Vägdragningen har ändrats i planområdets södra del, för att
möjliggöra att en befintlig liten bäck ska kunna hållas öppen. Minsta fastighetsstorlek har
ändrats, vilket dock inte innebär fler tomter. Ett par tomter har tagits bort. Alternativ användning för gruppbostad har utgått. Kvartersgränser mot naturmark i söder och norr har
justerats. Befintliga stigar bevaras och kopplingarna till angränsande naturområde i öst
har förbättrats. Planerad busshållplats i norr har tagits bort (befintlig hållplats behålls). En
gång- och cykelväg har lagts till som ger en säkrare förbindelse till den befintliga busshållplatsen som ligger strax öster om planområdet.
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Miljöbedömning
Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planen, så att hållbar utveckling främjas. Enligt plan- och bygglagen (PBL 1987:10, 5 kap 18 §) och miljöbalken
(MB 6 kap 11 §) ska kommunen genomföra en miljöbedömning endast för sådan detaljplan vars genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. För alla planer
ska en behovsbedömning göras. Det innebär att kommunen ska bedöma behovet av en
miljöbedömning.
En behovsbedömning har genomförts och varit föremål för samråd med länsstyrelsen.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanens genomförande inte innebär
betydande miljöpåverkan, enligt yttrande 2011-08-30. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-05-08 § 75 att godkänna behovsbedömningen och att detaljplanens genomförande ej medför någon betydande miljöpåverkan.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH VERKAN
Natur
Landskapsbild och kulturlandskap
Området ligger i för Kungälv typisk kuperad jordbruksbygd med flikig odlingsmark och
många skogsbevuxna bergspartier. Planområdet ligger i kanten av ett sådant bergsparti
och omfattar också sydsluttningen mot en åkervik. Bergspartiet är bebyggt längre norrut,
norr om Torsbyvägen, men i stort sett obebyggt i övrigt. I väster breder den uppodlade
dalgången ut sig med spridd bebyggelse i kanterna.

Planområdet ligger bakom skogsbrynet. Foto från väster.

Planområdet från norr och Torsbyvägen, med läget för ny tillfart.
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Mark och vegetation
Den största delen av planområdet, mot norr och nordväst, utgör en västlig utlöpare av det
skogsklädda höjdpartiet. Berget höjer sig omkring 10 meter över den öppna marken i väster. Mot väster, utanför planområdet, och mot söder är bergssluttningen relativt brant med
en lutning av 1:4 – 1:8. Bergspartiet karaktäriseras av relativt branta sluttningar, flacka
platåer och fuktiga svackor mellan branterna. Stora delar är bevuxna med tämligen hög
blandskog. Nedanför branten sluttar marken mot bäcken i sydväst. Den 125 meter breda
sluttningen har en lutning av omkring 1:15 närmast branten och är flackare, med en lutning av omkring 1:20, närmast bäcken.
Sluttningen mot bäcken utgörs av gammal hagmark som vuxit igen. Här består den täta
vegetationen av buskar och mindre barr- och lövträd som enar, vildaplar, sommarfläder
och björk. Detta område är svårframkomligt. De landskapselement som ger området karaktär finns i branterna och i zonen mellan berg och flack mark – berg i dagen, stenmurar
som klättrar över berget, gläntor med enstaka välvuxna träd samt möjligheten till utblickar över landskapet.
Flera stengärdsgårdar finns. Det generella biotopskyddet gäller inte, då stenmurarna inte
ligger inom hävdat odlingslandskap, utan utgörs av ett skogsimpediment i tätorten.
Gärdsgårdarna har ändå ett lokalhistoriskt värde och utgör spår av äldre tiders markindelning. Stengärdsgårdarna finns delvis i de skogspartier, som ska förbli naturområden och
de kan också i långa partier bli naturliga tomtavgränsningar mot omgivande skog. Spåren
från tidigare användning kan på så sätt bevaras och ett visst naturvärde skyddas.

Stengärdsgård i skogen. Foto: Norconsult

Det flacka området vid bäcken. Foto: Norconsult
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Vattendrag
Utefter planområdets sydvästra gräns rinner Synnerödsbäcken, som mest har karaktär av
grävt dike. Bäcken är 1 – 1,5 meter djup och faller svagt mot sydost. Den ligger i princip
på nivån +19 m. Vattennivån stiger periodvis över strandkanten. För att säkerställa att
husdräneringarna inte dränks av bäckvattnet tillåts ingen bebyggelse på mark med lägre
nivå än +19,5 m vilket utgör HHW 200 (högsta högvattennivå under en 200-årsperiod).
Erosionsförhållandena vid bäckkanten är sådana att erosionsskydd inte behövs.
Synnerödsbäcken omfattas inte av strandskydd på denna sträcka. Då det finns lekområden
för vandrande öring nedströms i Ormobäcken, har dock bäcken ett särskilt skyddsvärde.
Synnerödsbäcken och ett 25 meter brett område norr om den bevaras som naturmark (beteckning NATUR på plankartan).
I planområdets sydöstra hörn rinner även en mindre bäck, från nordöst till sydväst, som
mynnar i Synnerödsbäcken. Denna kommer att bevaras inom ett 7 meter brett naturmarksområde, som ger utrymme för underhållsarbete och översvämningsytor vid höga
vattenflöden.
Geotekniska förhållanden
Sluttningen mot bäcken i sydväst utgörs av lermark och också inom planområdets norra
del finns lermark. I övrigt består marken av fastmark. Berg i dagen finns på flera ställen
inom fastmarken.
Jordlagren inom lermarken i sluttningen mot bäcken utgörs, från markytan räknat, av
mulljord, ett tunt lager torrskorpelera, något siltig lera och friktionsjord på berg. Det övre
lagret av leran består egentligen av gyttja. Gyttjans mäktighet bedöms mindre än 2,5 m
och minskar i nordostlig riktning. Leran inklusive gyttjan är lös till mycket lös och sättningskänslig.
Jordlagrens mäktighet inom fastmarken bedöms vara liten. De består av friktionsjord eller
morän på berg. Torrskorpelera finns i mindre omfattning. Block har konstaterats här och
där på markytan.
Grundvattnet ligger nära markytan, i det låglänta partiet på cirka 0,5 meters djup, men
grundvattentrycket är artesiskt i bottenjordlagren, vilket motsvarar en grundvattennivå
över markytan.
Den geotekniska undersökningen visar att totalstabiliteten är tillfredställande inom planområdet under förutsättning att belastningsrestriktioner för området närmast bäcken följs.
Det innebär en belastningsfri zon 10 meter från bäckmitt, en markbelastning på maximalt
20 kPa mellan 10 och 30 meters avstånd och på maximalt 30 kPa mellan 30 och 50 meter
från bäckmitt (beteckningar b0 etc. på plankartan). Eventuella belastningar utöver dessa
restriktioner måste kompenseras med lättfyllning eller annan förstärkning.
Erosionsförhållandena är sådana att inget erosionsskydd bedöms behövas.
Områdets berggrund består av blandad granitisk gnejs. Det finns flera bergkullar. Generellt är berget i området flackt sluttande och de branta partierna är låga, men längst mot
sydost finns en lokal med större branter. Det föreligger ingen risk för blockutfall inom eller i nära anslutning till planområdet.
Grundläggning
Grundläggning av byggnader inom fastmarken bedöms kunna ske med platta på mark.
Leran invid bäcken och vid vägen i den norra delen av området är delvis mycket löst lagrad och sättningskänslig. Detta bör beaktas vid detaljprojektering. Preliminärt bör grundläggning med pålar/plintar påräknas om inte jämna grundförhållanden råder under hela
byggnaden. För att i detalj bestämma grundläggningssätt krävs kompletterande geoteknisk undersökning, när exakta huslägen är bestämda.
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Förorenad mark
Inom planområdet finns inga kända markföroreningar som kräver saneringsåtgärder.

Två fornlämningar har påträffats.

Fornlämningar
Två tidigare okända fornlämningar har påträffats inom planområdet, ett grav- och boplatsområde på höjdryggen i den nordvästra delen (RAÄ-nr Ytterby 212) samt boplats
och en grav i den sydöstra delen (RAÄ-nr Ytterby 213). En arkeologisk förundersökning
är gjord.
I förundersökningen av Ytterby 212 har ett drygt 16 600 m2 stort undersökningsområde
kunnat avgränsas. Dateringar och fyndmaterial visar att anläggningar inom området är av
neolitisk (i vardagligt begrepp yngre stenålder), brons- och järnålderskaraktär. Lämningen
ska liknas vid ett så kallat ”stenklätt berg” eller ”bergsmonument”. Ett stort antal boplatsfynd samt gravlämningar i form av stenkonstruktioner och flatmarksgravar har påträffats.
Sannolikt finns boplats- och gravlämningar över hela fornlämningsområdet.
I förundersökningen av Ytterby 213 har ett drygt 2 500 m2 stort undersökningsområde
kunnat avgränsas. Lämningen utgörs av en boplatsmiljö av neolitisk karaktär. Inom området finns också en förmodad gravhög från järnålder.
I samråd med länsstyrelsen har objekt 212 bedömts ha en så hög vetenskaplig potential att
lämningen ska skyddas i plan. Kommunen har i enlighet med 2 kap. 13§ KML (kulturmiljölagen) ansökt om tillstånd att ta bort objekt 213 samt ett mindre parti av objekt 212 i anslutning till Torsbyvägen, efter att en slutundersökning gjorts. Slutundersökning görs efter att detaljplanen vunnit laga kraft.
Planen har utformats så att fornlämningsområdet ska kunna uppfattas i det stora landskapsrummet. Närmast området tillåts ingen bebyggelse och i övrigt har husens taknockhöjder begränsats för att bebyggelsen inte ska dominera över bergskrönet. En skötselplan
för området kommer att upprättas, som ger anvisningar för avverkning och nyplantering-
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ar, så att fornlämningen inte skadas. En informationstavla om lämningens art och värde är
önskvärt.

Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns två bostadshus, en enplansvilla på egen fastighet invid Torsbyvägen och ett litet hus på Bokabs fastighet, norr om Synnerödsbäcken i sydöstra delen av
planområdet. Det senare är i mycket dåligt skick och kommer att rivas. Nordost om planområdet finns åtta småhusfastigheter vid Gustavsbergsvägen. Befintliga bostadshus har 1
– 1½ våningar. Fasadmaterial och kulörer varierar. Norr om Torsbyvägen finns villabebyggelse från i huvudsak 1970-talet, där samstämmig arkitektur håller samman bebyggelsen.

Befintligt bostadshus inom planområdet.

Befintlig bebyggelse nordost om området.

Nya bostadshus
Planen gör det möjligt att bygga cirka fyrtio friliggande bostadshus i 1 - 2 våningar (beteckningen B på plankartan) på minst 750 m2 stora fastigheter. Avsikten är att fastighetsstorlekar ska variera mellan 750 och cirka 1000 m2. Ett område om cirka 3 300 m2 sydost
om fornlämningsområdet kan bebyggas med flerbostadshus/gruppbostäder (beteckningen
B1 på plankartan). För bebyggelsen närmast fornlämningsområdet är nockhöjden lägre än
i övrigt och därmed endast en våning tillåten.
Utformning och utförande
Av plan- och bygglagen framgår att byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till kultur- och naturvärden på
platsen.
Ambitionen har varit att den nya bebyggelsen ska ta hänsyn till områdets naturliga förutsättningar och karaktär. Marken inom området är på vissa ställen starkt kuperad, och tomt
och bebyggelse bör anpassas till befintlig marknivå. Vid inplacering av hus bör stora
sprängningsarbeten och uppfyllnad av mark undvikas. Husen behöver anpassas till skillnader i marknivåer genom att utformas med sluttningsvåning eller genom att nivåskillnader tas upp i grundsockel. Sluttningsvåning ska enligt planbestämmelse anordnas om nivåskillnader mellan motstående fasader är mer än 2,0 meter.
Fastighetsstorlekarna har anpassats till terrängen och till tätheten i omgivande bebyggelseområden. Minsta fastighetsstorlek ska enligt planbestämmelse vara 750 m2. Bestämmelser om största byggnadsarea begränsar husens utbredning på marken. Bestämmelser
om takform och taklutning bidrar till en sammanhållen helhet. Tillåtna nockhöjder enligt
planbestämmelse innebär att en andra våning inte kan utgöra en full våning. Sammantaget
skapas en miljö med genomsiktlighet och utblickar.
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Färgnyanser med dämpad kulörstyrka ska väljas för fasader. Företrädesvis bör kulörer
som anknyter till naturens färgskala väljas, som mörkt grå, bruna eller röda. Detta skapar
en samlad helhet som inte ger alltför starka kontraster i landskapet.
Placering och utformning av komplementbyggnader, som garage, carportar och förråd,
bör hanteras så att dessa byggnader underordnas bostadshusen i de gaturum som skapas.
Rekommendationer för utformning av byggnader och yttre miljö finns redovisade i Utformningsprinciper på illustrationskartan.

Exempel på hur hus kan anpassas till terrängen och till marken.

Tillgänglighet och handikappsanpassning
Att samhället är tillgängligt för alla är en viktig rättighetsfråga. Var femte person i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. De har samma rätt till ett liv i oberoende och
att fullt ut kunna delta på livets alla områden som de övriga 80 %. Utgångspunkten är
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, där artikel 9 särskilt behandlar den fysiska miljön. Att göra samhället mer tillgängligt för personer med
funktionsnedsättning gynnar alla. Det är t.ex. lättare att manövrera en barnvagn där tillgängligheten är god. Boverkets rekommendationer kring tillgänglighet ska därför följas.
Kommunen ser positivt på ytterligare förbättringar jämfört med kraven i BBR (Boverkets
byggregler) och Boverkets rekommendationer. Exempel på detta finns i Kommunens
basutformningsprogram för bostäder. Syftet är att göra det möjligt för fler att bo kvar i sin
bostad, att underlätta för eventuell vårdpersonal och att öka tillgängligheten för besökande.
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Flera fastigheter kommer att präglas av stora nivåskillnader och är därför inte helt enkla
att göra tillgängliga, men tillgängligheten är en viktig aspekt på hur tomten disponeras
och hur husen placeras. Tillgängligheten till och inom byggnader prövas vid bygglov.
Arbetsplatser, service och fritid
Planområdet ligger cirka 2 km från Ytterby centrum, som är en del av Kungälvs centralort. I Ytterby centrum finns järnvägsstation, arbetsplatser och ett brett serviceutbud: skolor, bibliotek, vårdcentral, idrottsanläggningar, föreningslokaler, dagligvaruhandel samt
ett antal mindre butiker och serviceverksamheter.

Naturmiljö, lek och rekreation
Natur- och odlingslandskap i anslutning till planområdet är en stor tillgång. Möjligheterna
till lek och rekreation är mycket goda för såväl barn som vuxna. Området ligger bara 0,5
km från Nordre Älv och mindre än en mil från havet.
Inom planområdet utgör fornlämningsområdet ett stort naturområde. I öster gränsar området till skog. Länsstyrelsen planerar för ett naturreservat, Ormo, söder om planområdet.
Marken längs Synnerödsbäcken kommer att bevaras som naturmark och härifrån kan en
stig leda vidare till reservatet. Befintliga stigar bör knytas till vägar inom området, för att
underlätta tillgängligheten till närströvområden och vidare till det planerade reservatområdet. Exploateringen av planområdet kommer på så sätt att kompenseras av att intilliggande strövområde blir lättare att nå.

Vägar och trafik
Gator
Planområdet nås via Torsbyvägen (väg 604) i norr. En ny infart tillskapas och innebär en
ny 4-vägskorsning vid Torsbyvägen. Vid anslutningen, utanför planområdet, tillskapas
även en ny gång- och cykelpassage över Torsbyvägen för oskyddade trafikanter (se illustrationskarta).
Den befintliga infarten från Torsbyvägen kommer inte att tillåta biltrafik, enbart gångoch cykeltrafik. Fastigheterna nordost om planområdet kommer att nås via den nya infarten och det nya gatunätet. Gatunätet består i huvudsak av genomgående gator där fastigheterna nås via rundkörning. Gatustrukturen möjliggör en eventuell expansion på lång
sikt öster om planområdet (se illustrationskarta).
Vägarnas breddmått tillåter olika typsektioner. Planillustrationen visar gatusektioner med
trottoar utmed en sida.
Längdlutningen på vägprofilerna varierar mellan 1 % och 9 %. Det innebär att vägen i ett
cirka 120 meter långt parti har en lägre standard än Trafikverkets rekommendationer (se
illustrationskarta). Att erhålla god standard på hela vägnätet skulle innebära stora uppfyllnader i området.
Gång- och cykelstråk
Gång- och cykelbanor leder utan avbrott från planområdet via Ytterby centrum till centrala Kungälv. Ny gc-väg ansluter i nordost till befintlig busshållplats och passage över
Torsbyvägen strax nordost om planområdet. Ny gc-passage anläggs vid den nya väganslutningen till Torsbyvägen.
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Gator bör utformas så att låg hastighet
främjas. Exemplen från Norra Hallsås i
Lerums kommun visar hur vägen kan anpassas till marken och hur gatan kan utformas för blandtrafik, utan trottoar men
med markerad gång- och cykelbana.
Små parkeringsplatser kan ordnas vid
gatan.

Kollektivtrafik
Ytterby har goda kollektivtrafikförbindelser med Kungälv och med Göteborg och flera
större tätorter, med tåg och expressbussar. Bohuståget trafikerar sträckan Göteborg – Uddevalla/Strömstad med 20 tåg i vardera riktningen under vardagar och expressbussarna
körs med dubbla turtätheten. Stationen i Ytterby ligger på cykelavstånd, cirka 2 km från
planområdet. Vid planområdet finns busshållplats för busslinje mellan Kungälv och Kärna med 20 turer i varje riktning under vardagar. Restid från planområdet till Kungälv är
drygt 20 minuter. Att resa till Göteborg från Ytterby med tåg tar cirka 20 minuter.
Tomttillfarter och parkering
Parkering ska ordnas enskilt på tomtmark och det ska finnas möjlighet att på tomten ordna två bilplatser per bostad. Därutöver behövs ytterligare 0,2 bilplatser per bostad för
gästparkering, det vill säga totalt minst 8 platser. Dessa föreslås ordnas på gatumark. Det
finns möjlighet att anordna parkering på några platser utmed lokalgatan där gatumarken
breddats, cirka 20 platser. Vintertid kan dessa platser delvis användas för upplag av snö
vid behov.
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Störningar
Buller
Bullerutredningen visar att buller från trafiken på Torsbyvägen påverkar området upp till
cirka 40 meter. Samtliga fastigheter kommer med god marginal att klara Riksdagens riktvärden utomhus, 55 dBA ekvivalentnivå vid fasad och 70 dBA maximal nivå vid uteplats
i anslutning till bostad. Riktvärdena inomhus, 30 dBA ekvivalentnivå och 45 dBA maximalnivå nattetid, klaras med normala 3-glasfönster.
Planområdet berörs av inflygning till Säve flygfält (Göteborg City Airport), vilket föranlett en särskild utredning beträffande flygbuller. Bullernivåerna understiger rekommenderade riktvärden. De ekvivalenta ljudnivåerna från flyg är klart under gällande riktvärden
för nybyggnad av bostäder både vad gäller inomhus- och utomhusnivåer (55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad och maximalnivån 70 dBA). Ljudnivåerna är så pass låga
(<50 dBA) att de endast ger ett marginellt tillskott till den för alla trafikslag summerade
ekvivalenta ljudnivån. De maximala ljudnivåerna från den mest bullrande flygplanstypen
understiger också riktvärdet 70 dBA för planområdet.
Flygfältet torde ha begränsad trafik framöver.
Djurhållning
Planområdet gränsar till öppen jordbruksmark och det kommer att finnas hästar i omgivning. Betande hästar är för de flesta människor ett trivsamt inslag i landskapsbilden och
ett sätt att hålla landskapet öppet. Ridning är också ett stort och angeläget fritidsintresse.
Mot detta skall ställas att djurhållning kan ge störningar i form av lukt och flugor och att
allergier har blivit ett allt större hälsoproblem. Aktuella undersökningar har dock visat att
beteshagar utgör en förhållandevis liten risk ur allergisynpunkt.
En hästgård med flera djur finns sydväst om planområdet på ett avstånd som bedöms som
tillräckligt för att undvika störningar. Avstånd till stall är cirka 500 m och beteshagarna
finns huvudsakligen inom några hundra meter från gården. En större flytgödselbrunn
finns cirka 230 meter väster om planområdet. Gödselspridning kan ge upphov till lukt ett
fåtal gånger per år. Avståndet har bedömts som godtagbart.
Då planområdet ligger inom tätortsavgränsningen, kommer nya fastigheter för bostadsändamål att prioriteras framför eventuell framtida hästhållning. Detaljplanen är förenlig med
översiktsplanen.

Teknisk försörjning
Vatten, spillvatten och dagvatten
Planområdet kommer att tas in i kommunens verksamhetsområde för vatten, spill- och
dagvatten.
Norconsult AB har utarbetat ett principförslag till VA-försörjning för planområdet. Förslaget innebär att områdets ledningsnät för vatten och spillvatten ansluts till kommunens
befintliga huvudledningar norr om Torsbyvägen. De kommunala ledningarna för vatten,
spill- och dagvatten i området ska så långt möjligt förläggas i gatumark.
Dricksvatten
Vattenledningsnätet föreslås ansluta till den befintliga huvudledningen V150 segjärn norr
om Torsbyvägen. Eftersom huvudledningen är ansluten till en befintlig tryckstegringsstation benämnd ”Tega” klaras det vattentryck som krävs för den högst belägna fastigheten i
detaljplaneområdet. Vattentrycket i områdets lägsta delar kan behöva reduceras, för att
inte överskrida maximalt tryck enligt Svenskt Vattens publikation P83. Detta behöver utredas vidare vid detaljprojekteringen.
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Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjning i området föreslås ske via två brandposter.
Spillvatten
För att avleda spillvattnet krävs byggnation av två nya pumpstationer.
En befintlig pumpstation vid Gustavsbergsvägen, öster om planområdet, kommer att tas
bort och ersättas med en av större kapacitet.
För avledning av spillvatten från södra området byggs en pumpstation i sydvästra hörnet
av planområdet i nära anslutning till Synnerödsbäcken.
Pumpstationen kommer att pumpa spillvattnet norrut till en höjdpunkt i lokalgatan. Därifrån avleds spillvattnet i en självfallsledning till en ny pumpstation som ska byggas strax
söder om Torsbyvägen och öster om planområdet. Pumpstationen placeras på fastigheten
Vena 1:3 som ägs av Kungälvs Kommun.
Från denna pumpstation pumpas spillvattnet vidare till den befintliga huvudledningen
norr om Torsbyvägen.
Den södra pumpstationen som är belägen i anslutning till bäcken ska placeras högvattenfritt, för att minimera risken att bäckvatten tränger in i pumpstationen vid höga vattennivåer.
Vid södra pumpstationen föreslås ett bräddmagasin som kan magasinera motsvarande 8
timmars spillvatten vid ett eventuellt driftstopp, då bräddning av spillvatten till bäcken ur
miljösynpunkt inte bör ske. Mobilt reservkraftverk ska kunna anslutas till pumpstationen.
Ett skyddsavstånd av ca 50 meter mellan bostäder och pumpstation har säkrats i planen
för att minska risken för luktproblem vid bostäder.
Dagvatten
Dagvattnet kommer liksom tidigare avledas till befintliga diken och till Synnerödsbäcken
och sedan vidare via Ormobäcken till Nordre Älv.
Vid exploateringen ökar andelen hårdgjorda ytor och därmed ökar ytavrinningen. För att
inte öka belastningen på recipienten erfordras fördröjning av dagvatten.
VA-utredningen utgår från att utgående flöde från planområdet ska begränsas till att motsvara befintligt maxflöde.
Principen för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) bör följas inom planområdet.
Genom att reducera andelen hårdgjorda ytor, reduceras mängden dagvatten som behöver
omhändertas. Fastighetsägaren ansvarar för att dagvatten från tomtmark omhändertas via
fördröjningsmagasin innan avledning sker till kommunens dagvattenledning. Dagvatten
från fastighet får inte avledas vidare till grannfastigheter så det skapar olägenhet.
Respektive fastighetsägare åläggs att omhänderta och fördröja en dagvattenvolym motsvarande 1 m3 per 100 m2 hårdgjord yta.
Hårdgörningsgraden har i enlighet med Svenskt Vattens publikation P90 satts till 30 %,
det vill säga tak, asfaltytor och andra hårdgjorda beläggningar utgör 30 % av fastighetsarean.
Fördröjningsmagasinets vattenvolym kan då beräknas utifrån fastighetsareal enligt formeln: Fördröjningsmagasinets vattenvolym (m3) = Fastighetsareal (m2) x 0,3/100.
Flödet från de hårdgjorda ytorna ska regleras i en regleringsbrunn. Det maximala flödet
kan beräknas utifrån fastighetsareal enligt formeln:
Fördröjningsmagasinets utloppsflöde (l/s) = Fastighetsareal (m2) x 0,3/100.
För mer information, se VA-utredning daterad 2015-06-17.
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Utöver fastighetsägarnas fördröjningsmagasin på tomtmark ska kommunen bygga fördröjningsmagasin.
I den norra delen föreslås att dagvatten fördröjs i befintligt våtmarksområde vilket utformas som ett magasin för att omhänderta ett 50-årsregn. Våtmarken utformas då för att
fördröja erforderliga ca 110 m3 dagvatten i den norra delen.
I söder kan cirka 550 m3 fördröjningen ske i en kombination av magasin och våtmark norr
om Synnerödsbäcken.
I den södra delen föreslås att fördröjningsmagasin dimensioneras för ett 20-årsregn och
erfordrar då en effektiv volym om ca 553 m3. För ytterligare fördröjning och för att möjliggöra avledning ifrån den sydöstra delen av området föreslås även en mindre våtmark
eller översilningsyta anläggas söder om husen, närmast bäcken.
På ett flertal fastigheter inom den södra delen av planområdet krävs avskärande dränering
eller diken för uppsamling av dagvatten från mindre ytor angränsande mark. Detta för att
minska risken för skador på bebyggelse. Dagvattnet avleds sedan via fastighetens dagvatteninstallation.

Principskiss över föreslaget VA-system (exklusive diken m.m.).
För mer information se VA-utredningen daterad 2015-06-17.

Värme
Riktlinjerna i Kungälvs miljöprogram för bostäder gäller som rekommendation för uppvärmning och energiprestanda. Området är inte aktuellt för anslutning till fjärrvärme.
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El
Elledning finns utbyggd till området. Befintlig transformatorstation behöver byggas om
och ytterligare en station behövs inom området.
Avfall
Utgångspunkten för avfallssystemet i kommunen är att alla sorterar sitt avfall och bostaden bör underlätta detta arbete. Det är möjligt att själv kompostera hushållsavfall i godkänd varmkompost. För detta krävs dock tillstånd från kommunen.
Gatorna är utformade för säkra avfallstransporter. I de fall fastigheter ligger utanför avsedd körväg, kommer avfallskärl behöva lämnas utanför fastigheten.
Närmaste kretsloppsstation för källsorterat avfall som tidningar och förpackningar finns
idag vid Kyrkbäcksgatan, cirka 1,5 km från planområdet. Närmaste återvinningscentral
för källsorterat avfall av alla slag; miljöfarligt avfall, grovavfall samt förpackningar och
tidningar finns i centrala Ytterby. En kretsloppsstation planeras även i den närliggande
detaljplanen för Vena 1:3, cirka 500 meter från planområdets norra gräns.
Räddningstjänsten
Området ska förses med konventionellt brandpostsystem med brandvattenförsörjning enligt riktlinjer i VAV P83. Två brandposter ska placeras i planområdet, en i norr och en i
söder. Vid utformningen av bebyggelsen är det viktigt att man hanterar risken för brandspridning mellan husen och brandkrav för sammanbyggda garage samt att man beaktar de
speciella risker som kan uppstå beträffande brand, när ett sammanhängande skogsområde
ansluter nära bostäder.

Administrativa frågor
Detaljplanens genomförandetid är fem år från det den vunnit laga kraft. Därefter fortsätter
planen att gälla så länge kommunen inte ändrar eller upphäver planen.
Kommunen är huvudman för allmän plats.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Lokalisering och hushållning
Lokalisering
En åtgärd för att minska biltrafiken och de luftföroreningar den orsakar i de centrala delarna av storstadsregionen är, enligt Miljömålen i Västra Götaland (Länsstyrelsen i Västra
Götalands län 2003), att lokalisera och utforma nya områden med goda möjligheter till
kollektivtrafikförsörjning.
För de boende kommer det att vara möjligt att arbetspendla med kollektivtrafik inom regionen. Bostäderna kommer att ligga inom 400 meter från busshållplats och det kommer
även att gå att kombinera bil med pendeltåg och expressbussar. Barn och ungdomar
kommer inte att vara beroende av bilskjutsar, utan kommer själva kunna resa kollektivt.
Alternativ
Något alternativt område är inte aktuellt. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.
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Hälsa
Luftkvalitet, miljökvalitetsnormer
Planens genomförande kommer att innebära en ökning med cirka femtio bostäder, varav
tio i flerbostadshus/gruppboende, i förhållande till dagens situation, vilket ger en högst
marginell trafikökning.
Buller
Tillkommande bebyggelse bedöms inte förorsaka störande buller för befintlig bebyggelse.
Hästallergener
Studier har visat att hästallergener sprids inom ett begränsat avstånd från stall och beteshagar. Påverkan i den nya bostadsbebyggelsen bedöms vara liten. Stall och gödselförvaring finns på tillräckliga avstånd. Beteshagar finns idag på mer än 100 meters avstånd
från planområdet och andra behov är inte aktuella.

Miljö
Landskapsbild
Den nya bebyggelsen kommer att ligga i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och
blir en naturlig expansion av den bebyggda miljön. Påverkan lokalt kommer att bli stor.
Det stora landskapsrummet kommer att påverkas i mindre grad, då bergskrönet med fornlämningsområdet förblir obebyggt. Planbestämmelser syftar till att minimera påverkan på
den stora landskapsbilden.
Naturmiljö, rekreation
En liten del av ett närströvområde klass B kommer att tas i anspråk för exploateringen.
Området beskrivs som ett tämligen alldagligt skogsområde som utgör en grön länk mot
bostadsområdena i norr, se rapporten Närströvområden i Kungälv-Ytterby, inventering
och åtgärdsplan. Exploateringen av denna del kompenseras av att ett annat naturområde
tillkommer. Skyddet av fornlämningen Ytterby 212 innebär att ett stort naturområde
kommer att säkras i planen. Fler människor kommer att kunna tillgodogöra sig friluftmiljön. Från planområdet kan stigar leda in i det planerade naturreservatet Ormo och det
finns möjlighet att ordna en entréfunktion till reservatet inom planområdet.
Djurlivet kring bäck och stengärdsgårdar kan komma att påverkas. Planens genomförande
kommer dock att ge möjligheter att behålla dessa livsmiljöer i viss utsträckning. Marken
närmast bäcken säkras som naturmark. Stengärdsgårdarna kommer i huvudsak att följa
planområdets gränser mot skogsmark och kommer i viss mån att kunna bevaras på större
fastigheter.
Kulturmiljö
Under arbetet med detaljplanen påträffades två tidigare okända fornlämningsområden
inom planområdet, Ytterby 212 och 213. Avsikten är att område Ytterby 213 ska slutundersökas. Skyddet av Ytterby 212 kommer att säkras med detaljplanen. Avsikten är att ett
litet parti av fornlämningsområdet i anslutning till Torsbyvägen kommer att slutundersökas, medan området i huvudsak kommer att ligga inom allmän plats/natur. Ett skyddsområde av minst 25 meter kommer att förbli obebyggt. För byggnader inom ett minsta avstånd av 50 meter är nockhöjden begränsad vilket betyder att endast envåningsbyggnader
är tillåtna. Inga särskilda kulturvärden i övrigt kommer att beröras. En del av det gamla
jordbrukslandskapet kommer att få annan användning, men historiska spår i form av
stenmurar kommer att bibehållas.
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Miljökvalitetsnormer för vatten
Planområdet ligger över 1000 m från vattenförekomsten Nordre Älv som har god ekologisk och kemisk status. För att inte öka belastningen på recipienten erfordras fördröjning
av dagvatten. Inom planområdet kommer dagvattenhantering att ske lokalt genom fördröjningsmagasin och våtmarker/översilningsytor. Dagvattnet i den mindre bäck som rinner genom planområdet och mynnar i Synnerödsbäcken leds till våtmark/översilningsyta
innan vattnet når recipienten, vilket ger en positiv effekt på vattnets kvalitet och flöde i
förhållande till nuvarande situation. Utgående flöde från planområdet kommer att begränsas till att motsvara befintligt flöde. Påverkan på Nordre Älv bedöms som liten.

Sociala konsekvenser
Bostadsförsörjning
Planen gör det möjligt att uppföra ny bostadsbebyggelse inom ett tidigare obebyggt område i Ytterby. Kommunens mål att prioritera fler tomter för småhusbebyggelse uppfylls.
Planen ger möjlighet att också uppföra ett gruppboende för människor med behov av särskild service, men kommer i huvudsak att utgöras av villabebyggelse och kommer på så
sätt att rikta sig till en begränsad, relativt homogen socioekonomisk grupp.
Bostadsmiljö
Planen ger en bostadsmiljö med goda möjligheter till rekreation och friluftsliv. Många
människor vill kunna bo på landsbygden och den nya bebyggelsen i gränsen mot jordbrukslandskapet tillgodoser ett sådant boende i ett läge med bra förbindelser med kollektivtrafik.
Planen saknar tydliga mötesplatser i det offentliga rummet. Bara en sorts bebyggelse och
upplåtelseform kan leda till en socioekonomisk likformighet. Service finns i Ytterby men
saknas helt i planområdets närmiljö. Separerad gc-väg till centrum och järnvägsstationen
finns från Torsbyvägen.
En kvalitet vid planens genomförande är att skogsområden och naturen längs Synnerödsbäcken blir tillgänglig för allmänheten.
Jämställdhet
Kvinnor och män har statistiskt sett olika levnadsmönster och olika livsförhållanden och
villkoren som styr vardagen grundläggs i hur den fysiska miljön används och utformas.
Kvinnors inkomstnivå och ekonomiska resurser är lägre än mäns. Resmönstren ser olika
ut, män reser mer med bil och kvinnor mer med kollektiva trafikmedel. Kvinnor tar ett
större ansvar för hem och familj.
Positiva aspekter på planen är att relativt god kollektivtrafik underlättar vardagsresor till
arbete och till kommunal och kommersiell service. Negativa aspekter på planen är att den
ger en miljö utan blandade funktioner och därför förutsätter resor samt också att den inte
är anpassad till olika befolkningsgruppers möjligheter och önskemål om boende.
Barnperspektiv
Barnens vardagsmiljö präglas av bostadens närområde. Planen ger kvaliteter i form av
goda förutsättningar för utomhuslek i varierad natur utanför den egna bostaden, men en
renodlad bostadsmiljö och en relativt homogen social miljö är begränsande för barns och
ungdomars identitet och förståelse för samhället. Planområdets relativt goda kommunikationer bidrar dock till att överbrygga barnens barriärer och underlättar ett större utbud av
sociala sammanhang.
Gång- och cykelvägar finns till skola och fritidsanläggningar i Ytterby. En busshållplats
finns vid Torsbyvägen invid området och täta bussförbindelser ger barn och ungdomar
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rörlighet i samhället. Gång- och cykelväg anläggs som ansluter till den befintliga busshållplatsen strax öster om planområdet i norr. Vid den befintliga busshållplatsen finns redan passage över Torsbyvägen mot angränsande bostadsområden. Ny passage anläggs vid
den nya väganslutningen till Torsbyvägen.
Trygghet
Planens utformning påverkar känslan av trygghet i utomhusmiljön. Vägstrukturen baseras på en huvudväg med god genomströmning, vilket bör upplevas tryggt. Ett relativt
långt parti mellan busshållplats och bostadsbebyggelse kan upplevas mindre tryggt.
Verksamheter
Planens genomförande kommer att ge begränsningar beträffande jordbruksmarken i omedelbar närhet. Bostadsändamålet kommer att prioriteras framför eventuell önskan om
hästhållning.

Värdering av planens påverkan
Kommunen anser att bostäder är en lämplig användning med hänsyn till att marken ansluter till befintlig samlad bebyggelse. Läget är bra i förhållande till allmänna kommunikationer och rekreationsmöjligheter. De negativa effekterna, som ianspråktagande av
skogsmark och påverkan på landskapsbilden, uppvägs av de positiva effekterna.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN OCH KONSULTER
Planen har upprättats i samarbete med Bokab. I arbetet med detaljplanen har följande
tjänstemän i kommunen deltagit:
Sune Karlsson och Elisabeth Wegén, VA verket
Martin Martinsson, Björn Carlsson och Kristina Hellström, Trafik och gata
Ulf Winter, Therése Albertsson och Anna Silfverberg Poulsen, Bygglov
Anders Bergquist, Mark och exploatering
Kristina Franzén, Sigrid Esbjörnsson och Lina Larsson, Miljö
Anders Finn och Mats Balder, Räddningstjänsten
Torbjörn Nilsson, Planering
Bengt Casselblad, Eva Johansson, Agneta Atterskog, Mikaela Ranweg och Marie Fagerberg, Plan

Kungälv dag som ovan
Samhällsbyggnad

Linda Andreasson

Marie Fagerberg

T.f. planchef

Planhandläggare
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Planbeskrivning – Bostäder i Tega, Ytterby.

Planillustration.
Detaljplanen gör det möjligt att bygga ett fyrtiotal småhus på 750 – 1000 m2 stora tomter samt cirka
10 bostäder i ett flerbostadshus/gruppboende centralt i området.
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