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INFORMATION  
En detaljplan är ett juridiskt dokument som styr hur marken får användas för ett område inom 
kommunen, exempelvis för bostäder, kontor, handel eller industri. Detaljplanen får även reglera 
placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt 
bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan. Planbeskrivningen (denna handling), 
som inte är juridiskt bindande, ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd.  
 
Detaljplanen omfattar följande handlingar: 
 

Planhandlingar:  

• Planbeskrivning (denna handling) koncept 2018-02-12 

• Plankarta med planbestämmelser koncept 2018-02-12 

• Illustrationskarta koncept 2018-02-12 

• Gestaltningsprogram 2018-03-21 

• Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet) 
 

Övriga handlingar och utredningar:  

• Behovsbedömning 

• Sektioner genom området A-A, till I-I, 2018-01-04, 
sektionssnitt på illustrationskartan 2018-01-04 

• Trafikutredning, ÅF-konsult, 2017-10-11  

• PM Trafikutredning, ÅF-konsult, 2017-08-09 

• PM Mobilitetsutredning, ÅF-konsult, 2017-10-05 

• VA- och dagvattenutredning, Vara markkonsult, 2018-01-09 
inkl bilagor: PM om Östra och Västra våtmarken av Naturcentrum, 2017-01-12 
Föroreningsberäkningar dagvatten, Ramböll, 2017-03-17, rev 2017-06-27 

• Naturinventering, Naturcentrum, 2015-08-18, kompletterad 2017-05-01 

• Miljökonsekvensbeskrivning, Ramböll, 2017-12-15 

• Landskapsbildanalys, Ramböll, 2017-12-18 

• Arkeologisk utredning, Arkeologerna, Statens Historiska Museer, 2015-12-01 

• Arkeologisk förundersökning, Arkeologerna, Statens Historiska Museer, 2016-10-05 

• Geoteknisk utredning, NCC THU, 2015-08-21 

• Bergsteknisk rapport, NCC, 2016-12-21 

• Riskanalys för farligt gods Bohusbanan, Ramböll, 2014-05-08 

• Utlåtande om förslag till platser för utfyllnad med mjuka massor, Naturcentrum, 2017-06-
14 

• Förslag till nya verksamhetsområden i Rollsbo- Detaljplaneprogram för del av fastigheten 
Rollsbo 1:32 m.fl , Kungälvs kommun, 2012 

 
Handlingarna finns på Kungälvs kommuns hemsida: 
http://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/samhallsplanering/detaljplanering/ 
 
Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll samt övriga handlingar finns i Kungälvs Stadshus,  
adress: Ytterbyvägen 2, Kungälv. För information om planförslaget, kontakta Kundcenter på 
telefonnummer 0303 – 23 80 00. 
 

Handläggning 
Denna detaljplan handläggs med utökat förfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och bygglagen 
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(SFS 2010:900). Förslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen. Detaljplanen har dock en 
något större utbredning än översiktsplanen, läs mer under rubrik ”Översiktsplan”.  
 
Kommunen har tagit fram en behovsbedömning daterad 2016-07-08, där kommunens 
bedömning är att planens genomförande antas innebära betydande miljöpåverkan så som avses i 
6 kap 11§ MB och en miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram. 
 
Efter samråd kring planförslaget sammanställs alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse 
med förslag till eventuella justeringar och kompletteringar. Därefter skickas detaljplanen ut för 
granskning. Detaljplanen bedöms kunna antas tidigast första kvartalet 2019. 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  

Syfte 

Syftet med planen är att möjliggöra skapande av ett verksamhetsområde. Detta är viktigt för att 
uppnå kommunens mål att skapa förutsättningar för fler nyetableringar genom att kunna erbjuda 
planlagd industrimark. Efterfrågan på verksamhetsmark är idag mycket stor, men det råder brist 
säljbar byggbar mark för detta. Rollsbo Västerhöjd har förutsättningar att bli ett attraktivt 
verksamhetsområde genom närhet till motorväg E6. Området ligger huvudsakligen på berg, och 
kan därmed möta den stora efterfrågan på mark som inte är sättningsbenägen. Genom att 
området till merparten är isolerat från omgivning som kan bli störda av tyngre verksamhet, kan 
även verksamheter med behov av att kunna vara något mer störande etableras här. Målet är att 
skapa en flexibel plan som håller över tid.  
 

 
 
Bild 1. Planområdets läge i Kungälvs kommun.  
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Bild 2. Planområdets läge nordväst om Kungälvs centrum vid den västra sidan av E6an norr om det befintliga 
Rollsbo verksamhetsområde och sydväst om det närliggande industriområdet Arntorp.  

Huvuddrag 
Detaljplanens huvuddrag innebär att möjliggöra för renodlad industri och verksamhet. Här ska 
tyngre industri och verksamheter med behov av upplag kunna etablera sig. Området planeras i 
övrigt främst inrymma småindustri, lager och logistik. Verksamheterna bedöms huvudsakligen 
komma att utgöras av små företag med fem till tio anställda, samt ett fåtal större företag med tio 
till trettio anställda. Utöver service för verksamma i området är inte tanken är inte att ha publika 
verksamheter här, utan området kommer att vara ett renodlat industriområde.  

PLANDATA 

Lägesbestämning 
Planområdet är beläget ca 4,5 km från Kungälvs centrum, mellan väg E6 och Ytterby. 
Planområdet gränsar i söder till befintligt verksamhetsområde i Rollsbo.  

Areal 
Planområdet är ca 76 ha stort.  

Markägoförhållanden 
Marken ägs till olika delar av Ytterbygg AB (Rollsbo 6:12), det kommunala bolaget Bokab (del av 
Rollsbo 1:32) samt en privat markägare (ägare till del av Ytterby-Ryr 1:1), se plankarta. Dessa 
markägare är exploatörer i planarbetet. I väster ägs även mark av ett antal andra fastighetsägare, 
vars mark berörs av anläggandet av översvämningsytor för dagvattenhantering. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Kommunala beslut 
- Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-02, beslut om godkännande planprogram för nya 

verksamhetsområden i Rollsbo, Detaljplaneprogram för del av Rollsbo 1:32. 
- Kommunstyrelsen, 2014-10-15, beslut om planuppdrag. 
- Kommunstyrelsen, 2016-03-23, beslut att detaljplanen ska drivas genom sk 

”Byggherredriven planprocess”   
- Beslut i kommunstyrelsen 2018-03-21, beslut att godkänna planen för samråd 

 

Översiktsplan 
Översiktsplanen för Kungälvs kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2012-01-19, anger den 
största delen av aktuellt planområde som nytt verksamhetsområde. Ett mindre område längst 
norrut, mot E6, anges som område av utvecklings strategisk betydelse samt utvecklingsområde 
för järnväg. Rollsbo Västerhöjd ingår i Översiktsplanens tätortsavgränsning för Kungälv/Ytterby.  
 
Planområdet sträcks i sydväst längs med järnvägen ut något utanför markerat område för 
framtida verksamhetsområde. Denna del av planen är endast naturmark och odlingsmark och då 
planen inte föreslår verksamhet följer den Översiktsplanens rekommendationer.  
Mot E6 i nordost sträcks också planområdet ut något utanför det föreslagna framtida 
verksamhetsområdet. Även här föreslår planen odlingsmark och naturmark. Eftersom detta 
område delvis markeras som område av utvecklings strategisk betydelse följer planen här inte 
Översiktsplanens rekommendationer, men då planen inte föreslår någon bebyggelse är en 
planändring i framtiden möjlig.  
 
Kring Bohusbanan finns ett område som inte bebyggs, eftersom det behövs risk- och 
säkerhetszoner. Detta beskrivs närmare i planbeskrivningen under rubrik ”Störningar och risker”.  
För att visa påverkan på E6 har en trafikutredning tagits fram som studerat hur detaljplanen 
Rollsbo Västerhöjd samt andra pågående planer påverkar framförallt E6:an. 
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Bild 3 och 4 Utsnitt från Kungälvs kommuns översiktsplan 2010, med föreslagna utvecklingsområden. 
Planområdet markeras på den övre kartan med röd kant runt.  
 

Detaljplan, områdesbestämmelser och förordnanden 

Planområdet omfattas till största delen inte av detaljplan idag, men angränsar i söder och sydväst 
till  

• ”Detaljplan för Rollsbo Företagspark (etapp 6), Rollsbo 1:32 mfl samt del av kv. Stiftet”, 
aktnr. 1482-P89/9, laga kraft: 1989-11-28,  

• ”Detaljplan för Rollsbo- Ryr industriområde, del av fastigheterna Rollsbo 1:32 och 
Rollsby-Ryr 1:1”, aktnr. 1482-P91/3, laga kraft: 1991-04-24 samt  

• ”Detaljplan för kv. Muttern samt del av kvarteret Fördelaren mm Rollsbo 
industriområde”, aktnr 1482-P96/8, laga kraft: 1996-07-18   
 



Planbeskrivning Samrådhandling – 2018-03-21 

   

   
                                                        

                                                         10  

Detaljplanen kommer i den sydöstra delen även beröra en viss del av ett planlagt naturområde 
inom ”Detaljplan för Rollsbo Östergård - del av Rollsbo 1:32 mfl”, aktnr. 1482-P182 , laga kraft 
vunnen 2014-11-05.  

Näringslivsprogram, Grönplan, Energiplan, Natur och friluftsplan.  
De övergripande strategiska dokument som, förutom Översiktsplanen, anses vara relevanta för 
Rollsbo Västerhöjd är Näringslivsprogrammet, Grönplanen, Energiplanen och Natur-och 
friluftsplanen. Några av dessa planer har olika mål som ibland kommer i konflikt med varandra. 
Detaljplanen gör en avvägning mellan både allmänna och enskilda intressen.  
 
I ”Näringslivsprogram för ökad tillväxt 2016-2020” redovisas övergripande strategier för näringslivet, 
t ex ska Kungälv ha Sveriges lägsta arbetslöshet innan 2020. Det mål som anses mest relevant för 
denna detaljplan är: ”Det ska vara enkelt att vara företagare i Kungälv”.  
 
För fortsatt tillväxt och för att uppnå målet ska det skapas förutsättningar för fler nyetableringar, 
dels i verksamhetsområden och dels med attraktiva kontorsarbetsplatser i attraktiva miljöer. 
Kommunen ska aktivt marknadsföra detaljplanelagda verksamhetsområden och ska alltid ha 
planlagd mark redo för kommande förfrågningar och satsningar.  
 
”Grönplan för Kungälvs kommun”, antagen av Kommunfullmäktige 2006 är ett planeringsunderlag 
som visar kommunens avsikter beträffande bevarande och utveckling av tätorternas parker och 
grön-områden. Grönplanen är vägledande för beslut dels i förändrings- och förnyelsearbetet, dels 
i allmänna skötselfrågor. De övergripande målen i grönplanen är att:  
 

• Öka den biologiska mångfalden och utöka antalet biotoper. 

• Värna om och utveckla platsernas identitet och kulturhistoriska värde. 

• Underlätta och inspirera till rekreation, naturstudier och aktiviteter i park- och naturmark. 
 
I industriområden beskrivs följande tankar om grönytor: 

”Inom industriområdena finns det många arbetsplatser och ofta är den gröna miljön försummad. En viktig 
funktion för utemiljön i dessa områden är att ge möjlighet till avkoppling och rekreation på lunch- och kafferaster 
samt att vara en stimulerande miljö att komma till på morgonen. Vegetationen och grönytorna kring 
industriområdena fungerar också som luftrenare och luftfilter. Industriområdenas utformning är också viktig sett 
ur ett stadsbyggnadsperspektiv eftersom områdena ofta ligger så att de fungerar som stadens entré. En tilltalande 
miljö i industriområdena och runt dessa arbetsplatser är positiv för såväl kommunens som företagens 
marknadsföring”. 
 
”Energiplan för Kungälvs kommun” är antagen av Kommunfullmäktige 2010-02-11. Syfte är att 
åstadkomma en effektiv och resurssnål energi- och transportanvändning som är baserad på 
förnybara energikällor. I energiplanen beskrivs att kommunen ska skapa goda förutsättningar för 
att nå målen genom att planera och utveckla ett samhälle som kräver mindre energi och som 
arbetar för att kraftigt öka andelen kollektivtrafikresenärer. Kommunen ska även genom 
utåtriktade insatser stimulera och marknadsföra ett hållbart och flexibelt resande, sparsam 
körning, förnybara drivmedel, samt energisparande som möjligheter att skapa både miljömässiga 
och ekonomiska vinster. Verksamheter ska enligt miljöbalken ha kontroll över sin 
energiförbrukning och genomföra ”bästa teknik” och försiktighetsmått, om det inte är 
ekonomiskt orimligt. Planen föreslår ett tydligare fokus på energifrågan i miljötillsynen. För 
nybyggnation fastställs hårdare krav på energiförbrukning där kommunen överlåter mark för 
byggnation och i även fortsättningsvis gäller att kommunens 100 % förnyelsebara fjärrvärme ska 
väljas i första hand där det är möjligt och rimligt. 
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”Natur- och friluftsplan”, antagen av Kommunfullmäktige 2005, vars syfte är att beskriva 
kommunens natur, naturvärden och värden för friluftslivet, bildar en plattform för vidare 
åtgärder för naturvård och friluftsliv i kommunen, fungerar som ett underlag i fysisk planering 
och ökar förståelsen för och kunskapen om naturen och friluftslivet i kommunen bland 
tjänstemän, politiker och allmänhet.  

 
I planen är inte aktuellt område särskilt utpekat, men det finns ett antal generella mål, som t ex att 
exploatering inom stora opåverkade områden ska undvikas. Det står även att kommunen ska 
eftersträva att naturmarker, som t ex våtmarker, vegetationszoner och småvatten skyddas och i 
vissa fall återskapas. 
 
I planen står vidare att BOKAB:s ansvarar för kommunal mark i anslutning till befintliga och 
blivande industriområden. (För skogsmark svarar dock kommunens tekniska kontor för den 
praktiska skötseln genom avtal). 

Planprogram, Fastighetsplaner etc. 
Den del av marken som ägs av Bokab ingår i ett planprogram som godkändes av 
Samhällsbyggnadsutskottet 2012 och som upprättats för ett större område i Rollsbo. Delar av 
marken bör enligt planprogrammet sparas som natur.  Programmet omfattar inte hela den del i 
norra delen av Rollsbo som föreslås som verksamhetsområde i Översiktsplanen, utan endast den 
södra delen som ägs av Bokab. Här föreslår den landskapsbildsanalys som ligger som underlag till 
planprogrammet en större del bevarad natur mot befintligt verksamhetsområde. Planprogrammet 
föreslår en byggnation enligt kartan nedan, där område A anger ett utredningsområde för 
exploatering. Programmet föreslår även en bevarad trädridå enligt landskapsbildsanalysens 
slutsatser.  
 
Vid Rattgatan och längs med Bilgatan föreslås också ett mindre område av bevarad natur.  
 
 
 

 

Bild 5 Karta ur ” FÖRSLAG TILL NYA VERKSAMHETSOMRÅDEN I ROLLSBO- 
Detaljplaneprogram för del av fastigheten Rollsbo 1:32 m.fl , Kungälvs kommun.” 
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FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN 
Enligt plan- och bygglagen 2 kap ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid 
prövningen av lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med 
mark- och vattenområden i 3 och 4 kap miljöbalken ska tillämpas. 
 
Översiktsplanen visar på behov av nya verksamhetsytor i kommunen och har pekat ut 
planområdet som lämpligt för byggnation. Avvägning mellan de allmänna och enskilda intressena 
görs i detaljplanen, som även minimerar risken för att skadlig påverkan på miljön sker. 
 
Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken. 

Miljömål 
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvaliteter som 
vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt 
hållbara på sikt. Utifrån de nationella miljökvalitetsmålen har Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
och Skogsstyrelsen gjort regionaliserade och preciserade mål. Kungälvs kommun har arbetat för 
att bryta ner och lokalt anpassa de nationella miljömålen. Kommunen har tagit fram rapporten 
”Kungälv kommuns lokala miljömål” (reviderad februari 2010).  
 
Av de lokalt anpassade miljömålen är följande särskilt angelägna för planförslaget: 
 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Giftfri miljö 

• Säker strålmiljö  

• Levande sjöar och vattendrag 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Myllrande våtmarker 

• Levande skogar 

• Ett rikt odlingslandskap 

• God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt- och djurliv 
 

Miljömålen ovan har både nationella och lokala mål, vilka beskrivs utförligt i den 
miljökonsekvensbeskrivning som har tagits fram i samband med planarbetet. Hur planförslaget 
påverkar respektive miljömål beskrivs nedan.  

 
Begränsad klimatpåverkan  
Planförslaget innebär att skogsavverkning kommer att göras vilket minskar det lokala upptaget av 
koldioxid. Lokalt kommer trafiken inom området att öka då verksamheter tillkommer samt nya 
vägar anläggs. Detta ger sannolikt ett ökat utsläpp av växthusgaser lokalt.  
 
Planförslaget bedöms innebära en viss negativ inverkan på miljökvalitetsmålet och bedöms inte 
bidra till miljömålets uppfyllande. Planförslaget bedöms dock inte ha en betydande inverkan på 
möjligheten att nå målet.  
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Frisk luft 
Planförslaget innebär att en trafikökning kommer att ske till och från planområdet, vilket innebär 
ökade utsläpp av bland annat kvävedioxider och partiklar. Utsläppen till luft bedöms dock öka 
marginellt och bedöms inte påverka möjligheten att nå målet.   
 

Giftfri miljö 
Förutsatt att rekommendationerna från dagvattenutredningen följs och att eventuella 
markföroreningar kan hanteras bedöms inte detaljplanen motverka målet om giftfri miljö.  
 

Säker strålmiljö 
Det luftburna ledningsnätet i planområdet ger upphov till elektromagnetiska fält. Riktlinjerna för 
säkerhetsavstånd ska följas och lovprövning ska ske i samråd med Vattenfall respektive Kungälvs 
Energi. Med dessa förutsättningar bedöms inte detaljplaneförslaget motverka att miljömålet Säker 
strålmiljö uppfylls. 
 

Levande sjöar och vattendrag 
Planförslagets ambitioner med rening och fördröjning av dagvatten ligger i linje med dagens 
förväntningar och krav på hållbar dagvattenhantering. Rätt utfört, med god skötsel och kontroll 
av dagvattenanläggningen, skapas förutsättningar för att kunna påverka både flöden och 
föroreningsspridning till omgivningen på ett positivt sätt.  
 
Ett genomförande av planen bedöms inte motverka miljömålet och kan i viss mån medverka till 
att miljömålet uppfylls.  

 
Grundvatten av god kvalitet 
Ett genomförande av planen bedöms inte motverka miljömålet. Dagvattenåtgärderna minskar 
föroreningsbelastningen på grundvattnet. Arbetet med sprängning måste utformas för att undvika 
påverkan på grundvattnet. Ett miljökontrollprogram som gäller för byggskedet är viktigt för att 
inte orsaka onödig skada. Skyddsåtgärder och framtagande av kontrollprogram hanteras i 
kommande skeden. Exploateringsavtal, bygglov m.m. är styrande för detta skede.  

 
Myllrande våtmarker 
Området för detaljplanen innehåller värdefulla våtmarker. Då dessa bevaras i planen och då ny 
våtmark kommer att anläggas bedöms planen medverka till att målet uppfylls.  
 

Levande skogar 
En stor del av dagens skogsområde kommer att avverkas och bebyggas. Viss del av skogsmarken 
planläggs som naturmark och bevaras därmed. Skogsområdet hyser också kvaliteter för det 
rörliga friluftslivet. Det finns även fornlämningar inom skogsområdet där några av dessa berörs 
av planförslaget.  
 
Ett genomförande av planen påverkar de delar av miljökvalitetsmålet som rör biologisk mångfald 
och kulturmiljö negativt, utredningarna till planen tyder på att det är vanligt förekommande arter 
som berörs. Delar av skogen kvarstår inom planområdet som naturmark och där består 
naturvärdena. Planen bedöms dock inte medverka till att uppnå miljökvalitetsmålet. 
 

Ett rikt odlingslandskap 
Odlingsmarken inom detaljplaneområdet kommer att bevaras.  
 
Detaljplanen bedöms inte motverka att målet om Ett rikt odlingslandskap uppfylls. 
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God bebyggd miljö  
Större delen av området är utpekat i gällande översiktsplan för Kungälvs kommun som 
kommande verksamhetsområde. I arbetet med översiktsplanen har avvägningar mellan olika 
mark- och vattenanvändningsintressen gjorts och då har det föreslagna planområdet befunnits 
vara ett av de områden som är lämpliga för denna utbyggnad. I ett verksamhetsområde handlar 
detta framförallt om att skapa trygga miljöer med välfungerande infrastruktur och hur området 
upplevs. Ett gestaltningsprogram är framtaget för att säkerställa dessa frågor i planområdet.  
 
Detaljplanen bedöms inte motverka att målet uppfylls.  

 
Ett rikt växt- och djurliv 
Planen medger att skogsmark omvandlas till verksamhetsområde, vilket innebär att livsmiljöer för 
växter och djur försvinner. Miljöer som hyser groddjur kommer att bevaras, vilket är positivt för 
den biologiska mångfalden. Det kommer även att finnas öppen dagvattenhantering vilket är 
positivt för flera djur och växter. Kraftledningsgatan som går genom området kommer att ligga 
som naturmark och kommer även fortsättningsvis att kunna fungera som en spridningskorridor 
för växter och djur.  
  
En ökad andel hårdgjord mark och verksamhetsbebyggelse innebär dock en påverkan på 
miljökvalitetsmålet. Detaljplaneförslaget bedöms delvis motverka att uppnå det övergripande 
målet. 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen gör en sammanfattande bedömning av inverkan av miljömålen, 
som redogörs för nedan:  
 

Sammanfattande bedömning av inverkan på miljömålen  
Planen bedöms bidra till uppfyllelse av miljömålen Levande sjöar och vattendrag och Myllrande 
våtmarker, främst genom de föreslagna dagvattenlösningarna och anläggandet av våtmarker. 
 
För miljömålen Giftfri miljö, Säker strålmiljö, Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt 
odlingslandskap och God bebyggd miljö bedöms planen påverka men sammantaget inte 
motverka uppfyllelsen. 
 
Planen bedöms inte bidra till måluppfyllelsen av miljömålen Begränsad klimatpåverkan, levande 
skogar och Ett rikt växt- och djurliv. 
 
För miljömålet Frisk luft bedöms planens påverkan vara neutral. 

Behovsbedömning  
I alla planer som upprättas av kommunen ska det i ett tidigt skede i av processen processen 
upprättas en behovsbedömning enligt Miljöbalkens 6 kap 11§. Behovsbedömningen är den analys 
som leder fram till ställningstagandet om en miljöbedömning ska genomföras eller inte. Anses 
planens genomförande kunna leda till betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning enligt 
Miljöbalken 6 kap 11-13 §§ genomföras och en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. I 
samband med behovsbedömningen ska även länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig över denna. 
Syftet med en miljöbedömning är enligt Miljöbalken 6 kap 11§ att integrera miljöaspekter i planen 
eller programmet så att en hållbar utveckling främjas. 
 
Detaljplanens genomförande anses medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 
11§ Miljöbalken. Förslaget till ”Detaljplan för Rollsbo Västerhöjd, del av Rollsbo 1:32, 6:12 och 
Ytterby-Ryr 1:1” anses förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel och planens konsekvenser 
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bedöms kunna hanteras inom ramen för ordinarie planprocess. Därför har en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättats. 
 
Samråd om behovsbedömningen och avgränsning har skett med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen 
ansåg att den aktuella behovsbedömningen på ett förtjänstfullt sätt tagit upp relevanta frågor. 
Angående avgränsningen uppmärksammades särskilt; 

• Vikten av en integrerad planprocess 

• Påverkan på fornlämningar  

• Vikten av att utreda hur det planerade verksamhetsområdet påverkar närliggande 
markavvattningsföretag 

 
Behovsbedömningen beslutas i samband med beslut om godkännande av samrådshandlingarna.  
 

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB) 

Avvägningar enligt Miljöbalken 

Riksintressen (3 kap MB) 

 
Planområdet omfattas inte av några riksintressen, men en exploatering av området kommer att 
påverka motorväg E6 som är ett riksintresse för kommunikation. En trafikutredning (ÅF 2017-
10-11) har tagits fram för att bedöma påverkan på riksintresset. Även järnvägen Bohusbanan med 
godshantering är ett riksintresse för kommunikation. Detta går nära planområdet men påverkas 
inte av exploateringen.  
 
Göta älvs dalgång med strandängar utgör ett riksintresse för natur- och friluftsliv och är ett 
ekologiskt mycket känsligt område. Frågan om påverkan på Nordre Älv har utretts för att visa att 
riksintresset inte påverkas.   
 
Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken. 
 

Hushållningsbestämmelser (4 kap MB) 

I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs att genomförandet bedöms innebära god hushållning 
med resurser, både sett till det föreslagna nyttjandet och de planerade åtgärderna inom själva 
planområdet samt sett till den tillgång på service och infrastruktur som finns i planområdets 
närhet. Detta under förutsättning  att exploatörer och verksamheter följer de 
hushållningsbestämmelser som finns i miljöbalkens 3 och 4 kapitel.  

Miljökonsekvensbeskrivningen föreslår även att kommunen prövar varje nyetablering av 
verksamheter i det enskilda fallet. 

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB) 

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, 
luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland 
annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt 
omgivningsbuller. 
 
Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att 
överskridas inom områden som kan komma att beröras eller påverkas av aktuell planläggning. 
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Schablonmässiga beräkningar på föroreningshalter i dagvattnet före och efter utbyggnad har 
utförts i programmet StormTac. Föroreningsberäkningarna visar att rening är nödvändigt efter 
exploatering. Förutsatt att de olika dagvattenanläggningarna som föreslås såsom oljeavskiljningar 
på industritomter, makadamdiken utmed gator, våtmarker och fördröjningsdamm implementeras 
i planområdet bedöms föroreningshalterna ej överskrida gällande miljökvalitetsnormer.  

 
Naturreservat (7 kap 4-8 § MB) och Kulturreservat (7 kap 9 § MB)  

Detaljplanen berör inget naturreservat eller kulturreservat. Ingen del av det aktuella planområdet 
ligger inom biotopskydd för skogsmark, naturreservat eller utgör Natura 2 000-område. Inte 
heller ingår det i riksintresse för naturvård. Inga värdefulla våtmarker har av Länsstyrelsen 
avgränsats inom inventeringsområdet. Jordbruksverket har inte angett någon ängs- och 
betesmark, ej heller har Skogsstyrelsen pekat ut någon nyckelbiotop, naturvärdesobjekt eller 
sumpskog inom eller i direkt angränsning till området. Inga skyddsvärda träd har rapporterats 
från planområdet till Trädportalen.  

 

Biotopskydd (7 kap 11 § MB) 

Stenmurar och öppna diken i jordbruksmark omfattas av generellt biotopskydd enligt miljöbalken 
(1998:808) och förordning (1998:1252). Inom inventeringsområdet för naturvärdesinventering 
har det identifierats några stenmurar samt två bäckar/diken som uppfyller kriterier för 
biotopskydd. 
 
De två stenmurarna i öppet jordbrukslandskap med generellt biotopskydd ligger samlade och 
kommer inte beröras, då de ligger i inom användning Natur.  
 

 
Bild 6. Figur 4 ur Naturvärdesinventeringen, Biotopskyddade områden och fynd av grodor inom 
inventeringsområdet.   

Djur- och växtskyddsområde (7 kap 12 § MB) 

Detaljplanen berör inget djur- och växtskyddsområde.  
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Artskydd 
Inom detaljplaneområdet finns ett antal arter som skyddas genom Artskyddsförordningen. 
Förordningen anger både arter som skyddas genom EU:s art- och habitatdirektiv och de arter 
som omfattas av nationella eller regionala fridlysningsbestämmelser. Alla groddjursarter skyddas 
genom Artskyddsförordningen, liksom alla vilda fågelarter. 
  
För ianspråktagande av miljöer där skyddade arter finns, krävs dispens från 
Artskyddsförordningen. 
 

Strandskydd (7 kap 13-18 § MB) 
Detaljplanen berör inget strandskydd.  
 

Vattenverksamhet (11 kap MB) 
För själva genomförandet av detaljplanen bedöms att det blir aktuellt med anmälan eller ansökan 
om tillstånd till vattenverksamhet, eftersom det innebär en vattenverksamhet att anlägga de 
våtmarker detaljplanen föreslår. 

 
Markavvattningsföretag  
Det finns flera markavvattningsföretag.  
De närmast belägna är:   

• Rollsbo m.fl. TF 1930, torrläggningsföretag.  

• Arntorp m.fl. DF 191, dikningsföretag 
 
På lite längre avstånd finns ytterligare markavvattningsföretag:  

• Vegestorp m.fl. DF 1923, dikningsföretag  

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

• Ulvegärde m.fl. TF 1936, torrläggningsföretag  

• Komarkens dikningsföretag, DF 1950 
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Bild 7. Karta berörda markavvattningsföretag.  

 
Innan Komarksbäcken i öster och Grannebyån i väster kommer dagvattnet att rinna i ett öppet 
dike som sedan mynnar ut i ny våtmark där ytterligare rening sker i form av sedimentation, 
denitrifikation och upptagning av växter. På utloppet mellan våtmarken och recipienten ska en 
kontroll och regleringsbrunn anläggas. 
 
Föroreningshalterna är svårbedömda, då det är svårt att bedöma exakt vilka verksamheter som 
etablerar sig i området. Därför behöver kommunen allt eftersom industriområdet växer 
kontinuerligt mäta föroreningshalter för att säkerställa att inte för höga halter når recipienten. 
Kommunen föreslås både drifta dagvattenanläggningen och ansvara för kontinuerliga mätningar.  
 
De åtgärder som föreslagits kommer  att ge en flödesutjämnande effekt och även reducera 
föroreningsinnehållet i dagvattnet.  
 

FÖRUTSÄTTNINGAR & FÖRÄNDRINGAR 

Natur 

Mark och vegetation 

Förutsättningar 
Planområdet består idag av naturmark och berg. Topografin är dramatisk med stora 
nivåskillnader. Från områdets lägsta punkt, i sydväst, stiger markytan från nivåer på ca +14 till 
nivåer på ca +80 i områdets mitt. Planområdet domineras av barrblandskog med inslag av 
branter, hyggesmark, lite åkermark och en våtmark. Övergripande kan området beskrivas som ett 
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skogbevuxet bergsområde men närmast motorvägen är landskapet öppet och sluttar svagt mot 
nordost.   En naturvärdesinventering (NVI) har tagits fram (Naturcentrum 2017-05-01). 
Rapporten beskriver att inventeringsområdet domineras av barrblandskog med inslag av branter, 
hyggesmark, lite åkermark och en våtmark. Ett område har bedömts ha högt naturvärde, tre 
områden påtagligt naturvärde och ett område visst naturvärde (se bild 8 nedan) Området med 
högt naturvärde är en våtmark med grunda vattenytor och långsamt rinnande vatten, kärrytor, 
och sumpskog och fuktängar. Området är reproduktionslokal och uppväxtmiljö för groddjur. Det 
bedöms även ha potential för våtmarksberoende fågelarter (främst tättingar) men inga sådana 
arter kunde noteras vid inventeringen.  Områdena med påtagligt naturvärde är en sydvänd 
bergbrant med bland annat äldre tallskog, en västvänd brynlövskog med bergbrant i och en 
gårdsgrund med stenmurar och äldre lövträd.  En stor kvalité i Rollsbo är närheten till naturen. 
Naturen medverkar till en vacker landskapsbild och att ge utblickar från byggnaderna. Då Rollsbo 
delvis fungerar som en visuell entré till Kungälv har landskapsbilden en stor betydelse. 
Naturområdena ger även en möjlighet till avkoppling och rekreation för de anställda i området. 
Det fungerar också som luftrenare och luftfilter. 
 
I ArtDatabankens databaser finns inga fynd under perioden 1980–2015 av rödlistade arter inom 
planområdet. Från den närliggande Rollsbo våtmark finns dock en del rödlistade fåglar noterade. 
Det gäller bland annat gulsparv VU, sånglärka NT, duvhök NT, stare VU, buskskvätta NT, 
ängspiplärka NT, sävsparv VU och tornseglare VU. Fynden är från 2014 och 2015. I den 
naturvärdesinventering som tagits fram i samband med planarbetet noterades inga av arterna 
inom inventeringsområdet. Från Rollsbo finns också ett hasselsnoksfynd, som föranledde att en 
fördjupad inventering gjordes av arten inom Rollsbo Västerhöjdsområdet.  
 
I den första naturvärdesinventeringen som tagits fram gjordes fynd av några få naturvårdsarter; 
bland annat en signalart för skyddsvärd skog (lönnlav), de fridlysta arterna vanlig groda, 
kopparödla och vanlig padda, samt skogsalm som är rödlistad. I den komplettering som gjordes 
när planområdet utökades för att innefatta nya dagvattendammar i öster påträffades både mindre 
vattensalamander och åkergroda. Den inventering av hasselsnok som har utförts gav inga fynd av 
arten i området. 
 
Ett område med betydelse för biologisk mångfald sträcker sig utanför det avgränsade 
inventeringsområdet, vilket är våtmarken i sydväst ( se bild 8 nedan).  
 
Idag används skogsområdet av både bågskytteklubben och jeepklubben vilka har 
nyttjanderättsavtal utan ersättning som förlängs med ett år i taget.  
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Bild 8. Figur 2 ur Naturvärdesinventeringen, Identifierade naturvärdesobjekt. 
 
Planförslag  
En exploatering av planområdet innebär att naturmark försvinner och att ett 
närrekreationsområde för anställda och boende kring Rollsbo förändras. Delar av planområdet 
blir dock planlagt för natur och stigar/kopplingar till befintliga verksamheter kan kvarstå eller 
förbättras och utvecklas samt bidra till en bättre tillgänglighet. Planförslaget innefattar en enklare 
gångstig under kraftledningen som ökar tillgängligheten i området. Jeepklubben och 
bågskytteklubben kommer att behöva hitta en annan plats för sin verksamhet.  I ledningsgatan, 
där delar har bedömts som klass 4 ( visst naturvärde) kommer området inte att exploateras. 
Förslaget innebär vidare att våtmarken behålls i nordvästra delen av planområdet, vilket är av stor 
vikt att då det är här de största naturvärdena finns.  I NVI:n har några skyddsvärda arter 
identifierats: kopparödla, vanlig padda, vanlig groda och skogsalm. Det kan finnas en risk för 
negativ inverkan på dessa och det är viktigt att låta stråk av grönområden finnas kvar för att dessa 
arter ska kunna överleva.  De rödlistade arter som har påträffats bedöms inte beröras av 
exploateringen och både den mindre vattensalamanderns och åkergrodans boplatser ligger 
utanför den del av planområdet som exploateras. 
 
En landskapsbildsanalys (Ramböll 2017-12-18)  har tagits fram som grund för detaljplanen. 
Planområdet är beläget på ett berg och en exploatering innebär därför att en exploatering 
kommer att påverka landskapsbilden. Landskapsbildsanalysens slutsats är också att planområdet 
kommer att bli synligt från olika håll i landskapet. Hur stor denna påverkan blir beror på hur 
verksamhetsområdet gestaltas och hur mycket skog som återplanteras.  
 
Landskapsbildsanalysen beskriver även att det öppna landskapet i planområdets västra del, kallad 
Västra naturmarken, är känsligt för eventuella nya byggnader som kommer att synas från olika 
håll. Detta område föreslås i planen som allmän plats, naturmark.  
 
I skogsmiljöerna, framförallt i granskogen, är det viktigt att naturliga bryn bevaras, för att 
förhindra sår i landskapet vid bergsprängning. Bergsprängningen måste generellt utföras på ett 
varsamt sätt så att inte för att minska påverkan på landskapsbilden. En genomtänkt användning 
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av vegetation och bryn för att avskärma/bädda in bebyggelsen enligt förslag i 
landskapsbildsanalysen och gestaltningsprogrammet kan begränsa påverkan på landskapsbilden.  
 

Geotekniska förhållanden 

Förutsättningar 
Stora delar av området består av fastmark med berg i dagen eller friktionsjord på berg. På 
höjdpartiets mittersta del finns ett större kalhygge. I de västra delarna av detaljplaneområdet finns 
öppen ängsmark och ett torvområde. 
 

 
 
Bild 9. Informationskarta med de olika områdena markerade samt sektionslinjer för sektionerna A-A och B-B.  
Området som markeras ”fd område 9” refereras till som Västra naturmarken i planbeskrivningen. 
 
I fastmarksområdets ytterkant finns friktionsjord med större mäktighet som övergår till lera. 
Enligt SGUs jordartskarta löper ett område av friktionsjord och morän genom höjdpartiet i 
sydväst-nordöstlig riktning. 
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Bild 10. Jordartskarta från SGU. Svart markering visar ungefärlig utbredning av detaljplaneområdet. 
 
I de sydvästra delarna finns ler- och torvjordar (område 10 samt ”Västra naturmarken”, se 
informationskarta bild 9) som delvis överlagras av uppfyllt material med en mäktighet på ca 3-4 
m. Utifrån utförda undersökningar ökar lermäktigheten mot torvområdet och har i torvområdets 
rand uppmätts till ca 15 m. Leran underlagras av friktionsjord med okänd mäktighet då inga 
sonderingar till berg har utförts.  I de djupare undersökningarna, i närhet till torvområdet, finns 
ett fastare skikt av friktionsjord med en mäktighet på ca 0,5 m på djup ca 10 m. Torvområdet har 
fyllts upp från Bilgatans avslut i område 10, med en utbredning på ca 100 x 100 m. 
 
Detaljplaneområdets nordöstra gräns löper till största delen på fastmark men tangerar området 
med något större mäktighet av friktionsjord och viss lerjord. I undersökningspunkt 1510, belägen 
på detaljplaneområdets nordöstra rand, har djup till fast botten uppmätts till ca 5 m. I 
borrpunkten har lera med en mäktighet på ca 2-3 m påträffats. 
 
Området domineras av en rödgrå, medelkorning, ojämnkornig gnejsig granit till granodiorit. 
Längs delar av den östra begränsningen av området uppträder en mer sammanhängande 
glimmergnejs med inslag av amfibolit. Dessa bergarter har samma sprickgrupper som granitoiden 
och har ibland andra foliationsriktningar men främst varierar lutningen på dessa lager till följd av 
sin geologiska historia. Just lutningen på dessa bergarter kan i vissa fall vara ogynnsamma och 
orsaka utfall vid sprängning. En mer ingående bergsteknisk analys bör därför genomföras vid 
detaljprojekteringen av varje delområde. Områden med naturliga branta bergpartier är stabila med 
litet eller inget bergutfall och bör lämnas orörda för att inte medföra ökade 
förstärkningskostnader. 
 
Planförslag 
En geoteknisk undersökning (NCC THU, 2015-08-21) samt en bergsteknisk undersökning 
(NCC, 2016-12-21) har utförts.  
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Eftersom området är kuperat med stora höjdskillnader och lokalgatorna inte får överskrida en 
lutning på 6 % krävs på vissa ställen omfattande bergschakt samt att bankar anläggs. 
 
Det planerade detaljplaneområdet ligger centralt i en bergplint som sträcker sig i nordost-
sydvästlig riktning. Området kommer att exploateras successivt och ger därmed goda möjligheter 
att kontrollera de bergtekniska egenskaperna efterhand. Det ger också bra möjligheter att 
observera vattnets tredimensionella mönster och planera för åtgärder.  
 
En anpassning till bergstrukturer och topografi kommer att vara nödvändig för att undvika 
onödiga förstärkningskostnader i senare skeden.  
 
Området tillhör Västsveriges yttre kustområde med en relativt hög nederbördsmängd och måttlig 
avdunstning. Topografin är till största delen småbruten med det karakteristiska granit-
gnejslandskapets distinkta uppdelning i kala hällområden respektive sedimentfyllda sänkor. 
 
I den bergstekniska undersökningen som tagits fram i december 2016 konstateras att stora delar 
av berget i området uppfyller kraven för obundna bär- och förstärkningslager för belagda vägar. 
Materialet bedöms även klara kraven för grusslitlager och asfaltkvalité. Vissa delar av området har 
även berg av en kvalité som bedöms kunna användas för ballast till betong. 
 
De centrala delarna (berg) (område 1-8, se informationskarta, bild 9) 
Inom område med berg i dagen eller berg med tunt jordtäcke, vilket innefattar stora delar av 
aktuellt område, kan grundläggning ske med platta på mark efter avjämning av bergytan. Området 
är mycket kuperat vilket innebär att mycket bergschakt alternativt uppfyllnad kommer att krävas 
för att erhålla plana ytor. 
 
Lokalgator 
I läge för planerad infart till området via Gata 2 kommer bank med höjd ca 5 m att anläggas för 
att gatan ska ansluta till befintliga nivåer. Undersökning visar på att jorddjupen är små och i 
närhet går även berg i dagen. Aktuell bank föreslås grundläggas på berg efter utskiftning av de 
tunna organiska och friktionsjordar som finns. 
 
Området längs planerade gator är mycket kuperat och för att undvika stora vägbankar och/eller 
omfattande bergschakter har vägarnas nivåer utretts. För att undvika stora ingrepp i naturen, 
vilket innebär stora arbetsinsatser, kommer vägsträckningarna placeras i linje med höjdkurvor i 
den mån det går. Över stora delar av området går berg i dagen alternativt överlagras av ett tunt 
jordtäcke vilket medför att vägsträckning som skär höjdkurvor kräver omfattande sprängning och 
fyllnadsarbeten. 
 
Den lokalväg som planeras att gå i Bilgatans förlängning kommer att gå i bergsskärning och 
grundläggas på berg för att undvika eventuella stabilitetsproblem mot intilliggande torvmark. 
 
Torvområde (område 10, se informationskarta, bild 9) 
Vid byggnation i området kommer sannolikt byggnader och övriga ytor behöva pålas för att klara 
sättningar och sättningsdifferenser på blivande byggnader, vägar och ledningar. Detta område 
kommer även att  bebyggas till en låg grad och med lägre och lättare byggnader.  
 
Lerområden 
Den västra naturmarken undantas från exploatering och föreslås som allmän plats, Natur. 
Däremot exploateras område 10 med mindre, lättare byggnader med en exploateringsgrad på 
maximalt 10% av kvartersmarkens yta.  
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Detaljplanen reglerar också att detta område inte ska belastas med byggnader eller uppfyllning 
överstigande 10 kPa i tillkommande belastning. 
 
Lerans mäktighet, varierande jorddjup, närheten till torvområdet samt de pågående sättningarna i 
området medför att byggnation troligtvis grundläggs på pålar. 
 
Bergskärning 
Mot kraftledningsgatan bildas en kraftig bergsskärning. En upplysning i plankartan förtydligar att 
bergets kvalitet ska undersökas med hjälp av en sakkunnig för bedömning av sprickzoner och 
kvalitet före uttag av bergschakt sydost om kraftledningsgatan. Bergschakten måste även efter 
sprängning skrotas för att hindra nedfallande material.  
 

Förorenad mark 

Förutsättningar 
Området består idag mestadels av skogsmark. Inom planområdet finns idag ett antal 
verksamheter som kan ha gett upphov till föroreningar: en deponi i område 10 (ett 
kontrollprogram finns upprättat för provtagning), Jeepklubben som har verksamhet i 
planområdet, en bilverkstad och två företag;  Kungälvs natursten (vilka arbetar med 
stenprodukter) och UPS teknik (ett företag som levererar strömförsörjningssystem). För deponin 
inom planområdet (område 10) gäller särskilda förutsättningar. En utvärdering och 
riskbedömning av deponin, ” Slutrapport Rollsbodeponi” (Ramböll 2017-05-19) har tagits fram i 
samband med att Skanska vill avsluta det tillstånd de haft enligt miljöbalken till deponi av jord- 
och bergmassor sedan 2008. 
 
Efter detta har det inkommit till kommunen anmälan från privatperson att plaströr, sliper mm 
har kommit i dager. På grund av detta kommer ytterligare provtagningar att genomföras av 
Skanska. 
  
Planförslag 
Planförslaget innebär en exploatering som kommer kunna innebära att risk för föroreningar. 
Riskerna med föroreningar ska dock säkerställas genom att öppna dagvattenlösningar tillämpas 
inom planområdet, med syfte att minimera dagvattnets negativa miljöpåverkan. Dagvattnet ska 
bromsas upp och vara rent när det når recipienten och markens hydrologiska balans ska bevaras. 
För att minska flöden och föroreningstransporten till recipienterna ska dagvattnet tas omhand 
lokalt inom tomtmark, så långt som är möjligt. Om förutsättningar saknas för fullständigt, lokalt 
omhändertagande, ska dagvattenflödet utjämnas och fördröjas innan avledning sker till 
ledningsnätet och recipienter. 
 
Den sammanfattande riskbedömningen i ” Slutrapport Rollsbodeponi”  (Ramböll 2017-05-19) är 
följande: 
”Deponering av massor vid Rollsbodeponin har skett mellan åren 1990-2008. Totalt bedöms ca 30 000 m3 
berg-, jord- och schaktmassor ha deponerats inom området. Historiken om massornas ursprung och eventuellt 
föroreningsinnehåll är bristfällig. Huvuddelen av massorna bedöms dock komma från lokala bygg- och 
anläggningsprojekt i Kungälvsområdet.   
  
Området har efterbehandlats enligt villkor i gällande tillstånd för verksamheten genom att massorna planats ut och 
försetts med ett vegetationsskikt.   
  
Resultat från översiktlig miljöteknisk markundersökning utförd 2014 visar på halter i jord under 
Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning, varför föroreningsinnehållet i massorna bedöms vara 
lågt.   
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I uttaget vattenprov vid släntfoten under 2014 uppmättes något förhöjda metallhalter av koppar, krom och zink. 
Det finns en stor osäkerhet i provtagningen av vatten både p.g.a. provtagningsförutsättningar och att utförda 
vattenprovtagningar nedströms området är få. Det finns därför oklarheter om deponin medför påverkan på 
avrinnande yt- och grundvatten och utgör risk för människors hälsa eller omgivande miljö.   
  
I Miljöenhetens skrivelse från 2013-11-26 framgår att en riskzon bör fastställas, utanför vilken det 
ska vara säkert att anlägga nya vattentäkter, men då inga föroreningar har kunnat påvisas i 
deponerade massor, kan behovet av en eventuell riskzon ifrågasättas. De vattenprover som tagits 
nedströms deponiområdet är dock få och förknippade med osäkerheter. Slutrapport 
Rollsbodeponi rekommenderar därför att ytterligare provtagningar av avrinnande yt- och 
grundvatten från deponiområdet utförs under en utvärderingsperiod under 2014. Detta för att få 
bättre underlag för en bedömning om deponin medför behov av eventuella restriktioner vid 
etablering av framtida vattentäkter. 
 
Rapporten föreslår vidare att provtagning av yt- och grundvatten görs vid befintliga 
provtagningspunkter vid släntfot och i dike. I händelse att ny markägare kopplar på dagvatten till 
våtmarksområdet bör en översyn av provpunkternas lokalisering göras för att få representativa 
prover och för att undvika kontakt med tillströmmande dagvatten. 
 
En MIFO fas 1-undersökning kommer utföras för de verksamheter som finns inom planområdet 
idag inför granskning och ytterligare provtagningar kommer att göras för att säkerställa att ingen 
urlakning sker från förorenade massor. 
 
Område 10 måste dessutom utredas vidare med avseende på andra aspekter, inför granskning. De 
aspekterna innefattar risker med gas och hur lämpligt det är med odling/djurhållning vid en 
deponi. 
 

Sociala aspekter 

Förutsättningar 
Rollsbo Västerhöjd kommer bli en del av Rollsbo industriområde, där många etablerade stråk 
finns redan idag. De flesta förflyttningar sker i bil, men det finns även ett stort antal gångvägar. I 
planprogrammet från 2012 står att en översyn av trafiksituationen behöver göras där alla 
trafikslag föreslås ingå. Gång- och cykelnätet i området är delvis utbyggt. För att uppmuntra 
cykling till de många arbetsplatserna i Rollsbo behöver cykelnätet byggas ut och kopplas ihop.  
En genväg mellan område 2 och område 6 föreslås i detaljplanen. I övrigt kommer naturmarken 
vara tillgänglig för promenadstigar som rekreationsstråk och som genvägar mellan områden och 
till busshållplatser. Entréer till grönområden med stigar bör tydliggöras. Kollektivtrafik finns till 
Rollsbo redan idag och betjänas av flera busslinjer. 
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Bild 11. Orthofoto med de olika verksamheterna i Rollsbo området idag. 

 
Det finns flera verksamheter i Rollsboområdet som fungerar som viktiga mötesplatser. Exempel 
på sådana mötesplatser är träningsanläggningarna ”STC” och ”Friskis & Svettis” med närmare  
5 000 medlemmar vardera. Det finns även åtta lunchrestauranger. Förutom dessa platser möts 
besökare och verksamma i området i butiker, t ex ”Ahlsell” och ”Elektroskandia” eller när de 
servar bilen på någon av områdets bilhallar. Viktiga gångstråk för de verksamma i området är 
lunchpromenaden mellan arbetsplatsen och lunchrestaurangerna (utmed Rollsbovägen och 
Bultgatan som också är genomfartsgator.) 

 
Planförslag 
I planen föreslås en utbyggnad av befintligt gång- och cykelnät som idag slutar vid korsningen 
Rattgatan/ Bilgatan. Denna cykelväg behöver förlängas längs Rattgatan, för att sedan ansluta till 
de föreslagna gång- och cykelvägarna inom planområdet nya delar. Det ska vara attraktivt att ta 
sig från de tillkommande arbetsplatserna ner till befintliga mötespunkter och service både till fots 
och med cykel. I mobilitetsutredningen (ÅF 2017-10-05) föreslås ett antal åtgärder för att göra 
kollektivtrafiken mer attraktiv. Det framhålls i utredningen vikten av att bussen stannar inom ett 
rimligt avstånd från arbetsplatsen. Ett hållbart resande uppmuntras genom att cykelvägsnätet 
byggs ut och att det skapas underlag för fler bussavgångar.  
 
För att bättre nyttja den befintliga hållplatsen vid Rollsbovägen bör en cykelparkering byggas, så 
att besökare och verksamma kan cykla till sin målpunkt. Att kunna kombinera cykel och 
kollektivtrafik framhåller mobilitetsutredningen som en stor potential för att öka andelen 
kollektivtrafikresor till och från området. Ytterligare förslag på åtgärder som kan öka det hållbara 
resandet är att skapa ett lånecykelsystem och att undersöka möjligheten att ta fram en grön 
resplan för området.  
 
Kraftledningsgatan blir ett bevarat grönstråk inom planområdet, som idag har höga naturvärden. 
Stigar finns genom området redan idag. Kraftledningsgatan nås från de två vägar som går på varje 
sida och som ansluter i höjdled. Kraftledningsgatans rekreativa värde är dock begränsat, bland 
annat på grund av att det ligger relativt långt från flertalet av de verksamheter som tillskapas och 
för att ledningarna och slyröjning drar ner attraktionen som friyta.  Den Västra naturmarken 
bevaras och har potential att erbjuda promenadstigar med rekreativa värden. Dessutom har 
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våtmarkerna både mot E6 och mot järnvägen potentiella rekreativa värden, både för dem som 
arbetar i verksamheterna och för den naturintresserade allmänheten.  
 
Ett mindre grönt stråk på mellan 12-30 m mellan befintlig verksamhet och det nya planområdet 
blir naturmark. Detta kommer främst tjäna som avskiljning mellan de olika områdena.  Men 
området skapar också möjlighet till naturnära uteplatser för verksamheterna. Det gröna stråket 
följer upp det planprogram från 2012 som föreslår en trädridå i detta läge mellan befintlig och 
kommande exploatering. Grönstråkets läge och utbredning har dock justerats sedan 
planprogrammet. Området har gjorts smalare för att möjliggöra ett bättre utnyttjande av 
markresurserna och den nya infrastrukturen vid nyexploateringen.   
 
 

 

 
 
Bild 12 och bild 13  
Sektion D-D genom kraftledningsgatan och omgivande två gator. På sektionen är de de stora höjdskillnaderna 
mellan det södra verksamhetsområdet vid Gata 3 och det norra verksamhetsområdet vid Gata 4 tydliga. Nedan 
en översiktsbild som visar var sektionerna är tagna.  
 

Radon 

Förutsättningar 
Medelvärdet av radiumhalten för bergmaterialet har beräknats till 34,3 Bq/kg. Riktvärdet för 
högradonmark, vid mätning på sprängbottenskärv/fyllning är ca 80 Bq/kg enligt Sveriges 
Geologiska undersökning, SGU. 
 
Med hänsyn till ovanstående undersökning och utvärdering klassas marken som låg till 
normalradonmark. 
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Planförslag 
All ny bebyggelse, förutom komplementbyggnader, ska utföras med radon skyddat utförande. 
 

Elektromagnetisk strålning 

Förutsättningar 
Genom planområdet går två 130 kV ledningar. Detta är den kraftigaste typen av 
”Regionnätsledning”. Avstånden till kraftledningarna är inte helt låsta, detta beror på vilken 
funktion som planeras. Även en kommunalägd elledning går genom området, ägd av Kungälv 
energi. Inom detaljplanerat område ska det vara minst 10 meter till byggnad. Inom denna 10 
meters zon får inga byggnader uppföras eller verksamheter bedrivas. Avståndet räknas från den 
yttersta fasen av ledningen.  
 
Vattenfall rekommenderar ett avstånd på 20 meter till kvartersmark. Ytan ska vara framkomlig 
och Vattenfall rekommenderar att planen föreslår allmän platsmark under ledningarna. 
 
Översiktsplanen har ett mål om att magnetfälten bör understiga 0,2 mT (mikroTesla) vid 
byggnader. Vilket avstånd som krävs mellan kraftledning och byggnader beror på spänning och 
maximal strömstyrka.  
 
Under kraftledningen ska det finnas ett fritt utrymme om minst 7,2 meter i höjdled.  
 
Planförslag  
Gräns till kvartersmark ligget som närmast 20 meter från yttersta fasen av regionnätsledningarna. 
Under ledningarna och fram till kvartersmark föreslås allmän platsmark, Natur, enligt Vattenfalls 
rekommendationer. En kurva på magnetfältsnivåerna för aktuella ledningar har tagits fram av 
Vattenfall. Denna visar att målet att inte överstiga 0,2 mT vid byggnader följs, se bild 14 och 15. 
   

 
 
Bild 14. Tabellen visar magnetfälten kring områdets två kraftledningar (ZL1S9 och ZL L1 S9Q). Kurvan 
visar ungefärliga årsmedelvärden, räknat från kraftledningsgatans centrumlinje. 
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Bild 15. Kartan visar gränsen för bebyggelse för att inte överstiga Översiktsplanens mål om maximalt 0,2 mT.  
 
Under kraftledningen är det vertikala avståndet till marken (GATA) som minst 10 meter, se 
sektioner nedan. Därmed följer planförslaget Vattenfalls rekommendationer med god marginal. 
 

 
 
Bild 16 och 17. Sektion F-F samt sektion G-G som visar höjderna mellan föreslagna nya gator och befintliga 
kraftledningar. För översiktsbild som visar var sektionerna är tagna, se bild 13.  
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Risk för skred/ höga vattenstånd 

Förutsättningar 
Delar av området ligger inom ett område som undersökts för skredrisk och som visar att området 
i stort ligger på stabil mark. Närmare motorvägen är stabiliteten sämre. 
 
I den geotekniska utredning som tagits fram (NCC THU 2015-08-21) beskrivs att de i samband 
med skruvprovtagning i borrhål 1503 observerade en fri grundvattenyta på djup 1,9 m, vilket 
motsvarar en nivå på ca + 17,8. I torvområdet med borrhålen 1502 och 1501 påträffades 
grundvattenytan i nivå med markytan, se bild 18.  
 

 
 
Bild 18, del av bilaga till Geoteknisk utredning (NCC THU, 2015-08-21) ”Geoteknisk undersökningsplan” 
med borrhålen markerade,  
 
Utredningen konstaterar vidare att topografin utgör i stor utsträckning en avgörande faktor för 
grundvattnets flödesmönster. Området kan relativt väl avgränsas av lokala ytvattendelare i såväl 
nordostlig/sydvästlig som väst/östlig riktning. Avvattningen från området kommer i allt väsentlig 
att följa detta mönster och mottagande vattendrag framgår av en utskrift från SGU:s kartvisare, 
Grundvattenmagasin, vilket beskrivs i den geoteknisk utredningen.  
 
En övervägande del av grundvattenomsättningen sker i jordlagren och den ytnära, uppspruckna 
berggrunden. En mycket liten del, i storleksordningen 1 %, når djupare än 500 m Grundvattnet i 
berggrunden förekommer främst i svaghetszoner i berget, sprickor, krosszoner, förkastningar etc. 
Berggrunden inom området kan bedömas med hjälp av uppgifter från SGU:s brunnsregister. 
Uttagsmöjligheten i berg bedöms till mindre än 600 l/timme. 
 
Vid en sammanvägning av informationen från SGU:s databaser kan det konstateras att 
berggrunden inom området troligen inte kommer att ge några större mängder grundvatten vid 
exploateringen. Lokala sprickzoner kan dock ge större mängder men med en successiv 
exploatering kan dessa upptäckas och omhändertas på lämpligt sätt. 
 
Planförslag 
I de delar av området med risk för skred planeras ingen bebyggelse. 
 
Som den geotekniska utredningen (NCC THU 2015-08-21)  beskriver kan området relativt väl 
avgränsas av lokala ytvattendelare i såväl nordostlig/sydvästlig som väst/östlig riktning, vilket har 
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nyttjats i framtagandet av förslaget till plankarta. VA- och dagvattenutredningen föreslår att 
dagvattnet från samtliga hårdgjorda ytor inom planområdet, via dagvattenledningar i planerade 
gator och öppna diken, ska fördelas till nya våtmarksdammar i väster och öster och till en öppen 
fördröjningsdamm i sydväst vid anslutning till Rattgatan. En liten del dagvatten kommer att 
anslutas till befintliga norrgående dagvattenledning innan anslutning till Rattgatan i öster. 
 
I den lågpunktskartering (se nedan, bild 19) som har gjorts tydliggörs att de områden som ligger  
lågt inte planeras för bebyggelse. Istället föreslås de översvämningshotade områdena i planen bli 
våtmarksytor (Naturcentrum  2017-01-12). Vid skyfall kommer ytorna kring våtmarken att bli 
översvämmade vilket beskrivs närmare i bifogad utredning.  
 
Den västra naturmarken kan vid skyfall bli svår att nå på grund av översvämning. Men med 
hänsyn till föreslagen användning bedöms detta inte utgöra ett problem. Område 10 ligger högre 
och nås från Bilgatan, som är en befintlig tillfartsväg till hela Rollsboområdet. Övriga föreslagna 
verksamhetsytor ligger högt på berget och kommer inte påverkas av skyfall. Däremot är det 
viktigt att dagvattenhanteringen beräknas utifrån 10-årsregn, vilket också är utgångspunkt i den 
framtagna VA-utredningen (Vara Markkonsult 2018-01-09). På industrifastigheterna fördröjs 
dagvattnet och renas genom oljeavskiljare som även tar en del slam. Vid ett kraftigt regn fördröjs 
så mycket som 90% i magasinen. Magasinen töms senare under ca 120 minuter. 
 

 
 
Bild 19, Lågpunktskartering av området kring Rollsbo Västerhöjd. 
 

Kulturmiljö & Fornlämningar 

Förutsättningar 
I området finns fornlämningar samt stengärdesgårdar som omfattas av biotopskydd. En 
arkeologisk utredning har gjorts där tre nya fornlämningar har identifierats (Arkeologerna, Statens 
historiska museum 2015-12-01) Dessa har avgränsats och utretts vidare i en arkeologisk 
förundersökning (Arkeologerna, Statens historiska museum 2016-10-05). En av fornlämningarna 
ligger precis utanför planområdets gräns, medan två ligger inom planområdet.  
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Bild 20, Karta med boplats 3 markerad, som ligger strax norr utanför planområdet med odlingsområdet mot E6. 
 
De två nya fornlämningarna inom planområdet är Boplats 1 och Boplats 2. Boplats 1 utgörs av 
en ca 25 x 30 meter stor yta, som ligger på en avsats i ett brant bergspass, markerat som forn 5 på 
informationskartan. Vid undersökningen som gjordes 2015 iakttogs två kokgropar, varav en 
daterats till yngre bronsålder. Vid förundersökningen framkom ytterligare en kokgrop samt 
ytterligare tre gropar. Bearbetad flinta iakttogs spritt över undersökningsområdet. Boplatsen 
ligger ca 100 meter ovanför ”Vegestorps mosse”, i vilken ett spektakulärt offerfynd gjordes år 
1839. Eventuellt kan lokalerna vara samtida. Förundersökningens förslag är att Boplats 1 ska bli 
föremål för en arkeologisk slutundersökning om området ska exploateras.  
 
Vid förundersökningen av Boplats 2, markerat som forn 1 på informationskarta, bild 22, 
framkom inga ytterligare lämningar. Fornlämningen, som är belägen i en sydostlig slänt mellan 
berg, omfattar endast den 2 x 4,5 meter stora skärvstenspackning som framkom vid den första 
utredningen. Vad gäller Boplats 2 är förundersökningens och länsstyrelsens bedömning att inga 
ytterligare arkeologiska insatser är motiverade vid en exploatering.  
 
Ytterligare tre fornlämningar är kända inom området sedan tidigare:  
Den första är fornlämningen RAÄ Ytterby 98:1, markerat som forn 2 på informationskartan, 
vilken består av en stensättning. Den andra fornlämningen är Ytterby 96:2, forn 3,  vilken är 
markerade i detaljplanen för ”Rollsbo Företagspark” från 1989 och utgörs av boplats med en 
skärvstenshög. Den tredje fornlämningen är Ytterby 97:1,  markerad som forn 4, vilket är en 
stenåldersboplats belägen på en grusplatå i sluttningen mot sydost.  

 
Bild 21, Översikt fornlämningar, bilaga från”Arkeologisk förundersökning” (Arkeologerna, Statens historiska 
museum 2016-10-05).  
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Bild 22, Informationskarta med de olika fornlämningarna inom området markerade.  
 
Planförslag 
En exploatering av området innebär att delar av kulturmiljöer påverkas. Den arkeologiska 
förundersökningen visar att det i planområdet finns två skyddade fornlämningar; fornlämningen 
RAÄ Ytterby 98:1, som utgörs av en stensättning, samt Boplats 1 (forn 5).  
 
Boplats 1 undantas från exploatering och läggs i allmän plats, naturmark. Till fornlämningarna 
hör ett skyddsområde enligt 2 kap. 2 § kulturmiljölagen (KML). Detta område har samma 
lagskydd som fornlämningen. 
 
RAÄ Ytterby 98:1 (forn 2) föreslås i planförslaget att slutundersökas i samband med exploatering, 
då bedömningen är att förutsättningarna för att bevara fornlämning RAÄ Ytterby 98:1 innebär 
alltför stora konsekvenser för exploateringen. I ett tidigt samråd med länsstyrelsen delas 
bedömningen att det finns tillräckliga skäl att pröva fornlämningens betydelse i förhållande till 
exploateringens samhällsvärde inför ställningstagande om borttagande. En prövning måste dock 
ske enligt kulturmiljölagens 2 kap. 12 § om tillstånd till borttagande. En ansökan om tillstånd till 
ingrepp i fornlämning skickas därför till Länsstyrelsen i samband med samrådet. Beslut om att 
fornlämningen får slutundersökas och tas bort förutsätts finnas innan detaljplanen antas.  
 
Den arkeologiska förundersökningen visar att Boplats 2 (forn 1) inte är av sådan betydelse att 
fortsatt undersökning är motiverad. Länsstyrelsen har därför ur antikvarisk synpunkt inget att 
erinra mot att den berörda marken används för avsett ändamål och detta område planläggs därför 
som kvartersmark. 
 
Forn 3 och 4 berörs inte av kvartersmark som ska exploateras, utan läggs inom allmän platsmark, 
Natur.  
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Bebyggelseområden 

Bostäder och befintliga verksamheter 

Förutsättningar 
Inom planområdet finns ett bostadshus i den norra delen, detta används idag för verksamhet. I 
övrigt finns ett mindre antal bostäder i planområdets närhet. Bredvid bågskytteklubben söder om 
planområdet ligger en bostadsfastighet. Utanför planområdet sydväst om järnvägen ligger ett 
mindre antal bostadshus likaså nordväst om planområdet bakom bergshöjden.  
 
Planförslag 
Detaljplanen reglerar att det tidigare bostadshuset samt dess kringliggande lador ska övergå till 
verksamhetsanvändning. Gården används redan idag som en verksamhet men skulle utan en 
ändrad användning i detaljplanen kunna användas för bostadsändamål.  
 
Bostadshusen sydväst om planområdet ligger mer än 130 meter från närmsta planerade 
verksamhet, område 10. Här planeras för en mindre byggnation med ca 10 % av fastighetsarean, i 
övrigt kommer marken användas för upplag. Område 10 kommer synas från några av gårdarna 
på andra sidan järnvägen, men påverkan av planen bedöms ändå som mindre. 
 
De bostadshus som ligger norr om bergsryggen ligger mer än 200 meter från närmsta planerade 
verksamhet och skyddas från buller och andra störningar från verksamheterna då de ligger bakom 
en  högre höjd på 90 meter,. Detta är drygt 20 meter högre än marknivån på de verksamheter 
som ligger som högst, vilket gör att eventuellt buller avskärmas från bostäderna. För de 
verksamheter som kommer att etablera sig i området kommer det att göras separata 
miljöprövningar, där det ingår en prövning av verksamhetens buller. 
 

Arbetsplatser, verksamheter 

Förutsättningar 
Befintligt industriområde i Rollsbo är Kungälvs största verksamhetsområde. Här finns idag alla 
typer av verksamheter i olika storlekar, allt från tillverkningsindustri till mer publika verksamheter 
såsom bygghandel, gym samt bil- möbelbutiker. Mark för verksamheter har sedan länge varit en 
framgångsfaktor i Rollsbo och för Kungälv som helhet. 
  
Inom planområdet finns idag ett antal aktiviteter och verksamheter; en bågskytteklubb, en deponi 
i område 10, Jeepklubben som har verksamhet i planområdet, en bilverkstad, Kungälvs natursten 
och UPS teknik. 
 
Planförslag 
Planförslaget innebär att ytterligare knappt 360 000 kvm mark kommer att kunna bebyggas som 
en förlängning av Rollsbo industriområde. Den nya detaljplanen tillsammans med ett fullt 
utbyggande av befintliga detaljplaner skulle kunna innebära att maximalt 1 500 nya arbetsplatser 
tillskapas i området. Det stora antalet arbetsplatser kommer innebära ett behov av en eller ett par 
tillkommande lunchrestauranger. Men för övrigt kommer det bara att vara mer renodlad industri, 
lager och logistik i området, till skillnad från befintliga verksamheter i Rollsbo. Verksamheterna 
som kommer att etableras kan vara allt från tillverkning och industriverksamheter till 
verksamheter inom återvinning av t ex jord, metaller mm. Däremot kommer det inte att etableras 
varken rena kontorsverksamheter eller den typ av mer besöksintensiva verksamheter som ligger i 
befintligt industriområde i Rollsbo.  
 
De verksamheter som finns idag kommer till största delen finnas kvar, förutom jeepklubben och 
bågskytteklubben, vilka behöver tillgång till oexploaterad skogsmark.  
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Service 

Förutsättningar 
I befintligt verksamhetsområde i Rollsbo finns idag ca 8 lunchrestauranger, träningsanläggningar, 
butiker mm. I Kungälvs centrum 4,5 km bort finns all service som behövs i vardagen och på 
ungefär 2,5 km avstånd byggs ett nytt bostads- och verksamhetsområde; ”Kongahälla” där både 
bostäder och service kommer att finnas. Även Ytterby ligger nära planområdet, och här finns 
pendeltågstation, matbutik mm. 
 
Planförslag 
Detaljplanen föreslår att stort antal tillkommande arbetsplatser. Detta kommer innebära ett 
behov av service såsom lunchrestauranger, caféer, kiosk, matbutik osv. Det mesta finns dock 
redan i Rollsboområdet. Troligtvis kommer en del av de anställda redan att bo i Kungälv, men att 
det byggs mycket bostäder i Kungälvs kommun inom framtiden är naturligtvis positivt och kan 
bidra till att det går att arbeta och bo på samma ort.  
 

Tillgänglighet  

Förutsättningar 
Området är mycket kuperat, och måste idag räknas som mycket otillgängligt.  
 
Planförslag 
En exploatering av området med vägar och gång- och cykelvägar gör det lättare att ta sig upp på 
berget. I planområdet kommer inga vägar att ha mer än 6% lutning. Detta är viktigt för att 
funktionshindrade ska kunna röra sig i området. Det är även viktigt att tänka på hur angöring av 
fastigheter, entréer osv utformas.  
 

Byggnadskultur och gestaltning 

Förutsättningar 
Planområdet är idag i stort sett obebyggt men ansluter till ett stort verksamhetsområde i söder. 
Områdets läge gör det viktigt att bevara trädridåer mot motorvägen för att bevara en 
grönstruktur.  
 
Planförslag 
Med hänsyn till omgivningens topografi och landskapsbild samt det exponerade läget i utkanten 
av tätortsbebyggelsen och alldeles invid väg E6 ska området gestaltas med omsorg. Det gäller 
både gestaltningen av allmän platsmark så som gatumark och planteringar samt kvartersmark. Av 
särskild vikt är gestaltningen av byggnadernas volymer samt deras fasadutformning och 
fasadmaterial. Det bör väljas dova kulörer i matt utförande så att det inte ger en negativ visuell 
påverkan på omgivningen. Det är även viktigt att skapa en god miljö för de verksamma i 
området. I samband med planarbetet har en landskapsbildsanalys (Ramböll, 2017-12-18) tagits 
fram. 2012 togs även ett planprogram fram, med en landskapsbildsanalys som grund.  
 
På grund av områdets storlek kommer byggnationen att ske etappvis, med start i de södra 
delarna.  
 
Landskapsbildsanalysen gestaltningsrekommendationer utifrån naturtyperna är följande: 
 
ÖPPEN VÅTMARK 1 
De höga biotopvärdena och den höga artrikedomen riskerar att försvinna om området 
exploateras. Använd därför området enbart till hantering av renat dagvatten och eventuellt även 
till rekreation. 
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KUPERAD GRANSKOG 2A 
Bevara naturliga bryn. Exploatering av området innebär mycket bergschakt och 
terränganpassning vilket måste göras med stor omsorg för en god gestaltning. Förutsatt att 
verksamheterna döljs kan exploateringsgraden vara hög här. 
 
KUPERAD GRANSKOG 2B 
Området bör bevaras helt för att dölja nya byggnader mot E6:an och från norr, sydost och öst 
om området. 
 
BLANDSKOG 3 
Denna skog har både naturvärden och rekreationsvärden som kommer 
att försvinna vid en exploatering. Bevara breda kantzoner för att bädda in verksamheterna och 
öka den visuella upplevelsen av området. Exploatering av området innebär bergschakt och 
terränganpassning, vilket måste göras med stor omsorg för en god gestaltning. Om möjligt 
bör berghällar och bergsväggen i söder nyttjas som ett vackert inslag i gestaltningen. 
 
KALHYGGE 4 
Håll bebyggelsen låg och spara vegetationsridåer som finns öster om kalhygget. Här kan utblickar 
tas tillvara på i gestaltningen för att stärka upplevelsen för de anställda. Norr om kalhygget finns 
en vacker bergsvägg som löper i väst-östlig riktning, samt ett skogsområde norr om denna. 
Bergsväggen och skogsområdet bör bevaras då de möjliggör dolda placeringar av ny bebyggelse 
sett från norr (kalhygget ligger lägre i landskapet i förhållande till området norr om kalhygget). 
Spara vegetationsridåer mellan kalhygget och E6:an. Överväg även nyplantering 
då befintliga ridåer är glesa. 
 

 
 
Bild 23, Illustration ur landskapsbildsanalysen, s 18.  
 
KRAFTLEDNINGSGATA 5 
 
ÖPPEN NATURMARK 6 
Området kan användas till hantering av renat dagvatten från verksamheterna genom anläggning 
av dagvattendammar.  
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Sammanfattning gestaltningsrekommendationer:  
 

• De gröna områdena på kartan visar vegetation som bör bevaras, dels för att dölja 
industrin men även för visuella värden och rekreationsmöjligheter för de anställda. Med 
tanke på att majoriteten av planområdet är högt beläget i landskapet är det extra viktigt att 
spara vegetation. Det är också viktigt att överväga komplettering av vegetationsridåer 
genom nyplantering där befintliga ridåer är glesa, som till exempel mot E6:an. 

 

• Nuvarande planförslag har en hög exploateringsgrad. För att minska påverkan på 
landskapsbilden föreslår landskapsbildsanalysen att exploateringsgraden minskas. Inom 
område 2a kan exploateringsgraden vara hög, med tanke på att befintlig skog kan dölja 
verksamheterna. Områden där nya industribyggnader kan störa landskapsbilden bör inte 
exploateras alls, som till exempel område 1 öppen våtmark. I högt belägna, exponerade 
områden som kalhygget bör bebyggelsen hållas låg och breda trädridåer bör bevaras 
alternativt nyplanteras. 

 

• Håll bebyggelsen låg på exponerade höjder. Höjd på nya byggnader som är högt belägna 
inom planområdet och exponerade mot sina omgivningar bör utredas vidare. 
Utredningen utförs med fördel i en 3D-modell. 

 

• Nya byggnaders arkitektur är av stor betydelse. Undvik material som sticker ut, som till 
exempel starka kulörer och blanka material, som då riskerar att synas tydligt på håll. 

 

• Vyer och utblickar kan tas tillvara på i gestaltningen. 
 

• Bergsväggar och berghällar kan användas som ett vackert inslag i gestaltningen av 
verksamhetsområdet. 
 

• Bevara befintliga stigar inom område 3, eller utveckla nya. Utveckla våtmarkerna för 
dagvattenhantering och rekreation. 
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Bild 24, Gestaltningsrekommendationer, illustration ur landskapsbildsanalys s 19 
 
Hur planförslaget bemöter gestaltningsrekommendationerna:  
 
Gröna ytor är viktiga i ett verksamhetsområde. Planområdet ska bygga vidare på tidigare 
utbyggda verksamhetsområden i Rollsbo vad avser förhållning till omgivande grönytor. 
Tomtmarken mellan gatan och byggnaderna, den s k förgårdsmarken, bör vara gräsbevuxen eller 
planterad. Närmast gatumark utformas lämpligen en entrézon där även angöring samt parkering 
kan anordnas. Planen föreslår även nyplantering i befintliga trädridåer som är glesa, detta regleras 
genom en skötselplan som ska tas fram inför granskning. Om den föreslagna maximala 
exploateringsgraden går att nyttja fullt ut beror på hur verksamhetens behov av upplag med mera 
ser ut.  
 
Exploateringsgraden regleras i detaljplanen genom att en andel av fastighetsarean får bebyggas. 
Kvartersmarken är utformad för flexibel tomtindelning, då vi idag inte vet de exakta behoven hos 
de verksamheter som kommer att etablera sig här. Avsikten är att byggnaderna i området ska 
uppfattas som enskilda enheter och att det mellan byggnaderna finns möjlighet till genomsikt mot 
annonsläge och natur. Bebyggelsen ska inte uppfattas som en kompakt enhet.  
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Högsta tillåtna byggnadshöjd inom planområdet föreslås till 15,0 m på tomter i mitten av 
området. Tomter längre ut mot naturmark och E6 medges en byggnadshöjd på högst 12,0 m. 
Nockhöjden föreslås till 17 respektive 14 meter. Hur verksamhetsområdet ansluter till omgivande 
tomtmark är viktigt då höjdskillnaderna kan vara stora. Sektioner genom området har tagits fram 
och biläggs planhandlingarna som övrig handling.  
 
För att smälta in i landskapet i möjligaste mån och inte reflektera ljus är det viktigt att 
byggnaderna inte utförs med fasader i högglansig metall, vilket reflekterar ljus och bländar 
förbipasserande på E6. Att bebyggelsen ses sticka upp bland trädtopparna för förbipasserande på 
E6:an bör inte uppfattas som negativt. Gröna tak är möjliga för fastighetsägare att anlägga, men 
villkoras inte i planen då husen förväntas ha låglutande tak och takmaterialet därför inte syns. 
Flera av byggnaderna förväntas även få stora spännvidder i takkonstruktioner, vilket kan göra det 
svårt att ta emot dessa laster av fördröjt dagvatten. 
 

  
 
Bild 25, Illustration ur landskapsbildsanalysen s 23, där de nya byggnaderna ses sticka upp ovan skogen. 
Fotomontaget är taget ifrån E6 norrifrån. Genom att bevara trädridåer döljs de tillkommande verksamheterna.  
 
Landskapsbildsanalysen avråder från en exploatering av den västra naturmarken samt område 10 
(se informationskarta bild 9), med motiveringen ”Det öppna landskapet är känsligt för eventuella nya 
byggnader som kommer att bli synliga. Intilliggande gårdar på andra sidan järnvägen kommer att se industrin. 
Miljön med gårdarna och åkrarna i kombination med skogsområden omkring utgör en vacker miljö. Industri 
kommer att störa landskapsbilden. De höga biotopvärdena och den höga artrikedomen riskerar att försvinna om 
området exploateras. Använd därför området enbart till hantering av renat dagvatten och eventuellt även till 
rekreation” 
 
Här föreslår ändå planen en exploatering av område 10 med motiveringen att detta redan är 
ianspråktaget som en deponi. Det är också ett område som väldigt få ser, eftersom det ligger 
skyddat av vegetation och endast är exponerat för en handfull gårdar. Området ligger i slutet av 
en väg utan genomfartstrafik och det finns redan en bra väg fram, vilket innebär att befintligt 
infrastruktur nyttjas. Området är dessutom redan påverkat av järnvägen, högspänningsledningen 
och industrier på Bilgatan. Västra naturmarken, som är mycket mer synligt från omgivande 
gårdar, föreslås dock i planen att bli naturmark enligt landskapsbildsanalysens rekommendationer.  
 
Vidare föreslår landskapsbildsanalysen att inte exploatera område 2b. Här är dock den enda 
platsen där en väg kan läggas för att komma upp på berget, vilket gör att planen ändå föreslår att 
exploatera denna del.  
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Både planprogrammet från 2012 och landskapsbildsanalysen (Ramböll 2017-12-18) föreslår även 
att delar av område 3 bevaras och här läggs en remsa på mellan 12-30 meter mot befintligt 
verksamhetsområde  av kvartersmarken som allmän platsmark, Natur, för att bevara hällar och 
mindre träd och skapa en trädridå enligt intentioner i planprogrammet. Området som föreslås 
lämnas som naturmark i planprogrammet och landskapsbildsanalysen är dock bredare än i 
planförslaget. Att planförslaget väljer att utöka kvartersmarken är för att få till lämpliga tomtdjup 
för verksamheter. Den öppna naturmarken (område 1 och 6 i landskapsbildsanalysen, se bild 23) 
bevaras och bebyggs inte och förstärks som rekreation- och våtmarksområde, enligt 
landskapsbilsanalysens rekommendationer.  
 
Där det är möjligt kan vyer och utblickar tas tillvara på i gestaltningen och bergsväggar och 
berghällar kan användas som ett vackert inslag i gestaltningen. Detta är dock framförallt möjligt i 
de skogsområden som ligger i utkanterna av området, eftersom de stora höjdskillnaderna kräver 
mycket sprängning inom kvartersmarken. Som kompensation kan en remsa nordväst om 2b 
höjas upp med överskottsmassor och nyplanteras med träd för att uppnå tillgängligare grönyta 
för rekreation, fördröja dagvatten, och på sikt dölja industrierna från E6  för att på detta sätt 
tillgodose önskemål i landskapsbildsanalysen. 
 
Eftersom nybyggnation på berg kräver sprängning kommer befintlig marknivå att ändras i 
samband med exploatering. Befintliga stigar inom kvartersmark är därför inte möjliga att bevara. 
Stigar inom de angränsande naturområdena föreslås bevaras där det är möjligt.  Områdena kring 
de nya våtmarksanläggningarna kommer också möjliggöra för rekreation. Naturmarken möjliggör 
en koppling med en enklare gångväg ned från gata 4 till gata 3 via naturmarken vid 
kraftledningsgatan (se informationskarta, bild 9 samt illustrationskarta). När det är vidare klarlagt 
vilka tomter som blir aktuella i område 2 föreslås kommunen förvärva mark på lämpligt ställe för 
att ge en varaktig koppling ned från gata 4 till gata 3.  
 
Att minska exploateringsgraden på de delar som landskapsbildsanalysen föreslår har inte 
efterlevts, då efterfrågan på mark är mycket stor och då en exploatering kommer att göra en stor 
påverkan på marken även om byggnaderna görs lägre. Istället innebär förslaget ett effektivt 
nyttjande av marken för att skapa så mycket yta för verksamheter som möjligt, där marken ändå 
ianspråktas. Planförslaget föreslår dock inte upplag på de ytor som vetter mot E6:an enligt 
landskapsbildsanalysens förslag, då denna mark är väl synlig från vägen och marken betraktas 
som känslig för exponering.  
 

 
 
Bild 26, Illustration ur landskapsbildsanalysen s 26, med befintligt verksamhetsområde i förgrunden. De nya 
byggnaderna ses sticka upp ovan skogen. Fotomontaget är taget ifrån E6 söderifrån.  
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På de bilder som tagits fram i samband med landskapsbildsanalysen är det även tydligt att 
området exponeras relativt begränsat från E6 och från Kungälv, jämfört med hur befintligt 
verksamhetsområde syns.    
 
Hur planförslaget tar hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen:  
Den framtagna miljökonsekvensbeskrivningen (Ramböll, 2018-01-15) beskriver att planförslaget 
har små negativa konsekvenser på natur-, vatten- och kulturmiljöerna. På landskapsbilden anses 
dock konsekvenserna bli måttliga till stora, vilket dock anses mildras något av områdets läge i 
anslutning till infrastruktur och befintligt verksamhetsområde.  
 
För att göra konsekvenserna för landskapsbilden så små som möjliga föreslår planen ett antal 
åtgärder, som beskrivs under stycket ovan, ”hur planförslaget bemöter gestaltnings-
rekommendationerna”.  
 
Det är också av stor vikt att påverka miljön så lite som möjligt under byggtiden, t ex bör inte 
byggnation ske under perioden april-juli kring våtmarksmiljöerna, för att inte påverka grodors 
och vattensalamandrars miljöer. Avverkning och sprängningsarbeten bör också undvikas under 
häckningssäsong, dvs under våren och försommaren. 
 
Sprängningsarbetena kommer leda till buller, damning och transporter. För att minska 
damningen ska sprängstenshögar bevattnas initialt.  
 
Ett miljökontrollprogram för byggskedet är viktigt för att inte orsaka onödig skada. Exempel på 
åtgärder som ska finnas med i ett sådant program är att vegetation som ska sparas och eventuellt 
närliggande fornlämningar behöver märkas ut och skyddas under byggskedet. Åtgärder för 
byggdagvatten enligt miljökonsekvensbeskrivningen ska vidtas, liksom åtgärder för att skydda 
våtmarksmiljöer, däribland påverkan på groddjur. Skyddsåtgärder och framtagande av 
kontrollprogram hanteras i kommande skeden. Exploateringsavtal, bygglov m.m. är styrande för 
detta skede.  
 
Skyltning 
En för stor variation och allt för många företagsskyltar bidrar inte till att skapa ett väl gestaltat 
och attraktivt område. Skylt- eller ljusanordningar får inte uppföras om de inverkar störande på 
biltrafik eller natur- och kulturvärden. Vid områdets entréer sätts med fördel gemensamma 
skyltar upp.  
 
Skyltar ska utformas som en integrerad del av byggnaderna och får inte placeras högre än 
föreskriven nockhöjd. Reklamskyltarnas storlek ska anpassas till byggnadens storlek, läs mer i 
framtaget gestaltningsprogram. 

Grönytor och vegetation  

Rekreationsområden 

Förutsättningar 
Området används idag till viss del för närrekreation, både av kringboende och av anställda i 
Rollsboområdet. 
 
Planförslag 
I och med exploateringen går området från ett rent naturområde till ett verksamhetsområde. Runt 
om verksamheterna kommer naturmark att sparas och det finns även stora ytor norr om området 
som kan användas för rekreation. Området norr om planområdet är dock inte detaljplanelagt och 
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det allmänna användandet är därför inte skyddat. Inom planområdet bevaras den västra 
naturmarken som kan utvecklas för rekreativa syften exempelvis lunchpromenader. Våtmarkerna 
både mot E6:an och mot järnvägen har potentiella rekreativa värden, både för dem som arbetar i 
verksamheterna och för allmänheten. För att följa kommunens visioner i grönplanen är det 
viktigt att underlätta och inspirera till rekreation, naturstudier och aktiviteter i park- och 
naturmark. 
 

Naturområden  

Förutsättningar 
Området består idag mestadels av skog och impediment. Det område som i 
naturvärdesinventeringen ges klass 1, högsta naturvärde, är en igenväxande våtmark med naturligt 
och sakta rinnande vattendrag  
 
Nordöst om våtmarken finns också en torpmiljö med husgrundsrester och äldre lövträd, som 
också pekas ut i naturvärdesinventeringen. Marken är frodig och täckt med enklare arter av gräs 
och örter. Söderut avgränsas området av en hög bergbrant med filtlav, men inga andra arter av 
naturvårdsintresse.  
 
Söder om kraftledningen löper ytterligare ett skyddsvärt område utmed en bergvägg belägen i 
söderläge och består av både bergbranten och den närmast närliggande tallskogen på ovansidan 
och lövskogen nedanför branten. Nedanför branten växer en hasselrik lövskog. De blommande 
och bärande träden och buskarna är viktiga för insektsliv och småfåglar.  Här finns också enstaka 
nedfallna klippblock och rester av en jordkällare.  
 
Vid kraftledningsgatan, som pekas ut i naturvärdesinventeringen som ”visst naturvärde" är det 
gräsmark med en del hällar, rik på enbuskar och slån. Området hävdas genom slyröjning. I 
kanterna mot skogen (söder) och bergbranten (i norr) ökar inslaget av blommande örter och 
lövsly 
 
Vid bågskytteklubben finns även ett område med utpekade naturvärden och en hög bergbrant 
mot sydväst. Berget är 15-20 m högt. Huvuddelen av berget skuggas av lövskogen som växer 
nedanför. Här finns bland annat asp, fågelbär och även alm, som är rödlistad.  
 
Planförslag 
I planförslaget lämnas alla de utpekade områdena i naturvärdesinventeringen med 
naturvärdesklasser från 1 till 4 orörda, se bild 8. Däremot görs omfattande ingrepp i det som idag 
är skog och en exploatering av området gör att området går från ett relativt lågt utnyttjad och 
mycket kuperat skogsparti till ett verksamhetsområde som omgärdas av våtmark och skog.  
 
I det program som kommunen tog fram 2012 är vissa delar markerade som grönområde. Dessa 
är delvis bevarade i planförslaget. Läs mer under rubrik ”Planprogram, fastighetsplaner etc”. De 
delar som inte sparas som naturområde utan föreslås som kvartersmarken är markerat både som 
naturområde och som verksamhetsområde i planprogrammet. Detaljplanen föreslår att en större 
yta än planprogrammet för kvartersmark. Detta ger möjlighet att tillskapa bättre tomter samt ger 
ett bättre nyttjande av den tillkommande infrastrukturen, med exempelvis dubbelsidigt nyttjande 
av den nya gatan (GATA3). 
 
Allmän platsmark inom området föreslås få kommunalt huvudmannaskap. 
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Vattenområden 
Förutsättningar 
I Kungälvs kommun är flera vattendrag utpekade som ekologiskt känsliga då de utgör viktiga 
reproduktionsområden för lax och havsöring. Det gäller Nordre älv, Vallby å, Kollerödsbäcken, 
Grannebyån och Glose å. Enligt Fiskeriverket är deras mynningsområden även utpekade som 
fredningsområden. Vid en exploatering av Rollsbo Västerhöjd är det därför mycket viktigt att inte 
dessa känsliga vattendrag påverkas i negativ riktning. 
 
Planförslag 
En föreslagen fördröjningsdamm ska klara av att magasinera ytvatten från området söder om 
kraftledningarna i den västra delen av planområdet. Utloppet ska vara något högre än botten på 
dammen för att förhindra att slam kommer med till anslutande dagvattenledning i Rattgatan. Det 
krävs även att ett område fördjupas innan utloppet, där dagvattnets slam kan magasineras. Köryta 
för skötsel och tillsyn ska anordnas mellan Gata 1 och dammen. En ny tryckstegringsstation får 
också byggrätt inom planområdet, bredvid dagvattendammen. Tillfarten till 
tryckstegringsstationen kan ha en bom för att undvika att platsen blir en uppställningsplats. 
 
Befintliga våtmarker mot E6 kompletteras för att få en ökad kapacitet. Flödesutjämnande och 
renande effekt i våtmarken kan optimeras genom rätt dimensionering av utskov mellan 
dammarna och vid utloppet till diket. Dämning i kombination med flödesutjämning ger goda 
förutsättningar för naturliga reningsprocesser och den hydrauliska belastningen kan förväntas bli 
god för en stor del av våtmarksytan vid högre flöden. 
 
Ytterligare flödesutjämnande volym (ca 1 200 m³) med tillhörande reningseffekt/funktion är 
möjlig i det fall vatten kan ledas till våtmarken i norr, utanför området. Här finns det en potential 
om det i framtiden visar sig att föreslagen våtmark inte klarar att rena tillräckligt och istället för 
att ta till andra åtgärder så kan det övervägas att sammankoppla dessa våtmarker. Beräkningarna 
är dock gjorda på föreslagna våtmarker. Om detta blir aktuellt i framtiden behövs det 
detaljprojekteras, skrivas avtal mm.  
 
Om behov bedöms finnas för ytterligare säkerhet avseende petroleumföroreningar kan den första 
våtmarken vid inloppet (i söder) utformas med oljeavskiljningsfunktion. De tillskapade 
våtmarkerna innebär lokalt ett väsentligt tillskott till naturvården. Relativt flacka och varierande 
slänter med våtmarksvegetation utgör en lämplig miljö för bl.a. fågellivet och för groddjur.  
 
Åt väster utvecklas en befintlig, naturlig våtmarksyta till en större våtmark, vilket bidrar till att en 
stor grund och mosaikartad våtmarksmiljö skapas. Här finns goda förutsättningar för amfibier, 
fåglar och insekter. I syfte att gynna den biologiska mångfalden utformas utloppet så att fisk inte 
kan vandra upp från diken nedströms. Långa perioder med höga vattenstånd bör undvikas då 
detta riskerar att missgynna växtsamhället och vattenlevande organismer. Tillrinningen till den 
västra våtmarken sker framförallt genom en naturlig sänka genom utpekad naturmark. Detta dike 
märks ut på plankartan.  
 
Våtmarksytorna kommer att iordningställas av exploatörerna, vilket regleras i avtal. Alla 
föreslagna våtmarker ligger på naturmark och kommer att driftas av Kungälvs kommun. 
Inloppen ska kunna stängas med oljefällor. Läs mer i VA-utredning ( Vara markkonsult, 2018-01-
09) och bilagor med förslag till våtmarker (Naturcentrum 2017-01-12). 
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Gator och trafik 

Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik 

Förutsättningar 
Idag finns belysta gång- och cykelvägar längs med befintliga gator i Rollsboområdet. Gatunätet är 
av relativt hög standard. Däremot är det problem med gatubelysning som körs på av fordon och 
på vissa fastigheter är tomterna för trånga för att avlastning- och pålastning ska kunna ske på den 
egna fastigheten. Här ställer sig ibland långtradare på trottoaren, vilket är problematiskt för 
fotgängare och cyklister som vill passera.  
 
Längs Rattgatan finns idag en 2 meter bred gångbana med kantsten, som ansluter till gång- och 
cykelbanan vid korsningen Bilgatan-Rattgatan där gång- och cykelvägen är ca 3 meter bred. Vid 
korsningen Truckgatan-Bilgatan finns också en ordnad busshållplats med väderskydd m.m. Den 
ligger ca 500 meter från den nya gatans södra anslutning till Rattgatan och ca 1 100 meter från 
den norra anslutningen till Rattgatan.  
 
I den norra anslutningen till Rattgatan finns en 2 meter bred gångbana som ligger i gatunivå och 
skiljer sig från gatan med en heldragen målad linje. Den leder ned utmed Rattgatan till 
cirkulationsplatsen Rattgatan-Rollsbovägen-Bultgatan där en gång- och cykelbana finns på den  
östra sidan. På Bultgatan finns en skyltad busshållplats utan väderskydd. Denna hållplats ligger ca. 
600 meter från den norra anslutningen av nya gatan till Rattgatan. 
 
 
Planförslag 
De nya gatorna kommer att anpassas till de stora höjdskillnaderna som är i området. Vid 
framtagandet av förslag gatustruktur har också förslaget i så stor utsträckning som möjligt 
anpassat gatans höjder för att få ut plana ytor för nya fastigheter och deras bakre anslutningar till 
slänter mm.  
 
Det nya området har två anslutningar till Rattgatan, i söder sker en anslutning till Rattgatan i 
korsningen med Signalgatan. Höjd i korsningen ligger på +28 meter. Nästa anslutning ligger mer 
åt norr och ansluter på en höjd +26 meter. Den högsta punkten på de nya gatorna ligger på +66 
meter. Eftersom stor del kommer att vara tung trafik föreslås lutningarna på gatorna ligga på 
mellan 3-6%. I nya korsningar i området och anslutningar till Rattgatan minskas lutningarna 
lokalt till 1.5%.  
 
Med negativa erfarenheter från bl.a. Rattgatans branta sträcka från Signalgatan ner till Bilgatan 
med en lutning som brantast på ca 8-9% utformas de nya gatorna med lutningar som ej överstiger 
6%.  
 
De nya gatornas totala vägområde har föreslagits till 13,5m. Gatans bredd blir  6,75m med en 3 
meter bred gång- och cykelbana direkt intill. Gång- och cykelbanan höjs upp i förhållande till 
gatan med en kantsten. Gatubelysning placeras intill gång- och cykelbanan. Mellan 
fastighetsgränser och gatan respektive gång- och cykelbanan anläggs dagvattendiken som magasin 
med dikesanvisning. Dessa ytor kan också användas vintertid till snöupplag.  
 
Samtliga gator anläggs med gång och cykelbanor. Passager ska anläggas i korsningar med taktila 
plattor och kantsten på gångsidan och utan kantsten på cykelsidan. Passagerna ska inte utformas 
som övergångställen utan ska endast vara passager där bil- och lastbilstrafiken ska ha företräde. 
Gång- och cykelbana ansluts till Rattgatan, där en gång- och cykelväg byggs och ansluts till 
befintlig gång- och cykelväg längs Bilgatan. Här är avståndet mellan fastigheterna något trångt 
idag och för att kunna bygga gång- och cykelväg med omgivande stödremsa och belysning här 



Planbeskrivning Samrådhandling – 2018-03-21 

   

   
                                                        

                                                         45  

behöver ca 1-2 meter mark köpas in av omgivande fastigheter. Denna fråga ska utredas vidare 
inför granskning. 
 
Utformning av gång- och cykelvägar, belysning, hållplatser etc. regleras i avtal mellan kommunen 
och exploatören, som bygger ut dessa. Kommunen är sedan huvudman och ansvarig för att dessa 
upprätthålls.  

 
 
Bild 27, Karta med befintliga och planerade gång- och cykelvägar i området 
 
Besökande långtradare ska parkera inom de fastigheter där lastning och lossning sker. Alla 
verksamheter som kan tänkas få besök av långtradare ansvarar för att de kan ställa upp släp i 
samband med lossning. Gatornas relativt smala bredd förväntas inte inbjuda till parkering för 
väntande transporter. 
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Bild 28, Illustration av två möjliga byggnationer på en typfastighet 45 % respektive 25 % av fastighetens area har 
nyttjats som byggnadsarea. Illustrationen visar plats för upplag, parkering, utrymme för lastning och lossning mm. 
Hur byggrätten kan nyttjas är kopplat till vilket behov verksamheten har för exempelvis uppställning av fordon 
för transporter, parkering för anställda etc. Uppställning och parkering för verksamhetens behov ska lösas inom 
fastigheten. 
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Korsningar utformas med radier som passar de längre fordonen och eventuella vändplaner ska 
utformas så att de längre fordonen kan vända utan att backa. Vändplatserna dimensioneras så att 
semitrailer med en längd på 18 meter samt lastbil med släp på 25 meter kan vända utan backning. 
Detta innebär att vändplatsen ska ha en minsta radie på 17,5 meter. 
 
Gatorna inom området föreslås få kommunalt huvudmannaskap.  
 
 
 

 
Bild 29, Illustration av gata med gång-och cykelväg 
 

Kollektivtrafik 

Förutsättningar 
Den närmsta hållplatsen är ”Bilgatan västra” vid korsningen Bilgatan och Truckgatan, som 
betjänas av buss 2 med halvtimmestrafik. Det tar med buss ca 20 minuter till Kungälvs centrum. 
Till de nya arbetsplatserna är det då mellan 400 och 1 300 meter, beroende på var i området 
arbetsplatsen ligger. Ute vid väg 168 går även både Grön express och Marstrands express, men då 
är det ytterligare ca 1 200 meter från ”Bilgatan västra”, vilket skulle innebära ett avstånd mellan  
1 600 och 3 000 meter till de tillkommande arbetsplatserna.  
 
Utöver denna bastrafik trafikeras Marstrandsvägen och Rollsbo industriområde vardagar av ett 
antal högtrafiklinjer (industribussar, tidtabellslagda skolturer etc) med ett begränsat antal turer 
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morgon och eftermiddag, även med förbindelse till Göteborg. Endast två linjer av dessa; 310 och 
311, kör regelmässigt in i Rollsbo industriområde med turer. 
 
Planförslag 
För att uppmuntra till ett hållbart resande föreslår den mobilitetsutredning som tagits fram under 
planarbetet att turtätheten ökar. Utredningens förslag är att linje 2 dras genom planområdet och 
att tre nya hållplatser förläggs inom området. Utredningen föreslår även att befintlig industribuss 
förlängs genom området, och då skulle få hållplatslägen i båda riktningar. I planförslaget föreslås 
inte någon bussficka, utan istället illustreras en lokal liten breddning av vägen. Som hållplatsyta 
föreslås endast en liten yta att stå på. Bussen föreslås stanna inom gatan. Mer exakt plats för 
eventuella hållplatslägen kompletteras efter samråd med Västtrafik. 

Beräkningarna i framtagen Trafikutredning för området visar att exploateringarna i 
Rollsboområdet skulle en vanlig vardag kunna ge ytterligare ca 1 850 resor med kollektivtrafiken. 
Detta med en något högre kollektivtrafikandel av totalresandet än idag (ca 10 %, en ökning med 
nästan 50 % jämfört dagens storleksordning) enligt ”Resvaneundersökning 2014”. Givet att även 
det befintliga kollektivtrafikresandet i området ökar motsvarande ställer detta krav på väsentliga 
förstärkningar av kollektivtrafiken i området – detta inkluderar en revidering av linjenätet med 
tillägg av nya hållplatslägen såväl i Rollsbo Västerhöjd som på Åseberget. 

 

Bild 30,  ur ”Mobilitetsutredning Rollsbo Västerhöjd” (ÅF 2017-10-05). Planområdet är markerat med rött, 
och planerat vägnät inom planområdet med gult. De mest närliggandekollektivtrafikhåll-platserna, ”Bilgatan 
Västra” och ”Rattgatan”, är gulmarkerade medan hållplats ”Rollsbovägen” är markerad med rött. Befintliga 
cykelbanor har markerats med lila medan röda markeringar är sträckor där gång- och cykelväg saknas. De tre 
grönmarkerade hållplatserna inom planområdet är utredningens förslag på placering av nya hållplatser. 
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Parkering, varumottagning, utfarter 

Förutsättningar 
I befintligt område i Rollsbo sker parkering på egen fastighet. Varumottagning sker på egen 
fastighet. Ett mindre antal fastigheter använder sig av gatumark vid transporter, vilket anses 
problematiskt då det begränsar framkomligheten och ökar olycksrisken. Utfarter från befintliga 
verksamheter regleras av gällande detaljplaner. 
 
Planförslag 
Parkering ska anläggas på kvartersmark. Antalet parkeringsplatser ska följa kommunens 
parkeringsnorm och ställas i relation till exploateringens omfattning, antalet sysselsatta samt 
besöksfrekvens. Är antalet sysselsatta inte känt ska lokalytorna ligga till grund för beräkning av 
parkeringsbehovet. 
 
Enligt p-normen / trafikutredningen  är behovstalet för industri 12 platser per 1 000 m² 
bruttoarea och för lager 5 platser per 1 000 m² bruttoarea. Varumottagning ska ske på egen 
fastighet.  

Massbalans och masshantering 
Vid utbyggnad sprängs närmre 1 000 000 kubikmeter berg  och detta kommer att i första hand 
användas till att bygga ut området och dess vägar och kvarterens höjdplatåer. Det blir även ett 
betydande överskott som kommer att säljas under 5-10 år baserat på beräkningar från leverantör 
av krossmaterial. Arbetet bedrivs så att sprängfront sker vid primärkrossning till större fraktion, 
den fraktion som området byggs ut med. Transport sker sedan med dumper till några utvalda 
kvarter, där sekundärkrossning sker till önskade fraktioner. Dessa fraktioner kommer sedan att 
nyttjas inom området och säljas. Parallellt med att de första husen byggs kommer några tomter 
därför att innehålla högar med färdigt bergkross. Arbetet kommer att ske etappvis med start i de 
södra delarna. Delar av område 5 är grusupplag upp till 5 år och område 8 är grusupplag upp till 
10 år. För att minska olägenhet med damning  kommer högarna att bevattnas initialt. 

När berget friläggs blir det ett överskott på storleksordningen 100 000 kubikmeter mjuka massor. 
Dessa bör för att minimera transporter så långt som möjligt läggas upp inom området. Det är 
lämpligt om det är klarlagt var de kan ligga permanent för att undvika omlastning. Om de inte 
kan läggas upp inom området kan det bli aktuellt med långa transporter då det är brist på ytor för 
massatippning i kommunen. Planen föreslår därför att delar av de mjuka massorna kan läggas 
inom planområdet. 

Ett ”Utlåtande om förslag till platser för utfyllnad med mjuka massor”, har tagits fram av 
Naturcentrum, för att studera om det finns några lämpliga platser inom planområdet för att fylla 
med de överskottsmassor som bildas. Det sammanfattande resultatet var att fyra områden 
bedömdes som olämpliga för uppläggning av mjuka massor med hänsyn till nuvarande och 
potentiella naturvärden och att fyra områden bedömdes lämpliga. Inom de senare fyra områdena 
finns goda förutsättningar att genom lämplig terrängmodellering och återplantering skapa nya 
högre värden för biologisk mångfald, rekreation och utjämning av ytvattenflöden. Två av 
områdena bedöms ha förutsättningar för större volymer massor medan två av områdena har 
förutsättningar för tämligen begränsade mängder massor. I samtliga fall bedöms det möjligt att 
genom god planering och noggrant utförande skapa nya mervärden. Ett av dessa två områden 
föreslår planen för utfyllnad och plantering, markerat på plankartan som Naturmark med 
egenskapen ”trädridå”. 
 
En förutsättning är att planering och återställning av dessa områden görs med värdena biologisk 
mångfald, rekreation, kulturmiljö och flödesutjämning för ögonen. Vad det kan innebära beskrivs 
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närmare i utredningen under respektive område, men noggrannare detaljplanering krävs inför 
eventuellt utförande. Senare i processen, och senast i samband med utförandet, behöver det tas 
fram noggrannare beskrivningar och eventuellt skisser, kartor och sektioner för utformning och 
återplantering samt exakt vilka ytor som kan tas i anspråk. I samtliga fall bör exakt avgränsning 
göras i fält av det område som kan nyttjas för utfyllnad. Det behövs också en långsiktig plan för 
eventuell skötsel. Sådan plan bör i samordnas med planerad skötsel för naturmarken i sin helhet 
och kommer att tas fram inför antagande av detaljplanen.  

Störningar och risker 
Det finns befintliga verksamheter och tung trafik i närområdet kring Rollsbo. Området är 
påverkat av trafikbuller från E6 och Bohusbanan. Delar av området ingår i en övergripande 
skredriskinventering som visar att området i stort ligger på fast mark. Närmast motorvägen är 
stabiliteten sämre. En trafikutredning har tagits fram för att undersöka vilka konsekvenser och 
vilken belastning planområdet medför på Rollsbomotet och väg 168. 

Det kommer också att bli aktuellt med miljöprövningar för de verksamheter som kommer att 
etablera sig i området. I dessa miljöprövningar kommer att avgöras om de verksamheter som 
etablerar sig har en godtagbar påverkan på omgivningen. 
 
Den framtagna miljökonsekvensbeskrivningen och den framtagna riskanalysen för Bohusbanan 
beskriver att transporter av farligt gods förekommer regelbundet på Bohusbanan. Det antas att 
samtliga möjliga olycksscenarier i värsta fall kan inträffa i händelse av en olycka med transporter 
av farligt gods. 

Olyckor som orsakar påverkan på avstånd från riskkällan och som därmed kan orsaka skada på 
personer och egendom i omgivningen kan inträffa med klasserna 1, 2, 3, 4 och 5. Övriga klasser 
får i händelse av en olycka begränsad spridning från riskkällan och antas inte påverka personer 
bortom olycksplatsens direkta närområde. 

Endast område 10 inom planområdet som ligger inom 100 meter från järnvägen och här kommer 
verksamheten vara av typen upplags- och återvinningsverksamhet. Vid etablering av 
verksamheter med stationerad personal inom 100 meter från Bohusbanan rekommenderas att 
kvantitativ riskanalys genomförs och att behovet av riskreducerande åtgärder bedöms utifrån den 
kvantitativa riskanalysen. Det förutsätts att det endast är verksamheter i hela planområdet och att 
det inte byggs bostäder, större kontor, restauranger, samlingslokaler eller kommersiella lokaler. 

Med dessa förutsättningar bedöms såväl individrisk som samhällsrisk vara låg och acceptabel och 
ligga under ALARP-området. 

I verksamhetsområdet söder om planområdet ligger en verksamhet, SRIAB (Svensk 
Reningsindustri AB) på Rattgatan 13 som har tillstånd av länsstyrelsen för avlackering av 
metallgods. SRIAB har haft klagomål på utsläpp av lukt och stoft från verksamheten av 
angränsande verksamheter och har varit tvungna att bygga om och höja sin skorsten.   
 
Verksamheten har en 25 meter hög skorsten. För tillkommande verksamheter bör inte SRIAB:s 
utsläpp innebära något problem med lukt.  Fastigheten (Kondensatorn 5) ligger ca: 5 m under 
föreslagen angränsande ny industritomt. Dessutom är den installerade skorstenen 5 meter högre 
än vad Länsstyrelsen krävde.  
 
Pyrolysanläggningens höga skorsten och fastighetens vindmässigt gynnsamma läge öster om 
planområdet torde inte innebära några luktstörningar för det föreslagna nya industriområdet. 
Efter samråd kan det bli aktuellt att utreda vidare och mäta hur verksamheten för SRIAB på 
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Kondensatorn påverkas i och hur de påverkar de planområdet med tanke på vindriktning och 
höjder på det nya industriområdet. 
 

Räddningstjänsten  

Förutsättningar 
I ett industriområde är tillgängligheten till fastigheter för brandsläckning viktigt, på grund av den 
stora brandfaran.  
 
Planförslag 
På grund av de stora nivåskillnaderna är det viktigt att beakta och säkerställa räddningsfordonens 
framkomlighet till samtliga fasader. Avståndet 7,5 och 6 m meter gäller för byggnader upp till 15 
och 12 meters byggnadshöjd, då denna höjd ökar brandspridningen mellan byggnader och större 
avstånd mellan byggnaderna krävs för räddningsfordon.  
 

 
Bild 31,  Sektioner kring hur framkomligheten för räddningstjänsten ska säkras 
 

Trafik  

Förutsättningar 
I Rollsbomotet är framkomligheten generellt god med undantag för eftermiddagen i den norra 
delkorsningen, här ligger belastningsgraden mycket högt och upp till ca 200 meter kö nedför 
rampen från söder (Göteborg) kan iakttas vanliga vardagar. Korsningarna i Rollsbomotet har 
tidigare utretts i utredningen Rollsbomotet, Trafikutredning (ÅF 2014) och åtgärder har 
föreslagits i två steg, det första som mindre ”trimningsåtgärder”, det andra som ombyggnad till 
cirkulationsplatser. Det första steget är idag utbyggt. 
I ”Rollsbokrysset” är belastningen 2013/2014 hög med ett växande köbildningsproblem under 
eftermiddagen längs Rollsbovägens tillfart, ibland når köerna korsningen vid Truckgatan 
/Bultgatan (ca 200 meter). 
 
Planförslag 
En övergripande trafikutredning har tagits fram i samband med planarbetet (ÅF, 2017-10-11) 
vilken visar att en exploatering av Rollsbo Västerhöjd ger trafik som via i första hand nya 
lokalgator och Rattgatan kommer ut på Rollsbovägen, industriområdets huvudgata. Där fördelas 
trafiken mot Rollsbovägens anslutningar till primärvägnätet; Rollsbomotet i norr och korsningen 
med Marstrandsvägen i söder, ofta benämnd ”Rollsbokrysset”. 
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En trafikanalys av detta vägsystem med korsningar kan dock inte begränsas till effekterna av 
endast den rubricerade exploateringen av Rollsbo Västerhöjd. Vägsystemet kommer den när- 
mastef framtiden att beröras av ett flertal mer eller mindre stora projekt. En övergripande 
trafikutredning för Rollsbo-området pågår från vilken följande analys hämtats, resultaten 
sammanfattas med specifik inriktning mot Rollsbo Västerhöjd. 

Den övergripande trafikutredningen (ÅF, 2017-10-11) bygger på en effektbeskrivning där en 
fortsatt utveckling av det befintliga industriområdet kombineras med ett antal nya planprojekt, 
förutom detaljplanen för Rollsbo Västerhöjd: 

1. Rollsbo industriområdes befintliga detaljplaner. 

2. Detaljplanen för Arntorp, ett nytt industriområde vid Karebyvägen. Detaljplan antogs 
2011 och utbyggnaden har nu påbörjats.  

3. Den nya multiarenan för bandy och ishockey/konståkning som planeras i direkt 
anslutning till Ytterns fotbollsanläggning. Planarbete pågår.  

4. Ny bebyggelse på Åseberget; i det höglänta området mellan Komarken och Rollsbo där 
det planeras att skapa en ny stadsdel med maximalt ca 1 000 lägenheter och där 
planläggning har påbörjats. 

5. Den nya bebyggelsen längs Enekullsvägen: där ca 136 mindre lägenheter planeras. 

I den övergripande trafikutredningen studeras den ökade trafiken över Rollsbovägen och genom 
korsningarna i Rollsbomotet samt ”Rollsbokrysset” med utgångspunkt i en total exploatering 
enligt ovan givna förutsättningar. 

Beräkningarna visar som väntat att med dagens utformning och prognostiserade trafikmängder 
kommer kapaciteten att överskridas under högtrafik i samtliga fall med dålig framkomlighet som 
följd. Den i utredningen för Rollsbomotet skisserade utformningen, med cirkulationsplatser där 
ramperna ansluter till Rollsbovägen (etapp 2), kommer att ge god tålighet för trafikökningar visar 
analysen – endast i den södra delkorsningen kan förväntas problem under eftermiddagens 
maxtimme med maximal exploatering enligt ovan givna planer. När framkomlighetsproblemen 
blir störande kan de emellertid någorlunda enkelt åtgärdas genom att ”återinföra” en s k fri 
högersväng från Rollsbovägen S mot rampvägen. 

Genom att komplettera ”Rollsbokrysset” med separata svängfält i Rollsbovägens tillfart får även 
denna korsning en god tålighet för kommande trafikökningar; således skulle korsningen även 
med maximal utbyggnad ha bättre framkomlighet och mindre köer än idag. 

Trafiken över Rollsbovägen i söder mot Marstrandsvägen ökar med drygt 55 % över dygnet 
enligt beräkningarna, men även om korsningen Rollsbovägen/Truckgatan/Bultgatan fortsatt 
regleras genom väjningsplikt förväntas inte några kapacitetsproblem. Däremot kan korsningen av 
trafiksäkerhetsskäl byggas om till cirkulationsplats, för att sänka hastigheterna längs Rollsbovägen 
i avsnittet. 

Teknisk försörjning 

Vatten, brandvatten och avlopp 

Förutsättningar 
Området har idag inte ett utbyggt VA-system, utan byggnation av VA kommer att ske i samband 
med exploatering. Närbelägna Rollsbo industriområde är dock anslutet till kommunalt VA.  
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Ytvattnet har sin avrinning i bergets slänter och diken. Mot nordost rinner ytvattnet ner och tas 
om hand i öppna diken som sen mynnar ut i Komarksbäcken. Mot Sydväst rinner ytvattnet ner i 
branta bergspartier dels ned mot västra delen av Bilgatan och mer nordväst mot befintlig 
våtmarksyta intill järnvägen. Våtmarksytan har sitt utlopp i dike som har sin avrinning åt 
nordväst. Diket ansluter senare till Grannebyån som har sin mynning i havsviken Lökebergs Kile. 
I Planområdets södra del når ytvattnet befintliga fastigheter utmed Rattgatan och Bilgatan och 
diken som via dikesbrunnar har kopplingar till kommunala dagvattenledningar. 
 
För brandvattenförsörjning gäller i kommunen ett uttag på 20 l/s med brandposter på ett avstånd 
av 150m. 
 
Vattenledningarna för det nya området kommer att behöva tryckstegras förutom för de delar som 
ligger nedanför berget i väster. Eventuellt kommer befintlig pumpstationen nedanför området, i 
korsningen Rattgatan-Signalgatan att kunna användas.  
 
Planförslag 
Eftersom det inte är känt vilken verksamhet som kommer att bedrivas inom området får 
förbrukningen baseras på den yta som ska bebyggas med industrifastigheter. 
Dricksvattenförbrukningen beräknas utifrån Publikation P83 för handel och övrig tjänsteservice, 
kontor och industri. Ledningarna dimensioneras för den maximala timförbrukningen under 
arbetstid vilken uppgår till 0,8l/s x ha (liter per sekund och hektar). Ytan uppgår till 36 ha. 
Dimensionerande förbrukning för hela området blir därmed 28,8 l/s. Samtidigt med 
brandvattenuttag antas medelförbrukningen med 14,4 l/s råda i resten av området. Total 
förbrukning under ett brandsläckningstillfälle blir alltså 34,4 l/s. 
 
Kommunen kommer tillhandahålla brandvatten för normal brandbelastning, detta motsvarar ca 
1 200 l/min. Om en verksamhet genererar högre brandbelastning ska de lösa detta med en egen 
vattenreservoar på fastigheten, för både sprinkler och det utökade behovet av brandvatten. 
 
DHI har utfört beräkningar där de har kopplat ihop Rollsbos vattenledningsnät med planerad 
ringledning. I alternativet att inte koppla ihop med ringledning så faller trycket med ca 5m på 
sugsidan om tryckstegringsstationen för dimensionerande flöde mot det nya området. Matningen 
till tryckstegringsstationen, och till hela området i övrigt, blir betydligt säkrare om ledningen 
utmed Bilgatan V225/198 kan förlängas och sammankopplas med ringledningen som planeras få 
dim. 355/315. 
 
Befintlig Tryckstegringsstation på Signalgatan vid korsningen mot Rattgatan som ej är i bruk 
föreslås användas. Placeringen ligger endast en kort sträcka från anslutningen av föreslagen Gata 
1 till Rattgatan. 
 
Anslutning till dagvatten och dränvatten från kvartersmark får inte ske till spillvattenledning.  
 
För ett nytt industriområde såsom Rollsbo Västerhöjd går det inte att ange några generella siffror 
för spillvattenavrinning eftersom den är starkt beroende av typ av verksamhet. Där framtida 
verksamheter inte är kända ska det användas en specifik dimensionerande spillvattenavrinning på 
1 l/s*ha för planerade industriområden. 
 
För dimensionering av spillvattenledningar ska Svenskt Vatten Publikation P110 användas. För 
kontroll av befintliga ledningar nedströms ska även dessa områden beräknas på samma sätt. 
Dessa områden är i dagsläget inte helt utbyggda. 
 



Planbeskrivning Samrådhandling – 2018-03-21 

   

   
                                                        

                                                         54  

Kommunens mål är att öppna dagvattenlösningar ska tillämpas inom planområdet med syfte att 
minimera dagvattnets negativa miljöpåverkan. Dagvattnet ska bromsas upp och vara rent när det 
når recipienten och markens hydrologiska balans ska bevaras.  
 
För att minska flöden och föroreningstransporten till recipienterna ska dagvattnet tas omhand 
lokalt inom tomtmark. Om förutsättningar saknas för fullständigt, lokalt omhändertagande, ska 
dagvattenflödet utjämnas och fördröjas innan avledning sker till ledningsnätet och recipienter.  
 
Idag föreskrivs fördröjning på tomtmark vid alla bygglov och detaljplaner. Detta är främst för att 
jämna ut höga flöden i ledningssystemet. Fördröjning har även en viss renande effekt, så åtgärden 
är också positiv för recipienten. Områden på lera och berg har mindre möjlighet att genom 
infiltration omhänderta det dagvatten som genereras på tomten. Däremot kan stenmagasin för 
fördröjning byggas, då med utlopp till allmän dagvattenledning eller naturlig recipient. Dagvattnet 
från hårdgjorda ytor och tak ska fördröjas i magasin på varje fastighet. Utlopp från magasinet ska 
gå via en regleringsbrunn och oljeavskiljare (eller annan anläggning med motsvarande funktion) 
innan de ansluts till servisledning i gatan,  om det inte kan påvisas att verksamheten endast 
genererar lite trafik och inte ger upphov till oljeutsläpp på annat sätt. Detaljplanen möjliggör att 
dagvatten från parkering kan renas från slam- och oljeföroreningar innan det leds till kommunens 
ledningsnät för dagvatten. Anordning för fördröjning av dagvatten ska anordnas inom varje 
fastighet.  
 
Fördröjning av dagvatten ska ske lokalt i dagvattenmagasin inom kvartersmark. Dagvatten från 
industrimark ska vid behov hanteras med slamfång och oljeavskiljare. Efter oljeavskiljning avleds 
dagvattnet via regleringsbrunn innan det släpps till kommunalt dagvattennät eller recipient. 
Regleringsbrunnen ska kunna nyttjas för provtagning av vatten.  
 
Dimensionering och drift av oljeavskiljare ska ske enligt SS-EN 858, Avlopp – separationssystem 
för lätta vätskor. Oljeavskiljare i området ska uppfylla klass 1 enligt SS-EN 858. 
 
Höjdsättning inom kvartersmark ska utföras med fall från byggnader och intilliggande ytor ska 
höjd sättas så att risk för avrinning till grannfastigheter minimeras. Brandvatten ska kunna 
magasineras i fastighetens dagvattenmagasin, och avledning ska då kunna stoppas med ventil eller 
lucka på utloppsledningen. 
 

Värme 

Förutsättningar 
Området har idag inte fjärrvärme utbyggt utan detta kommer att ske i samband med exploatering. 
Närbelägna Rollsbo industriområde har fjärrvärmeledningar och i kommunens miljömål samt i 
dess energiplan står beskrivet att nya verksamhetsområden i första hand ska försörjas med 
fjärrvärme.  
 
Planförslag 
Nya byggnader avses i första hand värmas med fjärrvärme.  
 

El 

Förutsättningar 
Genom området går en ledningsgata i sydväst-nordöstlig riktning. I norra delen av området viker 
ledningarna av i västlig-östlig riktning. I områdets ytterkanter, främst där området angränsar till 
vägar, finns markförlagda ledningar. Längs med järnvägen har Kungälvs energi en luftledning.  
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Planförslag 
I samband med exploatering kommer att antal föreslagna transformatorstationer att byggas i 
området, med ett längsta avstånd till fastigheterna på 200 meter. Kungälvs energi kommer att 
vara huvudman. Elledningen längs järnvägen kommer även att grävas ned vid område 10, och 
markeras som ett u-område på plankartan. 

Avfall 

Förutsättningar 
Eftersom området idag inte är exploaterat finns ingen avfallshämtning.  
 
Planförslag 
I planeringen av avfall ska kommunens ”Checklista för avfallshantering vid plan- & 
bygglovsprocesser” följas. Planförslagets gator uppfyller de krav och mått som anges i 
checklistan.  

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Miljökonsekvenser 
När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program, som krävs i lag 
eller annan författning, ska myndigheten eller kommunen göra en miljöbedömning av planen, 
programmet eller ändringen, om dess genomförande kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. 
 
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en 
hållbar utveckling främjas. 
 
Regeringen får meddela föreskrifter om vilka slags planer och program som alltid kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan samt om undantag från kravet på miljöbedömning. 
Regeringen får också meddela föreskrifter om samråd i samband med bedömningen av om en 
plan, ett program eller en ändring kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag 
(2004:606). 
 
En miljökonsekvensbeskrivning har tagit fram för detaljplanen. Dess slutsats är följande: 

Planförslaget bedöms medföra små negativa konsekvenser för naturmiljö, utifrån att värdefulla naturområden läggs 

som naturmark i planen och därmed bevaras. 

 

Planförslaget bedöms medföra små negativa konsekvenser för vattenmiljöerna i området. Den hårdgjorda ytan blir 

mycket större i området, men föreslagen dagvattenhantering bedöms kunna jämna ut flöden, fördröja och rena 

dagvattnet. Den föreslagna exploateringen inom planområdet bedöms inte påverka möjligheten att uppnå 

uppställda miljökvalitetsnormer för Nordre älv och Grannebyån. 

 

Planförslaget bedöms medföra ge måttliga- stora effekter på landskapsbilden, på grund av exploateringens 

omfattning och läge i landskapet. Det nya verksamhetsområdet kommer att vara synligt även på långt håll. De 

negativa konsekvenserna bedöms som måttliga-stora, men mildras något av att planområdet gränsar till ett 

befintligt verksamhetsområde och till annan infrastruktur, som väg E6 och järnväg. Denna bedömning bygger 

också på att man vid gestaltningen av området tar hänsyn till omgivningen, att bebyggelsen hålls ner i höjd och att 

den bäddas in i grönstrukturer, enligt gestaltningsrekommendationerna i landskapsbildsanalysen. 

 



Planbeskrivning Samrådhandling – 2018-03-21 

   

   
                                                        

                                                         56  

Planförslaget bedöms medföra små negativa konsekvenser för kulturmiljö. En fornlämning ligger inom mark som 

kommer att vara naturmark i planen. En fornlämning kommer att slutundersökas. En annan fornlämning anses 

vara undersökt och borttagen i samband med förundersökningen. 

 

Det föreslagna planområdet ligger öster om Bohusbanan. Förutom en mindre del i västra delen av planområdet 

ligger övriga delar av planområdet över 100 meter från järnvägen. Med förutsättningen att det enbart är 

verksamheter som föreslås i detaljplanen, bedöms såväl individrisk som samhällsrisk vara låg och acceptabel. 

Sammantaget bedöms genomförandet av detaljplanen innebära god hushållning med resurser, både sett till det 

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

infrastruktur som finns i planområdets närhet. Planen är vidare förenlig med gällande översiktsplan och andra 

övergripande strategiska planeringsdokument för Kungälvs kommun. 

 

Den omfattande sprängningen av berg kommer att leda till buller, damning och transporter. För att minska 

olägenhet med damning kommer högarna att bevattnas initialt. Detta bedöms innebära stora negativa 

konsekvenser under byggtiden. 

  

Föreslagna platser för uppläggning av mjuka massor har bedömts lämpliga med hänsyn taget till natur- och 

kulturvärden.  Lämplig terrängmodellering och återplantering kan skapa nya högre värden för biologisk mångfald, 

rekreation och för utjämning av ytvattenflöden. Genom att utnyttja dessa platser minimeras också transporter. 

 
En sammanfattande bedömning av inverkan på miljömålen är att planen bedöms bidra till uppfyllelse av 
miljömålen Levande sjöar och vattendrag och Myllrande våtmarker, främst genom de föreslagna 
dagvattenlösningarna och anläggandet av våtmarker. 
 
För miljömålen Giftfri miljö, Säker strålmiljö, Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt odlingslandskap och God 
bebyggd miljö bedöms planen påverka men sammantaget inte motverka uppfyllelsen. 
 
Planen bedöms inte bidra till måluppfyllelsen av miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Levande skogar och Ett 
rikt växt- och djurliv. 
 
För miljömålet Frisk luft bedöms planens påverkan vara neutral. 
 
För själva genomförandet av detaljplanen bedöms att prövningar i form av bl.a. ansökan om arkeologisk 
slutundersökning kommer att krävas. Troligen blir det också aktuellt med anmälan eller ansökan om tillstånd till 
vattenverksamhet. Eventuellt kan prövning enligt Artskyddsförordningen också behövas. Det kommer också att 
bli aktuellt med miljöprövningar för de verksamheter som kommer att etablera sig. 
 
Trots inarbetade miljöåtgärder bedöms genomförandet av detaljplanen kunna medföra betydande miljöpåverkan för 

landskapsbilden inom området.  

 

Förutsatt att man i det efterkommande detaljplanearbetet tar hänsyn till känsliga miljöer och att de 

skyddsåtgärder som föreslås i utredningar och denna MKB genomförs, bedöms detaljplanen för Rollsbo Västerhöjd 

inte medföra betydande miljöpåverkan för andra miljöaspekter. 

 
Den föreslagna utbyggnaden bedöms även vara i god överenstämmelse med såväl nationella som 
lokala miljömål.  
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Sociala konsekvenser 

Jämställdhet 

För att skapa trygga miljöer för både kvinnor och män ska stor omsorg läggas vid utformningen 
av miljön med avseende på trygghet och säkerhet. Framförallt handlar det om att skapa säkra 
gång- och cykelvägar som också ska vara överblickbara samt belysta. Tryggheten ökas genom att 
alla gatorna har genomfartstrafik och gatubelysning och inga skymda korsningar. Målsättningen är 
att planområdet ska vara en trygg och trivsam plats att vistas i för alla människor.  

Trygghet handlar till stora delar om att se och bli sedd. Trygghet kan också vara att det finns 
platser utomhus som skapar möjligheter till möten människor emellan. 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR  

Genomförandedelen har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska 
och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 
genomförande av detaljplanen. 

Denna del tar upp principiell ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av detaljplan 
för Rollsbo Västerhöjd, Kungälvs kommun som upprättas av Samhälle och utveckling. 

Organisatoriska frågor 

Preliminär tidplan 

Planarbetet handläggs med utökat planförfarande i enlighet med Plan- och bygglagens (SFS 
2010:900) 5 kap 7§. 

Planarbetet utgår från följande tidplan: 

• Plansamråd, 2:a kvartalet 2018 

• Granskning, 4:e kvartalet 2018 

• Antagande av kommunfullmäktige, 1:e kvartalet 2019 

Exploateringsavtal avses upprättas efter samråd och ska undertecknas innan antagande. 

Genomförandetid 

Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Vald genomförandetid 
ger en skälig tid för utbyggnad av planområdet.  

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet med planen 
och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens slut 
fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram ny plan eller ändrar gällande plan. 
Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade 
rättigheter som fanns i den ursprungliga planen. 

 

Huvudmannaskap 

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. 

Huvudmannaskap innebär ett ansvar för utbyggnad, drift och underhåll av allmänna platser. Med 
huvudmannaskap har kommunen en rättighet, men även en skyldighet att lösa in allmän 
platsmark som ligger inom privatägda fastigheter. Huvudmannaskap innebär även att kommunen 
före genomförandetidens utgång ska ha upplåtit de allmänna platserna till allmänt nyttjande. All 
mark som ingår i allmän plats ska läggas till angränsande kommunal fastighet. 
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Berörda fastigheter framgår av fastighetsrättsliga konsekvenser. 

 

Kvartersindelning  

Kvartersmarken delas upp i fler fastigheter genom avstyckning.  

Tillgänglighet under produktionstiden 

Matargator in i området kommer att byggas ut i en hel etapp. Gator inom kvartersmark byggs ut 
allt eftersom tomter försäljs.  

Ansvar för anläggningar 

Allmän plats, kvartersmark och tekniska anläggningar: 

Ansvarsfördelningen är sammanfattad i nedanstående tabell: 

Anläggning Genomförandeansvarig Driftsansvarig 

 
Allmänna platser 

  

GATA Kungälvs kommun Kungälvs kommun 

NATUR Kungälvs kommun Kungälvs kommun 

 
Kvartersmark 

  

J, J1,  Fastighetsägare, 
nyttjanderättshavare 

Fastighetsägare, 
nyttjanderättshavare 
(eventuellt i samverkan 
där så är lämpligt)  

L Fastighetsägare, 
nyttjanderättshavare 

Fastighetsägare, 
nyttjanderättshavare 

 
Tekniska anläggningar 

  

E1, Ledningshavare Ledningshavare 

u, l Ledningshavare Ledningshavare 

v1 Fastighetsägare, 
nyttjanderättshavare 

Fastighetsägare, 
nyttjanderättshavare 

z Kungälvs kommun Kungälvs kommun 

 

Kommunen är genomförandeansvarig för allmän plats. Exploatörerna ansvarar för utbyggnad av 
allmän plats inom detaljplanen och ska överlåta dem till kommunen utan ersättning i enlighet 
med samverkansavtalet. Exploatörerna ansvarar även för en utbyggnad av cykelväg Bilgatan-
Rattgatan. I gällande plan är gatområdet för smalt för att kunna bygga en gång- och cykelväg. För 
att kunna bygga väg, gång- och cykelväg, stödremsa och belysning behöver 1-2 meter 
kvartersmark köpas in av omgivande fastigheter. Berörda fastigheter är Ratten 1,  Ratten 2 och 
Stiftet 8. Denna fråga ska utredas vidare inför granskning. 

Exploatörerna ansvarar för uppförande av byggnader enligt byggrätt samt övriga anläggningar  
t ex parkeringsplatser och dagvattenmagasin. En skötselplan ska tas fram på exploatörernas 
bekostnad vilken reglerar framtida skötsel av naturmarken.  
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Avtal och överenskommelser 

Uppdragsavtal 

Uppdragsavtal är undertecknat den 5 december 2016 i enlighet med KS- beslut § 426/2016.  

Kommunen och exploatören har upprättat särskilt uppdragsavtal som reglerar bland annat 
ansvarsfördelning i den byggherredrivna processen. Avtalet innehåller även en fördelning av 
kommunens kostnader i form av handläggning, administration och alla övriga kostnader i 
samband med upprättande av detaljplanen Kostnaderna specificeras i respektive samverkansavtal.  

 

Samverkansavtal 

Samverkansavtal är undertecknat den 5 december 2016 i enlighet med KS- beslut § 444/2016. 

Kommunen och exploatörerna har upprättat särskilt samverkansavtal avseende planläggning, 
genomförande och övrigt samarbete i samband med utvecklingen av verksamhetsområde på 
fastigheterna Rollsbo 1:32, Rollsbo 6:12 och Ytterby-Ryr 1:1. Syftet med avtalet är att ange 
förutsättningar för upprättande av detaljplan samt ange villkor och förutsättningar kopplade till 
planering och genomförande av detaljplanen. 

 

Exploateringsavtal  

Exploateringsavtal ska upprättas mellan Kungälvs kommun och exploatörerna, som i dagsläget är 
Ytterbygg AB, Bokab och en privat fastighetsägare (fastighetsbeteckning Ytterby Ryr 1:1). 
Exploateringsavtal tas fram efter samråd. 

Exploateringsavtalet reglerar genomförandet av detaljplanen och kan bland annat omfatta 
utbyggnad av allmän platsmark, fastighetsbildningsåtgärder, ledningsflytt, dagvattendammar, 
exploateringskostnader m.m. Exploateringsavtalet ska även reglera brandvattenförsörjning utöver 
normal brandbelastning. Exploateringsavtalet ska även hantera skyddsåtgärder och framtagande 
av kontrollprogram för att mildra planens konsekvenser.  

Exploateringsavtalet medför bland annat att planens genomförande säkerställs ekonomiskt samt 
att samordningen mellan exploatören och kommunen regleras avseende utbyggnad av 
kvartersmark respektive allmän plats. För exploatören innebär exploateringsavtalet att kostnader 
för planens genomförande tydliggörs och att exploatören känner till kommunens intentioner 
avseende utbyggnad av allmän plats mm. Eventuella tillkommande kostnader regleras i 
exploateringsavtal. 

Markförvärv 

Inom detaljplanen finns tre befintliga fastigheter, Rollsbo 1:32, Rollsbo 6:12 och Ytterby-Ryr 1:1 
som ska exploateras. Exploatörerna ska överlåta den mark som är utlagd som allmän plats till 
kommunen utan ersättning i enlighet med samverkansavtalet. Vidare är fler fastigheter berörda 
genom att mark ska avstås till allmän plats, se nedan under ”Fastighetsrättsliga konsekvenser”.  

Fastigheten Ulvegärde 2:1 ägs idag av Kungälvs kommun. Del av denna fastighet som berörs av 
detaljplanen bör köpas av Bokab för vidare försäljning till Kungälvs Sten, då Kungälvs sten är i 
behov av expansionsytor och ytan kan anses vara en naturlig utökning av fastigheten. Avtal avses 
upprättas så snart planen vunnit laga kraft. 

Ansvariga myndigheter/upplysningar 

Ansökan om bygglov 

Bygglov söks hos Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun.  
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Ansökan om lantmäteriförrättning 

Ansökan om fastighetsbildning görs hos statliga Lantmäteriet i Göteborg. 

 

Dispenser och tillstånd 

Berörd fastighetsägare, tomträttsinnehavare eller nyttjanderättshavare ansöker om och bekostar 
samtliga erforderliga tillstånd (t ex bygglov, tillstånd enligt miljöbalken mm) som erfordras för 
verksamhet och/eller för åtgärder inom detaljplanen. Respektive tillståndsmyndighet tar ut en 
avgift enligt taxa för att behandla tillståndsansökan.  

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Markägare 

Inom planområdet finns tre exploatörer, Ytterbygg AB som äger Rollsbo 6:12, Bokab (Bohusläns 
kommunala exploateringsaktiebolag) som äger Rollsbo 1:32 samt privat fastighetsägare som äger 
Ytterby-Ryr 1:1. För övriga markägare, se upprättad fastighetsförteckning. 

 

Erforderlig fastighetsbildning 

Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen. Genomförandet av planen kommer att 
innebära lantmäteriåtgärder.  

Avstyckning och fastighetsreglering kommer ske inom kvartersmark för att bilda önskad 
kvartersstruktur inom kvartersmark. Inom detaljplanen planeras för ca 40 nya fastigheter för 
industriändamål.  

Fastighetsreglering kommer att ske för förändring av allmän plats. De delar av de privatägda 
fastigheterna som utgör allmän plats (GATA, NATUR) ska överföras till en angränsande 
kommunägd gatufastighet.   

Före beviljande av bygglov ska erforderlig fastighetsbildning, såsom avstyckning och 
fastighetsreglering, i enlighet med detaljplan vara genomförd.  

Del av Rollsbo 1:32 kommer att regleras till Ytterby Ryr 1:1 och motsvarande area kvartersmark 
kommer att regleras till Rollsbo 1:32. Detta för att skapa en lämplig fastighetsindelning, se 
fastighetsrättsliga konsekvenser.  

Från Ytterby-Ryr 1:1 avstyckas befintligt industribyggnad med tillhörande byggnader. 

Marken för avloppspumpstationer ska fastighetsbildas och överföras till kommunal fastighet.  

 

Erforderliga åtgärder för genomförande av detaljplanen   

Stängsel ska uppföras på grönytorna under kraftledningarna mellan naturmark och 
industrimarken söder om kraftledningarna för att minimera fallrisken då marken är kuperad. 
Åtgärden ska regleras i exploateringsavtal. Exploatören ska bekosta att åtgärden utförs. 

Blivande fastighetsägare ska utföra erforderliga markarbeten på del av tomt som gränsar mot 
kommunal gata. Det kan innefatta terrasser, L- stöd, murar, planteringar osv. Förutsättningar och 
åtaganden för dessa arbeten regleras i exploateringsavtalet samt i köpeavtal. En text kring vilka 
krav som ställs kommer tas fram till framtida köpeavtal, och kommer vara en bilaga till 
exploateringsavtalet. 
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Gångstråk för allmänheten förläggs mellan Gata 3 och Gata 4 inom naturmark och även delvis 
inom kvartersmark, se illustrationskarta. Åtgärden ska regleras i exploateringsavtal. Exploatören 
ska bekosta att åtgärden utförs innan anläggningen och drift överlåts till kommunen. 

 

Gemensamhetsanläggningar 

Då det är kommunalt huvudmannaskap i detaljplanen är det endast aktuellt att bilda 
gemensamhetsanläggning på kvartersmark om så behövs. Gemensamhetsanläggning bör bildas 
för anläggningar som ska skötas och nyttjas gemensamt. Beroende på om industrikvarteren i sin 
tur delas in i flera fastigheter kan även gemensamhetsanläggningar bli erforderliga för att lösa 
gemensamma nödvändigheter såsom väg. 

 

Ledningsrätt 

Vid omläggning av ledningar till följd av exploateringen ska eventuell ledningsrätt omprövas att 
gälla ledningens nya läge. De delar av befintliga allmänna ledningsområden som hamnar på 
kvartersmark till följd av den nya detaljplanen ska säkerställas med ledningsrätt, till förmån för 
respektive ledningsägare. 

Allmänna ledningar, inom områden markerade med u (underjordiska ledningar) och l 
(luftledningar) på plankartan, kan säkerställas med ledningsrätt. Inom områden som på plankartan 
markerats med E1 kan teknisk anläggning, tryckstegringsstation vatten, placeras. Denna ska 
säkerställas med ledningsrätt alternativt avstyckas till egen fastighet. 

Genom detaljplaneområdet går en kraftledningsgata från sydväst till nordost. Befintlig 
ledningsrätt för starkström, 14-NOR-1741.1 är upplåten med Vattenfall som ledningshavare. 
Ledningsrätten kan komma att omprövas om så behövs. 

Ledningsrätten innebär att Vattenfall för all framtid bibehålla befintlig starkströmsledning med 
avgrening inom de belastade fastigheterna. Ledningshavaren äger inom ledningsrättsområdet rätt 
att anbringa för ledningen erforderliga stolpar, stag, linor samt jordtag och övriga 
säkerhetsanordningar. Ledningshavaren får även inom ledningsgatan röja befintlig vegetation 
samt inom annat området fälla för ledningarna farliga träd och buskar. För ledningens tillsyn, 
underhåll och reparation äger ledningshavaren tillträde till fastigheten genom rätt att taga väg som 
inte innebär avsevärd olägenhet för fastighetsägaren.  

 

Servitut 

Servitut kan bli aktuellt beroende på hur kvartersmarken delas in i fastigheter. Bildande av 
servitut kan ske genom lantmäteriförrättning eller genom avtal med berörda fastighetsägare. 

Inom områden som på plankartan markerats med z ska marken vara tillgänglig för körtrafik för 
underhåll av dagvattendammar. Dessa avses upplåtas med servitut. 

Genom detaljplaneområdet går en kraftledningsgata från sydväst till nordost. Befintligt servitut, 
14-IM3-89/8480.1, för kraftledning är inskrivet till förmån för Kungälvs Energis fastighet 
Rådhuset 1:1. Servitutet kan komma att omprövas om så behövs. Det finns även ett servitut för 
en luftledning längs med järnvägen. Detta servitut är till förmån för Kungälvs energi (82/3881.1 
eller 82/3882.1). Luftledningen längs järnvägen föreslås delvis grävas ned, inom U-område i 
södra delen av planområdet, se plankarta. Nedgrävningen bekostas av exploatören, vilket 
säkerställs genom exploateringsavtalet.  

I övrigt för planens genomförande har det inte bedömts nödvändigt att reglera att enskilda 
anläggningar ska kunna förläggas på annan plats än den egna fastigheten. Servitut eller 
nyttjanderätter kan ändå komma att bildas genom initiativ från de berörda fastighetsägarna.  
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Markavvattningsföretag 

Inom detaljplanen finns markavvattningsföretag som kommer att beröras av exploateringen. 
Samtliga berörda ska underrättas under samrådsskedet, se utbredning på nedanstående översikt. 

• Arntorp mfl. DF 1913, dikningsföretag  

• Rollsbo mfl. TF 1930, torrläggningsföretag 

 

Bild 32, karta som visar de två berörda markavattningsföretagen. 

 

På lite längre avstånd finns ytterligare markavvattningsföretag: 

• Vegestorp m.fl. DF 1923, dikningsföretag 

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

• Ulvegärde m.fl. TF 1936, torrläggningsföretag 

• Komarkens dikningsföretag, DF 1950 

Utifrån föreslagna åtgärder i MKB:n bedöms i nuläget inte någon negativ påverkan på nedströms 
liggande markavvattningsföretag uppkomma. 

 

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Kommunen ansöker om och betalar för de lantmäteriförrättningar som krävs för att genomföra 
detaljplanen som berör allmän plats. Respektive exploatör ansöker och betalar för de delar som är 
knutna till fastigheten som de exploaterar. 

 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Se tabell, samt tillhörande kartor nedan. 
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Fastigheter Erhåller 

mark 

Avstår 

kvartersmark 

Avstår allmän 

platsmark 

Ny fastighet inom 

kvartersmark 

Kondensatorn 7 774 m2  774 m2  

Kondensatorn 8 3 751 m2    

Rollsbo 6:12 7866 m2 195 531 m2 156 134 m2 ca 26 nya fastigheter för 

industriändamål 

Rollsbo 1:32 4 106 m2 

+ 774 m2 

107 879 m2 + 

7866 m2 + 

774 m2 + 

4106 m2 

95 609 m2 ca 14 nya fastigheter för 

industriändamål 

Ulvegärde 2:1  3 751 m2 15 700 m2  

Ytterby-Ryr 1:1 4 106 m2 27 780 m2+ 

4106 m2 

48 452 m2 ca 3 nya fastigheter för 

industriändamål samt 1 

bebyggd industrifastighet 

67 355 m2 läggs ut  

som L 

Kareby Tofta 1:4    10 055 m2 läggs ut  

som L 

Guddeby 1:6     16 192 m2 läggs ut  

som L 
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Bild 33, karta som visar den allmänna platsmarken på de olika fastigheterna inom planområdet. 

 

 

Bild 34, karta som visar kvartersmarken på de olika fastigheterna inom planområdet.  
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Bild 35, karta som visar hur marken regleras mellan de olika fastigheterna i planområdet.  
     

Ekonomiska frågor 

Detaljplaneekonomi 

Exploatörerna inom området betalar samtliga kostnader som uppkommer i samband med 
upprättandet av detaljplanen. Detta regleras i särskilt uppdragsavtal och vidare i samverkansavtal. 

Kungälvs kommun såsom huvudman för allmän plats kommer få kostnader för iordningställande 
av allmänna anläggningar inom allmän plats som inte exploatören bekostar enligt 
samverkansavtalet och exploateringsavtalet.  

 

Ekonomiska konsekvenser för exploatörerna 

Inom planområdet skapas nya byggrätter för industri vilka i sin tur ger intäkter vid försäljning. 
Detaljplanen möjliggör även delvis utbyggnad av befintliga verksamheter. Exploatören får 
intäkter för försäljning av mark. 

Exploatörerna svarar för kostnader för utbyggnad av allmän plats i enlighet med 
samverkansavtalet samt kostnader inom respektive fastighet utlagd som kvartersmark, 
anslutningsavgifter (VA, el, tele mm), fastighetsbildning och övriga kostnader enligt 
samverkansavtalet och exploateringsavtalet.  

Exploatörerna ansvarar, i enlighet med samverkansavtalet, även delvis för utbyggnad av allmänna 
anläggningar inom detaljplanen och kommer därmed få kostnader för dessa. Även en skötselplan 
ska tas fram på exploatörernas bekostnad som reglerar framtida skötsel av naturmark.  
Kostnaderna kommer att beskrivas närmare till granskningen. 
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Ekonomiska konsekvenser för övriga 

Anslutningsavgifter innebär intäkter som avser väga upp kostnaderna.  

Ledningshavare bekostar erforderlig utbyggnad av sina respektive ledningsnät.  

Ledningshavare kan även få kostnader för flyttningar av ledningar. Kostnadsansvaret för 
eventuella flyttningar av underjordiska ledningar är beroende av den rätt som ledningen är 
belägen i marken med. Kostnadsansvaret för flyttning av underjordisk ledning kan även regleras i 
exploateringsavtal. Kostnader som är förknippade med att tillskapa rätt för (servitut, ledningsrätt, 
gemensamhetsanläggning och/eller annan nyttjanderätt) anläggning på annans mark bekostas av 
ägare av anläggningen/ ledningen.  

 

Framtida driftkostnader 

Kommunen svarar för drift och underhåll av allmän plats inklusive dess anläggningar såsom 
lokalgata, natur. Kommunen ansvarar även för dagvattendammar och våtmarker som huvudman 
för anläggningarna.   

Tekniska frågor 

Tekniska undersökningar  

Under planarbetet har ett antal tekniska utredningar genomförts.  

Dessa utredningar ingår i planhandlingarna, se ovan. 

 

Vatten och avlopp 

Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Kommunens 
ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten finns i anslutning till planområdet. Industri-
fastigheterna planeras att anslutas till kommunens vatten- och avloppsnät. Östra delen av Rollsbo 
Västerhöjd kommer att ansluta till befintlig anslutningspunkt vid Rattgatan strax öster om den 
östra korsningen till Signalgatan. Västra delen av Rollsbo Västerhöjd kommer att ansluta till 
befintlig anslutningspunkt Rattgatan i västra korsningen till Signalgatan.  

VA-anläggningar kommer att byggas ut enligt de principer som nu utarbetats kring "Alternativ 
utbyggnadsmodell för VA" , Detta innebär att exploatörerna bygger ut VA-anläggningar enligt 
givna ramar, som sedan övertas av VA-verksamheten i Kungälvs kommun. Efter övertagande av 
VA-anläggningen avser Kungälvs kommun att upprätta verksamhetsområde för erforderliga 
vattentjänster inom aktuellt område. Detta koncept kallas för ”Alternativ utbyggnadsmodell”. 
Anvisningarna har tagits fram i syfte att säkerställa att kapaciteten och kvaliteten på VA-
anläggningen håller samma standard oavsett om kommun eller exploatör som ansvarar för 
utbyggnaden av denna. 

Läs mer på kommunens hemsida: http://www.kungalv.se/siteassets/dokument/kommun-och-
politik/styrdokument/for-invanare-och-foretagare/alternativ-utbyggnadsmodell-for-va.pdf 

VA-anläggningarna kommer inte att anpassas till processindustri. Om det skulle bli en 
processindustri ska detta skrivas in i framtida köpekontrakt varpå köparen själv bekostar en 
ledning dimensionerad för avsedd processindustri. Detta eftersom det är olämpligt att 
överdimensionera ledningarna. 

Brandposter ska finnas på området med ett avstånd om 150 meter mellan varje brandpost. 

Kommunen tillhandahåller endast brandvatten för normal brandbelastning, som motsvarar ca 
20 l/s. Samtidigt med brandvattenuttag antas medelförbrukningen med 14,4 l/s råda i resten av 
området. Total förbrukning under ett brandsläckningstillfälle blir alltså 34,4 l/s. Om en 



Planbeskrivning Samrådhandling – 2018-03-21 

   

   
                                                        

                                                         67  

verksamhet genererar högre brandbelastning får detta lösas med en egen vattenreservoar på 
fastigheten, för sprinkler och det utökade behovet av brandvatten som räddningstjänsten behöver 
ha tillgång till. Detta ska säkras i exploateringsavtal samt köpeavtal. Enligt samverkansavtal ska 
sprinklervatten tillses av varje verksamhetsutövare i form av bassäng/tank. Sprinkleranordningar 
med direkt anslutning till kommunens vattennät tillåts inte. Detta medtages i framtida 
köpekontrakt när fastigheterna säljs och medtages driftavtal med VA- verken.  

 

Dagvatten 

Kommunens mål är att öppna dagvattenlösningar ska tillämpas inom planområdet med syfte att 
minimera dagvattnets negativa miljöpåverkan. Dagvattnet ska bromsas upp och vara rent när det 
når recipienten och markens hydrologiska balans ska bevaras. 

Planområdet är ca 76 ha och består av naturmark, berg, ängs- och hagmark och höjdskillnaden 
inom planområdet är drygt 60 m innan exploatering. En naturlig vattendelare finns centralt i 
området och större delen av ytvattnet för-delas mot nordost och mot sydväst, viss del har 
avrinning mot söder där Rollsbo industriområde ansluter. Då andelen hårdgjorda ytor ökar, ökar 
även kravet på dagvattenhantering. 

Dagvattnet från samtliga hårdgjorda ytor inom planområdet kommer via dagvattenledningar i 
planerade gator och öppna diken att fördelas till nya våtmarksdammar i väster och öster och till 
en öppen fördröjningsdamm i sydväst vid anslutning till Rattgatan. En liten del dagvatten 
kommer att anslutas till befintlig norrgående dagvattenledning innan anslutning till Rattgatan i 
öster. Dagvattnet från hårdgjorda ytor och tak ska fördröjas i magasin på varje fastighet. Utlopp 
från magasinet ska gå via en regleringsbrunn och oljeavskiljare innan varje fastighet ansluter till 
servisledning i gatan. Fördröjningsmagasinet ska dimensioneras för att rymma volymen från ett 
dimensionerande 10-årsregn, se VA-utredning. 

Östra delen omfattar totalt en våtmarksyta om ca 0,5 ha med tre tillskapade vattenytor parallellt 
med diket mot Komarksbäcken. Västra delen omfattar en våtmarksyta om ca 3 ha med tre 
mindre (sammanlagt 0,27 ha) tillskapade permanenta vattenytor. En flack vall anläggs i väster 
(nedströms) med ett reglerbart utlopp. Regleringen ska eftersträva dels en permanent vattenyta 
och därutöver utjämna högre flöden. Våtmarken med ingående permanenta vatten har en stor 
naturvårdspotential liksom en stor potential för den relativa avskiljningen av partiklar och 
näringsämnen. Alla föreslagna dagvattendammar ligger på allmän plats med möjlighet till 
översvämning på kvartersmark (L). Anläggningarna kommer att ägas och driftas av Kungälvs 
kommun. Inloppen ska kunna stängas med oljefällor. 

Exploatörerna ansvarar för utbyggnad av dagvattenanläggningar och proportionerliga delar som 
behövs för att säkerställa detaljplanens funktioner i enlighet med samverkansavtalet, varpå 
kommunen efter färdigställandet tar över driften. 

Före övertagandet av driften ska besiktning ske, vilket exploatörerna ansvarar för. 

 

Gator och allmän plats 

Detaljplanen innebär att två nya infarter skapas från befintlig väg (Rattgatan). Detta ger två 
gatuslingor med allmän plats inom planområdet som ska anläggas. Genom området ska också 
gång- och cykelväg samt busshållplats anläggas inom allmän plats. Kommunen ska vara 
huvudman för gata och gång- och cykelväg samt naturmark i planområdet. Utbyggnad av allmän 
plats inom planområdet ska bekostas av exploatörerna, och kommer regleras i exploateringsavtal. 

Tillkommande exploatering ger dessutom en ökad belastning på befintlig infrastruktur utanför 
planområdet, exempelvis vid Rollsbomotet. Exploatörerna ska därför bekosta proportionerlig del 
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av de planerade förbättringsåtgärderna i denna infrastruktur. Kostnaden ska regleras i 
exploateringsavtalet. 

  

Parkering 

Alla fastighetsägare ansvarar för att tillräckligt med parkeringsplatser för verksamheten finns 
inom deras fastighet. En text kring att det krävs att verksamheter kan parkera samt ställa upp 
transporter på egen fastighet kommer tas fram till framtida köpeavtal, och kommer vara en bilaga 
till exploateringsavtalet. 

 

Fornlämningar 

Inom planen finns fornlämningar både inom kvartersmark och allmän platsmark som är gata och 
natur. Inom kvartersmark och gata har det bedömts att fornlämningarna kan tas bort alternativt 
slutundersökas innan de tas bort. Fastighetsägarna ansvarar för att ansöka om slutundersökning. 
Inom allmän platsmark förutses fornlämningarna kunna ligga kvar inom naturmarken.  

 

Avfall 

Avfall ska hanteras inom den egna fastigheten. 

 

Marksanering 

Exploatör ansvarar för erforderlig marksanering om sådan skulle behövas. 

 

Värme 

Inom planområdet ska exploatörerna verka för att kommande fastighetsägare ansluter sig till 
fjärrvärmesystemet om Kungälvs energi väljer att etablera fjärrvärme i området. 

 

El-, bredband och teleförsörjning 

Planområdet är anslutet till el-, bredband och telenät. Kungälvs energi ansvarar för elnätet inom 
området. Exploatörerna ansvarar för utbyggnad av näten. El-anslutningsavgifter uttages i enlighet 
med gällande taxa. 

 

Geoteknik 

Längs med den nordvästra sidan av industrimarken område 2 finns ett brant berg som måste 
säkras från blocknedfall innan exploatering. Före uttag av bergschakt sydost om kraftlednings-
gatan ska bergets kvalitet utredas av bergkunnig för bedömning av sprickzoner och stabilitet. 
Bergschakten ska efter sprängning skrotas och säkras mot nedfallande material.  

Exploatören ansvarar för att besiktning utförs av uppsatt stängsel innan ansvaret lämnas över till 
kommunen.  
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