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Organ Utskottet för Samhälle och utveckling Sammanträdesdatum 2022-03-14 
    
Datum då anslag 
sätts upp  

Datum då anslag tas 
ner  

    
Förvaringsplats för 
protokollet    
    

 

 UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 
TELEFON 0303-23 80 00 vx 
FAX 0303-132 17  
E-POST kommun@kungalv.se 
HEMSIDA www.kungalv.se  

 

Plats och tid Stadshuset plan 5, Sammanträdesrum Verkstaden 
 Måndagen den 14 mars klockan: 15:00-16:10 

  
Beslutande Ove Wiktorsson (C) Ordförande 
 Martin Högstedt (UP) Vice ordförande 
 Mats Frisell (S)  
 Morgan Carlsson (SD)  

 
 
Sekreterare 
  Paragraf  33-35 – Extra sammanträde 
 Karin Ek Thorbjörnsson  
   

Ordförande 
  

 Ove Wiktorsson (C)  
   
Justerande   
 Martin Högstedt (UP)  

 
Ej närvarande   
 Charlotta Windeman (M)  

 

 
  

Övriga deltagare   
 Sara Ekelund §§ 33-35 Planenheten 
 Rickard Holmgren §§ 33-35 Fastighetsprojekt 
 Fredric Norrå §§ 33-35 Planering och myndighet 
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§ 33/2022 

Val av justerare 
 Till justerare föreslås Martin Högstedt (UP). 

Beslut 
  Till justerare utses Martin Högstedt (UP). 

__________ 
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§ 34/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden anmäls till sammanträde. 

Beslut 
  Dagordningen fastställs. 

__________ 
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 § 35/2022 

Information Samråd Detaljplan för besöksanläggningar m.m. Rollsbo 1:32 
m.fl. "Arenaområdet vid Yttern" (Dnr KS2021/1047) 

  
Sara Ekelund och Rickard Holmgren informerar om planarbetet och samråd för Arenaområde 
vid Yttern.  
 
Planområdet  
• Gränsar till Rollsbo industriområde, bostäder i sydväst 
• Volym och illustrationsplan – Volym 
• Idrottshall, centrumfunktioner, café/restaurang, ishockey/konståkning 
• Parkeringslösning ska vara flexibel i området 
• Torg mellan byggnader + park som hanterar dagvatten då det finns ett öppet dike söder 

om fotbollsplanerna. 
• För att förebygga översvämningar: dagvattendammar behöver byggas, samt att området 

behöver höjdsättas. 
• Gång och cykelväg  

 
Parallellt med detaljplanen har planenheten tagit fram ett kvalitetsprogram 
• Inte juridiskt bindande 
• Fokusområden 

o Aktivitet 
o Trygghet 
o Inkludering 
o Representativitet 
o Ekologisk hållbarhet  
o Hållbart resande 

 
Sara Ekelund visar detaljplanen. 
• Utförande: riskutredning har identifierat Marstrandsvägen och Rollsbo industriområde 

som riskområden. 
o Bör inte ha entréer mot dessa. 
o Ventilation ska läggas på taket på grund av angränsar till stora industrilager  
o Ishall som hanterar ammoniak 
o Simhall som hanterar klor 

• Dessa gaser är tunga och sänker sig till marken – därav ventilation på taket 
• Utredningar (arkeologi, trafik, parkering, geoteknik med mera.) 
• Skyfallshantering befintlig och framtida situation. 

o Området hade idag svämmat över. 
 

 Gång och cykeltrafik – breddar Ytterbystigen  
 

• Trafiklösningar och parkering – kapaciteten är acceptabel om vissa åtgärder genomförs. 
Exempelvis Marstrandsvägen kommer kompletteras med två körfält i vardera riktnin 
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• Rollsbokrysset byggs om 
• Ny infart 
• Bussparkering 

 
Ove Wiktorsson (C): Busshållsplatsen försörjer både skola och Komarken. Avstigningsplatsen 
hamnar långt bort. 
 
Rickard Holmgren: Planeras idag vara ca 50-70 m. Från Ytterby till Kungälv är hållplatsen för 
nära korsning.  
 
Utskottets ledamöter diskuterar följande frågor med Sara, Rickard och Fredric Norrå; 

• Trafikverket gällande framför allt Marstrandsvägen. 
• Kyrkebäcken – Länsstyrelsen tydliga med att inget mer vatten får tillföras. 
• Höjdsättning  
• Hur förlägga bussparkering samt nyttja infarter 
• Stadsgata 
• Plushöjder 
• Pågående dialog med fastighetsägare 

 
 Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
Morgan Carlsson (SD) och Martin Högstedt (UP) lämnar en gemensam anteckning till 
protokollet. 
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Anteckning till protokoll, ärende samråd detaljplan för 
besöksanläggningar m.m. Rollsbo 1:32 m.fl. ”Arenaområdet vid 
Yttern”KS2021/1047–44 

 
Sverigedemokraterna vill med denna anteckning till protokollet rörande Kyrkbäcken nedströms 
poängtera dess viktighet. Med förväntad ökning av dagvatten i och med att stora ytor som kommer att 
hårdföras, krävs åtgärder nedströms i Kyrkbäcken. Kyrkbäckens flöde nedströms i samband passagen 
under en vägbro och sedan genom järnvägens banvall måste säkras upp, då den redan idag utgör en 
trång passage som riskerar bro och väg om flödet ökar utan att förbättra vattnets flöde i Kyrkbäcken 
inom ovan nämnda område. 
 
Sverigedemokraterna Kungälv genom Morgan Carlsson  
 
Utvecklingspartiet Kungälv genom Martin Högstedt 
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