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ÖSTER OM SKRÄDDARGÅRDSHÖJD 

Bollebygds kommun, Västra Götalands län

P L A N B E S K R I V N I N G



En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och redovisa de 
syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen skall också redovisa eventuella avsteg 
som gjorts från kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska 
skälen till planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras.

Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan.



Erikstorp

Gaddenskolan

Erikstorpsvägen

Höga

f.d. deponi

Haramålavägen

Planområdets avgränsning och läge i Bollebygds tätort. 

Skräddar-
gårdshöjd
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HANDLINGAR

Detaljplanen består av:

•  Plankarta i skala 1:1 000 med tillhörande bestämmelser

Planhandlingarna består i övrigt av:

• Illustrationskarta i skala 1:1 000

• Planbeskrivning (denna handling)

• Genomförandebeskrivning

Övriga handlingar i ärendet är:

• Fastighetsförteckning

• VA-utredning, 2010-12-15, rev 2011-09-02, WSP Göteborg 

• Geoteknisk utredning, 2010-08-27, WSP Göteborg 

• Samrådsredogörelse för program, 2010-02-23 

• Detaljplaneprogram, 2009-12-08

• Restidsanalys, 2009-12-08 

• Naturvärdesbedömning, 2009-10-27, Melica

• Trafi kutredning Erikstorpsvägen 2011-06-23 COWI AB

• Bullerutredning 2010-10-25 rev. 2010-11-18 WSP Göteborg

Detaljplan för 

del av Erikstorp 1:183 m. ., 

ÖSTER OM SKRÄDDARGÅRDSHÖJD
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DETALJPLANEPROCESSEN

Denna detaljplan utfördes med normalt planförfarande och 
grundar sig på ett program som var föremål för samråd under 
årsskiftet 2009/2010. Efter samrådet om programmet tog 
kommunstyrelsen del av samrådsredogörelsen och beslutade 
att ge byggnads- och miljönämnden i uppdrag att ta fram en 
detaljplan för Erikstorp 1:183 m.fl ., öster om Skräddargårdshöjd. 
Efter samrådet reviderades planen och ställdes ut för 
granskning. Kommunfullmäktige antog planen 2012-03-15 § 41. 
Detaljplanen vann laga kraft genom förordnande av Länsstyrelsen 
2012-08-10 och i resterande del i norr efter beslut i Mark- och 
miljööverdomstolen 2014-09-24.

SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheterna att tillskapa bostäder i den 
nordöstra delen av Bollebygds tätort. Förslaget innebär uppskattningsvis att cirka 
70 tomter för småhusbebyggelse och ett par fl erbostadshus kan uppföras inom 
planområdet. Inom området undersöks även möjligheten att anlägga en förskola.

Ambitionen är att tillkommande byggnader utförs med en energieffektiv byggnads-
teknik och att hustyper väljs och anpassas efter den delvis branta terrängen. Inom 
området ska även befi ntlig natur tas tillvara i mesta möjliga mån så att en god 
närmiljö tillskapas. Området ska knyta an till det närliggande bostadsområdet på 
Skräddargårdshöjd och utgöra en naturlig utveckling av tätorten.

PLANDATA

Areal

Planområdet är beläget i nordöstra delen av Bollebygds tätort och omfattar en yta 
om cirka 20 ha. Området angränsar i norr och öster till skogsmarker, i söder till 
Varpåsvägen och i väster till småhusområdet Skräddargårdshöjd. 

Läge

Planområdet är beläget i Bollebygds tätorts nordöstra kant, i anslutning till Eriks-
torp. Avståndet till centrum och stationen är cirka två kilometer för gång- och 
cykeltrafi kanter och tre kilometer för biltrafi k. 

Markägoförhållanden

Planområdet omfattas av fastigheterna Erikstorp 1:183 som är i kommunal ägo (cirka 
9 ha.), Erikstorp 2:32 och 1:200 som är i enskild ägo samt del av Skräddargårdshöjds 
samfällighet Erikstorp S:4.

program 

samråd      

utställning      

antagande      

laga kraft



Kommunalt ägd mark

Enskilt ägd mark

Samfällighet

PLANOMRÅDE

Markägokarta
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Gällande planer

Fördjupad översiktsplan för Tyftet, Norra Erikstorp och Varpås

I den fördjupade översiktsplanen för Tyftet, Norra Eriktrop och Varpås föreslogs 
det aktuella området bebyggas med bostäder. Översiktligt angavs även en ny 
sträckning av länsväg 1758, delen Hulta golfklubb - Grönkullen, genom det aktuella 
planområdet. Sträckningen bedöms dock vara så pass översiktligt studerad att en 
alternativ sträckning av vägen utanför planområdet likväl kan ses som förenligt med 
den fördjupade översiktsplanen. Erikstorpsvägen föreslogs även förlängas längs 
Varpåsvägen till Grönkullen och ges en utformning som kombinerad bussgata/gång- 
och cykelväg. 

Program

Ett program för Varpåsområdet var föremål för samråd under våren 2009. Då 
utgjorde det nu aktuella området ett av fem delområden för byggnation av bostäder. 
Området beräknades omfatta cirka 45 småhus. Efter programmet kom önskemål 
från exploatören om att utöka planområdet till cirka den dubbla storleken. Ett nytt 
program togs därför fram med ett förslag om att bebygga området med cirka 80 
småhustomter. 

Detaljplaner

Planområdets västra del omfattas av detaljplan för del av Erikstorp 2:32 från år 2004 
vilken omfattar ett 30-tal småhus. Genomförandetiden för planen är sju år och går 
ut under första delen av år 2011. Övrig mark inom planområdet omfattas inte av 
detaljplan.
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Riksintressen och förordnanden

Planområdet omfattas inte av några riksintressen eller förordnanden.

Kommunala beslut

• Kommunstyrelsen beslutade 2004-05-27 § 78 att ge byggnads- och 
miljönämnden i uppdrag att upprätta ett detaljplaneprogram för 
områdena 5 och 6 i den fördjupade översiktsplanen för Tyftet, Norra 
Erikstorp och Varpås.

• Byggnads- och miljönämnden beslutade 2009-03-24 § 33 att godkänna 
ett detaljplaneprogram för Flässjum 12:77 m.fl ., Varpås för samråd.

• Byggnads- och miljönämnden beslutade 2009-05-19 § 63 att detalj-
planen för Flässjum 12:77 m.fl ., Varpås ej antas medföra betydande 
miljöpåverkan och att godkänna samrådsredogörelsen för programmet.

• Kommunstyrelsen beslutade 2009-06-04 § 105 att fortsätta planarbetet 
för Flässjum 12:77 Varpås i sex separata detaljplaner.

• Kommunstyrelsen beslutade 2009-06-04 § 106 att ge byggnads- och 
miljönämnden i uppdrag att ta fram detaljplan för Erikstorp 1:183 m.fl ., 
öster om Skräddargårdshöjd.

• Byggnads- och miljönämnden beslutade 2009-12-08 § 142 att godkänna 
ett program för Erikstorp 1:83 m.fl ., öster om Skräddargårshöjd för 
samråd.

• Byggnads- och miljönämnden godkände 2010-02-23 § 14 samråds-
redogörelsen för programmet för Erikstorp 1:83 m.fl ., öster om 
Skräddargårshöjd och remitterade ärendet till kommunstyrelsen för 
beslut om fortsatt planläggning.

• Kommunstyrelsen beslutade 2010-03-25 § 50 att godkänna programmet 
och att ge byggnads- och miljönämnden fortsatt uppdrag att upprätta 
detaljplan.

• Byggnads- och miljönämnden beslutade 2011-02-22 § 25 att 
godkänna samrådshandlingen för Erikstorp 1:183 m.fl ., öster om 
Skräddargårdshöjd för samråd.

• Byggnads- och miljönämnden beslutade 2011-04-19 § 54 att 
godkänna samrådsredogörelsen för Erikstorp 1:183 m.fl ., öster om 
Skräddargårdshöjd.

• Byggnads- och miljönämnden beslutade 2011-09-27 § 124 att ställa ut 
detaljplanen för granskning.

• Byggnads- och miljönämnden beslutade 2011-12-14 § 156 att godkänna 
utställningsutlåtandet ochvidarebefordra planen för antagande av 
kommunfullmäktige.

• Kommunstyrelsen föreslår 2012-02-27 § 32 att kommunfullmäktige antar 
detaljplanen.

• Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2012-03-15 § 41.
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FÖRÄNDRINGAR SEDAN SAMRÅDET

• Gränserna för bäcken som rinner genom planormådet har karterats 
noggrannare. 

• Marken som inte föreslås få bebyggas har utökats inom tomtmark mot 
bäck/dike vid de befi ntliga sandhögarna. 

• Planbestämmelse om lägsta golvnivå har införts för bebyggelsen närmst 
den föreslagna vattenspegeln.

• Bullerutredningen har reviderats

• En trafi kutredning har tagits fram för Erikstorpsvägen

• Den nordligaste lokalgatan har förfl yttats så att det möjliggör för en 
parallell skogsbilväg. 

• Korsningen mellan skogsbilvägen och lokalgatan föreslås utformas så att 
den har kapacitet att klara påfrestningen från skogfordon.

• Den lokalgata som gick igenom planområdet i öst-västlig riktning 
(Haramålavägen) har tagits bort och förslås nu som vägreservat. 
Bostäderna i öster matas i stället genom förlängning av lokalgatan söder 
om våtmarksområdet. 

• Utfartsförbud föreslås längs hela Haramålavägen. De tillfarter som fanns 
under samrådet har fl yttats.

• Lokalgatan i sydöst har kortats av. 

• Busshållplatsen i norra delen av planområdet har tagits bort.

• Planbestämmelsen om tillåtna takfärger föreslås även gälla för svart färg. 

• Området i väster, med fl exibel planbestämmelse för antingen 
fl erbostadshus eller friliggande villor, har föreslagits en utökad byggrätt.

FÖRÄNDRINGAR SEDAN UTSTÄLLNINGEN

• Inga förändringar.
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Natur

Planområdet är beläget i en sydvästsluttning i nordöstra delen av Bollebygds tätort. 
I väster gränsar området till Skräddargårdshöjds småhusområde, men i övrigt 
omgärdas området av skogsmark. Från området fi nns fl era utsiktsplatser ner mot 
Erikstorp och Nolåns dalgång. 

Södra delen av planområdet utgörs av en dalsänka varigenom en mindre bäck rinner 
ner mot Erikstorp. Området runt bäcken är igenväxt och svårtillgängligt i dagsläget. 
Bäckar rinner även från norr och öster till en våtmark som är belägen i centrala delen 
av  planområdet. Planområdet utgörs i övrigt till största delen av en tät ungskog. 

Det fi nns inga dokumenterade naturvärden inom planområdet. En naturvärdes-
bedömning av området togs fram av Melica, 2009-10-27. Enligt bedömningen klassas 
hela området som övrig natur; vardagsnatur/produktionslandskap utan särskilda 
naturvärden (klass 5). Ingen särskild hänsyn bedöms därmed behöva tas till några 
naturvärden inom planområdet. 

Att gräva ur och använda den befi ntliga våtmarken som en vattenspegel (se kapitel 
Föreslagna förändringar) anges i naturvärdesbedömningen som positivt då våtmarker är 
av stor vikt för många arter bl.a. som rastplats och födoproduktion samt för vattnets 
kretslopp och rening. Våtmarkens tillfl öden bör dock säkras från exploatering så att 
den inte dräneras.

I de områden som inte ska omfattas av exploatering utan utgöra parkmark eller 
naturområden bedöms det som lämpligt att ta generell hänsyn till vissa naturelement 
som äldre träd, ädellövträd och död ved (högstubbar, lågor, grenar), eftersom de kan 
utgöra ett positivt inslag i den kommande boendemiljön. Exempelvis bör de ekar och 
lönnar som står vid vägen i västra delen av området sparas. 

Bebyggelse

Huvuddelen av planområdet är oexploaterat. I västra delen av området fi nns en 
större enplansvilla. Norr om bostadshuset fi nns vidare ett grusupplag och i den 
nordöstra delen av planområdet en maskinhall för skogsbruk. 

Bebyggelsen inom planområdet samt del av grusupplaget.



9Detal jplan för Er i kstorp 1:183 m.f l . ,  ÖSTER OM SKRÄDDARGÅRDSHÖJD

Service

Avståndet till centrum är cirka två kilometer. Bollebygdsskolan (med årskurs F-9) 
ligger ungefärligen tre kilometer söder om planområdet och Gaddenskolan (med 
årskurs F-6) cirka en kilometer väster om planområdet. Separat gång- och cykelväg 
fi nns utbyggd hela vägen till Bollebygdsskolan från planområdet. 

Byggnation har även påbörjats för en ny förskola, cirka 750 meter väster om 
planområdet.

Tra k

Sydväst om planområdet går Erikstorpsvägen. I samband med programmet för 
Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl ., Varpås, togs en trafi kutredning fram av 
Norconsult, 2009-12-15. Erikstorpsvägen bedömdes som en viktig uppsamlingsgata 
i norra delen av tätorten och i huvudsak ha god standard. Ur trafi ksäkerhetssynpunkt 
bedömdes Erikstorpsvägen som bra eftersom den endast har enstaka direktutfarter. 
I östra delen av vägen fi nns fartdämpande väghinder i form av en förhöjd korsning 
och under den västra delen fi nns en gång- och cykeltunnel. 

Enligt trafi kutredningen bör Erikstorpsvägen fortsatt utgöra uppsamlingsgata för 
närområdet. Föreslagna förändringar enligt programmet för hela Varpåsområdet 
beräknades medföra en trafi kökning om cirka 740 trafi krörelser/årsdygn på Eriks-
torpsvägen. Inga åtgärder bedömdes erforderliga på Erikstorpsvägen vid ett sådant 
scenario. Det nu aktuella planområdet bedöms ge en trafi kökning om cirka 450 
trafi krörelser/årsdygn. Alltså mindre än beräknat i trafi kutredningen 

Under maj 2010 utfördes trafi kmätningar på Erikstorpsvägen i höjd med Bänkvägen. 
Enligt trafi kmätningarna passerade cirka 1150 fordon/medeldygn mätpunkten. 
Normalt trafi kfl öde på en lokalgata, av typen Erikstorpsvägen, är mellan 25 och
100 bilar per dimensionerade timma, vilket kan översättas till mellan 250 och 1000
fordon/dygn. Om fordonsfl ödet överstiger detta fyller gatan en annan trafi kfunktion.
Detta innebär att trafi ken inom området idag faller inom ramen för en lokalgata. 

Erikstorpvägens östra del.
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Buller

En bullerberäkning har genomförts för att klargöra bullersituationen för bostäder 
längs Erikstorpsvägen vid en utbyggnad av planområdet. För beräkningen av 
bullernivåerna har programmet Cadna, version 4.0.135 använts. I beräkningarna är 
bullerbidrag från Erikstorpsvägen samt Töllsjövägen inkluderade. 

Bullerberäkningarna visar att den ökade trafi kmängden på Erikstorpsvägen i sam-
band med exploatering av planområdet resulterar i en ökning av den dygnsekviva-
lenta trafi kbullernivån med 1-2 dB för fastigheterna längs med Erikstorpsvägen 
vid den nuvarande hastighetsbegränsningen om 50 km/h. Den maximala ljudnivån 
beräknas bli oförändrad efter exploatering.

I dagsläget beräknas 3-4 fastigheter ha bullernivåer som precis överskrider det 
ekvivalenta riktvärdet 55 dB vid fasad till bostad. Dessa bostäder är belägna vid 
Töllsjövägen och vid den östra delen av Erikstorpsvägen. De överskridande 
bullernivåerna vid fastigheterna närmast Töllsjövägen beror på bullerbidraget från 
Töllsjövägen. Här är buller från Töllsjövägen dimensionerande och eftersom trafi k-
mängderna på Töllsjövägen bedöms förbli oförändrade (utöver tillskottet från 
planområdet) beräknas förändringen på Erikstorpsvägen ge marginell inverkan. 
Vad gäller fastigheterna i den östra delen av Erikstorpsvägen fi nns en felmarginal 
i beräkningen då hänsyn inte tagits till den förhöjda korsningen, vilken reducerar 
trafi kens hastigheter och bullernivåer. 

Några fastigheter i mitten av Erikstorpsvägen kan få precis överskridande buller-
värden vid den trafi kökning som planförslaget medför vid en hastighetsbegränsning 
om 50 km/h. 

En trafi kutredning har gjorts som föreslår att hastigheten på Erikstorpsvägen sänks 
till 40 km/h men genom avsmalning och förhöjning av busshållplatsen kommer 
hastigheten att sänkas på den sträckan av Erikstorpsvägen som har bostäder på båda 
sidor och fl era anslutande vägar. Detta medför att trafi ksäkerheten höjs betydligt och 
att bullernivåerna reduceras något i jämförelse med nuvarande utformning. Eftersom 
det i nuläge är osäkert huruvida det kommer gå busstrafi k på Erikstorpsvägen är 
behovet av busshållplats osäkert. Däremot bör en förhöjd avsmalning byggas ändå 
för att sänka hastigheten på Erikstorpsvägen. Att enbart skylta ned hastigheten räcker 
inte då vägen är både bred och rak. 

Gång- och cykeltra k

Befi ntlig gång- och cykelbana längs Erikstorpsvägen har god standard. Genom att 
förlänga gång- och cykelbanan fram till busshållplatsen och anlägga en gång- och 
cykelpassage strax öster om hållplatsen kan gång- och cykelnätet bindas ihop med 
befi ntligt nät vid Sockelvägen. Avståndet mellan södra delen av planområdet och 
Gästgivartorget i centrum är för gång- och cykeltrafi kanter är cirka 1,7 km. Öster om 
planområdet går Varpåsavägen som är en grusad skogsväg som även kan användas av 
gång- och cykeltrafi kanter mot centrum. Då är avståndet cirka 2,3 km.

Gång- och cykelväg fi nns även söder om Skräddargårdshöjd mot Gaddenskolan och 
förskolan som är under byggnation i Erikstorp.
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Kollektivtra k

Buss- och tågstation fi nns i centrum, cirka två kilometer söder om planområdet. 
En busshållplats fi nns vid Skräddargårdsvägen/Töllsjövägen på ett avstånd 
om cirka en kilometer. Hållplatsen trafi keras med en matarbuss till Bollebygds 
centrum ungefär en gång i timmen samt med buss till Töllsjö. Vid stationen fi nns 
pendelparkeringsplatser för både bilar och cyklar.

Restider

Under framtagandet av programmet för det aktuella planområdet gjordes en 
restidsanalys i syfte att synliggöra konkurrenskraften mellan olika färdmedel 
och förutsättningarna för ett hållbart resande. I analysen har restidskvoter och 
genhetskvoter beräknats mellan planområdet och identifi erade målpunkter 
som centrum (korsningen Göteborgsvägen/Ballebovägen), Bollebygdsskolan, 
Gaddenskolan, Odensgårdens förskola samt busshållplatsen vid Skräddargårdsvägen/
Töllsjövägen.

Resultatet visar att det fi nns konkurrenskraft för ett hållbart resande vad gäller gång 
och cykelresande gentemot bilresande, men att eventuella åtgärder kan behövas 
för att göra kollektivtrafi ken mer attraktiv. Att bygga ut gång- och cykelvägar mot 
centrum vid en byggnation av Varpåsområdet kan också bidra till bättre tillgänglighet 
mot centrum och stationen.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Planområdet är beläget utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. Kapacitet fi nns i kommunens avloppsreningsverk för anslutning av till-
kommande bebyggelse. Kapaciteten är även god för områdets vattenförsörning.

I samband med exploateringen av det angränsande området Skräddargårdshöjd 
byggde kommunen ut vatten- och avloppsledningar i Erikstorpsvägen, fram till det 
nu aktuella planområdet. Ambitionen var att en överföringsledning skulle byggas 
ut längs Varpåsvägen till Sörån vid Flügger vid fortsatt planering och byggnation i 
närområdena. För närvarande utreds även möjligheten att försörja planområdet med 
vatten och avlopp genom det befi ntliga va-nätet i Erikstorp. Utredningen bedöms stå 
färdig inför utställningen av detaljplanen.

En va-utredning har genomförts av WSP i Göteborg 2010-12-15 rev. 2011-
09-02. Enligt utredningen behövs två tryckzoner inom  planområdet för att 
vattendistributionen ska klaras. Detta innebär att två tryckstegringsstationer behöver 
anläggas, en i södra och en i mellersta delen av området. Vidare ska spillvattnet ska 
avledas med självfall.

Dagvatten

Genom det aktuella området rinner stora mängder vatten i fl ertalet bäckar. En mosse 
i den mellersta delena av planområdet är uppsamlingsplats för tillrinnande vatten 
inom området. Från denna mosse rinner vattnet vidare ner till Skräddargårdshöjd och 
till en fördröjningsdamm. Dammen ligger inom kvartersmark inom detaljplanen för 
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Erikstorp 2:32 och är en enskild anläggning. Dammen kommer att påverkas av en 
utbyggnad av planområdet, då fl ödet till den kommer att förändras. 

Genom södra delen av området rinner vatten i en bäckravin från Varpåsa-
tjärnen som är belägna söder om planområdet. Vattnet mynnar i dammen på 
Skräddargårdshöjd. Efter dammen fortsätter vattnet i en ravin ner till Erikstorp. 

Dagvattenledningar fi nns framdragna i Erikstorpsvägen fram till Övregårds gränd 
cirka 500 meter väster om planområdet. 

Enligt va-utredningen kan höga fl ödestoppar i ledningssystemet undvikas genom att  
allt dagvatten från den södra och västra delen av planområdet leds till dammen på 
Skräddargårdshöjd och dagvattnet från den nordöstra delen av planområdet leds till 
den befi ntliga våtmarken.

Enligt beräkningar av dagvattnet sker endast cirka 10-20 % av avrinningen naturligt 
mot den befi ntliga våtmarken centralt inom planområdet. Cirka 80-90 % av 
avrinningen måste således ledas nedströms, förslagsvis till den befi ntliga dammen på 
Skräddargårdshöjd. För att möjliggöra för dammen på Skräddargårdshöjd att ta emot 
ett större dagvattenfl öde måste dess regleringsvolym ökas. Detta kan göras genom 
att befi ntligt utlopp byggs om så att fl ödesbilden bibehålls utan att den befi ntliga 
dammen nedströms Skräddargårdshöjd påverkas.

El och tele

El- och telekablar av regionalt intresse fi nns i anslutning till Varpåsvägen och i 
dalsänkan i den södra delen av planområdet. Vidare fi nns även el- och telekablar i 
anslutning till de befi ntliga grusvägarna inom planområdet samt i Haramålavägen.

Dagvattendamm på Skräddargårdshöjd
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Avfall

Närmaste miljöstation fi nns vid busshållplatsen i Erikstorp, cirka 1,5 kilometer 
väster om området. Återvinningscentral fi nns vid Råssa, cirka tre kilometer öster om 
Bollebygds centrum.

Mark och geoteknik

En geoteknisk utredning har genomförts av WSP i Göteborg, 2010-08-27. Enligt 
utredningen består jorden inom planområdet antingen av cirka 0,1 meter sandig 
mulljord på sandmorän eller av torv på grusmorän. Djupet till berg varierar från 0 till 
minst 3,3 meter. Moränen som täcker större delen av området är främst grusig, siltig 
sandig eller sandig till sin karaktär. Den innehåller också mycket sten. 

Blockigheten på ytan varierar från att vara sparsam på plana högt belägna ytor till 
att ha en relativt hög blockhalt på sluttande ytor. Enstaka större block har också 
noterats. 

Torv fi nns i våtmarken i centrala delen av planområdet och i dalgången i södra delen 
av området. Torvens mäktighet är som störst mitt i mossen i centrala planområdet 
och i den östra delen av bäcken i den södra delen av planområdet. I dessa områden 
har torven en mäktighet på större än en meter. Moränen som underlagrar torven är 
mer grusig sandig i sin karaktär och bedöms ha en relativt hög fasthet. 

Enligt observationer antas att grundvattenytan står i ytan i våtmarkerna medan 
den generellt ligger på mer än två meter djup i moränen och i stort följer markens 
topografi .

Stabilitetsförhållandena i planområdet bedöms i huvudsak som tillfredställande. I 
nordöst där lutningen på markytan är som brantast kan ytlig erosion förekomma 
vid extrem nederbörd. Stabiliteten för den schaktade slänten vid grusupplaget i den 
centrala delen av området bedöms ej som tillfredställande utan bör åtgärdas.

Utdrag ur examensarbete från 1985: Tipp och förslag till restriktionsområde

Tippområde

Inre restriktions-
område

Yttre restriktions-
område

Planområdets 
södra delErikstorpsvägen

Skräddargårdshöjd
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Berg

Berggrunden inom planområdets södra del domineras av gråröd, granitisk
till granodioritisk gnejs med inslag av amfi bolit. Berggrunden är ställvis kraftigt upp-
sprucken, framförallt i de norra delarna av området. De dominerande strukturerna 
består av fl acka sprickor som följer gnejsens foliation samt brantstående sprickor 
med nordvästlig-sydostlig och nordostlig-sydvästlig orientering. 
Ytberget är överlag kraftigt uppsprucket och består ställvis av lösa block, ofta av 
betydande storlek. Bergschakt för grundläggning på berg kommer att krävas på fl era 
platser inom planområdet. Ställvis bör bergets stabilitet särskilt beaktas i planen. 

Förorenad mark

Söder om Varpåsvägen fi nns en nedlagd deponi som var i bruk mellan cirka 1945 
och 1970. En geologisk och hydrologisk undersökning av deponin utfördes som 
ett examensarbete (1985) för Göteborgs Universitet. I arbetet framkom att det inte 
fi nns säkra belägg för vad som deponerats utöver det hushållsavfall, avloppsslam och 
liknande som utgör huvudbeståndsdelarna. Av säkerhetsskäl bör det därför antas att 
det fi nns substanser som senare kan ge vattenförorening i deponin.

Deponin är lokaliserad på en vattendelare, vilket innebär att ytvatten rinner både ner 
i nordväst mot Erikstorp och i sydost mot Grönkullen. Avrinningen mot nordväst 
bedöms vara större och sker som grundvatten ner mot Erikstorpsbäckens dalgång. 
Sedan 1995 genomförs provtagningar i brunnar och grundvattenrör regelbundet vid 
deponin. 

I samband med den geotekniska utredningen har okulärbesiktningar genomförts i 
södra delen av planområdet. Enligt besiktningarna fi nns inga spår av utfyllnader från 
tippen norr om Varpåsvägen.

Cirka 100 meter sydöst om planområdet fi nns en nedlagd skjutbana. Området 
bedöms ej påverka planområdet.

Radon

Planområdet är lokaliserat inom normalriskområde för markradon enligt kommunens 
övergripande inventeringar. Enligt Boverkets byggregler får gränsvärden för radon ej 
överskrida 200 Bq/m3 i bostäder. 

Fornlämningar

Inga kända fornlämningar fi nns inom planområdet. 



Illustration över föreslagen markanvändning i planområdet.
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FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR

Ny bebyggelse

Inom planområdet föreslås ny bostadsbebyggelse i form av cirka 70 tomter för 
friliggande villor samt ett par fl erbostadshus. Utöver detta föreslås en förskola med 
cirka 3-4 avdelningar i den centrala delen av området.

Då stora delar av planområdets byggbara mark består av brant terräng föreslås att 
byggnader skall anläggas med souterrängvåning om det är lämpligt för anpassning till 
befi ntlig marknivå. Byggnader i anslutning till den centrala våtmarken föreslås även 
bestämmelse om att byggnader ej får utföras med källare.

Bostäderna inom planområdet föreslås uppföras i maximalt två våningar, inklusive 
souterrängvåning. Byggrätten föreslås till 30% av fastigheten varav maximalt 50 m²
får utgöras av komplementbyggnad (garage, carport, uthus). 

Huvudbyggnader föreslås placeras minst 4,5 meter från tomtgräns mot gata eller 
granntomt. Mot naturområde får huvudbyggnad placeras närmast 2 meter från 
tomtgräns. Garage eller annan komplementbyggnad skall placeras minst 4,5 meter 
från gata och minst 1 meter från övriga tomtgränser. Dock skall garage- eller 
carportöppning ligga minst 6 meter från infartsgata för att möjliggöra parkering 
framför. Fristående komplementbyggnader föreslås få sammanbyggas i tomtgräns.

Be ntlig byggnad

Förslag, villa

Förslag, villa med souterrängvåning

Förslag,  erbostadshus

Gata

Gång- och cykelväg

Träd och buskar
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I mellersta delen av planområdet föreslås ett avgränsat område om cirka 5 500 m2

få en fl exibel byggrätt vilken innebär att en skola/förskola alternativt bostäder får 
uppföras. Inom området bedöms en förskola med cirka fyra avdelningar alternativt 
sex villatomter kunna uppföras. Byggnaderna förelås få uppföras i två våningar. 
Maximalt föreslås området få bebyggas till 40% om det byggs en skola/förskola eller 
fl erbostadshus. Om friliggande villor uppförs föreslås den maximala byggarean vara 
30% och minsta tomtstorlek 600 m². Garage och uthus förelås maximalt vara 50 m². 

På höjdplatån vid Haramålavägen och Skräddargårdshöjd föreslås två områden få 
en fl exibel byggrätt vilken innebär att fl erbostadshus alternativt friliggande villor 
får uppföras. Byggnaderna föreslås få uppföras i två våningar med inredningsbar 
vind. Vid uppförande av radhus/fl erbostadshus föreslås högst 40% av fastigheten 
få bebyggas och om friliggande villor byggs föreslås högst 30% få bebyggas. Till 
friliggande villor föreslås högsta tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnad vara 
50 m² och minsta tillåtna tomtarea 600 m². 

Den befi ntliga lagerbyggnaden i den nordöstra delen av planområdet föreslås 
säkerställas i planen som lager för skogsbruksverksamhet. Runt förrådet föreslås 
ett område om cirka 3 000 m² avsättas för ändamålet och en byggrätt om 400 m² 
tillskapas. Lagret föreslås även få en maximal byggnadshöjd om sju meter.

Gestaltning

Bebyggelsen inom planområdet föreslås få vissa gemensamma utformningsdrag för 
att den ska upplevas som sammanhängande. Fasader föreslås exempelvis utföras 
i ljusa eller dova kulörer som harmonierar med den omgivande naturens färgskala 
och bebyggelsen på Skräddargårdshöjd. Klara eller starka färger som framhäver 
bebyggelsen i förhållande till natur och intilliggande bebyggelse t.ex. rent vitt föreslås 
ej får användas.

Takbeläggning föreslås utföras i färgerna rött, mörkt grått eller svart. Även sedumtak 
får anordnas på mindre utbyggnader eller på komplementbyggnader. Taklutningar 
föreslås tillåtas mellan 22-38 grader.

Markfyllnader och markanpassning

För att planområdet ska få en estetiskt tilltalande utformning anpassat till de rådande 
terrängförhållandena föreslås en planbestämmelse vilken anger att ”bebyggelse skall 
terränganpassas så att större sprängningar och utfyllnader undvikes, till exempel 
genom grundläggning med plintar eller genom anläggande av souterrängvåning eller 
etagevåning”.  

Markfyllnader kan dock i vissa fall vara nödvändiga för att göra marken byggbar. En 
generell planbestämmelse föreslås därför som anger att tomtmark inom 4,5 meters 
avstånd från gräns mot gata inte får höjas eller sänkas så att dess nivå avviker mer 
än 1,0 meter från nivå på närmaste del av gatan. Tomtmark inom 4,5 meters avstånd 
från övriga tomtgränser föreslås heller inte höjas eller sänkas så att dess nivå avviker 
mer än 1,0 meter från grundkartans marknivå vid närmaste del av gränsen.

I kvarteren vid det befi ntliga upplaget samt i sydvästra delen av planområdet ska 
markens utformning och placering av bostadshus och garage samordnas för hela 
kvarteret.
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Energiförbrukning

Ambitionen är att tillkommande bebyggelse inom planområdet ska utformas med en 
energibesparande byggnadsteknik. 

Vägar och tra k

Eriktorpsvägen föreslås förlängas österut och utgöra en matarväg till och genom 
planområdet, fram till Haramålavägen. Från matarvägaren ansluter mindre lokalgator 
som trafi kmatar de föreslagna bostadsområdena. Direktutfarter ut till matarvägen 
föreslås undvikas ur trafi ksäkerhetssynpunkt. 

Haramålavägen bedöms vara en framtida resurs och föreslås utgöra vägreservat. 
För sänka hastigheten på Erikstorpsvägen föreslås att ett farthinder uppförs på 
Erikstorpsvägen i höjd med Hyvelvägen-Stolvägen. Denna åtgärd ligger dock utanför 
ramen för denna detaljplan.

Kollektivtra k

För att möjliggöra för kollektivt resande till och från planområdet till Bollebygds 
centrum har matarvägen genom området utformats utifrån möjligheten att köra 
bussgenom att utrymme ges för busshållplatsvid infarten till Skräddargårdshöjd i 
planområdets södra del samt vid Erikstorpsvägen.

Gång- och cykelvägar

En ny gång- och cykelväg föreslås byggas ut från Erikstorpsvägen via den föreslagna 
busshållplatsen och genom dalgången fram till det nya bebyggelseområdet. Vidare 
föreslås gång- och cykelväg byggas ut längs med matarvägen fram till Haramåla-
vägen. Gång- och cykelvägnätet föreslås knytas ihop till ett sammanhängande nät 
genom förlängning av befi ntlig gc-väg längs Erikstorpsvägens norra sida fram till 
föreslagen busshållplats där gc-vägen föreslås korsa Erikstorpsvägen och ansluta 
till befi ntligt nät vid Sockelvägen. En förhöjd gång- och cykelpassage föreslås över 
Sockelvägen. 

Som ett komplement till gång- och cykelvägen längs matarvägen föreslås gångvägar 
kunna anläggas mellan bebyggelsen. Dessa vägar förläggs i brantare men genare 
terräng. 

Skogsvägar

Två skogsbilvägar fi nns i planområdets norra del, den nordligaste kommer i planen 
att försvinna när lokalgatan byggs, den kommer då att ersättas med en ny väg 
som kommer att gå parallellt med lokalgatan. Exploatören ska bekosta och utföra 
ersättningsvägen med den vägstandard den har i dagsläget. Dessutom ska exploatören 
stå för de kostnader en omprövning av gemensamhetsanläggning kommer att 
medföra. Dessa frågor ska regleras i en exploateringsavtal. Lokalgatan kommer även 
att korsa den andra skogbilvägen. Korsningen kommer att vara utformad på sådant 
sätt att den klarar påfrestningarna från skogsfordonen och inte heller försvårar för 
dem att korsa vägen.

Ytterligare en skogsväg som ligger söder om planområdet berörs av planen. Den 
kommer av geotekniska skäl att få en ny tillfart till huvudgatan.
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Parkering

Parkeringsplatser för bostäder ska anordnas inom varje tomt. För fl erbostadshus ska 
parkeringsnormen för Bollebygds tätort om 1,1 parkeringsplatser uppfyllas och för 
friliggande villor ska det fi nnas två uppställningsplatser för bilar. Vid byggnation av 
skola/förskola ska en särskild parkeringsutredning utföras.

Natur och rekreation

Två grönstråk föreslås bevaras och förädlas inom planområdet. I det norra grön-
stråket som sträcker sig mellan Skräddargårdshöjd och älgtornet i den östra delen av 
planområdet avses den befi ntliga mossen omvandlas till en vattenspegel och utgöra 
ett värdehöjande inslag i närmiljön. I området föreslås naturkaraktären bevaras och 
gångvägar med fördel anläggas för att höja tillgängligheten av området. 

Det södra grönstråket utgörs av dalsänkan i den södra delen av planområdet. Den 
befi ntliga bäckravinen föreslås gallras och vegetationen glesas ut så att bäcken 
synliggörs. Ett sammanhängande grön- och rekreationsstråk kan därmed skapas från 
Erikstorp upp till planområdet. Genom området föreslås även gång- och cykelvägar 
anläggas.

Geotekniska åtgärder

Vid all byggnation inom planområdet ska jord med organiskt innehåll såsom torv 
och matjord utskiftas innan byggnation sker, för att undvika att långvariga skadliga 
sättningar uppkommer för planerade byggnader och eventuella uppfyllningar. Torven 
ska även utskiftas under blivande vägar i området. 

För att tomter i anslutning till den utschaktade slänten i den centrala delen av plan-
området ska kunna bebyggas med tillfredsställande stabilitet ska slänten jämnas ut 
till en lutning om minst 1:3 och ett område om fem meter från släntkrön får heller 
ej belastas. Innan bygglov för bostäder i detta området medges ska därför slänten 
fl ackas ut, vilket regleras genom en administrativ planbestämmelse.

Berg och lösa block

Lösa block och bergskivor innanför tomter ska rensas bort innan byggnation 
påbörjas. Efter rensningen ska berggrunden besiktigas av bergsakkunnig varefter 
beslut om eventuella bergförstärkningar och restriktioner för sprängningsarbeten kan 
tas. I de områden där grundläggning på berg sker ska jordavtäckning utföras. 

I syfte att säkerställa att blocknedfall ej sker ned på den föreslagna gångvägen mellan 
förskolan och tomterna i den östra delen av planområdet föreslås en administrativ 
planbestämmelse som innebär att innan bygglov medges för gångvägen ska lösa 
block i branten rensas bort. Därefter ska slänten besiktigas av bergsakkunnig.

De lösa blocken i branten nedan de föreslagna fl erbostadshusen vid Skräddargårds-
höjd ska även tas bort innan byggnation påbörjas och området ska därefter besiktigas 
av bergsakkunnig.

En särskild bergteknisk undersökning ska utföras för den tomt som kan tillskapas 
norr om den befi ntliga villan innan byggnation påbörjas. Detta för att identifi era vilka 
åtgärder som krävs för att möjliggöra byggnation inom tomten.
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Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Den nya bebyggelsen inom planområdet ska anslutas till kommunens vatten- och 
avloppsnät och nya ledningar byggas ut inom planområdet. Områdets nya va-
ledningar kommer antingen att anslutas till det befi ntliga va-nätet i Erikstorp.

Två tryckstegringsstationer behöver anläggas för att försörja den nya bebyggelsen 
med vatten. Tryckstegringsstationerna föreslås förläggas i dalsänkan i södra 
delen av planområdet och i anslutning till matarvägen i den centrala delen av 
området. Placeringen säkerställs genom så kallade E-områden i plankartan. Även 
Skräddargårdshöjds tryckstegringsstation i sydvästra delen av planområdet säkerställs 
genom ett E-område.

Dagvatten

Den befi ntliga genomströmningen av vatten inom planområdet är stor. Föreslagen 
bebyggelse har därför förlagts till områden som inte bedöms störa den naturliga 
genomströmningen.

Inom planområdet bedöms det områdesvis inte som möjligt att infi ltrera dagvatten 
på tomtmark på grund av att den delvis branta terrängen kan medföra risk för 
eroderande mark och därmed ostabila geotekniska förhållanden. Dagvattnet från 
de berörda tomterna samt från vägområden föreslås istället avledas till kommunala 
dagvattenledningar som byggs ut i gatumark. Dagvattnet från ledningarna föreslås 
avledas mot dammen på Skräddargårdshöjd.

Delar av planområdet föreslås avvattnas till den centrala våtmarken. Våtmarken 
föreslås byggas till vattenspegel, som kan fördröja delar av dagvattnet innan det når 
dammen på Skräddargårdshöjd. Befi ntligt utlopp från dammen på Skräddargårdshöjd 

Våtmarksområde i centrala delen av planområdet som föreslås omvandlas till en vattenspegel.
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måste byggas om för att möjliggöra mottagande av dagvattnet och för att säkerställa 
att dammen nedströms Skräddargårdshöjd inte påverkas. Den åtgärd som föreslås 
är att normalvattenytan i dammen sänks cirka 0,7 meter och att utfl ödena byggs om. 
Det kan därmed bli nödvänligt att t.ex. placera större stenar i botten och slänter 
eller dylikt för att göra dammen blir mer estetiskt tilltalande när vattennivån sänks. 
För att säkerställa att tillrinningen till våtmarken inte skärs av vid en exploatering av 
planområdet har planbestämmelsen n

3 
införts vilken anger att ”området skall vara 

tillängligt för avvattning av angränsande naturområden”.

El och tele

Delar av de befi ntliga el- och teleledningarna som fi nns i vägen fram till fastigheten 
Erikstorp 1:200 kommer med planförslaget att behöva att fl yttas. Förslagsvis till den 
nya vägen. Två områden för transformatorstationer har avsatts i plankartan, ett i den 
södra delen och ett i den norra delen.

Värme

Fjärrvärme kan idag inte erbjudas i området. Ambitionen är att de planerade 
bostäderna ska utföras på ett energieffektivt sätt.

Radon

Bostadsbyggnader inom normalriskområde för radon ska normalt utföras med 
radonskyddande konstruktion eller motsvarande åtgärder vidtas så att högsta tillåtna 
radonhalt inte kommer att överskridas i byggnaden. Ansvaret för att bedöma den 
faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger 
den som ska bygga. Därav fi nns planbestämmelse som anger att ”ny bebyggelse, 
förutom komplementbyggnader, skall utföras med radonskyddande utförande, såvida 
inte särskild utredning påvisar att radon förekommer i ringa omfattning” .

MILJÖPÅVERKAN

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas enligt plan- och bygglagen 
(PBL) 5:18 och Miljöbalken (MB) 6:11-18 om genomförandet av en detaljplan kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. 

För att bedöma om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan genom-
fördes en behovsbedömning för föreslagna förändringar enligt planprogrammet för 
Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl ., Varpås (2009-03-24). De frågor som i 
behovsbedömningen bedömdes vara relevanta att utreda vidare för detta område var:

• dagvatten

• radon

• geoteknik

• anpassning av bebyggelse till terrängen 

• avgränsing av grönområden

Behovsbedömningen mynnade i ställningstagandet att en detaljplan för Varpås-
området inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. Det motiverade 
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ställningstagandet till bedömningen fi nns redovisat i planprogrammet. Behovs-
bedömningen var föremål för samråd med Länsstyrelsen under samma tid som 
planprogrammet. Länsstyrelsen delade enligt yttrande kommunens uppfattning om 
att ett plangenomförande inte innebär en betydande miljöpåverkan. Byggnads- och 
miljönämnden beslutade vidare 2009-05-19 § 63 att en detaljplan inte antas medföra 
betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning kommer således inte att 
upprättas. 

De frågor som uppkom i behovsbedömningen har studerats vidare i samband 
med framtagandet av detta planförslag, bland annat har en geoteknisk utredning 
och en dagvattenutredning tagits fram. För att möjliggöra en god anpassning av 
bebyggelsen till terrängen har laserskanning av området genomförts för att få hög 
nogrannhet för höjderna inom planområdet. Grönområden har även avgränsats och 
Planbestämmelser har även införts vilka reglerar att souterrängvåning ska anordnas 
när terrängen kräver.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Genomförandetid

Genomförandetiden för detaljplanen föreslås vara tio år.

Huvudmannaskap

Bollebygds kommun ska vara huvudman för allmän plats.

MEDVERKANDE

Planförslaget har utarbetats av Michaela Kleman, Maria Lejdebro och Åsa 
Edvardsson på Plan- och byggenheten, Samhällsbyggnadsavdelningen, Bollebygds 
kommun. 

Carolin Folkeson
Plan- och byggchef


