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Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att förtäta med bostäder och delvis med 
verksamheter. Ett befintlig lammelhus i två våningar med inredd vindsvåning och delvis 
inredd källarvåning och tre frilligande flerbostadshus i två våningsplan med inredda vindar 
förelsås ersättas med nya flerbostadshus. Ny bebyggelse föreslås i fyra byggnader uppdelade 
i varierade våningantal. Tre byggnader tillåts upp till fyra respektive en byggnad upp till fem 
våningsplan i de högsta delarna. Planområdet omfattar Kasematten 6, 7 (område 1), 8 och 15, 
som utgör ett stadsmässigt bostadskvarter centralt i Varberg. Här har de boende god tillgång 
till såväl centrum, service, kollektivtrafik och rekreationsområden. Parkeringsmöjligheter 
och tillgänglighet säkras med underjordiska parkeringshus med hiss. Antalet bostäder inom 

planområdet ökar från 39 till cirka 80.

Planbesked
4 kv. 2018

Samråd
2 kv. 2021

Granskning
X kv. 202X

Antagande
X kv. 202X

Laga kraft

Tidplan

Planprocessen
När kommunen har fattat beslut om att ta fram ett förslag till detaljplan, och startar en 
planprocess, väljer kommunen vilket förfarande förslaget ska handläggas med. Kommunen 
tar då hänsyn till ett antal kriterier som regleras i plan- och bygglagen. Denna detaljplan 
upprättas med standardförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 
Planhandlingarna har tagits fram i enlighet med Boverkets allmänna råd (BFS 2014:5).

Standardförfarande
Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med 
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för 
allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. När standardförfarande tillämpas ska byggnadsnämnden anta 
planen.

Planprocessen inleds oftast med ett planbesked. Ett positivt planbesked innebär att 
kommunen ställer sig positiv till detaljplanläggning. Först upprättas samrådshandlingar 
som skickas på samråd till berörda sakägare: grannar, myndigheter och organisationer. 
Berörda har under samrådet möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Efter 
samrådet sammanställs synpunkterna i en samrådsredogörelse. Planförslaget revideras sen 
utifrån synpunkterna och det bearbetade planförslaget ställs ut för granskning. Det finns då 
möjlighet att åter lämna synpunkter. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och bemöts i ett granskningsutlåtande som skickas till de som inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda. Om inga större ändringar görs efter granskningen antar kommunen planen. 
Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre 
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veckor efter att beslutet anslagits. Vid överklagande kan detaljplanen vinna laga kraft först 
efter att domstolen har fastställt kommunens beslut.
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Planhandlingar
• Planbeskrivning (denna handling), 2021-05-11

• Plankarta med bestämmelser, 2021-05-11

• Illustrationskarta, 2021-05-11

• Grundkarta

• Fastighetsförteckning

Övriga handlingar
• Undersökning, Varbergs kommun, 2021-01-24

• Trafikbullerutredning, WSP, 2021-02-04

• Trafikutredning, hamn- och gatuförvaltningen, 2020-12-11

• Dagvattenutredning, WSP, 2021-02-02

• Markteknisk undersökningsrapport geoteknik, WSP, 2021-01-22

• Miljöteknisk undersökning, WSP, 2021-01-19

• Solstudie, 2021-05-11
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Inledning
Plandata
Planområdet ligger central beläget i Varberg, cirka 750 meter söder om torget samt 1,5 
kilometer från den nya järnvägsstationen. 400 meter västerut tar havet vid. Planområdet 
är 4899 kvadratmeter och omfattar fastigheterna Kasematten 6, 7 (område 1), 8 och 15. 
Närområdet består av varierad bostadsbebyggelse i form av villor, radhus och friliggande 
flerbostadshus. Väster och norr om planområdet ligger ett antal störrre flerbostadshus i 
lameller. Inom planområdet finns idag tre friliggande flerbostadshus och ett större lamellhus 
med bostäder och en verksamhetslokal.

Ursprunglig ansökan
Ursprunglig ansökan för fastigheterna Kasematten 6 och 7 (omr. 1) avsåg möjligheten att 
förtäta med bostäder i nya flerbostadshus på fastigheterna. Byggnadsnämnden beslutade den 
13 december 2018, Bn § 384, om positivt planbesked för Kasematten 6 0ch 7 (omr. 1) samt 
att uppdra åt Stadsbyggnadskontoret att upprätta detaljplan för fastigheterna.

Byggnadsnämnden har 2020-03-26 § 83 beslutat tillstyrka planprövning och därmed 
beslutat att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra detaljplanläggning för 
Kasematten 15. 

Byggnadsnämnden har 2020-04-29 § 131 beslutat tillstyrka plan prövning och därmed 
beslutat att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra detaljplanläggning för 
Kasematten 8.  
 
De tre ansökningarna har samordnats i ett planarbete i syfte att uppnå en god helhets 

Skala 1:5 000 200 m

Observera att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och att gränserna i kartan inte är juridiskt gällande.

© Varbergs kommun
© Lantmäteriet

2021-04-29

Kartunderlag KommunGIS

Bild 1. Planområdets läge i centala Varberg

Skala 1:50 000 2 km

Observera att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och att gränserna i kartan inte är juridiskt gällande.

© Varbergs kommun
© Lantmäteriet

2021-04-29

Kartunderlag KommunGIS

Bild 2. Planområdets läge i kommunen
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Uppdrag
Byggnadsnämnden har den 13 december 2018, Bn § 384, beslutat att tillstyrka planprövning 
samt att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra detaljplaneläggning för aktuellt 
område.

Syfte
Syftet med detaljplanen är att fortsätta förtätning med fler bostäder och tillskapa möjligheter 
för verksmaheter i bottenplan i kvarteret Kasematten. Befintlig bebyggelse planeras ersättas 
och ny bebyggelse ska utvecklas med hänsyn till omgivningens fysiska miljö, särskilt avse-
ende karaktär och omfattning. 

Tidigare ställningstaganden
Riksintressen och förordnanden 
Hela stadsområdet väster om E6 omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 
kap. Miljöbalken. Bestämmelserna utgör inte ett hinder för utveckling av befintliga tätorter 
och det lokala näringslivet. 

Översiktsplan
Förslaget ligger i linje med Översiktsplan för Varbergs kommun antagen av kom-
munfullmäktige 2010. Översiktsplanen anger att kommunens största utbyggnad ska ske i sta-
den med en tät bebyggelse och ett effektivt utnyttjande av mark och teknis ka resurser. Vidare 
anges att all nybyggnation och ombyggnation ska ges ett estetisk tilltalande utförande, värde-
fulla kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer ska tas till vara och förstärkas. 

Bild 4. Utdrag ur program för angränsande 
fastigheter i väst

Bild 3. Utdrag ur gällande stadsplan, 
planområdet inom röd linje
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De aktuella fastigheterna omfattas även av Översiktsplan för Varbergs kommun - Fördjup-
ning för stadsområdet, från 2010. Den blandade bebyggelsen kring Varbergs stadskärna 
ska behållas och utvecklas genom komplettering och för nyelse. Riktlinjer för tillkommande 
bebyggelse är att den ska utgå från den aktuella platsens specifika kvaliteter och möjligheter. 
Bebyggelsegrupper ska lokaliseras så att det finns goda förutsättningar att utnyttja kollektiv-
trafik och cykel för att nå skola, service och arbetsplatser. Inslag av service är viktigt i bo-
stadsområde, vissa icke störande verksamheter bör prövas för att undvika renodlade bostads-
områden.

Detaljplan
Aktuellt planområde omfattas av ändring och tillägg i stadsplanen för del av Varbergs stad 
(laga kraft 1935). Planen medger bostäder och affärsändamål (B), samt byggrätt för öppet 
byggnadssätt (Ö) i upp till 2 våningar eller 7,5 meter.  

Program 
Angränsande i väst gäller detaljplan för del av Kasematten 7, som också försiggåtts av pro-
gram. Programmet omfattade till mycket liten del det aktuella planområdet för Kasematten 
6, 7 (omr. 1), 8, 15 och godkänndes 2011-11-01. Kvarteret Kasematten analyserades i sitt sam-
manhang genom att studera alternativ. Programmet satte riktlinjer för fortsatt bebyggelse 
både ifråga om bebyggelsestruktur och gestaltning. De riktlinjer som har koppling till aktuellt 
planområde belyser nedtrappning av bebyggelsens skala mot Ringvägen, att fasader delas 
upp visuellt och att indragna översta våningar bidrar till mindre påtaglig skalförskjutning.

 
MKB/Behovsbedömning/Undersökning
Kommunen har gjort en undersökning av betydande miljöpåverkan i enlighet med 5 kap 
11 a § plan- och bygglagen och 6 kap MB för det aktuella planförslaget. Kommunen har 
bedömt att genomförandet av planförslaget inte kommer att medföra någon betydande 
miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 
krävs därmed inte för det aktuella planförslaget. 

Social hållbarhet - SKA/BKA
Social hållbarhet i projektet kopplas till stor del till gestaltning och utformning av 
innergårdsmiljöer. Planområdet omges av väl utbyggd service och har tydliga kopplingar till 
infrastruktur samtidigt som det inte omfattar någon allmän platsmark. Innergårdsmiljön 
behöver därför tillgodose ett antal behov, ett centralt beläget kvarter har en innergård som 
används aktivt. Innergården ska ge möjlighet till lek, rörelse och även avkoppling.  

Enligt barnkonventionen (2018:1197) ska barnets rättigheter beaktas vid avvägningar och 
bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. Detta kan göras 
genom en så kallad barnkonsekvensanalys, där barnets bästa utreds och prövas. Planförslaget 
bedöms inte vara en fråga som berör eller påverkar barn i någon större skala, varför en sådan 
analys inte bedömts vara nödvändig.

 
Förtätningsstrategi
I Förtätningsstrategi för Varbergs tätort, antagen 2017-12-19, ligger det aktuella området 
inom det som beskrivs som zon 2. Förtätningsstrategin ställer upp ett antal riktlinjer för 
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förtätning. Riktlinjer som bedöms aktuella för planförslaget:

• Den blandade bebyggelsen ska utvecklas successivt genom omvandling, påbyggnad, och 
byggnation på ytor som idag inte nyttjas fullt effektivt.

• Tillkommande bebyggelse ska förhålla sig till den aktuella platsens specifika 
förutsättningar.

• Kommunen är positiv till en omvandling till kvartersstruktur med stadsmässig karaktär.

• Lämplig exploateringsgrad beror på den omgivande miljön och prövas i varje enskilt 
fall. Kommunen är i denna zon positiv till en omvandling som innebär en genomsnittlig 
förändring från 2-vånings- till 4-våningsbebyggelse för stadsområdet som helhet.

• För att projekt ska kunna motiveras ur ett kommunalekonomiskt och mervärdesskapande 
perspektiv ska detaljplaner omfatta ett större område, minst på kvartersnivå, för att nyttja 
resurser på bästa sätt. Detaljplanering för enstaka fastighet ska undvikas.

• Varje förtätningsprojekt ska ha en högre exploateringsgrad än tidigare.

• Kommunen är positiv till förtätningsprojekt på ineffektivt nyttjade ytor, såsom 
markparkering.

Bebyggelsestrategi
Planeringsprinciperna i bebyggelsestrategin stödjer en förtätning med bostäder invid 
befintlig bebyggelse i Varbergs stadområde. Planeringen kan även ha som princip att spara 
verksamhetslokaler i områden där stadsförnyelse pågår för att upppnå en mix av lokaler som 
passar olika ändamål.   

Hållbarhetsmål
Varbergs kommuns hållbarhetsmål för perioden 2017-2025 antogs av kommunfullmäktige
den år 2016. Den övergripande inriktningen är ”Varberg visar vägen”. Tillsammans blir
målbilder och fokusområden vägledande för hur Varbergs kommun ska arbeta med frågor
som rör ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling. Utvecklandet av målbilder och
fokusområden under de tre underliggande inriktningarna Livskraftiga ekosystem, Hållbar
resursanvändning och Välmående samhälle styr mot rätt riktning och möjliggör både
uppföljning och analys av kommunkoncernens hållbarhetsarbete. Hållbarhetsmålen anger

Bild 5. Karta över delområde 13, stadsbyggnadsprogrammet, med planområdet inom rött. 
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vart Varbergs kommun vill komma och pekar på vilka områden som måste prioriteras för att

vi ska lyckas.

Grönstrategi
Enligt grönstrategin Simma, lek och svärma, från år 2013, ska förtätning ske så att 
bebyggelsestrukturen kan bidra med att klara den ökade användningen av befintlig 
grönstruktur. Vid skada på befintliga natur- och rekreationsvärden bör de ersättas.

Stadsbyggnadsprogram
I Varbergs kommuns stadsbyggnadsprogram, som antogs i september år 2020, pekas

kvarteret Kasematten ut som ett området möjligt för förändring. Stadsbyggnadsprogrammet 
anger generella och specifika riktlinjer för ny bebyggelse inom delområde 13 där planområdet 
ingår. Gröna innergårdar bör behållas. och förtätningar i området ska ta hänsyn till ökat nytt-
jande av angränsande områdens grönytor. Förändringar som påverkar Södra vägen/Almers 
väg ska ta hänsyn till identitesskapande värden.  

Trafikstrategi
Trafikstrategin, antagen år 2015, pekar ut Varbergs kommuns inriktning vid arbete med
trafik- och stadsplanering. Strategin ska bidra till att uppnå ett effektivt, säkert och hållbart
trafiksystem. Den ska utgöra underlag och vara till hjälp i det vardagliga arbetet med att

skapa och planera Varbergs kommande trafiksystem. Strategin har ett horisontår på 2030. 

Utbyggnadsplan för bostäder
Varbergs kommuns utbyggnadsplan för bostäder, antagen år 2019, beskriver kommunens
planerade utbyggnad av bostäder framöver. Kommunen räknar med att växa med ca 18 000
invånare fram till år 2030. Befolkningsökningen kräver en högre utbyggnadstakt av bostäder
än vad kommunen tidigare haft. Detta medför i sin tur ökat behov av infrastruktur och
service såsom vatten och avlopp, skolor och gång- och cykelvägar. Kommunen bedömer att
det kommer att behöva byggas cirka 8500 nya bostäder under denna tidsperiod (exklusive
det uppdämda behovet). Detta skulle kunna uppnås genom att gemensamt styra mot att
färdigställa ett fåtal attraktiva större utbyggnadsområden som genererar en stor variation av
bostadstyper. 
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Planeringsförutsättningar
Karta över planområdet

Mark och vegetation
Planområdet ligger centralt i Varberg och utgörs av fyra fastigheter i privat ägo. I nuläget 
ligger ett frilligande flerbostadshus med tillhörande friytor fastigheterna Kasematten 6, 7 
(omr 1) och 15. På Kasematten 8 finns ett större lamellhus med bostäder. Västra delen av 
fastigheterna 6 och 7 (omr. 1) består av friytor, mestadels anlagda gräsytor med ett fåtal 
medelstora träd av olika ålder och art. Friytorna på Kasematten 8 och 15 utgörs till största 
del av asfalt och marksten. Planområdets grönytefaktor skiljer sig mellan fastigheterna, som 
högst är grönytefaktorn på Kasematten 6 och 7 (omr. 1) (0,65) och lägst på Kasematten 8 och 
15 (0,16). Planområdet sluttar lätt från söder mot norr och marknivåerna inom planområ-
det ligger mellan +11,7 och +16 i höjdsystemet RH 2000, där de lägsta partierna ligger mitt i 
kvarteret.

 
Naturvärden
Planområdet består av en bebyggd innerstadsmiljö där naturvärdena uteslutande utgörs 
av innergårdsmiljöernas grönska. Innergårdarnas naturvärden består av gräsbevuxna ytor 
och mindre rabattplanteringar. Växtligheten på gårdarna utgörs av ett mindre antal vuxna 
lövträd och ett fåtal barrträd, samt mindre buskage.    

Rekreation och lek
Innergårdarna inom planområdet är öppna mot flera angränsande fastigheters innergårdar 

Bild 6. Den här bilden visar....

Stormgatan

Ringvägen

Lindesbergsvägen

Krabbes väg

RosenfredsgatanSödra delområdet

Norra delområdet
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och rekreationsmöjilgheter flyter samman något. De öppna friytorna är sparsamt inredda 
och det finns ingen lekplats i kvarteret. En grillplats är anordnad på en av fastigheterna och 
det finns ytor för avslappning. Planområdets närmaste större grönyta är området som kallas 
kurtinen, som ligger cirka 200 meter promenadväg från planområdet. Cirka 400 meter 
promenadväg bort ligger Varbergs kustpromenad och 600 meter bort nås Påsbergsskogens 
rekreations- och motionsområde.

Geotekniska förhållanden
En markteknisk undersökningsrapport har utförts av WSP (2021-01-22) i syfte att underska 
geotekniska förutsättningar. Undesökningen visar på att den översta jorden i området 
under befintlig asfalt och bärlager består av 
fyllningsjord av främst grus och sand, med 
inslag av sten, mulljord och silt. Fyllningens 
mäktighet varierar mellan 0,5–1,5 meter.

Fyllningen följs av naturlig jord av sitlig sand 
mäktighet runt 1 meter. Därefter förekommer 
siltig sandmorän ned till berg. I sandmoränen 
förekommer mindre skikt av lera. Mäktigheten 
på sandmoränen varierar mellan ca 1–2 meter. 
Berggrund har nåtts 3,2–5,3 meter under 
befintlig markyta och på nivåer mellan +8,4 och 
+10,9 i höjdsystem RH 2000. 
 
Byggnader bedöms kunna plattgrundläggas med 
följande förutsättningar och villkor:

• Grundläggning kan ske på naturlig jord av 
sandmorän med en avjämning av kross-
material alternativt på packad fyllning på 
utsprängt berg. 

• Grundläggning för exploatering på Kasemat-
ten 15 kommer kräva bergschakt i mindre 
skala. 

• Grundläggning för exploatering på Kasematten 6, 7 (omr. 1) och 8 bedöms kunna ske 
utan bergschakt. Viss risk för bergschakt föreligger dock.    

• Vid schaktning ner till 2-3 meter under befintlig marknivå kan stabiliteten behöva utre-
das.  

• Under tiden för grundläggningsarbeten kommer troligtvis en grundvattensänkning att 
krävas. För att undvika omgivningspåverkan kan en tät spont anläggas. 

 
Strandskydd
Planområdet omfattas inte av strandskydd.

 
Markradon

Bild 7. Borrpunkter för geoteknisk 
undersökning inom planområdet (röd linje)
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Planområdet är beläget på normalradonmark enligt den översiktliga kommuntäckande 
kartläggningen av markradonförhållanden som utfördes av VIAK AB år 1988. Av WSP 
uppmätta markradonhalter i november 2020 varierar mellan 46,9 till 86,5 Bq/kg, vilket 
motsvarar nivåer för normalradon-högradonmark. 

Markföroreningar
Länsstyrelsen har 2005 utfört en inventering av fastigheten Kasematten 8, med syfte att 
undersöka potentiella föroreningar från en sedan länge nedlagd kemtvätt som påstods 
ha inrymmts på fastigheten. Inga allvarliga föroreningsnivåer återfanns. Det har sedan 
framkommit att tvätteriet inte legat inom planområdet, utan angränsat på fastigheten Rosen 
28. En översiktlig miljöteknisk undersökning har genomförts (WSP 2021-01-19) i syfte att 
skaffa sig en översikt av eventuella behov av ytterligare provtagningar  markföroreningar 
inom planområdet samt ge underlag för bedömning av eventuella ytterlligare undersökningar 
eller saneringsåtgärder. Sammanfattningsvis visar undersökningsresultaten på att det 
inte finns någon allvarlig förorening inom aktuellt område. Med hänvisning till att det 
ska ha funnits en kemtvätt i närområdet provtogs och analyserades grundvatten med 
avseende på klorerade alifater. Inga halter klorerade alifater har påvisats i grundvattnet. 
Resultaten på jord visar dock på att det finns halter som inte medger fri användning av 
eventuella schaktmassor (halter >MRR). Resultaten kan användas som underlag för fortsatt 
planering av masshantering under byggskedet samt möjliggöra för bedömning av behov 
av saneringsåtgärder. Eventuell mottagare kan dock kräva ytterligare analyser på nivåer 
där resultat saknas eller på parametrar som har ej beaktats i föreliggande undersökning. 
Ytterligare undersökningar eller saneringsåtgärder har inte bedömts krävas. 

Fornlämningar och kulturhistoria
Inga fornlämningar finns redovisade inom planområdet.

Befintlig bebyggelse
I planområdets norra delområde, inom fastigheten Kasematten 15, ligger ett friliggande 
flerbostadshus i två våningar samt inredd vindsvåning. Byggnaden är uppförd 1934 och om-
byggd i omgångar. Ett karaktäristiskt halvmåneformat fönsterparti finns kvar från original-
huset. Befintlig bebyggelse inom Ksematten 6 och 7 (omr. 1) består av två friliggande flerbo-
stadshus i två våningar med inredda vindsvåningar. Det finns enstaka komplementbyggnader 
på respektive fastighets tillhörande tomtmark. Murar ringar in båda fastigheterna. Byggna-
derna är uppförda under 1930-talet och har renoverats utvändigt i omgångar. Ingen av bygg-

Bild 9. Ursprunglig ritning Kasematten 15Bild 8. Bygggnad på Kasematten 15
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naderna är utpekad i bebyggelseinventering och är inte av något intresse från kulturhistorisk 
synpunkt. I det södra delområdet är bebyggelsen på Kasematten 8 den mest omfattande, här 
ligger ett lamellhus parallellt med Lindesberggatan i två våningar med inredd vind och delvis 
inredd källarvåning. Byggnaden innehåller bostäder samt en verksamhetslokal. Huset har 
brun tegelfasad och källarvåning i vit puts. På fastigheten finns även en komplementbyggnad. 

Bostadshusen inom planområdet har sammanalagt 39 lägenheter. De har separata uteplatser 
som avgränsas i olika hög utsträckning och som uppfattas som privata och semiprivata ytor. 
Samtliga har markparkeringar för boende. På Stormgatan finns möjlighet till gatuparkering.  
 
Bebyggelsen i närområdet är av varierande ålder och skala samt funktion. Angränsnande i 
norr om planområdets norra delområde ligger ett friliggande flerbostadshus i 3 våningar. På 
östra sidan av Stormgatan finns ett antal friliggande villor i varierande höjd och gestaltning, 1 
till 2,5. Ålder samt gestaltning varierar från hus till hus. Söderut på Stormgatan finns ett mer 
sentida område med radhus i 2 våningar med gemensamma ytor på innergårdarna.  
Det mer sentida området ligger i direkt anslutning väster om planområdet inom samma kvar-
ter och består av bostadshus i fem till sex våningar. Detaljplanen för den här delen av kvar-
teret, del av Kasematten 7, vann laga kraft 2013 och tidigare lamellhus i 3 våningar ersattes. 
Gatorna Stormgatan och Lindesbergsgatan liksom hela kvarteret Kasematten präglas sam-
manfattningsvis av en brokighet. Gemensamt för gaturummen är förgårdsmarken som skän-
ker grönska och lugn till gaturummet. Bebyggelsen präglas av möten mellan gammalt och 
nytt, småskaligt och storskaligt samt varierade materialval och färgsättningar. Gemensamt 

Bild 11. Byggnaden på Kasematten 6. Bild 12. Byggnaden på Kasematten 7 (omr. 1)

Bild 10. Byggnaderna på Kasematten 6 till vänster, och 7 (omr. 1) till höger, sedda från väst.
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för all bebyggelse utom enstaka undantag längs Stormgatan är att byggnaderna är placerade 
med långsidorna mot Stormgatan samt att sadeltaken har takfall ned mot gatan. I korsningen 
med Lindesbergsvägen möts flera bebyggelsestrukturer och byggnaderna har tydligt indivi-
duell gestaltning.  

Strax öster om planområdet ligger Rosenfredsgatan som agerar infartsväg till centrala 
Varberg. Rosenfredsgatan med tillhörande bebyggelse är utpekat i det kommunala 
dokumentet ”Stadens karaktärer”. Med sin organiskt framväxta och slingrande sträckning ger 
den närområdet sin särpräglade karaktär. Gatan kantas av villor från 1800- och tidigt 1900-
tal, som tar sig allt pampigare uttryck ju närmare stadskärnan de ligger. Här ligger också 
Drottning Blankas plats, en park av mindre storlek som består av anlagd gräsyta, buskage och 
träd samt blomsterplanteringar. Invid Rosenfredsgatan ligger planområdena Mästaren 10 
respektive Bålverket 6 m.fl. som medger bostäder och verksamheter i 7 respektive 5 våningar. 

Service
Offentlig service
Två förskolor finns inom 400 meter från planområdet och två grundskolor inom 500 meter. 
Gymnasieskolor i Varberg kan nås med kollektivtrafik.   

 
Kommersiell service
Planområdet ligger cirka 750 kilometer från centrala Varberg där ett stort utbud av handel 
och service finns. Varbergs nya järnvägsstation ligger cirka 1,5 kilometer från planområdet.

Trafik
Gång- och cykel
I dagsläget finns det ingen cykelväg direkt i anslutning till planområdet. Cykelväg finns längs 
Ringvägen, norr om planområdet, och längs Södra vägen, ca 100 meter öster om planområ-
det. Längs Stormgatan finns trottoarer på båda sidor om körbanan, varav den östra är bred 
nog att framföra barnvagn och cykel på. I trafikutredningen framgår att resor med cykel  från 
planområdet är mycket konkurrenskraftiga med bil.

Bild 14. Byggnaden på Kasematten 8Bild 13. Gaturummet Stormgatan mot syd
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Kollektivtrafik
Planområdet har fyra stycken busshållplatser inom gångavstånd där busstrafik trafikerar. 
Med utgångspunkt i mitten av planområdet är det cirka 270 meters gångavstånd till hållplats 
Drottning Blankas väg som trafikeras av linje 11 samt några av de linjer som har Ringhals 
som målpunkt. Med utgångspunkt i mitten av planområdet är det cirka 290 meters gångav-
stånd till hållplats Rosenfred som trafikeras av linje med kvartsturer i högtrafik samt några 
av de linjer som har Ringhals som målpunkt.  I tabellen nedan jämförs restiden för olika 
trafikslag mellan området och viktiga målpunkter, som skola, livsmedelsaffär, sjukhuset och 
Varbergs station. 

Biltrafik
Kasematten 6, 7 (omr 1) och 15 angörs via Stormgatan, som sträcker sig i syd-nordlig rikt-
ning. Kasematten 8 angörs via Lindesbergsgatan, som sträcker sig i öst-västlig riktning. 
Stormgatans karaktäreiseras som en lokalgata och gaturummet skapar en trafiikmiljö där 
fordon får färdas i låga hastigheter. Trafikmiljön domineras av gatuparkeringar för motorfor-
don. Stormgatans västra trottoar, som passerar längs planområdet är relativt smal. Ett antal 
små och skymda infarter till parkeringar på enskilda fastigheter längs gatan bidrar till gatans 
karaktär. På Lindesbergsgatan ryms gatuparkeringar enbart på norra sidan. Stormgatan leder 
i norr ut på Ringvägen och övergår i söder till Meyers väg. Ringvägen och Rosenfredsgatan 
är utpekade i kommunens översiktplan, fördjupning för stadsområdet, som huvudgator och 
del av stadens huvudvägnät. Rosenfredsgatan är söder om korsningen med Ringvägen utpe-
kad som genomfart eller större infart. Planförslaget bedöms inte skapa kapacitetsproblem på 
vägnätet och planområdets centrala läge ger även goda möjligheter för att undvika att boende 
blir bilberoende. 

 
Parkering

Parkering sker idag på fastigheter. Det finns även möjlighet till besöksparkering på 
Stormgatan. 

Teknisk försörjning
Vatten, spill- och dagvatten
Fastigheterna ingår i VIVAB:s verksamhetsområde. Kasematten 6, 7 (omr. 1) och 15 
ansluts på befintliga VA-serviser som är kopplade till VA-ledningar i Stormgatan. 
Kasematten 8 använder befintliga vatten- och spillvattenserviser mot Stormgatan, medan 
dagvattenanslutningen föreslås kopplas med ny dagvattenservis på dagvattenledning i 
Lindesbergsgatan.

Energiförsörjning
Eldistributör i områdets är Varberg Energi.

Bredband
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Fibernätet i områdets ägs av Varberg Energi.

Fjärrvärme
Fjärrvärmenätet i områdets ägs av Varberg Energi.

Avfallshantering
VIVAB ansvarar för hämtning av hushållsavfall i området. Närmsta återvinningscentral finns 
vid Holmagärde i Varberg, ca. 4,5 km från planområdet. Närmsta återvinningsstation finns 
vid Danska Vägen, ca. 400 meter gångväg från planområdet. 

Störningar
Trafikbuller
De gällande riktvärdena anger följande avseende buller från spårtrafik och vägar: 
Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 
bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid 
en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.  För en bostad om högst 
35 kvadratmeter gäller istället att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnadens fasad. Om 60 dBA ekvivalent ljudnivå över ändå överskrids bör minst 
hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå 
inte överskrids vid fasaden och minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida 
där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.  Om 
ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids för uteplats, bör nivån dock inte 
överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 
och 22.00.

En bullerutredning har utförts (WSP, 2021-02-04) och har visat att Samtliga 
beräkningspunkter vid alla husfasader klarar riktvärdena i båda utredningsscenarierna 
enligt Trafikbullerförordningen. En del av de planerade balkongerna riskerar att inte klara 
av riktvärdena avseende maximal ljudnivå för uteplats. Som komplement till dessa ska en0 
gemensam uteplats därför anordnas vid en lämplig ljuddämpad sida för bebyggelse inom 
fastigheterna Kasematten 6, 7 (omr. 1) och 15. Detaljplanen möjliggör ett antal placeringar. 

Sociala perspektiv 
Sociala aspekter 
Planområdet utgörs idag av både bostadsrätter och hyresrätter samt en lokal som hyrs ut 
till verksamheter. Mötesplatserna inom planområdet utgörs till största del av innergårdsy-
torna och förgårdsmarken mot Stormgatan och mot Lindesbergsvägen. En korsning utgör en 
naturlig mötespunkt och vid korsningen Stormgatan/Lindesbergsvägen finns dessutom flera 
fastigheters förgårdsmark med möjligheter för avkoppling. Den blandade bebyggelsen bidrar 
med en variation av boende inom och angränsande till planområdet, här finns större villor 
och radhus som uppskattas av barnfamiljer, mindre lägenheter i större flerfamiljshus och 
även äldre bebyggelse. Det är sammanfattningsvis en mötesplats för flera olika demografier. 
Generell bidrar planområdets centrala läge med en attraktionskraft och Stormgatan anslu-
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ter i norr till ett populärt gång- och cykelstråk längs Ringvägen som leder ned mot Varbergs 
kustpromenad. Under högsäsong kan boende inom planområdet därför uppleva större behov 
av privata ytor, något som syns inte minst på de många murar och staket som avskiljer fast-
igheterna från gaturum och insyn. Inom planområdet finns flera semiprivata och en privat 
innergård som bidrar mer trygghet för boende.     

Barnperspektiv  
Området bedöms fungeraa väl ur ett barnperspektiv. Ett rikligt utbud av 
rekreationsmöjligheter finns lokalt på innergårdarna. Lekytor och naturmark finns i direkt 
anslutning via gångvägar där få gator behöver korsas. En mindre lekplats finns på en enskild 
fastighet i angränsande kvarter. Närmaste kommunala lekplats ligger på cirka 500 meter 
promenadväg och kräver att man korsar ett antal större gator. Mindre enskilda lekplatser 
finns närmare i lokalområdet. Avstånd till skola och förskola är korta och hit finns trafiksäkra 
gång- och cykelvägar hela vägen från planområdet. Bullernivåerna inom planområdet är 
relativt sett låga, vilket redovisas under rubriken Störningar - trafikbuller. 
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Planförslag

Bebyggelse
Planförslaget innebär en förtätning av bostäder i kvarteret Kasematten. I det norra delom-
rådet möjliggörs en byggnad med bostadsändamål och i det södra delområdet möjliggörs tre 
separata byggnader med bostadsändamål. Förslaget möjliggör parkering i källarplan med 
in- och utfart från Stormgatan för Kasematten 6, 7 (omr 1) och 15 samt från Lindesbergs-

Bild 15. Planförslaget sett från korsningen Lindesbergsvägen/Stormgatan

Bild 16. Vy från gatunivå Lindsebergsv./ Bild 17. Vy från söder längs Stormg. 
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gatan för Kasematten 8. Samtliga byggrätter 
möjliggör 2 våningsplan med inredd vind mot 
Stormgatan respektive fyra våningsplan in mot 
kvarterets mitt. Inom Kasematten 8 möjliggörs 
även ett fullt tredje plan mot Stormgatan och 
fem våningsplan längs Lindesbergsvögen. Bygg-
nadernas storlek regleras bl.a. genom angiven 
högsta tillåten byggnadsarea samt högsta tillåtna 
nockhöjd, mer om bestämmelsernas syfte under 
rubriken Planbestämmelser. Placeringen av bo-
stadsbebyggelsen säkerställer förgårdsmark mot 
Stormgatan. 
 
Förslagen bebyggelse utgör en upplevd gräns 
mellan lägre villabebyggelse i söder och öster 
samt högre och tätare bebyggelse väster och till 
viss del norr om planområdet. Förslaget plan-
reglering fokuserar därför på en uppdelning av 
bebyggelsens höjd, för att tillmötesgå den lägre 
omgivande bebyggelsen. Inåt gården och i mötet 
med den högre och tätare bebyggelsen, föreslås 
högre höjder för planförslagets bebyggelse. För 
den lägre delen av kvarterets nya bebyggelse fö-
reslås höjder som möjliggör maximalt 3 våning-
ar. För kvarterets högre nya bebyggelse föreslås 
höjder som möjliggör maximalt 5 våningar. 
 
Planförslaget rymmer cirka 80 bostäder i stor-
leksordningen 1 till 3 rum. Underjordiska par-
keringsgarage föreslås kunna rymma cirka 61 
p-platser. 
 
Höjdskillnader från omkringliggande befintlig marknivå som delvis uppstår runt infart och 
parkeringsgarage föreslås tas upp i trappor med planteringar eller med sittplatser och med 
möjlighet att planteras. Eventuella synliga stödmurar föreslås utföras i natursten.  Mer om 
innergårdens gestaltning finns under rubrikerna Grönstruktur - Grönytor/Innergårdsmiljö. 

Gestaltning
Planförslagets byggrätter föreslås utformats som en fusion av de två kvartersstrukturer som 
befintlig bebyggelse inom planområdet utgör. Likt befintlig bebyggelse inom fastigheterna 
Kasematten 6, 7 (omr. 1) respektive 15 placeras föreslagna byggrätter med en långsida mot 
Stormgatan. I likhet med planläggning i lokalområdet bör gestaltning regleras i samband 
med planering. Det centrala läget i Varbergs tätort och det höga exploateringstrycket i 
området ger särskilda förutsättningar för planerad bebyggelse inom kvarteret Kasematten. 
Följande gestaltningsprinciper föreslås:  

Bild x. Vy i höjd med Almers väg hpl.

Bild 18. Illustrationskarta över planområdet
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Byggnaderna:
• Varierade gestaltningsuttryck ska fortsättningsvis ge karaktär åt gaturummen runt 

planområdet. Byggrätterna regleras därför så att fasader utformas med varierade 
fasadmaterial eller färgval.

• Gaturummet längs Stormgatan tydliggörs och utvecklas med hänsyn till omgivningen. 
Delar av byggrätterna närmast Stormgatan ska utformas med sadeltak med takfall mot 
Stormgatan.

• In mot kvarterets mitt och gårdmiljö tillåts högre skala än mot gaturummet Stormgatan. 
De inre delarna av byggrätterna kan gestaltas mer individuellt eller liknande som delar av 
byggrätter utåt gata. 

• Balkonger tillåts kraga ut över prickmark eller korsmark enbart där öppning från gata 
mellan byggnader är över 8 meter. 

• Takkupor tillåts till maximalt en tredjedel av respektive fasads längd.

Ett viktigt riksintresse för kulturmiljö är Varbergs fästning - från planområdet syns den 
inte, men däremot från södra vägens infart till Varbergs stadskärna. Den karaktäristiskta 

Bild 19. Visualisering sedd från norra delområdet, närmaste fastighet Kasematten 15. 
Fredblads arkitekter. 

Bild 20. Sektion längs planområder, sedd från väst genom kvarteret. Vita byggnader är 
befintliga, visualiserade byggnader ingår i planområdet. Fredblads arkitekter.

Utredning detaljplan Kasematten | 2021-04-29
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siluetten utgör ett landmärke för lokalområdet runt planområdet och det ska säkerställas att 
den fortsätter vara det. Planförslaget har utformats för att säkerställa att fästningssiluetten 
inte skyms från viktga blickfång. Skalan och placeringen på bebyggelsen har begränsats 
och reglerats för att uppnå det här syftet. En analys av siktlinjen redovisas under rubriken 
Konsekvenser - kulturmiljö.

Grönstruktur
Kvarterts grönstruktur ligger helt inom kvartersmark och utgörs till största del av planterbara 
bjälklag. Friytan i det södra delområdet föreslås även 
fortsättningsvis användas som grönyta.  De vuxna träd 
som finns här idag ligger inom prickmark och möjlighet 
att bevara dem kan finnas. I syfte att behålla en naturligt 
grön lunga i kvarteret bör träden annars ersättas. 
Planförslaget möjliggör att kvarteret Kasematten behåller 
en grönytefaktor över 0,6.  
Framtagen dagvattenutredning föreslår att 
växtbäddar anläggs längs Stormgatan i syfte att öka 
omhändertagandet av dagvatten inom planområdet.  
Det centrala läget i Varbergs tätort och det höga 
exploateringstrycket i området ställer krav på att reglera 
utnyttjandet av innergårdsmiljön inom planområdet. 
Följande gestaltningsprinciper föreslås därför: 

Grönytor/Innergårdsmiljö
• Takytor ovan parkeringsgarage ska underbyggas med 

planterbart bjälklag. Grönytor här ska gestaltas så 
att funktionella ytor för rekreation och avslappning 
tillskapas.

• Anlagda höjdskillnader i innergårdsmiljön ska 
utformas med hänsyn till att bidra med en funktion, 
exempelvis som grön friyta eller en inbjudande 
sittyta. Betongelement bör bekläs med natursten eller 
vertikala planteringar.

• Planteringar ska anordnas på varje fastighet i syfte 
att stärka ekosystemtjänsterna som växtligheten i 
kvarteret bidrar till.

Bild 22. Exempel på stenmurar 
med plantering i terrass.  
Bildkälla: www.nextluxury.com 

Bild 23. Exempel på vertikal 
plantering. 
Bildkälla: www.gliwice.naszemiasto.pl

Bild 21. Sektion genom planområdet, sedd från nord genom kvarteret. Vita byggnader är 
befintliga, visualiserade byggnader ingår i planområdet. Fredblads arkitekter.
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• Befintliga vuxna träd ska så långt som möjligt sparas. Kan de ej sparas ska de ersättas 
med nya träd. 

Förlorade ekologiska värden kan kompenseras 
genom tillskapande av nya ekosystemtjänster, 
såsom planteringslådor, gröna tak med mer. Där 
det underjordiska parkeringshuset anläggs ska det 
utföras med planterbart bjälklag så att även dess takyta 
kan förbli en grönyta i gårdsmiljön. Största yta för 
komplementbyggnader begränsas i syfte att utnyttja 
gårdsmiljön för grönstruktur. 

Service

Trafik
Biltrafik
Nya nedfarter till underjordiska parkeringsgarage för 
biltrafik anläggs från Stormgatan och Lindesbergsgatan. 
Nedfarterna anläggs där befintliga infarter till fastigheter 
finns i syfte att påverka trafikmiljön minimalt. Angöring 
till fastigheterna sker via separata tillfartsytor och 
redovisas i illustrationskarta. 

Parkering
Parkeringsgarage föreslås anläggas under befintlig 
markyta och ytan som möjliggörs i planförslaget är 
tillräcklig för att klara befintlig parkeringsnorm gällande 
bil- och cykelparkering. Tillåten höjd på övre kant av 
källargaragets takbjälklag varierar inom planområdet. 
Höjden regleras även i plankarta att möjliggöra en 
funktionell innergårdsmiljö ovan takytan. Bjälklaget ska 
anordnas så att det är planterbart i syfte att möjliggöra en 
grön innergårdsmiljö. Avståndet från parkeringsgaraget 
västra kant till angränsande fastigheter har anpassats för 
att möjliggöra de redovisade gestaltningsprinciperna för 
innergårdsmiljön. 

Teknisk försörjning
Vatten, spill- och dagvatten
De befintliga förbindelsepunkterna i Stormgatan och Lin-
desbergsvägen föreslås användas för framtida exploate-
ring i planområdet. En dagvattenutredning är genomförd 
för planområdet (WSP, 2021-02-02). Befintligt tryck och 
flöde bedöms vara tillräckligt för den tilltänkta exploate-
ringen.  
 
Dagvatten som genereras inom planområdet avleds till 
Kattegatt via dagvattenledningar. Vattenförekomsten har 
måttlig ekologisk status och det är därför viktigt att föro-
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Bild 25. Illustrationskartor som 
visar källargaragets utbredning 
och föreslagen parkeringslösning. 
Överst: Kasematten 15 
Mellerst: Kasematten 6 och 7 
(omr. 1)  
Underst: Kasematten 8 
Bildkällor: Fredblads arkitekter
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reningsbelastningen från planområdet inte ökar i en sådan utsträckning efter exploatering 
att den kan påverka Kattegatt negativt eller minska möjligheten att uppnå god ekologisk och 
kemisk status.  
 
Föreslagen exploatering medför att andelen hårdgjorda ytor i form av tak, stensatta ytor och 
asfalt ökar, vilket innebär att det dagvattenflöde som genereras i planområdet kommer att 
öka. För dagvatten har en förutsättning för detaljplanens genomförande därför satts till att 
halva det dimensionerande flödet vid ett 10-årsregn hanteras lokalt så att flödet reduceras 
till 50% till VIVAB:s ledningar. Föreslagen lösning innebär att hela planområdet avvatnas till 
fördröjningsmagasin i form av rörmagasin som placeras inom planområdet. Rörmagasinen 
dimensioneras efter erforderlig fördröjningsvolym. Avvattning av garagetak som sträcker sig 
utanför bostadsbyggnaders takyta och ligger under marknivån avvattnas via dräneringsled-
ningar eller dräneringsmattor. På alla fastigheter föreslås regnbäddar längs med gatan och 
på några fastigheter även mot grannfastigheten. Syftet med regnbäddar är att fördröja en del 
av flödena, delvis rena dagvatten och användas som bräddning och översvämningsytor vid 
extrem nederbörd,

Beräkningar av framtida föroreningshalter har gjorts för det område som har störst andel 
bebyggd yta, dvs. Kasematten 8. Det bedöms att den bebyggda ytan ger den största mängden 
föroreningar. Det har därför antagits att halter och mängder från övriga ytor (Kasematten 6, 
7 och 15) är lägre än de som erhållits från beräkningarna. Det kan konstateras att de beräk-
nade halterna med god marginal är lägre än VIVAB:s riktvärden i anslutningspunkten till 
dagvattennätet. Recipienten bedöms i detta fall vara havet.

Brandvatten 
Brandposten i anslutning till planområdet ska klara kraven om erforderligt flöde, avstånd 
mellan brandposter och vattentryck enligt VAV P83 vid ett genomförande av planförslaget. 
Förutsättningarna är goda för att kraven klaras utan åtgärder eftersom ledningsdimensioner 
och avstånd mellan brandposter är goda.

Avfallshantering
Fastighetsägare ansvarar för hantering av hushållsavfall. Regler om avfallshantering finns 
främst i miljöbalkens 15 kapitel och avfallsförordning (2011:927). Möjligheter att inrätta 
avfallsrum för sortering etc. i huvudbyggnad, alternativt friliggande komplementbyggnad ges 
genom detaljplanen. 

Störningar
Trafikbuller
Samtliga beräkningspunkter vid alla husfasader klarar riktvärdena i båda 
utredningsscenarierna enligt Trafikbullerförordningen. En del fasadlägen där balkonger 
tillåts riskerar att inte klara av riktvärdena avseende maximal ljudnivå för uteplats. En 
gemensam uteplats måste därför anordnas för berörda hus vid en lämplig ljuddämpad 
sida som ett komplement till dessa. Samtliga byggrätter och förslag på exploatering 
inom planområdet har utformats i syfte att tillskapa tystare och ljuddämpande sidor mot 
innergårdsmiljön i kvarteret Kasematten. Byggrätterna ges en utformning som tillåter 
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släpp mot Stormgatan och Lindesbergsvägen samtidigt som bebyggelsen ramar in den 
gemensamma innergårdsmiljön. Innergårdsmiljön delas upp mellan fastigheterna och 
kommer delvis upplevas privat och delvis semiprivat. Här möjliggörs tillskapande av tysta 
och gemensamma uteplatser. 

Markföroreningar
En översiktlig markföroreningsundersökning har utförts inom planområdet. En 
sammanfattning redovisas under rubriken Planeringsförutsättningar - geotekniska 
förhållanden. Provtagningen har även syftat till att ge underlag för bedömning av eventuella 
behov av ytterligare undersökningar eller saneringsåtgärder. Resultaten på jord visar på att 
det finns halter som inte medger fri användning av eventuella massor.
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BOSTÄDER
Inom bostad ryms olika typer av byggnader både en- och 
tvåbostadshus och flerbostadshus. I användningen ingår 
bostadskomplement av olika slag. Bostadskomplement är 
sådant som kan ligga inom eller i anslutning till bostaden. Det 
kan till exempel vara garage, parkering, tvättstuga, gäststuga 
eller gästlägenhet, lekplats och miljöhus för flerbostadshus. 
Även förskola i begränsad omfattning som är inrymd i ett 
flerbostadshus kan betraktas som bostadskomplement.

CENTRUM
Inom användningen centrum inryms en kombination av olika 
verksamheter som handel, service, samlingslokaler och andra 
verksamheter som bör ligga centralt eller vara lätta att nå.
Bestämmelsen syftar till att öka planens flexibiltet och 
möjligheter över tid i ett central läge i staden där önskemål om 
innehåll snabbt kan förändras utifrån förändrade behov. 

KONTOR
Inom användningen kontor inryms en variation av 
verksamheter som kontor, tjänsteverksamheter och andra 
liknande verksamheter som har liten eller ingen varuhantering 
och inte medför störning av betydelse för omgivningen
Bestämmelen syftar till att öka flexibilitet och möjligheter över 
tid i ett centralt läge i staden där önskemål om innehåll snabbt 
kan förändras utifrån förändrade behov.

Planbestämmelser
Användning av mark och matten

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

B

C

Kvartersmark

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

Största byggnadsarea är XX m² 
Den största sammanlagda bygnnadsaren inom egenskapsom-
rådet är XX m². Bestämmelsernas syfte är att reglera maximal 
skala och storlek på byggnad inom byggrätt. Bestämmelsen 
säkerställer att exploateringesgraden anpassas till omgivande 
bebyggelse. 

e1-6

K

Bebyggandets omfattning
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Största sammanlagda byggnadsarea för 
komplementbyggnader är X kvardatmeter. Högsta nockhöjd 
för komplementbyggnader är 3 meter. Garage i källarplan 
får anordnas upp till en högsta höjd på ovansida av 
takbjälklag till +XX,X meter över angivet nollplan. 
 
Syftet med bestämmelserna är att reglera omfattningen 
av bebyggelsen som påverkar innergårdsmiljön 
inom planområdet. Högsta nivå på övre kant av 
parkeringsgaragets takbjälklag regleras beroende på 
egenskapsområdets förhållande till omgivande marknivåer, 
dels mot allmän plats och dels mot övrig innergårdsmiljö. 
Högsta antal m² byggnadsarea och högsta nockhöjd 
för komplementbyggnader regleras i syfte att behålla 
sammanhållna öppna ytor på innergårdarna.  
Prickad mark
Marken får inte förses med byggnad. Nedfart till garage får 
anordnas inom prickad mark.
Bebyggelsens placering regleras med prickad mark och regle-
ras i syfte att skapa öppna och sammahållna ytor dels på kvar-
terets innergårdar och dels på förgårdsmarken mot allmän 
plats. 
Korsmark
Endast komplementbyggnad får placeras. Komplementbygg-
nader och parkeringsgarage i källarplan tillåts inom ytan men 
regleras även av andra bestämmelser. Yta markerad med 
korsmark regleras i syfte att skapa innergårdsmiljö som enbart 
medger de funktioner som behövs för bostadsbebyggelse. 
Högsta nockhöjd över angivet nollplan 
Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan som bebyggelse 
får uppföras till. Höjd över angivet nollplan framgår av plan-
kartan. 
Bestämmelser om höjd på byggnadsverk ska tillämpas på 
kvartersmark för att reglera höjd på byggnadsverk. Nockhöjd 
mäts från markplanet upp till yttertakets högsta del. Enstaka 
uppstickande delar såsom skorstenar, ventilationshuvar, 
antenner eller motsvarande anses inte vara delar av yttertaket 
och ska således inte räknas till nockhöjden.
Syftet med bestämmelsen är att reglera bebyggelsens högsta 
höjd.

e8-11
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Utformning

Fasader ska utformas för att ge varierade uttryck och visuellt varierade fasadbe-
klädnader. Färgval ska varieras och får inte repeteras mellan angränsande bygg-
nader. Balkonger får inte kraga ut över prickmark eller korsmark där avståndet 
till närmast angränsande byggnads fasadliv är under 7 meter.

Med bestämmelser om utförande kan kommunen reglera olika former av 
byggnadsteknik. Syftet med bestämmelsen är att på generellt vis säkerställa att 
bebyggelsens gestaltning varieras och på så sätt förhåller sig till den omgivande 
bebyggelses karaktärer. Bestämmelsen reglerar även på ett generellt vis lägsta 
avstånd från balkonger till angränsande byggnaders fasadliv. Syftet är att möj-
liggöra ljusinsläpp i passagerna från gaturummen in till innergårdarna.   

Byggnad ska utföras med sadeltak med takvinkel mellan 15 
grader och 35 grader. Takfall ska finnas mot Stormgatan. Tak-
kupor får utföras utmed högst 1/2 av respektive fasads längd. 
 
Kommunen kan i detaljplan reglera delar på byggnadsverk,
fasadutsmyckningar, material och färgsättning samt typer av 
byggnader. Bestämmelser om utformning kan användas om 
det finns särskilda skäl att ta hänsyn till, som förhållanden 
på platsen eller i omgivningen. Syftet med bestämmelsen är 
att reglera byggnaderas takutformning och utförande, samt 
därmed även möjlighet till inredd vindsvåning. Bestämmelsen 
säkerställer att delar av bebyggelsen som ligger utåt Stormga-
tan förhåller sig gaturummets karaktär. 

Tak ska utföras som sadeltak med takvinkel mellan 15 grader 
och 35 grader. Takkupor får utföras utmed högst 1/2 av res-
pektive fasads längd. 
 
Kommunen kan i detaljplan reglera delar på byggnadsverk,
fasadutsmyckningar, material och färgsättning samt typer av 
byggnader. Bestämmelser om utformning kan användas om 
det finns särskilda skäl att ta hänsyn till, som förhållanden på 
platsen eller i omgivningen. Syftet med bestämmelsen är att 
reglera byggnaderas takutformning på de delar som ligger inåt 
kvarterets mitt.

f3

f2
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Utförande

Marken ska byggas under med planterbart bjälklag. 
 
Med bestämmelser om utförande kan kommunen reglera olika 
former av byggnadsteknik. Syftet med bestämmelsen är att 
säkerställa att planterbart bjälklag anläggs ovan yta som möj-
liggörs för garage i källarplan. Bestämmelsen bedöms krävas 
för att säkerställa att exploateringen bidrar med att klara ökad 
användning av befintlig grönstruktur samt förlust av befintliga 
rekreationsytor och naturvärden. 

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid (4 kap. 21 §)
Begreppet genomförandetid är en administrativ bestämmelse som anger den    
tidsrymd inom vilken en detaljplan är tänkt att genomföras. Under genomförandetiden 
får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även efter 
genomförandetidens utgång men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som 
uppkommit genom planen behöver beaktas. Genomförandetiden är 10 år.

b1

Skydd mot störning
Bostadshus ska uppföras enligt Boverkets byggregler så att gällande gränsvärden 
för radon inte överskrids.
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Konsekvenser
Hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Undersökning
Kommunen har gjort en undersökning om genomförandet av detaljplanen kan antas medför 
en betydande miljöpåverkan. En sammanvägning av konsekvenserna visar att planens 
genomförande ej bedömts medföra betydande miljöpåverkan.  

Ställningstagandet grundar sig på bedömningen att ett genomförande av detaljplanen; 

• inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt 7 kap 
28 § miljöbalken

• inte negativt påverkar möjligheterna att uppfylla nationella eller regionala miljömål, 
klimatmål och folkhälsomål

• inte ger upphov till risker för människors hälsa och säkerhet

• inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids

• inte på ett betydande sätt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell 
eller internationell skyddsstatus såsom riksintressen eller naturreservat

Under avsnittet Konsekvenser redogörs för de sammantagna konsekvenserna som 
detaljplanens genomförande innebär men som inte förväntas medföra betydande 
miljöpåverkan. 

Kulturmiljö
Kulturmiljön längs Rosenfredsgatan bedöms inte påverkas i större omfattning av den 
planerade bebyggelsen. Siktlinjer längs gatan bevaras intakta och planområdet planerade 
bebygelse har ingen negativ visuell påverkan på gaturummet. 
 
I kulturmiljöprogrammet Stadens karaktärer ges riktlinjer för utveckling av miljö med 
avseende på påverkan på Varbergs Fästning. Vid förändringar bör hänsyn tas till siktlinjer. 
Planområdet är lokaliserat i en siktlinje mot fästningen, som tidigare beskrivits, och 
en analys av föreslagen bebyggelses siktlinje mot fästning presenteras här. Kommunen 

Bild 27. Vy i höjd med hpl. Almers Väg Bild 28. Vy i höjd med Almers väg 17

Vy mot Varbergs fästning (i brunt) med befintlig bebyggelse (i svart)
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bedömmer att den påverkan på siktlinjen som är en konsekvens av planens genomförnade 
är begränsad till en sträcka i den lägsta delen av backen mellan cirkulationsplatsen Södra 
Vägen/Almers väg/Kattegattsleden och Liedbergs väg. Fästningens siluett syns fortfarande 
över hustaken men skyms delvis i särskilda vinklar på en begränsad sträcka, exemplevis i den 
siktlinje som redovisas i bild 28 och 30. Planförslaget har tagit hänsyn till placering och skala 
på ny exploatering i syfte att minimera påverkan på siktlinjen. 

 
Naturmiljö
Inga riksintressen för naturmiljö eller andra områden med särskilda natur- eller 
kulturintressen påverkas. Planområdet förutsättningar är sådana att naturmiljön är av 
begränsad omfattning och kommunen bedömmer markanvändningen vara den från allmän 
synpunkt mest lämpliga. Utbyggnad av bostäder medför alltid en ökad trafik och därmed 
ökade buller- och luftföroreningsmängder. Föreslagen markanvändning kräver ett större 
ytanspråk och konsekvensen är en mindre andel grönyta inom planområdet. Planförslaget 
reglerar placering av bebyggelsen så att den gröna innergårdsmiljön delvis kan bevaras, 
särskilt den del som idag utgör en grön lunga med ett mindre antal vuxna träd. Den del av 
innergårdens gröna lunga som exploateras regleras delvis så att planterbart bjälklag ska 
anordnas. På planterbart bjälklag möjliggörs nya planteringar och gräsytor och naturmiljön 
kan därmed kompenseras till viss del. Bebyggelsen bedöms inte medöfra så höga halter 
av luftföroreningar att gällande miljökvalitetsnormer överskids. Bebyggelsen innebär 
en förtätning i befintlig stadsmiljö där tillgång till alternativa transportmedel finns för 
vardagspendling och för att nå service, vilket bidrar till ett minskat beroende av bil.

Påverkan på luft
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka uppfyllandet av miljökvalitetsnormen 
för luft. Ett mindre antal träd kan försvinna från planområdet och påverkar marginellt 
luftkvaliteten på lokal nivå. Planområdet är beläget i ett havsnära läge med delvis 
gynnsamma vindar. 

Påverkan på vatten
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka uppfyllandet av miljökvalitetsnormen 
för vatten. Dagvatten inom fastigheterna omhändertas via fördröjning och det allmänna 

Bild 30.  Vy i höjd med Almers väg 17

Vy mot Varbergs fästning (i brun) med största byggrättsutnyttjande enligt planförsla-
get (i rött)

Bild x. Vy i höjd med Rödaledsstigen hpl
Bild 29. Vy i höjd med hpl. Almers Väg
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20 mars kl.09.00, UTC +1 vintertid 20 mars kl.12.00, UTC +1 vintertid

20 mars kl.15.00, UTC +1 vintertid 20 mars kl.18.00, UTC +1 vintertid

20 juni kl.09.00, UTC+1 sommartid 20 juni kl.12.00, UTC+1 sommartid

20 juni kl.15.00, UTC+1 sommartid 20 juni kl.18.00, UTC+1 sommartid

Solstudie
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ledningsnätet. 

Påverkan på riksintresse
Planområdet sammanfaller i viss siktlinje med Varbergs fästning, se redovisad analys av 
påverkan på siltlinjen under rubrik Konsekvenser - Kulturmiljö. 

Störningar
Trafikbuller
Detaljplanen möjliggör att bebyggelse kan uppföras på ett sådant sätt att en ljuddämpad sida 
mot innergårdsmiljö skapas.

Skuggning
Föreslagen bebyggelse ger upphov till viss skuggning, denna redovisas under under rubriken 
Solstudie. Denna redovisar påverkan för dag då vårdagjämning, 20 mars (vintertid) samt 
sommarsolståndet 20 juni (sommartid) infinner sig. De fastigheter som påverkas av 
skuggningen är främst fastigheter inom planområdet och angränsande i väst. Fastigheterna 
öst om Stormgatan får ofärndrade solförhållanden.

Risker
Bebyggelsen föreslås på normalradonmark, som innebär att byggnader ska utföras med 
radonskyddande konstruktion. Bostadshus ska uppföras enligt Boverkets byggregeler så att 
gällande gränsvärden för radon inte överskrids. Upplysning finns på plankartan. 

 
Sociala konsekvenser
Sociala perspektiv
Varberg växer och bristen på bostäder är stor. Planförslaget möjliggör cirka 70 lägenheter, en 
öpkning med cirka 31 lägenheter jämfört med befintligt bestånd inom planområdet.

Barnperspektiv
Förslaget innebär en minskad storlek på fastigheternas innergård. En naturlig lekplats i form 
av vuxna träd kan försvinna och bör ersättas. Förslaget är utformat för att möjliggöra att 
kvalitéerna på befintlig innergård bevaras i möjlig mån. Plananes genomförande reglerar inte 
att naturliga lekplatser som vuxna träd utgör bevaras. Barn och ungas möjlighet till lek och 
rekreation kan påverksa negativt om gestlatningsplrinciper för innergårdsmiljö inte efterföljs 
vid genomförande. En konsekvens av planens genomförnade kan därför bli att allmäna 
grönytor i lokalområdet nyttjas mer än idag.

 

Nollalternativ
Ett nollalternativ innebär att inga av det i detaljplanen redovisade förslagen genomförs. Det 
betyder att planområdet kvarstår som det är i befintligt skick och att inga nya byggnader 
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för bostadsändamål byggs, vilket försvårar kommunens möjligheter att uppnå exempelvis 
bostadsförsörjningsmålen. För boende i närområdet kan det däremot vara positivt om 
området kvarstår med hänsyn till bullernivåer. 
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Genomförande av projektet
Genomförandedelen har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Plan- och genomförandebeskrivningen har 
ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen av genomförandet av projektet är att den ska 
vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Genomförandetid 
Begreppet genomförandetid är en administrativ bestämmelse som anger den tidsrymd inom 
vilken en detaljplan är tänkt att genomföras. Under genomförandetiden får detaljplanen inte 
ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång men 
kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver 
beaktas. Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vunnit laga kraft.

Organisatoriska frågor
Markägoförhållanden 
Planområdet utgörs av fastigheterna Kasematten, 6, 7 (omr. 1), 8 och 15 samt del av 
Kasematten 19. Samtliga är i privat ägo.  

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Planen innehåller ingen allmän platsmark. Kommunen är huvudman för allmän plats utanför 
planområdet. Detta innebär att kommunen är ansvarig för drift och skötsel av allmän plats. 

Ansvarsområde Ansvarig
Vatten, spill och dagvatten Varberg Vatten AB
El Varberg Energi AB
Tele Skanova

Fiber Varberg Energi AB
Dagvattenfördröjning inom kvartersmark Exploatörerna

Utförande
Exploatören ansvarar för iordningställande av allmän platsmark som ianspråkstas under 
byggtiden samt iordningställande av utfarter över allmän platsmark. 

Exploatörer inom planområdet ansvarar för all utbyggnad inom kvartersmark.

Drift och underhåll 
Framtida fastighetsägare ansvarar för drift och underhåll av kvartersmark.
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Dispenser och tillstånd under genomförandeskede 
Vid eventuellt anspråkstagande av allmän platsmark krävs tillstånd som söks hos 
polismyndigheten och ersättning utgår för upplåtelse av allmän plats. Detta bekostas av och 
söks av exploatörerna. 

Avtal 
Ett planavtal har upprättats mellan kommunen och exploatörerna.Exploateringsavtal ska 
tecknas mellan respektive exploatör och kommunen. 

Fastighetsrättsliga frågor
Berörda fastigheter 
Här redovisas de fastigheter som påverkas fastighetsrättsligt av planen. 

Fastighet Fastighetskonsekvens
Kasematten 6 Planläggs som bostäder (B). 
Kasematten 7 (omr. 1) Planläggs som bostäder (B). 
Kasematten 8 Planläggs som bostäder (B), Centrum (C).. 
Kasematten 15 Planläggs som bostäder (B). 

Del av Kasematten 19 Planläggs som Bostäder (B).

Ledningsrätter
Framtida ledningsdragning - el, tele, bredband och VA - förutsätts kunna ske i gatumark.
Eventuellt behov av ledningsrätt söks av VA-huvudmannen. Befintliga ledningar inom 
planområdet som behöver flyttas bekostas av exploatören.

 
Avtal
Följande avtal ska upprättas till följd av planens innehåll

• Fastighetsregleringar

• Nyttjanderätter/Ledningsrätter

•  Exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och exploatörerna. I avtalet   
 regleras exmpelvis fördelning av kostnader för iordningställande av allmän plats,   
 kostnader för fastighetsbildning. Avtalet ska godkännas av kommunstyrelsens   
 arbetsutskott innan detaljplanen kan antas. Exploateringsavtalet villkoras av att   
 detaljplanen vinner laga kraft.

För att teckna avtal, ansöka om lantmäteriförrättning samt bekosta lantmäteriåtgärder 
ansvarar exploatörer.

Tekniska frågor
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Saneringar     
För eventuella sanering ansvarar exploatörer. Den översiktliga markundersökning som 
inledningsvis tagits fram visar inte på behov av saneringar. 

 
VA-utredningar   
För VA-utredningar ansvarar exploatörer.

Geoteknisk undersökning  
För geotekniska undersökningar ansvarar exploatörer. Detaljerad geoteknisk utredning 
behöver tas fram för vilket exploatörer ansvarar. Särskilt viktigt för genomförandet är frågan 
om lokal grundvattensänkning. Radon ska provtas i samband med bygglov. Radonsäkert 
utförande krävs. 

Gator och trafik
Mindre arbeten för anläggning av tillfarter till parkeringsgarage kan ske på Stormgatan och 
eventuellt på Lindesbergsvägen. Exploatörer bekostar och ansvarar för tillståndsansökningar. 

Vatten, spill- och dagvatten
Planområdet kommer anslutas till det allmänna VA-nätet. Fördröjningsmagasin föreslås 
anläggas med rör i dimensioner 1000 mm och 1200 mm och med strypt utflöde motsvarande 
reducerade utflöde. Alla anläggningar för fördröjning inom planområdet sker på 
kvartersmark och exploatörerna ansvarar och bekostar. 

El/Bredband/Tele

Inga utbyggnader planerar att ske i samband med genomförande. Vid genomförande av 
planen ansvarar och bekostar exploatör eventuella, tillfälliga, flyttar av el-ledningar genom 
planområdet.  

Ledningar
Befintliga ledningar kommer ligga kvar, eventuella tillfälliga flyttar bekostas och ansvaras för  
av exploatörer.

Ekonomiska frågor
Kommunen får eventuellt ersättning för iordningsställande av allmän platsmark i den 
omfattning som regleras i exploateringsavtal. Kommunen får utgifter då fler boende i 
området leder till ökad belastning på kommunal service och på allmänna platser.

Exploatören får utgifter för framtagande och genomförande av detaljplanen. Vidare får 
exploatören inkomster vid eventuell försäljning av lägenheter i området.
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Fastighet Ekonomisk konsekvens
Kasematten 15 Får kostnader för genomförande inom 

kvartersmark, samt eventuella tekniska 
åtgörder som krävs.

Kasematten 6 Får kostnader för genomförande inom 
kvartersmark,

Kasematten 7 (omr. 1) Får kostnader för genomförande inom 
kvartersmark,

Kasematten 8 Får kostnader för genomförande inom 
kvartersmark,

del av Kasematten 19 Får kostnader för fastighetsombildning.

Brandvatten
Finns ett behov av att bygga ut eller uppdimensionera ledningsnätet för brandvatten bekostas 
detta av exploatören liksom kostnaden för eventuella brandposter eller andra åtgärder.

Ledningar
Eventuell flytt av ledningar inom planområdet eller omläggning, uppdimensionering av 
befintliga ledningar som krävs för exploatering bekostas av exploatörer. Kostnaden för 
vatten- och avlopp tas ut genom anslutnings- och driftavgifter enligt gällande VA-taxa.

Planavgift
Planeringen bekostas av exploatörer och planavgift tas inte ut.
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Medverkande
Planförslaget har tagits fram av Planavdelningen, Stadsbyggnadskontoret. 

Representanter från övriga förvaltningar i Varbergs kommun har deltagit i planarbetet.

Claus Pedersen     Carl-Johan Hjalmers

Planchef      Planarkitekt


