
EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

gång Gångbana,  4 kap 5 § 2

dike Marken är avsedd för dike,  4 kap 5 § 2

utfart Marken är avsedd för utfart,  4 kap 5 § 2

gång och cykel Marken är avsedd för gång och cykel,  4 kap 5 § 2

Mark och vegetation
0.0 Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap 5 § 2

plantering Marken är avsedd för plantering,  4 kap 5 § 2

damm Marken är avsedd för damm,  4 kap 5 § 2

allé Marken är avsedd för allé,  4 kap 5 § 2

Skydd av kulturvärden
q-skydd1 Stenmurar ska bevaras,  4 kap 8 §

q-skydd2 Märgelgraven ska bevaras,  4 kap 8 §

Skydd
skydd Bullervall och bullerplank får uppföras.,  4 kap 12 § 2

,  4 kap 12 § 1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Högsta utnyttjandegrad är 60 % byggnadsarea,  4 kap 11 § 1

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 11 § 1

0.0 Högsta nockhöjd i meter,  4 kap 11 § 1

00 Största takvinkel i grader,  4 kap 11 § 1

Placering
p1 Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns,  4 kap 16 § 1

Utformning
f1 Utmed Värnamovägen och E6 får skyltar endast förekomma på

byggnaders fasad. Höjd på skylt ska ej vara högre än byggnaders
nockhöjd.,  4 kap 16 § 1

f2 För användningen G är fristående skyltning tillåten. Maximalhöjd är
14 meter över marknivå.,  4 kap 16 § 1

Utförande
b1 Inom 150 m från farligt godsled ska luftintag placeras högt och på

motsatt sida mot farligt godsled.

För tillfällig vistelse närmre än 60 m mot farligt godsled ska det
finnas gasdetektorer som är kopplade till ett automatiskt
nedstängningssystem/varseblivningssystem och utrymningsplan.

För kontor, verksamheter, drivmedelsförsäljning och tillfällig vistelse
närmre än 50 m mot farligt godsled gäller att minst en
utrymningsväg ska finnas som inte vetter mot farligt godsled samt
att entréer ska placeras lämpligt så att de inte vetter mot riskkällan.
Balkonger, uteplatser etc. ska inte finnas på kortare avstånd än 50
m.

För kontor, verksamheter, drivmedelsförsäljning och tillfällig vistelse
närmre än 30-50 m mot farligt godsled ska fasader utföras i
obrännbart material och fönster i klass E30. ,  4 kap 16 § 1

Stängsel och utfart
Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap 9 §

Skydd mot störningar
m1 Omgivande verksamheter ska anordnas så att besvärande ljus inte

når bostäderna,  4 kap 12 § 2

m2 Verksamheten får inte vara störande för omgivningen. ,  4 kap 12 § 1

m3 För användningen G gäller följande:
25-35 meter från station ska byggnaden ha obrännbar fasad.
10-25 meter från station ska byggnader ha obrännbar fasad som
har lägst brandteknisk klass EI30. Fönster utförs i lägst
brandteknisk klass EW30. Ventilationssystemet utformas så att det
motverkar spridning av gaser utifrån.
< 10 meter från drivmedelsstationen är byggnation olämplig.
Utrymningsvägar vetter från farligt godsled. ,  4 kap 12 § 1

m4 Bullerplank får uppföras,  4 kap 12 § 1

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år,  4 kap 21 §

Villkor för lov
a2 Rivningslov får inte ges för befintliga byggnader förrän perioden

mellan 15 september till den 15 april.,  4 kap 14 § 4

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap 6 §

Strandskydd
a1 Strandskyddet är upphävt för damm och gångväg,  4 kap 17 §

Information
PBL2010:900

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap 5 § 2

GataGATA

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

ParkPARK

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

Tekniska anläggningarE

DrivmedelsförsäljningG

IndustriJ
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strandskydd Strandskydd

BETECKNINGAR  GRUNDKARTA

UPPLYSNINGAR
Grundkartan framställd genom utdrag och
komplettering av Varbergs kommuns
digitala baskarta.

Aktualitet
Fastighetsindelning: 2018-04-06
Detaljinformation: 2018-04-12

Karin Fridstrand
Avdelningschef

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 12 00
Koordinatsystem i höjd: RH 2000
Skala: 1:2000 b

Plankarta med bestämmelser 

Claus Pedersen Love Gardtman 432

Detaljplan för
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KUNGÖRELSE 

Detaljplan för del av Getakärr 2:1, 2:6, 2:7 och 2:9, östra 
Holmagärde, Varbergs kommun 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2018 § 150 att anta 
detaljplanen för rubricerade område. Beslutet vann laga kraft den 19 
oktober 2018. 

Den som lider skada p g a detaljplanen kan bli berättigad till ersättning 
av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet plan- och 
bygglagen. 

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste 
väcka talan om det vid Vänersborgs tingsrätt, Mark- och 
miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg, inom två år. Tiden 
räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan 
rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare. 

 

Byggnadsnämnden 
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Program för industriområde 
Öster om Holmagärde gård 
Del av Getakärr 2:1 
Varbergs kommun 
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INLEDNING 
Marken i anslutning till trafikplats E6/Värnamovägen har ett attraktivt läge och är 
utpekat som framtida verksamhetsområde i den Fördjupade översiktsplanen för 
stadsområdet. Kommunstyrelsen har för detta ändamål beslutat att ett planprogram 
skall upprättas. Programområdet omfattar marken söder om Värnamovägen (Lv 153), 
mellan Holmagärde gård och E6. Mot söder gränsar området till befintlig 
gårdsbebyggelse, Klockaregården och Backagården samt skjutbana. Den byggbara 
ytan inom området bedöms utgöra ca 34 ha. Det nya verksamhetsområdet kommer 
att utgöra entrén till Varberg och skall utformas därefter. 

ÖVERGRIPANDE STRUKTUR 
 

 
 
I den fördjupade översiktsplanen för stadsområdet föreslås de nordligaste delarna i 
anslutning till Värnamovägen utnyttjas för verksamhetsetablering medan de södra 
delarna mot Trädlyckevägen läggs fast för framtida bostadsbyggnation. Som en zon 
mellan verksamheter och bostäder sparas värdefulla ängs- och hagmarker som utnyttjas 
för jordbruks- och hästverksamhet. 
 
Vid programområdets utbyggnad skapas ett större sammanhängande verksamhets-
område mellan Österleden och E6. Genom utbyggnad av nya vägar blir verksam-
hetsområdets olika delar väl sammanlänkade med varandra. Området kan angöras 
från Österleden via två befintliga infarter och från Värnamovägen via den nyanlagda 
trevägskorsningen. Ytterligare en tillfart från Värnamovägen planeras i form av en 
cirkulationsplats öster om Holmagärde gård. Denna samordnas med en ny utfart från 
Kardanvägen, vilket innebär att befintlig infart till Kvarnagårdens industriområde 
(Tankvägen) tas bort. 
 
Med hänsyn till uppdelningen mellan verksamheter och bostäder föreslås att befintlig 
genomfartstrafik mellan Värnamovägen och Trädlyckevägen tas bort. Detta innebär 
att vägen ner mot Klockaregården/Skultagården stängs av. För de boende innebär 
avstängningen att all utfart framöver sker söderut via Trädlyckevägen. En ny 
väganslutning från verksamhetsområdet östra del med koppling ner mot 
Skultagården/Modigagården föreslås. En sådan koppling skulle kunna utnyttjas för 
trafik till häst- och jordbruksverksamheten, skutbanorna och gasstationen. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

I den Fördjupade översiktsplanen för stadsområdet är Holmagärde utpekat som ett 
framtida utbyggnadsområde för verksamheter. Handel med skrymmande varor kan 
efter prövning förläggas till området. Detaljhandel får inte tillkomma i verksamhets-
området. Det exponerade läget intill E6 och entrén till staden kräver en omsorgsfull 
gestaltning av bebyggelse och anläggningar. 

Detaljplan 

Området saknar detaljplan. Nordväst och väster om område finns gällande detalj-
planer för industriverksamhet, Kvarngården och Nedregårdens industriområde, etapp 
IV samt Holmagärde industriområde. Norr om Värnamovägen pågår arbete med 
detaljplan för verksamheter, Kvarnagården östra industriområde. 

Biotopskydd/Strandskydd 

I området finns biotopskyddade landskapselement (7 kap 11 § MB) såsom öppet dike 
i planområdets södra gräns och stenmurar i anslutning till Holmagärde gård. 
Befintligt dike omfattas ej av strandskydd. 

Riksintressen 

E6:an utgör väg av riksintresse. Området omfattas av även särskilda 
hushållningsbestämmelser enligt miljöbalken 4 kap 4 §. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Markägoförhållanden 

Hela markarealen som omfattar ca 50 ha ägs av Varbergs kommun. 

Naturvård/Landskapsbild/Kulturmiljö 

Planområdet utgörs i huvudsak av öppen jordbruksmark med enstaka träd- och 
vegetationsridåer. De norra delarna av området sluttar svagt åt nordväst medan de 
södra delarna sluttar åt söder. Jordbruksmarken saknar högre naturvärden. Gårds-
bebyggelse och omgivande vegetationsridåer fungerar som tydliga landskapselement 
och skapar klara gränser. 
 

 
Holmagärde gård, bild från söder 

 
Planområdet, bild från Värnamovägen
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I kommunens Naturvårdsprogram anges jordbruksområdet söder om Värnamovägen 
(väg 153) vid Holmagärde samt markerna öster om motorvägen som viktiga för 
fågellivet. Området gränsar i nordväst till Träslövs gamla inägomarker, nr 37 i 
kommunens Naturvårdsplan. Hela miljön från Mabäcken i söder till höjdryggen 
mellan Lunnaberg och den gamla kyrkoruinen vid Klockaregården i nordöst och ner 
mot den nuvarande kyrkan i väster ingår i detta område. Det natur- och kultur-
historiskt rika innehållet i ett öppet och vackert landskap har bedömts vara en viktig 
helhetsmiljö. 

Trafik 

E6 och Värnamovägen (Lv 153) är viktiga kommunikationsstråk och är dessutom 
klassade som primära transportleder för farligt gods. Trafikmängden på Värna-
movägen (Lv 153) år 2010 beräknas uppgå till 8 200 fordon/dygn, varav 10-12 % är 
tung trafik. Hastighetsbegränsningen är 70 km/h och ett byggnadsfritt avstånd på 30 
m ska finnas enligt Väglagen. Trafikmängden på E6 år 2010 beräknas uppgå till 
26 600 fordon/dygn, varav 18 % är tung trafik. För E6:an gäller byggnadsfritt 
avstånd om 50 m. Gång- och cykelväg saknas idag utmed Värnamovägen (Lv 153) 
inom den berörda sträckan. Planområdet passeras av busslinje 651 (Varberg-
Rolfstorp-Ullared). Busshållplatser finns på Värnamovägen (Lv 153) i anslutning till 
koloniområdet. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp finns utbyggt i befintligt verksamhetsområde i norr och i Värna-
movägen. Utbyggnad av vatten- och avlopp pågår även inom Holmagärde industri-
område och Nedregården direkt väster om området. Inom områdets finns två stora 
vattenledningar (Ø700 och Ø630) till vattenverket samt en tryckavloppsledning. 
 
En mindre (Ø300) vattenledning finns även i områdets nordöstra del. Parallellt med 
denna löper högspänningsledningar 130 kV och 50 kV samt optolina som ansluter till 
transformatorstationen norr om Värnamovägen (Lv 153). I områdets södra gräns 
finns naturgasledning samt tillhörande teknisk anläggning. 
 
Inom planområdet kommer Holmagärde dikningsföretag nr 1 - 2 år 1941 att beröras 
av dagvattenhanteringen.  Även dikningsföretag i Himleån, Himlekanalen nedre 
företaget kan komma att påverkas. 
 

Geoteknik 

En översiktlig geoteknisk utredning har tagits fram som underlag för detaljplane-
arbetet. Enligt denna fastställs att markytan är relativt plan med marknivåer mellan 
+10 och +13. Jordlagren utgörs huvudsakligen av sand- och gyttjeskikt. Djupet till 
fast botten varierar mellan 2,5 och 29 m. Enligt undersökningen är leran överkonso-
liderad ner till 6 m djup och därefter normalt- till svagt överkonsoliderad mot djupet. 
Detta innebär att leran tål ca 40 kPa belastning vid markytan utan att långtids-
sättningar uppstår. Gyttjan, som underlagrar leran är dock mycket sättningskänslig 
och tål ingen belastning utan att förstärkningsåtgärder vidtas. Gyttjans tjocklek inom 
området varierar mellan 1,0 och 4,0 m. 
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Förorenad mark 

Området gränsar i sydöst till befintlig skjutbana som sköts av Varbergs skytte-
förening. Skjutbanan bedöms med hänsyn till verksamheten kunna innehålla förore-
nade massor. 
 

Fornlämningar 

 
 
Området i anslutning till planområdet är rikt på fornlämningar. Med anledningar av 
detta togs en översiktlig arkeologisk utredning fram som underlag för program-
arbetet. Resultatet av denna visar att det finns bolämningsplatser dels söder om 
Holmagärde gård (omr. 1) dels inom ett mindre område längre västerut (omr. 2) 
Inom område 1: hittades bl.a. härdar, gropar stolphål samt slagen och bearbetad flinta 
och bitar av lergods. Med hänsyn till dessa fynd förordas att en förundersökning görs 
innan området exploateras. I undersökningen förordas även att Holmagärde gård 
förundersöks då det här kan finnas ytterligare lämningar av antikvariskt intresse. 
 
Inom område 2 hittades: 1 härdrest samt gropar och käpphål. Detta område kräver 
inga ytterligare arkeologiska insatser. 

FÖRSLAGET 

Bebyggelse 

Exploateringen avser att möjliggöra utbyggnad av verksamheter så som industri, 
lager, kontor m.m. Även bensinstation/bilbränsleanläggning kan bli aktuell liksom 
försäljning av skymmande varor. Beteckningen ”handel” skall däremot i enlighet 
med kommunens policy ej medges. Den byggbara ytan utgör ca 34 ha. Det finns 
goda förutsättningar att skapa en varierad verksamhetsstruktur inom området. En 

Karta från arkeologisk 
förundersökning framtagen av 
Riksantikvarieämbetet UV Väst 
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blandning av olika verksamhetstyper är önskvärd med varierande tomtstorlekar på 
mellan ca 2 000 m2 och ca 30 000 m2. Med hänsyn till den stora efterfrågan på 
central industrimark skall en resurseffektiv användning av marken eftersträvas. 
Utbyggnad i mer än en våning kan prövas för att öka exploateringsgraden speciellt i 
områdena ut mot de större infartsvägarna. 

 

 
 
Holmagärde gård ingår i programområdet. Gården ligger mitt i det nya verksamhets-
området och kan lämpligen utformas som en central knutpunkt. Företagshotell eller 
annan service så som restaurang, konferensanläggning m.m. bör kunna prövas. 
Gårdsbebyggelsen är i dåligt skick och del av bebyggelsen kan därför behöva rivas. 
Utgångspunkten bör emellertid vara att knyta an till den gamla gårdsmiljön för att 
åstadkomma en attraktiv miljö som särskiljer sig från övriga verksamhetsdelar. 
Befintlig vegetation skall sparas som ett grönt inslag i denna del. 
 
Utvidgning av Tanken 1 kan bli aktuell i samband med att läget för den nya cirkula-
tionen fastställts. Tomten kan emellertid med hänsyn till befintliga ledningar inte 
utnyttjas för byggnation, utan endast upplag och parkering. Den planerade tillfarten 
förutsätter även att befintligt stenupplag flyttas något österut alt. omlokaliseras.  

Trafik 

Biltrafik/Angöring 
Tillfart till programområdet förutsätts ske genom att en ny cirkulationsplats anordnas 
på väg 153 strax öster om Holmgärde gård. Denna samordnas med en ny utfart från 
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Kardanvägen, vilket innebär att befintlig infart till Kvarnagårdens industriområde 
(Tankvägen) tas bort. Även befintlig in/utfart från Holmagärde gård tas bort. Vägför-
bindelser som kopplar samman programområdet med verksamhetsområdena i väster 
föreslås för att knyta samman de olika delarna med varandra och få en genomgående 
trafik. I programmet redovisas en övergripande trafikstruktur med större huvudvägar. 
Vid behov av mindre tomter kan ytterligare lokalgator krävas. 
Befintlig förbindelse ner mot Klockaregården/Skultagården stängs av och görs om 
till gc-väg. En ny väganslutning från verksamhetsområdet östra del ner vidare mot 
Skultagården/Modigagården föreslås. En sådan koppling skulle kunna utnyttjas för 
trafik till häst- och jordbruksverksamheten, skjutbanorna och gasstationen.  
 

 
 

Trafikverket har gjort en förstudie för korsningen E6/Värnamovägen. Syftet är att 
förbättra trafiksäkerheten genom utbyggnad av cirkulationsplatser. I programmet 
reserveras utrymme för detta. 
 
Industrispår 
Utrymme för industrispår har reserverat i angränsande detaljplaner väster om 
programområdet. Industrispåret möjliggör transporter med godstrafik. För att flera 
verksamheter skall kunna utnyttja spåret kan en centralt placerad lastzon för 
omlastning mellan tåg till lastbil/truck vara aktuell. 
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Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykelbana skall byggas ut utmed Värnamovägens (Lv 153) och förlängas 
fram till E6. Möjlighet finns även att anordna gång- och cykelväg utmed de större 
industrigatorna som knyter samman området med verksamhetsområdena i väster och 
vidare fram till Österleden. Ett övergripande gång- och cykelstråk från Värnamo-
vägen via den nya tillfartsvägen och vidare ner längs befintlig väg ner mot 
Sultagården och Trädlyckevägen/Träslövsvägen föreslås. En bredare grönzon 
anläggs utmed stråket som även fungerar som ledningsgata för befintliga vatten-
ledningar. 
 
Busstrafik/Pendelparkering 
Busshållsplats finns utmed Värnamovägen (Lv 153). Busshållsplatsernas läge kan 
komma att behöva justeras något för att få en bättre koppling till det nya området. 
Vid en framtida förbindelse mellan Nedregårdens verksamhetsområde och Holma-
gärde finns möjlighet att anordna en busslinga genom de båda områdena med 
anslutning till Österleden och Värnamovägen (Lv 153). Yta för pendelparkering 
planeras i anslutning till den nya cirkulationsplatsen. 

Gestaltning 

Området har ett exponerat läge och utgör infarten till Varberg. I zonen ut mot 
E6/Värnamovägen placeras verksamheter med behov av goda annonslägen. Särskilda 
krav på gestaltning skall ställas i denna del för att tydligt markera infarten till staden. 
Utöver byggnadernas utformning bör även placering av upplag, lastzoner, staket 
samt skyltning styras inom dessa delar. I likhet med trafikplats Norr bör gestalt-
ningen regleras i samband med detaljplanering. Följande gestaltningsprinciper före-
slås: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utformningen av området är viktig. Genom olika material, färger och höjder kan 
upplevelsen av de stora volymerna minskas ner. 
 

 
Byggnaderna 

• Verksamheter med behov av goda annonslägen orienteras ut mot 
E6/Värnamovägen (Lv 153), medan skrymmande verksamheter placeras i 
områdets inre delar. 

• Byggnaderna ges en vårdad gestaltning och orienteras med fördel med lång-
sidan mot gatan. Förgårdsmark ut mot gata planteras och/eller utnyttjas som 
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kundparkering. Upplag och lastzoner som ofta skapar ett stökigt intryck 
placeras bakom huvudbyggnaden eller avskärmas med plank. 

• Industribyggnader kan med fördel tillåtas brytas upp i flera volymer för att 
minska den upplevelsemässiga skalan. Detta åstadkommes genom varierad 
färgsättning, skiftande materialval och uppdelning av byggnaden genom olika 
höjdsättning. 

Plantering/grönytor 
• Planteringarna vid Holmagärde gård med flera större äldre träd skall sparas. 
• Befintlig vegetation i programområdets södra gräns skall bibehållas och 

förstärkas föra att skärma av området mot det angränsande jordbruks-
landskapet. 

• Områdena närmast Värnamovägen (Lv 153)/E6 kan ur säkerhetssynpunkt ej 
bebyggas. De bebyggelsefria ytorna skall utformas som vackra närområden 
kring trafiklederna. 

• Den nya cirkulationsplatsen utgör viktig entré och skall gestaltas därefter. 
 
 

 
 

 
Öppna diken och dagvattendammar skall gestaltas med stor omsorg. 
 
Skyltning 

• Skyltar skall i första hand placeras på fasader, skyltning på tak bör inte 
förekomma. 

• Stolp- och mastskyltar begränsas och kan med fördel samordnas för flera 
hyresgäster. 

Skyddsavstånd 

Länsstyrelsen i Halland har arbetat fram riktlinjer för samhällsplanering ”Riskanalys 
av farligt gods i Hallands län, 2011:19. Riktlinjerna är inte antagna fullt ut men har 
legat som grund för att fastställa erforderliga skyddsavstånd för det aktuella 
programområdet.  
 
För E6:an föreslås ett skyddsavstånd om 50 m säkerställas. Detta avstånd utgör 
rekommenderat basavstånd för industriverksamhet i anslutning till farligt godsled av 
klass Väg-Hög enligt Länsstyrelsens rapport, Riskanalys av farligt gods i Hallands 
län, 2011:19. Genom att säkerställa detta avstånd och genom att i det fortsatta 
planarbetet se till att uppfylla de baskrav, som angetts för byggnation vid farligt 
godsled, bedöms en erforderlig säkerhetsnivå kunna fastställas. Några särskilda 
brandtekniska krav på byggnaderna bedöms inte krävas. Däremot är det vid all 
byggnation inom 150 m från E6 viktigt att beakta möjligheten att reducera konse-
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kvenser av gasutsläpp genom att placera luftintag högt eller på motsatt sida av leden. 
Likaså ska placering av entréer/lastintag ske på lämpligt sätt så att de inte vetter mot 
riskkällan. Brandfarliga varor bör av säkerhetsskäl inte lagras i byggnaderna närmast 
E6. 
 
Det direkta närområdet kring E6, 30-40 m skall anläggas som en planteringszon. 
Denna skall utformas estetiskt tilltalande och hårda konstruktioner och andra objekt 
eller förhållanden som kan orsaka skada på avåkande fordon skall undvikas. Inom 
planteringszonen ska även skyddsåtgärder för att motverkar spridning av vätska in 
mot området säkerställas. Zonen 30- 50 m från E6 bedöms kunna utnyttjas som 
kvartersmark; och användas för parkering, uppställning och liknande. 
 
Även Lv 153 (Värnamovägen) utgör transportled för farligt gods. Transporterna av 
farligt gods på Värnamovägen är i huvudsak transporter till näringsidkare, Varbergs 
hamn och bensinstationerna i närheten. Utifrån den andel transporter av farligt gods 
som förekommer på vägen görs bedömningen att Värnamovägen ur risksynpunkt kan 
hänföras till riskklass Väg-Låg. För Lv 153 föreslås därför ett skyddsavstånd om 30 
m från väg säkerställas, vilket är i linje med rekommenderat basavstånd enligt 
Länsstyrelsens rapport, Riskanalys av farligt gods i Hallands län, 2011:19. I det fort-
satta planarbetet ska noggrannare klarlägga hur närområdet kring vägen ska utformas 
för att säkerställa att de baskarv som anges i Länsstyrelsens rapport, Riskanalys av 
farligt gods i Hallands län, 2011:19 säkerställs. En planteringszon mot Lv 153 
(Värnamovägen) om 20 m skall anordnas. Planteringszonen ska utformas på ett sätt 
som begränsar konsekvenserna av avvåkande fordon och motverkar spridning av 
vätska in mot området. Zonen 20-30 m från Värnamovägen kan utnyttjas som 
kvartersmark; och användas för parkering, uppställning och liknande. 
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Ljudnivåer upp till 65 dB(A) i utomhusmiljö är acceptabla riktvärden vad gäller 
utomhusmiljö för arbetslokaler och kontor. Enligt en översiktlig bullerberäkning kan 
bullret uppnå 65 dB(A) upp till 50 m från E6:an och 20 m från Värnamovägen 
(Lv 153). Med de föreslagna riktlinjerna för byggnaders placering bedöms härmed 
även en acceptabel bullernivå kunna säkerställas. 

Störning 

Störningspåverkan för den bostad (Träslöv 1:1) som ligger i direkt anslutning till 
verksamhetsområdets sydvästra del kan inte uteslutas. För verksamheterna närmast 
den berörda bostaden kan särskilda föreskrifter vad gäller störningsnivåer komma att 
krävas för att klara gällande riktvären för buller. Likaså kan reglering av innehåll 
vara aktuellt för att säkerställa att endast mindre störande verksamheter som ej 
medför risker för miljö, hälsa och säkerhet lokaliseras i zonen närmast 
bostadsbebyggelsen. Som skyddsåtgärd och som visuell barriär föreslås vall 
anordnas mellan bostadsbebyggelsen och industriområdet.  

Teknisk försörjning 

VA 
Vatten- och avlopp kan anslutas till befintligt ledningsnät norr om planområdet. För 
den östligaste delen finns även möjlighet att ansluta till det vatten- och avloppsled-
ningsnätet som byggs ut inom Holmagärde industriområde och Nedregården. Nya 
VA-ledningar placeras i huvudsak i de nya industrigatorna. Inom vissa delar av 
kvartersmarken kan dock u-område krävas. Pumpning krävs föra att klara de 
sydvästra delarna av området, läge för pumpstation/er behöver reserveras i 
kommande detaljplan. 
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Befintliga vattenledningar Ø700 och Ø630 i området skall finnas kvar. Med hänsyn 
till ledningarnas storlek och möjligheten att säkra framtida skötsel kan ledningarna ej 
placeras i gatumark. Istället reserveras en grönremsa på varje sida av ledningen. 
Befintlig vattenledning Ø300 i områdets östra del läggs om för att ej inkräkta på 
kvartersmarken. 
 
Dagvatten 
Utbyggnaden medför att stora ytor hårdgörs vilket leder till ökad avrinning. 
Utgångspunkten skall vara att exploateringen inte skall medföra att flödet i motta-
gande diken ökar och bäckar. Detta gäller särskilt Himleån. För en fungerande 
dagvattenhantering måste därför tillräckliga utrymmen för fördröjning, infiltration 
och rening finnas. En dagvattenutredning för området har tagits fram. 

 
I dagvattenutredningen föreslås att system för omhändertagande och avledning av 
dagvatten dimensioneras för att omhänderta 50 % av dagvattenvolymerna från 
fastigheter. Resterande volym från fastigheter förutsätts omhändertas inom respek-
tive fastighet. För de delar som inte fördröjs inom kvartersmark föreslås dagvattnet 
tas om hand i konventionellt ledningssystem i kombination med LOD- (Lokalt 
Omhändertagande av Dagvatten) och vägdiken. Vidare leds dagvattnet till två nya 
dagvattendammar för rening och utjämning innan det når recipienten Himleån. 
Utrymme för dammarna reserveras i den sydöstra delen, mellan verksamhetsområdet 
och skjutbanan, samt norr om Värnamovägen, i anslutning till ställverket. 
Anläggande av dagvattendammarna kräver tillstånd enligt miljöbalken. 
Vägdagvattnet förutsätts fördröjas i makadamdiken längs vägarna vilket medför att 
avrinningskoefficienten från vägarna reduceras. 
För tomterna belägna mot den östra delen av området föreslås att takvattnet tas 
omhand i ett s.k. svack- eller LOD-dike. 
 
Då Himleån är känslig mot höga flöden och föroreningar, reduceras utsläpp i möjli-
gaste mån. De främsta källorna till föroreningar i dagvatten från industriområden är 
kopplade till trafik. De utgörs huvudsakligen av bilavgaser, läckage från fordon samt 
erosion av däck och vägbana m.m. Dagvattnet från parkerings- och uppställningsytor 
kan innehålla spår av olja och partiklar och ska därför vid behov oljeavskiljas inom 
kvartersmark, innan det når recipient eller kommunalt ledningsnät. Vidare föreslås 
dammarna förses med dämd utloppsanordning så att eventuella lättflyktiga förore-
ningar, t.ex. olja, kan ansamlas i dammen och således ej nå recipienten Himleån. 
 
En flödesmätning kommer att göras i Holmagärdesbäcken och Himleån under 
sommaren/hösten 2012, som ett komplement till den dagvattenutredning som är 
gjord och den kan ligga till grund för ev. ytterligare utredningar.  
 
 
El- och teleledningar 
De högspänningsledningar som löper genom områdets östra del behöver läggas om 
för att minska intrånget på kvartersmark. Kommunens önskemål är i första hand att 
ledningarna markförläggs. Nedläggning av högspänningsledningarna kräver konces-
sionsansökan kontakt har tagits med ledningsrättshavaren (Fortum Distribution AB) 
för att påbörja detta arbete. Som ett första steg i detta arbete studeras olika alternativ 
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i form av både markförläggning och ny ledningsdragning. Efter att studien genom-
förts tas slutgiltigt beslut kring ny ledningsdragning. Områdets utformning kan 
härmed komma att behöva justeras beroende på ledningarnas placering och vilket 
alternativ som väljs. För att säkerställa elförsörjningen inom området kväs troligtvis 
en eller flera transformatorstationer. 
 
Masshantering 
Utbyggnad av verksamhetsområdet kommer att ge upphov till överskottsmassor som 
måste hanteras. Kommunen kommer att kunna utnyttja marken öster om E6:an för att 
masshantering. Åkerarealen höjs upp och återställs för fortsatt jordbruksanvändning. 
Det är viktigt att inte den odlingsbara matjorden beblandas. Detta förslag kräver att 
temporär väganslutning kan anordnas, kontakter pågår med Trafikverket för att hitta 
en lösning. I annat fall får andra alternativ prövas.  
 
Ett alternativ till ovanstående föreslagna hantering av massor är att det i kommunen 
finns ett stort behov av massor för sluttäckning av deponier. Överskottsmassorna kan 
med fördel användas till detta. 

INVERKAN PÅ MILJÖN 
Kommunen har genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 § och miljö-
balken 6 kap 11 § (MB) för aktuell detaljplan. Kommunen har bedömt att området 
från allmän synpunkt är lämpligt för en utbyggnad av verksamheter. Då området 
föreslås tas i anspråk för industriändamål kommer en miljökonsekvensbeskrivning att 
upprättas. 
 
Den aktuella planen innebär att delar av befintlig åkermark belägen i anslutning till 
väg E6 och Värnamovägen ersätts med ett större verksamhetsområde med ett delvis 
nytt vägnät. Tanken är att detta verksamhetsområde tillsammans med befintliga 
verksamhetsområden skapar ett större sammanhängande verksamhetsområde mellan 
Österleden och väg E6. Syftet med planen är att få ett attraktivt verksamhetsområde 
med i ett exponerat läge vid infarten till Varberg, där särskilda krav på gestaltningen 
krävs för att tydligt markera infarten till staden Varberg. Området hyser vissa natur-
värden i egenskap av en rastlokal för fågel och ett mindre skogsbestånd intill Holma-
gärde gård samt ligger i närheten av Himleån och utpekade ängs- och marker. 
Området hyser även vissa fornlämningar och området kring Holmagärde gård kan 
hysa vissa kulturvärden. Ett nytt verksamhetsområde ökar trafiken till område, men 
området är redan idag bullerstört. Ett nytt verksamhetsområde bedöms innebära vissa 
konflikter med vissa miljöfaktorer, men bedöms inte leda till så stora ingrepp att den 
ger upphov till någon betydande miljöpåverkan.  

 
Kommunens ställningstagande grundar sig på bedömningarna att ett genomförande 
av detaljplanen:  

• inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regio-
nala miljömål. 

• Inte bedöms ge upphov till en stor miljöpåverkan på biologisk mångfald, natur-
miljö, landskap, friluftsliv, fornlämningar, vatten etc. Utbyggnaden tar i 
anspråk åkermark med vissa värden för natur, kultur och landskapsbild. 
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• inte ge upphov till risker för människors hälsa eller för miljön. 
• inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids. Dagvattenhanteringen 

förutsätts ske på sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för vatten inte påverkas 
negativt. 

• inte påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller inter-
nationell skyddsstatus, t ex Natura 2000, riksintressen eller naturreservat. 
Område ligger inom riksintresse enligt 4 kap MB, men detaljplanen bedöms 
utgöra tätortsutveckling.  

 
Då området föreslås planläggas för industriändamål av större omfattning bedömer 
kommunen att en miljökonsekvensbeskrivning ändå ska upprättas i samband med 
planarbetet. Denna kommer att beskriva och bedöma de konsekvenser som planerat 
verksamhetsområde kan tänkas ge upphov till. I miljökonsekvensbeskrivningen ska 
även ges förslag till åtgärder för att minimera dessa konsekvenser. Följande 
aspekter ska behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen: 

 
Miljöfaktor Fortsatt arbete 
 
Natur och kulturmiljö 
Naturmiljö/ 
Jordbruksmark 

Exploateringen innebär att jordbruksmark tas i anspråk. I närom-
rådet finns 4 högklassiga hagmarksområden. Exploateringens 
samlade påverkan på naturmiljön behöver klarläggas. Ev. 
fladdermössbestånd samt områdets påverkan på fågellivet 
behöver klarläggas. 

Mark/Geoteknik Marken består delvis av gyttja i en mäktighet mellan 1-4 m. För 
att klara kommande byggnation krävs stabilitetsförbättrande 
åtgärder. Förstärkningsåtgärder och ev. restriktioner till följd av 
de geotekniska förhållandena behöver fastställas. 

Vatten Dagvattenhanteringen samt ev. utsläppsrisk till närliggande 
recipienter på grund av föreslagen etablering behöver hanteras. 
En översiktlig dagvattenutredning för området har tagits fram. 
Här föreslås åtgärder för att ta hand om den ökade avrinningen till 
följd av etableringen. Även åtgärder för att hantera eventuella 
utsläpp från verksamheter och körytor föreslås. Genom att följa 
rekommendationerna i dagvattenutredningen bedöms påverkan på 
recipient, Himleån kunna minimeras. 

Kulturmiljö Inom området finns fornlämningar som kräver förundersökning 
innan exploatering. Även Holmagärde gård bör förundersökas då 
det här kan finnas ytterligare lämningar av antikvariskt intresse. 
Påverkan på fornlämningsområden behöver hanteras i kommande 
detaljplanarbete. 
 
Exploateringens påverkar gamla strukturer i form av Träslövs 
gamla inägomarker, gamla riksvägen samt äldre gårdsbebyggelse 
vilket behöver studeras och beskrivas. 

Visuell påverkan/ 
stadsbild/landskapsbild 

Områdets påverkan på landskapsbild och miljön i anslutning till 
Varbergs infart behöver studeras och beskrivas.  

Människors hälsa och säkerhet 
Risker/Transporter/ 
Farligt gods/ 

Med hänsyn till områdets placering i anslutning till E6 och 
Värnamovägen anges riktlinjer och skyddsavstånd för 
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byggnadernas placering. Genom att följa dessa bedöms 
konsekvenserna av en eventuell farligt godolycka kunna hanteras. 
 
Med hänsyn till att området ligger 150 m från transportled med 
farligt gods kommer riskfrågan att hanteras vidare i kommande 
planarbete och erforderliga åtgärder fastställas med bestämmelser. 

Luftföroreningar/ 
Buller 

 

Ökad trafik och verksamheterna kan medföra att andelen luft-
föroreningar och partiklar ökar. Hur pass stor ökningen blir får 
utredas vidare i kommande planarbete.  
 
Även eventuella bullerstörningar till följd av ökad trafik till 
området samt störningar från järnvägsspåret behöver klarläggas. 

Miljökvalitetsmål Beaktande av miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn. 
Masshantering Beskrivning av hur massor från området avses hanteras. 
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Tidplan 

Planprogrammet som är ett första steg i planläggningen kommer att var föremål för 
samråd under fjärde kvartalet 2011. Därefter beslutar kommunstyrelsens arbets-
utskott om godkännande av programmet. Om programmet godkänns kan upprättande 
av detaljplan påbörjas 2012. Under detaljplaneläggningen kommer berörda sakägare, 
myndigheter m.fl. få ytterligare fler tillfällen att framföra sina synpunkter. Innan 
planen antas finns även möjlighet för berörda sakägare att överklaga planen om de 
anser att få sin fråga prövad. 
 

 
 
 Program 
hösten 2011/ 
våren 2012 

 

Antagande 
första kvartalet 
2014 

Laga kraft 
2014 

Samråd 
fjärde kvartalet 
2012 

 

Utställning 
tredje kvartalet 
2013 
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Exploateringskalkyl 

En översiktlig kostnadskalkyl har tagits fram för projektet denna redovisas nedan.  
Kostnader   
Nedläggning av kraftledningar 
inkl. koncessionsansökan 

Varbergs kommun 
(Fortum Distribution AB) 

16 000 000 kr 
 

Vägbyggnation Varbergs kommun 30 800 000 kr 
Cirkulationsplats  Varbergs kommun 2 500 000 kr 
Industrispår Varbergs kommun 15 700 000 kr 
Naturområden Varbergs kommun 1 100 000 kr 

 
Stabilitetsförbättrande åtgärder, 
förbelastning m.m. 

Varbergs kommun 4 600 000 kr 
 

Hantering av överskottsmassor Varbergs kommun 8 100 000 kr 
Arkeologiåtgärder Varbergs kommun 400 000 kr 
Råmarksförvärv Varbergs kommun 18 500 000 kr 
Summa kostnader 
 

 97 700 000 kr 

   
Intäkter   
Markförsäljning vid ett genom-
snittligt pris om 287 kr/kvm 

 97 700 000 kr 
 

 
 
STADSBYGGNADSKONTORET 
 
 
 
Sten Hedelin Anna-Karin Jeppson 



Utrymme för framtida 
industrispår.

  

   Teckenförklaring   

   Sevicepunkt - företagshotell eller annan 
   verksamhetsanknuten service 

   Skylltningsläge, där särskilda utformningskrav   
   skall ställas.

   Industriområde där störande och skrymmande   
   verksamheter kan tillåtas.

   Ytor för dagvattenhantering

   Nya huvudvägar

   Övergripande gc-nät

   Industrispår

Nya cirkulationsplatser
anläggs av Trafikverket

Tankvägen stängs av 
och planläggs som 
kvartersmark.

Bef. vegetation
sparas.

Värnamovägen

Värnamovägen

E6

Anslutning mot 
bef. verksamhetsområde

Gällande DP

Dagvatten-
damm

Bef. ledningsstråk

Programskiss Holmagärde
Upprättad av stadsbyggnadskontoret 2011-11-01

Befintlig väg stängs 
av och byggs om till gc-väg.

Anslutning mot 
bef. verksamhetsområde.

HOLMAGÄRDE 
GÅRD.

SKJUTBANA

Ny cirkulationsplats
med anslutning mot 
Kardanvägen.

Ny väganslutning
ner mot skjutbanan och 
jordbruksfastigheter

ÅTTABRO
KOLONISTUGEFÖRENING

Planläggning av 
industrifastighet pågår

Ytor för överskottsmassor

Yta fö
r d

agvatte
nhanterin

g

Yta för dagvattenhantering

Bef. ledningsstråk dras om, lägesutredning pågår

Yta för 
dagvattendamm
pendelparkering

Skyddsvall

Utvidgning av 
Tanken 1

Bef. ledningsstråk


	Samlat Laga kraft handlingar Holmagärde MINSKAD
	SBK_2002_822_2018_10-19_Kungörelse_Laga Kraft-Bevis
	432
	KUNGÖRELSE
	Detaljplan för del av Getakärr 2:1, 2:6, 2:7 och 2:9, östra Holmagärde, Varbergs kommun


	SBK-2002-822_Östra Holmagärde_laga kraft_PK
	SBK-2002-822_Östra Holmagärde_laga kraft_IK
	SBK-2002-822_Östra Holmagärde_laga kraft_PB, STÄMPLAD
	02-822-34_MKB_Holmagärde 2016-04-15 + PM fåglar, STÄMPLAD

	SBK-2002-822_2018-06-05_ÖstraHolmagärde_program
	program Ö Holmagärde
	Holmagärde_programskiss




