
1 (1) 

437 

KUNGÖRELSE 

Detaljplan för kv Malmen och Charleshill, 
Varbergs kommun 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2019 § 76 att anta 
detaljplanen för rubricerade område. Beslutet vann laga kraft den 22 
maj 2019 

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. 
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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 § 1 st 2 p.

GataGATA

Väg

VÄG

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Bostäder, centrumverksamhet och kontor
BCK

Bostäder och kontor med en sammanlagd byggnadsarea på högst

1850 m2 exklusive komplementbyggnader och källargarage.

BK

Tekniska anläggningar

E

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmän plats

gång    cykel Gång- och cykelväg,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

utform

1

utform Balkonger och byggnadsdelar får finnas på maximalt 1/4 av

fasadlängd för respektive fastighet över en fri höjd på 3,0 meter från

marken.,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

utform

2

utform Balkonger och byggnadsdelar får finnas på maximalt 1/3 av

fasadlängd för respektive fastighet över en fri höjd på 3,0 meter från

marken.,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Komplementbyggnader får byggas på högst 15% av

egenskapsområdets area på respektive fastighet, med en största

byggnadshöjd på 4,0 meter, minst 1,0 meter från fastighetsgräns

eller sammanbyggas i gräns.,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

2

Komplementbyggnader får byggas med en största byggnadshöjd på

ca 4,0 meter.,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnader, med undantag för byggnad

enligt e2. ,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får endast förses med komplementbyggnad och

underjordiskt garage, enligt e1.,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan för tak med minst 27°

och högst 45° lutning.,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0

Högsta nockhöjd i meter över nollplanet för tak med minst 27°

lutning.,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0

Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

f

1

Entréer ska placeras mot gata respektive väg. Eventuella avsteg

ska motiveras, se plan- och genomförandebeskrivning under rubrik

"Gaturum" på sidan 27.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

2

Takkupor får anordnas utöver den angivna högsta byggnadshöjden.

på högst 1/3 av fasadlängden. Större ventilationshuvar och liknande

tekniska anordningar på tak ska placeras minst 7 meter från gata

eller väg.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

3

Balkonger får utföras mot gården även under en höjd av 3,0 meter.,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Fasad mot gata/väg ska utformas för att ge ett varierat uttryck och större byggnadsvolymer ska

visuellt delas upp.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

Största djup för dränerande ingrepp är 1,2 meter.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Byggnadsdelar under grundvattenytan ska utformas som tät konstruktion utan dränering.,  4 kap.

16 § 1 st 1 p.

Vid byggnation av källare ska skyddsåtgärder vidtas, i form av täta grundkonstruktioner, för att

förhindra inträngning av markradon, samt ångor från klorerade lösningsmedel och ytterligare

spridning av dessa.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Grundläggning ska utföras så att en avsänkning av berggrundvattnet minimeras under

byggskedet och att en permanent avsänkning inte sker.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Stängsel och utfart

Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap. 9 §

Skydd av kulturvärden

q Befintligt dörrparti med dess träport o entrén på gaveln mot Norra

vägen ska bevaras.,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

Rivningsförbud

r Byggnad får inte rivas,  4 kap. 16 § 1 st 4 p.

Varsamhet

k Byggnadens volym, symmetri, klassicistiska detaljer och

fönsterutformning ska bibehållas.,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

Skydd mot störningar

m Luftintag ska placeras i riktning bort från järnvägen.,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

Lägenhet som är större än 35 kvadratmeter och som vetter mot bullerstörd sida ska ha en

genomgående planlösning med minst hälften av bostadsrummen vända mot gårdssida.,  4 kap. 12

§ 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vunnit laga kraft,  4 kap. 21 §

Gemensamhetsanläggning

g Markreservat för gemensamhetsanläggning för gemensam gård.,  4

kap. 18 § 1 st  p.

Upplysningar

Brandskyddsutredning ska redovisas i bygglovsskedet.

2

1

Traktgräns

Fastighetsgräns

LINDÅS / ATLE
Traktnamn / Kvartersnamn

Fastighetsbeteckning, samfällighet3:6 , S:1
Övrig gräns (lr, sv, GA mm)

GemensamhetsanläggningGA:1
sv

Servitut

lr
Ledningsrätt

Bostadshus, uthus husliv

Bostadshus, uthus takkontur

Annan byggnad

Transformator, skärmtak

Gränspunkt

Väg, gc-väg

Stenmur

Belysningsstolpe

Dike, vattendrag, strandlinje

Slänt

4

5

Nivåkurvor
3

43.8
Mätt höjdpunkt, laserskannad höjd

Fornminne

BETECKNINGAR  GRUNDKARTA

Traktgräns

Fastighetsgräns

LINDÅS / ATLE
Traktnamn / Kvartersnamn

Fastighetsbeteckning, samfällighet3:6 , S:1
Övrig gräns (lr, sv, GA mm)

GemensamhetsanläggningGA:1
sv

Servitut

lr
Ledningsrätt

Bostadshus, uthus husliv

Bostadshus, uthus takkontur

Annan byggnad

Transformator, skärmtak

Gränspunkt

Väg, gc-väg

Stenmur

Belysningsstolpe

Dike, vattendrag, strandlinje

Slänt

4

5

Nivåkurvor
3

43.8
Mätt höjdpunkt, laserskannad höjd

Fornminne

BETECKNINGAR  GRUNDKARTA

UPPLYSNINGAR

Grundkartan framställd genom utdrag och

komplettering av Varbergs kommuns

digitala baskarta.

Aktualitet

Fastighetsindelning: 2018-11-27

Detaljinformation: 2018-11-20

UPPLYSNINGAR

Grundkartan framställd genom utdrag och

komplettering av Varbergs kommuns

digitala baskarta.
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Detaljinformation: 2018-11-20

Karin Fridstrand
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Karin Fridstrand
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Planprocessen
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). 
Detaljplaner görs för mindre områden och är juridiskt bindande. När planen är 
antagen och har vunnit laga kraft är den juridiskt bindande för efterföljande beslut, 
såsom t.ex. bygglov.

Program

Tidplan
§	Samråd: december 2016 - januari 2017
§	Granskning: oktober 2018
§	Antagande: december 2018

Planhandlingar
§	Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling)
§	Plankarta med planbestämmelser
§	Illustrationskarta
§	Grundkarta
§	Samrådsredogörelse
§	Granskningsutlåtande

Övriga handlingar
§	Fastighetsförteckning (Lantmäterimyndigheten 2018-11-28)
§	Geoteknisk utredning (Structor 2015-04-10)
§	Miljöteknisk markundersökning (Structor, 2015-04-09)
§	Dagvattenutredning (Norconsult 2016-01-15)
§	Trafikmätning (Hamn och gatukontoret oktober 2015)
§	Kulturhistorisk utredning (Kulturmiljö Halland april 2016)
§	Behovsbedömning (Varbergs kommun 2016-10-14)
§	PM Riskfrågor bensinstation och järnväg (Structor 2017-04-24)
§	Kompletterande miljöteknisk markundersökning i berg (Structor 2017-05-07)
§	Arkeologisk förundersökning (Länsstyrelsens slutmeddelande 2017-05-12)
§	PM Miljötekniska förutsättningar ny gata (Structor 2018-01-25)
§	Trafikanalys (Sigma 2018-04-06)
§	Vägtrafikbullerutredning (Norconsult 2018-05-22)

Samråd Granskning Antagande



3 (52)

Innehåll
Sammanfattning         5
Vad har hänt efter samråd och granskning?  5
Inledning           7
Plandata  7
Syfte  7
Bakgrund  7
Uppdrag  8
Tidigare ställningstaganden  8

Planeringsförutsättningar               12
Mark och vatten  12
Kulturmiljö och bebyggelse  14
Trafik och parkering  19
Teknik och service  21
Hälsa och säkerhet  22

Planförslag                 25
Bebyggelse  25
Trafik och parkering  31
Grönstruktur  33
Mark och vatten  33
Teknisk försörjning  34
Störningar  35

Konsekvenser                 38
Behovsbedömning  38
Konsekvenser för miljö och människors hälsa  38
Konsekvenser med avseende på störningar och risker  40
Konsekvenser för riksintressen, miljökvalitetsnormer och 
skyddade områden  42
Konsekvenser för samhället  43

Genomförande                 44
Organisatoriska frågor  44
Fastighetsrättsliga frågor  45
Tekniska frågor  50
Ekonomiska frågor  50

Medverkande                 51



4 (52)



5 (52)

Sammanfattning
Planområdet ligger i centrala Varberg, ca 150 meter från det nya stationsområdet 
och den nya stadsdelen Västerport, och ca 450 meter norr om Varbergs torg. Planens 
syfte är att förtäta kvarteret och att möjliggöra byggnation av bostäder, centrum-
verksamheter och kontor, placerade i gatuliv med en stadsmässig karaktär i enlighet 
med översiktsplanens intentioner. 
Planområdet består idag av småskalig bebyggelse för bostäder och verksamheter i en 
och halv- till trevåningshus av olika ålder och karaktär (se figur 9), som inrymmer ca 
50 lägenheter och en verksamhetsyta på ca 600 kvm. Fyra byggnader inom planom-
rådet är av kulturhistoriskt värde, vilket står i konflikt med förtätningsintentionen. 
Planförslaget möjliggör kvartersbebyggelse för flerbostadshus om upp till 230 lä-
genheter, med inslag av mindre störande centrumverksamheter och kontor. Planför-
slaget medger ny bebyggelse i fyra våningar, med möjlighet till bostäder på vinden, 
alternativt i en indragen takvåning, samt källargarage under byggnader och gårdar. 
Den före detta Marmeladfabriken på Malmen 9 ska bevaras. Av den föreslagna 
be byggelsens sammanlagda yta om ca 25 400 kvm BTA, beräknas drygt hälften 
(ca 14 000 kvm) bebyggas i närtid. Jämfört med idag ger planförslaget ett tillskott på 
ca 180 nya lägenheter i ett mycket centralt läge. 
Planen innebär en avvägning mellan bevarande av kulturvärden och intentionen att 
förtäta staden för att tillgängliggöra den för fler. Detaljplanen innebär ett intensivare 
utnyttjande av marken än idag i ett läge med god befintlig infrastruktur och service, 
och där tillgången till kollektivtrafik är mycket god. Utifrån det stora behovet av 
bostäder samt en kommunal strategi att förtäta staden, är det önskvärt att kvarteren 
närmast stationsområdet och i direkt anslutning till stadskärnan används så effek-
tivt som möjligt för att möjliggöra för många fler än idag att bo inom räckhåll till 
arbetsplatser och service.
Planförslaget bedöms därför innebära en god hushållning med mark- och vattenom-
råden, trots att det innebär att tre byggnader med kulturvärden inte bevaras.  

Vad har hänt efter samråd och granskning? 
Samråd om planförslaget hölls vid årsskiftet 2015-2016 och granskning hösten 2018. 
Planförslaget har därefter bearbetats i enlighet med de synpunkter som kommit in 
och ställningstagande i samrådsredogörelse och granskningsutlåtande. De större 
förändringar av planförslaget som genomförts jämfört med samrådsförslaget är: 
§	Kulturhistoriskt värdefull byggnad på Malmen 9 (fd Marmeladfabriken) bevaras 

genom att planbestämmelser q, r och k har införts.
§	Byggrätter inom Malmen 9, Malmen 5 och Malmen 6 har fått delvis ny utformning 

med anledning av bevarande av fd Marmeladfabriken. 
§	Solstudierna har reviderats utifrån nytt utformningsförslag och redovisar både 

kvarteret delvis utbyggt och med maximal exploatering.
§	En kompletterande miljöteknisk markundersökning i berg har tagits fram med 

syftet att klarlägga om eventuellt berggrundvatten i ytligt berg är förorenat inom 
planområdet.

§	Fordonstrafik möjliggörs på ny gata i norra delen av planområdet utöver redan 
planerad gång- och cykelväg, genom planbestämmelse GATA. Gatan ger plats för 
gc-bana, två körfält och trottoar.
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§	Utredningsunderlaget har kompletterats med PM gällande markmiljö vid anlägg-
ning av gata i planområdets norra del.

§	Utredningsunderlaget har kompletterats med en trafikanalys och en komplette-
rande bullerutredning med anledning av föreslagen ny gata i planområdets norra 
del.

§	Planområdet har utökats med ett mindre område i nordväst på fastigheten Renen 
17 för att omfatta ny transformatorstation med planbestämmelse E.

§	Utredningsunderlaget har kompletterats med ett PM som behandlar risk med an-
ledning av närheten till bensinstationen på Pipebruket 2 

§	Bullerutredning har kompletteras med ett tillägg om buller från järnvägstrafik 
samt vibrationer.

§	Plan- och genomförandebeskrivningen har kompletterats med beskrivning av hur 
parkeringsplatser avses lösas.

§	Ringmark tas bort och ersätts med kryssmarkerad mark samt planbestämmelse e1 
(bebyggandets omfattning).

§	Punktprickad mark läggs till på Malmen 9, samt markreservat för gemensam gård 
och planbestämmelse e2.

§	Utfart från Malmen 6 anordnas över Malmen 5, genom föreslagen sammanslag-
ning av fastigheterna.

§	Planbestämmelse m införs för att reglera luftintag med hänsyn till risk vid trans-
port av farligt gods på järnväg.

§	Utformning av lägenheter mot bullerstörd sida regleras med hänsyn till buller. 
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Inledning
Plandata
Kvarteret Malmen och Charleshill ligger i centrala Varberg, ca 150 meter från järn-
vägsstationen och det nya stationsområdet, och ca 450 meter från Varbergs torg, se 
bild på framsidan. 
Planområdet är knappt 1,6 hektar stort och avgränsas av gatorna Norra vägen i 
väster, Magasinsgatan i söder, Lilla Drottninggatan i öster och Baggens gränd/Gam-
lebygatan i norr, vilka alla ingår i planområdet. 
I planområdet ingår sex fastigheter, Malmen 5, 6, 7, 8, 9 och Charleshill 1, samt in-
tilliggande gatumark och en mindre del av fastigheten Renen 17, se figur 1 och 25. 
Malmen 6, Renen 17 och gatumarken ägs av Varbergs kommun, Malmen 8 av Var-
bergs Bostads AB, medan övriga fastigheter är i privat ägo. 

Syfte
Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret i enlighet med översiktsplanen inten-
tioner och det centrala läget, och att möjliggöra byggnation av bostäder, kontor och 
centrumverksamheter placerade i gatuliv med en stadsmässig karaktär.

	  

 	  
	  

Sid 9 (36) 

Dubbelspårets nya sträckning genom Varberg innebär att en ny station med nedsänkta platt-
formar byggs strax norr om nuvarande station och att järnvägen förläggs i en ca 3 km lång 
tunnel under staden från stationen och söderut. 

Enligt planerna ska byggstart ske år 2019 och tågen börja rulla på det nya spåret år 2024. 
Planområdet ligger ca 150 meter från planerad tunnel och nytt stationsområde, och bedöms 
inte påverkas nämnvärt av planerad byggnation. Se vidare sidan 19 Järnvägstunnel och sidan 
16 Tillgänglighet med gång, cykel och kollektivtrafik.  

När nuvarande bangård och industrihamn flyttas, frigörs stora ytor av centralt belägen mark 
som gör det möjligt att bygga samman staden med vattnet, och en ny stadsdel skapas, Väs-
terport. Inriktning för det samlade stadsutvecklingsprojektet för Varbergstunneln, Farehamn-
en och Västerport har tagits fram (KS 2016-03-15 § 39).  

För stationsområdet anges att det ska vara ett naturligt nav i staden, att området ska samla 
alla trafikslag och bidra till förutsättningar för ett tillgängligt och hållbart resande, samt att 
trafiken till, från och runt stationen ska prioriteras i följande ordning: gång, cykel, kollektiv-
trafik, bil. Den nya stationen kommer att ligga två kvarter nedanför planområdet, vilket 
kommer att påverkas bl.a. genom att Magasinsgatans roll som matargata förstärks. Väster-
port medför också tillsammans med nytt resecentrum ett ökat fokus och mer rörelse i denna 
del av staden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	    

Figur 4. Flygfoto över planområdet (gul linje) från 2015. Källa: hitta.se, 2016-10-08. Figur 1. Flygfoto över planområdet (gul linje) från 2015. Källa underlag: 
hitta.se, 2016-10-08.

Bakgrund
Planområdet består idag av 
en- och flerbostadshus i en och 
en halv till tre våningar, samt 
en obebyggd tomt, se figur 9. 
Be   byg gelsen är relativt låg och 
gles. Området ligger mycket 
cent ralt och har i fördjupningen 
av över siktsplanen för stads-
om rådet pekats ut som före-
sla  gen centrumbebyggelse, där 
bo städer med ett stort inslag av 
mindre störande verksamheter, 
han del och annan service bör 
ingå. 
Ägarna till fastigheterna längs 
Norra vägen är intresserade av 
att omvandla bebyggelsen i när-
tid, medan övriga vill av vakta. 
Kommunen är dock ange  lägen 
om att på lång sikt möj lig göra 
en förnyelse av om  rådet, varför 
även de övriga fas tig heterna tas 
med i plan området. Därmed 
kommer inte heller någon res-
terande del av gällande detalj-
planer från 1986 (DP 167) och 
2010 (DP 393) att ligga kvar 
när den nya detalj planen vunnit 
laga kraft, se figur 3.



8 (52)

Uppdrag
Positivt planbesked gavs för del av kvarteret Malmen 2015-06-25 (BN § 274). Detalj-
planen handläggs med standardförfarande. I planbeskedet anges att det är viktigt att 
i planarbetet beakta frågor kring förtätning i innerstaden, den framtida bebyggelsens 
skala och proportioner, parkeringsbehov i ett centrum- och kollektivtrafiknära läge, 
kulturmiljöhänsyn mm, på grund av kvarterets centrala läge, närheten till central-
stationen och den nya stadsdelen Västerport.

Tidigare ställningstaganden
Riksintressen, skyddade områden och förordnanden 
Planområdet ligger inte inom riksintresse enligt miljöbalken kapitel 3. Varbergs stad 
ligger inom kustområdet som särskilt utpekats ut som riks intresse enligt de särskil-
da hushållningsbestämmelserna enligt miljöbalken kapitel 4 § 2 och 4. Riks intresset 
utgör dock inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala nä-
ringslivet (anges i 4 kapitel 4 § 1 i miljöbalken). Planområdet ligger inte inom andra 
särskilt utpekade områden enligt miljöbalken kapitel 4, eller inom strandskydd eller 
annat skyddat område enligt kapitel 7, se figur 2. 
Utanför planområdet finns ett större riksintresseområde för kulturmiljövård Plats
arna och Varbergs innerstad söder om Magasinsgatan. Området benämns i över-
siktsplanen som bevarandevärd kulturmiljö, och särskilda riktlinjer anger att beva-
randeintresset ska prioriteras och stor hänsyn tas till kulturvärdena i området. 
Riks intresse för järnväg ligger på ca 120 avstånd från planområdet.  
Planområdet är tidigare planlagt men omfattar ingen mark som tidigare förordnats 
enligt PBL 6:3-5 (tidigare BL § 113 och PBL 6:19), enligt uppgift från Lennart 
Johansson, lantmäterienheten i Varberg (2014-06-02).

Översiktsplaner
I Översiktsplan för Varbergs kommun (2010-06-15), se figur 2, är planområdet 
utpekat som ”Stad och serviceorter” där mer detaljerade riktlinjer finns i fördjupade 
översiktsplaner för respektive ort eller område. I den övergripande utvecklingsin-
riktningen anges vidare att en tät bebyggelse och ett effektivt utnyttjande av mark 
och tekniska resurser eftersträvas.
Enligt Översiktsplanen för Varbergs kommun, fördjupning för stadsområdet 
(2010-06-15) ingår planområdet i ”Föreslagen centrumbebyggelse”, som omfattar 
Västra Centrum med nytt resecentrum. I området ska förutom bostäder, ett stort 
inslag av mindre störande verksamheter, handel och annan service ingå. Vidare 
ingår planområdet i ”riktlinjeområde 11” för vilket anges: ”Öster om resecentrum har 
kvarteret Renen och de anslutande kvarteren i söder potential för kompletteringar 
som kan bidra till att knyta ihop stadskärnan med Västra Centrum”.

Detaljplaner
För kvartersmarken inom planområdet gäller följande detaljplaner, se figur 3: 
§	Detaljplan 167 (1986). Användning B (bostäder). Egenskapsbestämmelsen III för 

norra delen av kvarteret och II för södra delen av kvarteret (byggnadshöjd 2-3 vå-
ningar). Genomförandetiden har gått ut.

§	Detaljplan 168 (1987). Användning A (allmänt ändamål). Egenskapsbestämmelse 
”mark som inte får bebyggas” gäller för det område som omfattas av den nya de-
taljplanen. Genomförandetiden har gått ut.

§	Detaljplan 363 (2010). Användning BK (bostäder, kontor och hotell). Egen  skaps-
bestämmelserna k (kultur histo riskt intressant byggnad: de ka rak  tärs drag och 
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Figur 2. Översiktsplan för Varbergs kommun - fördjupning (FÖP) för stadsområdet:
Överst: Planområdet (blå ruta) ligger inom Föreslagen centrumbebyggelse.
Mitten: Planområdet (blå ruta) ligger inom Riktlinjeområde 11.
Nederst: Planområdet (blå ruta) berörs inte av riksintressen, förordnanden eller reservat.

	  

 
	  
Sid 6 (36) 

  

Figur 1. Översiktsplan för Varbergs kommun – fördjupning (FÖP) för stadsområdet: 
Överst: Planområdet (blå ruta) ligger inom Föreslagen centrumbebyggelse.  
Mitten: Planområdet (blå ruta) ligger inom Riktlinjeområde 11.  
Nederst: Inom planområdet (blå ruta) finns inga riksintressen, förordnanden eller reservat. 



10 (52)

värden som anges i plan beskriv ningen ska beaktas) och v (högsta byggnadshöjd 
7,5 meter, högsta nock höjd 9,0 meter). Genomförandetiden för denna plan går ut 
2019-12-31. 

För den allmänna platsmarken inom plan området gäller:
§	Detaljplan 1 (1936). Gata (Norra vägen, Magasinsgatan, Lilla Drottninggatan). 

Genomförandetiden har gått ut.
§	Detaljplan 12 (1942). Gata (Gamlebygatan). Genomförandetiden har gått ut.
§	Detaljplan 79 (1963). Gata (Baggens gränd). Genomförandetiden har gått ut.  

Fastighetsplaner 
Det finns tre gällande fastighetsplaner inom planområdet från 1924, 1937 respektive 
1986 gällande för fastigheterna Malmen 5, Malmen 6 och 7 respektive Malmen 9 och 
Charleshill 1. Fastighetsplan för Malmen 8 är sedan tidigare upphävd. I planarbetet 
föreslås även resterande tomtindelning att upphävas, se sidan 45 Verkan på fastig
hetsplan.

MKB/Behovsbedömning
Kommunen har i samband med en Behovsbedömning (2016-10-14)  tagit ställning 
till huruvida detaljplanens genomförande kan antas leda till betydande miljö påver-
kan eller inte, enligt plan- och bygglagen kapitel 4 § 34 och miljöbalken kapitel 6 § 
11. Genomförandet av planförslaget bedöms inte medföra någon betydande miljö-
påverkan, se sidan 38 Behovs bedömning. 

Förtätningsstrategi 
Planområdet ligger inom Zon 2 Central omvandling, i förtätningsstrategin (KF 
2017-12-19), där kommunen bland annat är positiv till en omvandling till kvarters-
struktur med stadsmässig karaktär med ca 4 våningar, samt till att möjliggöra för 
offentliga bottenvåningar. 

	  

 	  
	  

Sid 7 (36) 

Planområdet är tidigare planlagt men omfattar ingen mark som tidigare förordnats enligt 
PBL 6:3-5 (tidigare BL § 113 och PBL 6:19), enligt uppgift från Lennart Johansson, lant-
mäterienheten i Varberg (2014-06-02). 

Översiktsplaner 

I översiktsplan för Varbergs kommun (2010-06-15), se figur 1, är planområdet utpekat som 
”Stad och serviceorter” där mer detaljerade riktlinjer finns i fördjupade översiktsplaner för 
respektive ort eller område. I den övergripande utvecklingsinriktningen anges vidare att en 
tät bebyggelse och ett effektivt utnyttjande av mark och tekniska resurser eftersträvas. 

Enligt Översiktsplanen för Varbergs kommun, fördjupning för stadsområdet (2010-06-15) 
ingår planområdet i ”Föreslagen centrumbebyggelse”, som omfattar Västra Centrum med 
nytt resecentrum. I området ska förutom bostäder, ett stort inslag av mindre störande verk-
samheter, handel och annan service ingå. Vidare ingår planområdet i ”riktlinjeområde 11” 
för vilket anges: ”Öster om resecentrum har kvarteret Renen och de anslutande kvarteren i 
söder potential för kompletteringar som kan bidra till att knyta ihop stadskärnan med Västra 
Centrum”. 

Detaljplaner 

För kvartersmarken inom planområdet gäller följande detaljplaner, se figur 2:  

§ Detaljplan 167 (1986). Användning B (bostäder). Egenskapsbestämmelsen III för norra 
delen av kvarteret och II för södra delen av kvarteret (byggnadshöjd 2-3 våningar). 
Genomförandetiden har gått ut. 

§ Detaljplan 363 (2010). Användning BK (bostäder, kontor och hotell). Egenskapsbestäm-
melserna k (kulturhistoriskt intressant byggnad - de karaktärsdrag och värden som anges i 
planbeskrivningen ska beaktas) och v (högsta byggnadshöjd 7,5 meter, högsta nockhöjd 
9,0 meter). Genomförandetiden för denna plan går ut 2019-12-31.    
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 Figur 2. Gällande detaljplaner (svart linje och siffra) inom planområdet (röd linje).   

167 

363 

79 
12 

1 

168 

Figur 3. Gällande de-
taljplaner (svart linje 
och siffra) inom plan-
området (röd linje).
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Ny station och järnvägstunnel genom Varberg 
Utbyggnaden av järnvägen till dubbelspår genom Varberg är en del i utbyggnaden 
av Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö, en av Sveriges viktigaste järnvägs-
förbindelser. Den har också en vidare koppling mot Oslo och planeras för en fortsatt 
förlängning ner mot kontinenten. I mars 2013 tog regeringen tillåtlighetsbeslut för 
etappen genom Varberg.
Dubbelspårets nya sträckning genom Varberg innebär att en ny station med ned-
sänkta plattformar byggs strax norr om nuvarande station och att järnvägen för-
läggs i en ca 3 kilometer lång tunnel under staden från stationen och söderut. Enligt 
planerna ska byggstart ske år 2019 och tågen börja rulla på det nya spåret år 2024. 
Planområdet ligger ca 150 meter från planerad tunnel och nytt stationsområde, och 
bedöms inte påverkas nämnvärt av planerad byggnation. Se vidare sidan 23 Järnväg 
och sidan 19 Tillgänglighet med gång, cykel och kollektivtrafik. 
När nuvarande bangård och industrihamn flyttas, frigörs stora ytor av centralt 
belägen mark som gör det möjligt att bygga samman staden med vattnet, och en ny 
stads del skapas, Västerport. Inriktning för det samlade stadsutvecklingsprojektet för 
Var bergs tunneln, Farehamnen och Västerport har tagits fram (KS 2016-03-15 § 39). 
För stationsområdet anges att det ska vara ett naturligt nav i staden, att området 
ska samla alla trafikslag och bidra till förutsättningar för ett tillgängligt och hållbart 
resande, samt att trafiken till, från och runt stationen ska prioriteras i följande ord-
ning: gång, cykel, kollektivtrafik, bil. 
Den nya stationen kommer att ligga två kvarter nedanför planområdet, vilket kom-
mer att påverkas bl.a. genom att Magasinsgatans roll som matargata förstärks. 
Väster port medför också tillsammans med nytt resecentrum ett ökat fokus och mer 
rörelse i denna del av staden, vilket medför ett generellt ökat behov av framkomlig-
het för gående, bilar och cyklister i området, se vidare sidan 31 Ny gata i kvarterets 
norra del.

Figur 4. Planområdet (gult område) ligger 100-150 meter från den nya stadsdelen Västerport, det 
nya stationsläget och järnvägstunneln under Varberg. Källa underlagsbild: Varbergs kommun.
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Planeringsförutsättningar
Mark och vatten
Markanvändning och vegetation
Området är relativt plant med nivåer mellan + 4,5 meter i sydväst och ca + 8,4 meter 
i norr. Marken sluttar något i huvudsak från nordost till sydväst. Utmed västra sidan 
mot Norra vägen samt i norra delen av planområdet finns berg i dagen. Gator, par-
keringsplatser samt tomtmark mellan befintliga byggnader är mestadels hård gjorda 
med asfalt eller grusade ytor. Lokalt finns gräsytor med enstaka träd och buskar, se 
figur 1.

Geotekniska förhållanden
Som planeringsunderlag har en geoteknisk undersökning genomförts för plan om-
rådet (Structor 2015-04-10). Av denna framgår att huvuddelen av om rådet är utfyllt 
med stenig och grusig sand med lokala inslag av ytlig mull jord. Djupet till berg eller 
fast botten är ca 2-3 meter. I den södra delen av området ökar djupet till berg eller 
fast botten till som mest ca 6 meter. Grundvattennivån har mätts till mellan 1,2 och 
1,9 meter under markytan.
Stabiliteten i området är tillfredsställande. I den södra delen av området före kom-
mer lerlager och löst siltig finsand, där viss långtidssättning kan komma att utveck-
las vid ökad belastning på grund av fyllnadsmassor eller byggnader. I övrigt förvän-
tas enbart små sättningar vid ökad belastning. I byggskedet kan stabilitetsproblem 
uppstå temporärt vid schakt- och grundläggningsarbeten för källare och ledningar i 
mark, vilket innebär att temporära stabilitetsåtgärder kommer att krävas mot anslu-
tande gatumark. 
Vid grundläggningsnivåer under grundvattenytan finns risk för uppluckring och 
upptryckning av bottenplattan, vilket innebär att en tillfällig grundvattensänkning 
eller undervattensgjutning av betong för tätning inom spont kommer att krävas. En 
permanent grundvattensänkning ska undvikas då det innebär risk för sättningar i 
omgivningen.

Markradon
Planområdet ligger inom riskområde för hög radonhalt som omfattar hela Varbergs 
innerstad. Radon är en gas som är svår att stänga ute och som finns nästan överallt i 
mer eller mindre påvisbara mängder. Den varken syns eller känns. Radon avges från 
vissa bergarter och kan komma in i våra bostäder från marken eller via radonhaltiga 
byggnadsmaterial. En ny byggnadskonstruktion kan utföras radonsäkert, radon-
skyddande eller traditionellt, beroende på hur hög radonrisken är. Grundregeln är 
att det krävs ett radonsäkert utförande på mark med hög radonrisk, vilket innebär 
att byggnaden är tät mot inläckande jordluft, se vidare sidan 37 Radon.

Markföroreningar
En översiktlig miljöteknisk markundersökning har genomförts för planområdet 
(Structor 2015-04-09). Undersökningen visar att det finns spår av klorerade lös-
nings medel i jordgrundvattnet, men att halterna är låga och underskrider rele vanta 
jäm förelsevärden med avseende på risk för hälsa vid uppförande av nya bostadshus; 
inga bensinstationsrelaterade föroreningar har påvisats i jord eller grund vatten när-
mast bensinstationen. Vidare bedöms fyllnadsmassorna ha för ore ningshalter som 
underskrider Naturvårdsverkets riktvärden för bostäder, även om det lokalt kan 
finnas mindre volymer som överskrider riktvärdena. 
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En kompletterande miljöteknisk markundersökning i berg har genomförts (2017-
05-07) som särskilt undersökt eventuell förekomst av berggrundvatten i ytligt berg 
eller eventuell förekomst av klorerade lösningsmedel i berggrundvattnet. Utförda 
undersökningar visar att berggrundvattnet i planområdet inte är förorenat i halter 
överskridande aktuella hälsoriskbaserade riktvärden, och att planerad byggnation 
av flerbostadshus därför bedöms kunna uppföras utan oacceptabla hälsorisker även 
om den nya byggkonstruktionen når ner till, eller ner i berget. För att förhindra 
att eventuellt förorenat berggrundvatten från Kv Renen dras till planområdet bör 
grund läggning utföras på sådant sätt att en avsänkning av berggrundvattnet mini-
meras under byggskedet. Eventuella vattenförande bergssprickor kan tätas genom 
injek tering. Grundläggningen bör även utformas så att en permanent avsänk ning 
av grundvattnet inte sker. Under byggskedet rekommenderas även att ett kontroll-
program upprättas avseende grundvatten (nivåer samt förekomst av klorerade lös-
ningsmedel). Eftersom planområdet ligger inom riskområde för hög radonhalt, ska 
byggnaderna utföras radonsäkert så att de är täta mot inläckande markluft, vilket 
samtidigt ger en extra säkerhet vad gäller klorerade lösningsmedel. Åtgärder och 
byggnation inom planområdet bedöms vara anmälningspliktiga till tillsyns myn dig-
heten. 
Ett kompletterande PM har också tagits fram om de miljötekniska förutsättningar 
för anläggning av en ny gata med gång- och cykelväg i den norra delen av plan om-
rådet (Structor 2018-01-25), då denna ligger direkt söder om fastigheten Renen 13 
där det inom del av fastigheten finns en omfattande förorening av klorerade lös-
nings medel i jord och berg. Resultatet visar att det inte finns något som indikerar att 
ett ev. ytligt berggrundvatten skulle vara förorenat överskridande några riktvärden. 
Grundläggning och sprängning för planerad gata bedöms kunna ske utan att orsaka 
någon spridning av föroreningar från Renen 13. Några ytterligare undersökningar 
bedöms inte krävas i nuläget. I samband med sprängning och grundläggning bör 
dock kontroll och provtagning av ev. inläckande grundvatten utföras för att verifiera 
att det inte är förorenat. Om vattnet, mot förmodan, skulle vara förorenat krävs 
rening innan utsläpp till dagvatten.

Miljöteknisk markundersökning Sida 9 av 11 1215-031
Malmen, Varberg 2015-04-09

Structor Miljö Väst AB

Figur 6. Nya provpunkter inom det undersökta området markerade med röd cirkel.

5 Resultat

5.1 Fältobservationer
Större delen av området bestod av grusade ytor och bebyggelse. Vid två provpunkter skilde 
sig ytskiktet jämfört med de övriga, SKR 1 var placerad på en gräsyta delvis täckt med vad 
som såg ut att vara en kompost och SKR 7 var placerad på en asfalterad yta.

I den norra delen av området utgörs jordlagren under fyllningen av sand eller finsand med 
inslag av mulljord ytligt. Djupet till berg eller fast botten är ca 3 m och berg i dagen 
förekommer västerut och norrut.

I den södra delen av området ökar djupet till berg eller fast botten till som mest ca 6 m och 
jordlagren övergår mot djupet till siltig och lerig finsand med skikt av lera med inslag av 
organisk jord. Lokalt förekommer tunnare lager med siltig lera med skikt av finsand.

Grundvattenytan i jord är belägen mellan 1 till 2 m under markytan. 

Inga indikationer på föroreningar (oljelukt, missfärgningar, avfallsrester) erhölls vid 
fältarbetet. För fältprotokoll se bilaga 1.

Screening med avseende på metaller med hjälp av XRF på jordprover från markytan och ner 
till mellan 1,5 till 2 m under markytan (fyllnadsmassor) utfördes. Inga indikationer erhölls på 
halter som översteg Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM)
utom i två fall; I SKR 1 (0-0,2 m) uppmättes halter av bly i ytlig mulljord (kompost) precis 
över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (”KM”, avser 

Kompletterande undersökning Sida 6 av 8 1217-063
Malmen, Varberg 2017-05-07

Structor Miljö Väst AB

• I samband med borrning utfördes mätningar på det borrkax/vatten som kommer upp 
med PID m a p flyktiga föreningar (bl. a. klorerade lösningsmedel). För fältprotokoll se 
bilaga 1.

• Screening med PID m a p flyktiga föreningar (bl. a. klorerade lösningsmedel) utfördes 
på uttagna berggrundvattenprover.

• Borrhål 1702, 1703 och 1704 omsattes med sänkpump innan provtagning. För 
fältprotokoll se bilaga 1.

Proverna skickades för analys till ALS Scandinavia AB, som är ackrediterat för aktuella 
analyser. Totalt analyserades fem grundvattenprover med avseende på klorerade 
lösningsmedel.

Figur 3. Provpunkter bergborrning (djup ca 10 m).

1701

1702

1703

1704

1705

Figur 5. Punkter där prover är tagna för att påvisa eventuella föroreningar i jord (till vänster) 
och i berg (till höger). Källa: Structor 2015-04-09 och 2017-05-07.
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Sid 12 (36) 

Kulturmiljö och bebyggelse 

Fornlämningar 

Länsstyrelsen i Halland har gjort bedömningen (2016-04-11) att en arkeologisk förunder-
sökning krävs inför planerad byggnation, då planområdet berör del av fornlämning Raä 
Varberg 60:1, stadslager till det medeltida Getakärr/Gamla Varberg. En arkeologisk för-
undersökning enligt 2 kap 12-13 §§ kulturmiljölagen (1988:950) har därför påbörjats.  

Kulturhistoria 

Planområdet låg fram till senare delen av 1800-talet utanför stadsgränsen och var en del av 
Gamlebygärdet eller Gamla Bygärdet, ett av stadens större odlingsområden. Genom plan-
områdets västra del gick den gamla infartsvägen till Varberg norrifrån, Norra vägen, som 
den fortfarande heter. Den var en del av ”Kungsvägen” genom Halland (Haverling 1996), 
och övergick vid Norra tull i ”Kungsgatan” för att efter Södertull fortsätta söderut, se figur 7-
8. Strax norr om planområdet passerar vägen förbi resterna av 1300-talets föregångare till 
Varberg: Getakärr (Gamleby), och vid Lindhov norr om Varberg passerar den platsen där Ny 
Varberg (Nyby) låg fram till 1612.  

Under 1880-talet expanderade Varberg kraftigt. Kommunikationerna förbättrades genom en 
omfattande hamnutvidgning och nya järnvägsförbindelser, handel och industri fick fart och 
befolkningen växte snabbt. Platsarna byggdes ut och mitt emot järnvägsstationen anlades ett 
nytt representativt stadsområde, Norra Förstaden, med utfyllnadsmaterial från hamnmudd-
ringarna. Kungsgatan förlängdes i rät linje fram till den nya Magasinsgatan, och kom därmed 
att förskjutas i förhållande till Norra vägen, se figur 6 och 7.  

Längs med Norra vägen växte industrier varvat med villabebyggelse fram. Det för sin tid 
mycket moderna Skandinaviska Textils AB grundades 1896-97 (från 1912, Malmö Yllefab-
rik) strax norr om planområdet, mitt emot anlades en snickerifabrik och längre norrut växte 
verksamheter som Monark, Gunnebo Bruks AB och Varbergs Trikåfabrik fram. Kvarteren 
närmast Magasinsgatan kom att bebyggas med representativa villor under slutet av 1800- 

 
	    

Figur 6. I utsnitt ur historiska kartor över Varberg ser man hur staden växte norrut. Planområdet är markerat i 
rött. Till vänster: Ljunggrens karta från 1855. I mitten: Stadsöversikt från 1890. Till höger: Situationsplan från 
1920.  

Dagvattenförhållanden
En dagvattenutredning för planområdet har tagits fram som planeringsunderlag 
(Norconsult 2016-01-15). Dagvatten är ett samlingsnamn för regnvatten, smält-
vatten och spolvatten som rinner av från exempelvis hårdgjorda ytor, vägar och hus-
tak, och som via diken eller ledningar rinner ut i vattendrag. Miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler gäller för hantering av dagvatten och för verksamheter som kan för-
orena dagvatten. Enligt miljöbalken ska dagvatten avledas, renas och tas om hand på 
ett sätt som innebär att olägenhet för hälsa eller miljö inte uppkommer. Planområ-
det är en del av ett större avrinningsområde med Norra mellersta Hallands kust
vatten som recipient. 2016 klassades den kemiska ytvattenstatusen här som god, och 
att den ekologiska statusen är måttlig. Samtliga fastigheter inom planområdet har 
anslutning till kommunala dagvattenledningar. 

Översvämningsrisker
Till följd av prognosticerade klimatförändringar bedöms regnintensiteten öka i 
framtiden, vilket resulterar i generellt större flöden. För att dessa flöden inte ska 
leda till översvämningar behöver dagvattnet fördröjas i tillräcklig omfattning på 
kvartersmarken, se ovan. Mark och eventuella källargarage behöver också höjdsät-
tas så att instängda områden inte skapas i planområdets lågpunkter, framför allt i 
syd väst (Malmen 5). Dagvattenutredningen anger vidare att parkeringsgaraget ska 
över svämningssäkras så att ytvatten inte riskerar rinna in från angränsande mark, 
genom att t.ex. en upphöjning anläggs vid respektive infart/utfart till garaget.

Kulturmiljö och bebyggelse
Fornlämningar
Planområdet berör del av fornlämning Raä Varberg 60:1, stadslager till det 
medeltida Getakärr/Gamla Varberg. En arkeologisk förundersökning enligt 2 kap 
12-13 §§ kulturmiljölagen (1988:950) har därför genomförts. Resultatet visar att 

Figur 6. I utsnitt ur historiska kartor över Varberg ser man hur staden växte norrut. Planområdet är 
markerat i rött. Till vänster: Ljunggrens karta från 1855. I mitten: Stadsöversikt från 1890. Till höger: 
Situationsplan från 1920. 
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Figur 7. Före 1906 då Thernellska huset byggdes, fortsatte Norra vägen rakt fram norrut och över-
gick i Kungsgatan. På bilden till vänster från 1901 ser man Norra vägen och Kungsgatan söderut. Till 
vänster ligger Malmen 5 och till höger bostadshuset på Getakärr 3:13 i kvarteret Tattarkullen som revs 
1995. Bilden till höger visar ungefär samma vy 1989. Foto till vänster Ranchs ateljé, Hallands kultur-
historiska muséer. Foto till höger ur Gustafsson och Gustafsson 2015, Hus och gator i Varberg. Bilder 
och Nostalgi från 1980-talet. 

inga ytterligare arkeologiska insatser är motiverade och att inget hinder föreligger ur 
arkeologisk synpunkt för att det berörda området tas i anspråk för avsett ändamål.

Kulturhistoria
Planområdet låg fram till senare delen av 1800-talet utanför stadsgränsen och var en 
del av Gamlebygärdet eller Gamla Bygärdet, ett av stadens större odlingsområden. 
Genom planområdets västra del gick den gamla infartsvägen till Varberg norrifrån, 
Norra vägen, som den fortfarande heter. Den var en del av ”Kungsvägen” genom 
Halland (Haverling 1996), och övergick vid Norra tull i ”Kungsgatan” för att efter 
Södertull fortsätta söderut, se figur 6 och 7. Strax norr om planområdet passerar 
vägen förbi resterna av 1300-talets föregångare till Varberg: Getakärr (Gamleby), 
och vid Lindhov norr om Varberg passerar den platsen där Ny Varberg (Nyby) låg 
fram till 1612. 
Under 1880-talet expanderade Varberg kraftigt. Kommunikationerna förbättrades 
genom en omfattande hamnutvidgning och nya järnvägsförbindelser, handel och 
industri fick fart och befolkningen växte snabbt. Platsarna byggdes ut och mitt emot 
järnvägsstationen anlades ett nytt representativt stadsområde, Norra Förstaden, 
med utfyllnadsmaterial från hamnmuddringarna. Kungsgatan förlängdes i rät linje 
fram till den nya Magasinsgatan, och kom därmed att förskjutas i förhållande till 
Norra vägen, se figur 6 och 7. 
Längs med Norra vägen växte industrier varvat med villabebyggelse fram. Det för 
sin tid mycket moderna Skandinaviska Textils AB grundades 1896-97 (från 1912, 
Malmö Yllefabrik) strax norr om planområdet, mitt emot anlades en snickerifabrik 
och längre norrut växte verksamheter som Monark, Gunnebo Bruks AB och 
Varbergs Trikå fabrik fram. Kvarteren närmast Magasinsgatan kom att bebyggas 
med representativa villor under slutet av 1800-talet och under 1920- och 30-talen 
byggdes också Knutsons marmeladfabrik (1928) i kvarteret Malmen och Varbergs 
järnsängsfabrik i kvarteret Tattarkullen mitt emot.  



16 (52)

Kvartersmarken i planområdet var tidigare indelad i två kvarter, Malmen och 
Charles hill, med den genomgående Baggens gränd emellan, vilket stadsplanen från 
1936 visar, se figur 8. Vidare användes namnet Gamlebygatan för hela sträckningen 
till Västra Vallgatan, även om avsnittet mellan Lilla Drottninggatan och Norra vägen 
aldrig anlades. Baggens gränd och den oanlagda delen av Gamlebygatan omvand-
lades genom planläggning till kvartersmark 1986 (Detaljplan 167, se sidan 8), och 
namnet Baggens gränd övertogs av den västra delen av Gamlebygatan.

Befintlig bebyggelse och dess kulturhistoriska värden
Planområdet är idag bebyggt med småskalig bebyggelse av fristående relativt låga 
byggnader i 1 ½ - 3 våningar, som inne håller ca 50 lägenheter och ca 600 kvm BTA 
verksamhetsyta. En tomt är avriven. 
En Kulturhistorisk utredning för Kvarteret Malmen och Charleshill som redogör 
för byggnadernas kulturhistoriska värden, har tagits fram som underlag för plan-
arbetet (Kulturmiljö Halland, april 2016). Byggnaderna ingår sedan tidigare i den 
läns täck ande digitala inventeringen av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som 
ut fördes 2009 i Varbergs kommun. I Bevarandeplan för Varberg från 1991 ingick 
Charles hill och västra delen av Kvarteret Malmen i ”stationsmiljön”, tillsammans 
med den gamla textilindustrin i kvarteret Renen. Däremot ingår bebyggelsen inte i 
de nu gällande kulturmiljöprogrammen Varbergs stadskärna (BN 2012-05-18) eller 
i Stadens karaktärer (BN 2012-08-30). 
Bebyggelsen i kvarteret har varierande ålder, som tillkommit från 1880- till 1980- 
talet. Fyra av byggnaderna har kultur historiska värden, med bevarandeklass B res-
pektive C. Bevarandeklass B innebär att byggnad en är av omistligt regionalt intresse, 
medan klass C har ett miljövärde av lokalt intresse. Kulturmiljön som hel het har 
dock, framför allt i delen mot Norra Vägen, förvanskats påtagligt genom beslutade 
rivningar på Getakärr 3:12 och Malmen 5. Bebyggelsen på kvarterets sex fastigheter, 
se figur 9, har följande kulturhistoriska värden:

Charleshill 1
Mot Norra vägen ligger Charleshill 1 med ett flerbostadshus i 1 ½ plan från 1881, 
med fasad av asbestcementskivor (eternit) från 1957. Det uppfördes ursprungligen 
som mangårdsbyggnad med till hörande jordbruksdel (Charleshill 2) på nuvarande 
Malmen 8, men användes senare för bostäder bl.a. för textilfabrikens arbetare. På 
1940-talet fanns sammanlagt sju lägenheter i huvudbyggnaden och sju i gårds bygg-
naderna (Kulturmiljö Halland 2016:8). Gårdsbyggnaderna revs på 1980-talet. Enligt 
den kulturhistoriska bebyg gelse inventeringen har byggnaden på Charleshill 1 värde-
rats till klass B.

Malmen 8
På Malmen 8 på Lilla Drottninggatan ligger ett trevånings flerbostadshus i tegel 
byggt på 1980-talet, utan dokumenterade kulturhistoriska värden.

Malmen 6 och Malmen 7
På Magasinsgatan och i hörnet mot Lilla Drottninggatan ligger två byggnader i 
funkisstil, troligen byggda i slutet av 1930-talet eller på 1940-talet, dels ett putsat 
bostadshus i ett och ett halvt plan på Malmen 6 som under senare år använts för 
föreningsverksamhet, dels ett flerbostadshus i två och ett halvt plan belagt med 
sjöstenskivor på Malmen 7, Båda har bevarandeklass C. 

Malmen 5
På Malmen 5, i hörnet mellan Norra Vägen och Magasinsgatan, låg tidigare ett bo-
stads hus i trä i ett och halvt plan troligen från 1876, med höga byggnadshistoriska 
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Malmen 6 Malmen 5 

Charleshill 1 

Malmen 9 

Malmen 8 

Malmen 7 

Figur 8 (till höger). Utsnitt ur stadsplan från 
1936 (DP 1). Här ser man också att man 
redan då tänkte sig ett kringbyggt kvarter 
i den södra delen och en ny byggnad mot 
Lilla Drottninggatan i nordöstra delen av 
kvarteret (f.d. Charleshill 2). 

Figur 9 (nedan). Befintlig bebyggelse i 
plan området är relativt småskalig. Byggna-
den på Malmen 5 är numera riven. Foto: 
Kul turmiljö Halland/Björn Ahnlund (Charles-
hill 1, Malmen 6, 7, 8), och Pernilla Jacobs-
son (Malmen 5 och Malmen 9). 
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Den gamla marmeladfabriken byggdes i en strikt klassisistisk stil, med det grekiska 
templet som förebild. Gaveln är därför husets framsida. 

Figur 10. Illustrationer som beskriver karaktärsdragen på Malmen 9, f.d. Knutssons marmeladfabrik. 
Ur den bebyggelsehistoriska inventeringen, Kulturmiljö Halland, april 2016. Foton Britt-Marie Lennarts-
son. 

Huset har typiska detaljer såsom breda hörnkedjor som bryter av mot den slätputsade fasaden. 
Långsidornas raka linjer bryts av ett utskjutande trapphus på södra sidan och två burspråk mot 
norr. På första våningen finns rundbågiga fönster i hörnen.

Längs takfot och som en mar-
kering av gavelröstet finns en 
fint rundad list.

Entrédörren i trä kan vara originaldörren. I oxögat ovanför har 
dock ett nytt fönster satts in.
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värden, klass A, se figur 9. Rivningslov gavs av byggnadsnämnden 2011-09-01 (BN § 
335) och byggnaden revs under 2014.

Malmen 9
Strax söder om Charleshill 1 ligger Malmen 9 (tidigare Malmen 1), med en väl beva-
rad tvåvånings putsad fabriksbyggnad i nyklassicistisk stil från 1928. Knutsson som 
lät bygga huset för sin marmeladfabrik, hade kvar sin verksamhet i byggnaden ända 
fram till 1960-talet. Därefter har byggnaden använts för olika ändamål, bl.a. som 
auktionskammare och kontorshotell. Byggnaden som exteriört är tämligen väl beva-
rad, värderas till klass B i den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen från 2009, 
och har i detaljplanen från 2010 (DP 363) varsamhetsbestämmelsen k, se sidan 8 
Detaljplaner. 
Följande värden har preciserats för Malmen 9 (då Malmen 1) i den kulturhistoriska 
bebyggelseinventeringen:
§	Samhällshistoriska värden: som mindre fabrik, arbetsplats, senare auktions-

kammare mm.
§	Arkitekturhistoriska värden: god och välbevarad representant för 1920- tals-

klassicism.
§	Arkitektoniskt värde: för sina väl avvägda proportioner, enkla stilrena dekor och 

detaljer.
§	Miljöskapande värde: ännu finns rester av en äldre miljö i området; med större 

bostadshus i trädgårdar samt äldre industrier. Ännu kan vi se att detta är en äldre 
miljö med blandning av hustyper.

§	Då huset var så oförändrat bedömdes det ha autenticitet.
Byggnaden föreslås skyddas genom planbestämmelser q, k och r, se sidan 31 Beva
rande av kulturhistoriska värden.

Trafik och parkering
Trafikmiljö
Den allmänna platsmarken består i sin helhet av gator, dels för lokal trafik med mål 
längs med Norra vägen och Lilla Drottninggatan, dels för trafik mellan olika om-
råden i Varberg på Magasinsgatan. Hastigheterna är 40 kilometer per timme (km/h) 
på Magasinsgatan och 30 km/h på Norra vägen och Lilla Drottninggatan. 
En trafikmätning har genomförts (Hamn och gatukontoret, oktober 2015) som 
visar att ca 2 700 fordon per dygn passerar planområdet på Magasinsgatan på var-
dagarna, och ca 2 160 på helgerna. Mest trafik passerade på vardagar kl 5-6, ca 270 
fordon per timme. Av det totala antalet fordon var så mycket som 97 procent person-
bilar. Trafikflödena i planområdet bedöms dock förändras i framtiden, dels till följd 
av planförslaget, dels på grund av förändringar i närområdet till följd av järnvägs-
tunneln och den nya stationen, och en generell befolkningsökning i kommunen, se 
sidan 39 Transportarbete.

Tillgänglighet med gång, cykel och kollektivtrafik 
Tillgänglighet med såväl gång, cykel och kollektivtrafik till planområdet bedöms 
vara mycket god. Närheten till det nuvarande järnvägsstation och det nya stations-
området ger mycket goda förutsättningar för kollektivtrafikresande för de som bor i, 
arbetar i eller besöker planområdet. Här möts tågtrafik till och från Göteborg, Mal-
mö/Köpenhamn och Borås, samt alla lokala och regionala busslinjer i kommunen.  
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Med gång och cykel är det ca 200 meter till nuvarande järnvägsstation och ca 150 
meter till det nya stationsområdet. Se även Ny station och järnvägstunnel genom 
Varberg, sidan 11. På Magasinsgatan passerar en cykelbana som ingår i stomnätet 
för cykel i Varberg, se även sidan 31 Trafik och tillfart.  

Tillgänglighet för personer med funktionsvariation
Inom planområdet finns generellt goda förutsättningar men också några brister 
för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. En fördel är att 
körbanor liksom gång-och cykelbanor har relativt små lutningar på upp till 1:50. 
Markbeläggningen är idag asfalt, vilket underlättar för bl.a. rullstolsburna, men 
taktila ytor eller kontrastmarkeringar för att underlätta orienterbarheten saknas. 
Trottoarerna utmed Norra vägen och Lilla Drottninggatan har en hög kantsten, som 
är snedställd vid infarter på respektive fastighet. Det innebär att framkomlighet 
med rullstol idag är begränsad när man behöver komma från gatan till någon av 
fastigheterna. För Malmen 8 är tillgängligheten bättre då fastighetens infart ligger 
i samma nivå som gatan. Tillgängligheten från Magasinsgatan är också god då 
det finns en bred asfaltsbelagd GC-väg som ansluter till omgivande gator och GC-
vägar med svaga lutningar eller i samma nivå. Ny gata i förlängningen av Baggens 
gränd ska utformas så att tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- och 
orienteringsförmåga underlättas.
Enligt Boverkets byggregler ska handikapparkeringsplatser kunna anordnas 
inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig entré, vilket regleras vid bygglov. 
Detaljplanen ska visa att detta går att anordna (plan- och bygglagen kapitel 2 § 3). 

Tillgänglighet med bil
Alla fastigheter angörs idag direkt från gata. Eftersom Magasinsgatan är en vältrafi-
kerad huvudgata med en cykelbana i stomnätet närmast kvartersmarken, är in- och 
utfart för motorfordon utmed gatan olämplig, se sidan 31 Trafik och tillfart.

Parkering
Enligt Parkeringsnorm för Varbergs kommun (BN 2012-05-16) ligger plan området 
inom zon 1. För bilar ska inom detta område 7 parkeringsplatser per 1000 kvadrat-
meter (m2) bruttoarea (BTA) flerbostadshus anordnas eller 0,7 parkeringsplatser per 
lägenhet inklusive gästparkering. För kontor, service och hantverk gäller 12 parke-
ringsplatser per 1000 m2 BTA.
Inom zon 1 ska också anordnas parkeringsplats för 2,5 cyklar per lägenhet i fler-
bostads hus, 18 cyklar per 1000 m2 BTA eller 0,5 per anställd för kontor, och 20 
cyklar per 1000 m2 BTA för handel, livsmedel och övrig service.
I samband med detaljplan där lägenhetsantalet är okänt ska antal parkeringsplatser 
per 1000 m2 BTA användas. I bygglovskedet ska antal parkeringsplatser per lägen het 
användas. Omvandlingen av normerna från parkeringsplatser per BTA till parke-
ringsplatser per lägenhet är beräknad på en medelstor lägenhet av 100 m2. Det inne-
bär att det finns möjlighet till avsteg om t.ex. en byggnad innehåller många mindre 
eller större lägenheter.
Det mycket centrala läget och närheten till det nya stationsområdet bör också ingå 
i en diskussion om hur många parkeringsplatser som faktiskt behövs inom plan-
området. T.ex. bör avsteg från parkeringsnormen kunna göras om tillgång till bilpool 
kan säkerställas.



21 (52)

Idag nyttjas alla gator inom planområdet för allmän enkelsidig parkering utan tids-
angiven begränsning. För att effektivt använda marken, skapa en intim och trivsam 
gatu miljö samt undvika stora parkeringsytor i bostadsområden bör enligt parke-
rings normen ett nytt förhållningsätt till gatuparkering ske i kommunen. 
Vid en utveckling av nya bostadsområden ska möjligheten till gatuparkering utredas 
i arbetet med detaljplan. I första hand ska gatuparkering avse gästparkering. I läget 
nära järnvägsstationen är dock trycket på parkering stort, varför gatuparkeringen 
idag alltid är fullbelagd.

Teknik och service
Teknisk försörjning
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för VA i Varbergs kommun. Ledningar 
finns för dagvatten, spillvatten och dricksvatten med anslutningar i Norra vägen, 
Lilla Drottninggatan och Magasinsgatan. En dagvattenledning löper också utmed 
plan områdets norra gräns. 
Området ligger också inom kommunens fjärrvärmenät, till vilket alla fastigheter 
utom Charleshill och Malmen 9 är anslutna idag. I planområdet finns också mark-
kabel och transformatorstation för el liksom fiberkabel. Varberg Energi ansvarar för 
dessa. Telia Sonera Scanova Access har ledningar för tele kommunikation.

Tillgång till service
Planområdet ligger mycket centralt med hög tillgänglighet till olika former av 
service. 
Tillgång till livsmedelsbutiker är av särskilt intresse vid planering av bostäder. Som 
ett bekvämt gångavstånd till butik räknas ca 300 meter fågelvägen, med hänsyn till 
att man bär matkassar och kanske behöver vila på vägen mm, eller max 600 meter 
när förhållandena är mer gynnsamma. På samma sätt kan 1 100 meter användas 
som bekvämt, och 1 600 meter som ett maximalt cykelavstånd till livs medelsbutik. 
Från planområdet är det för närvarande 600-700 meter till närmaste livsmedelsbu-
tik.
När det gäller annan service ligger stadskärnan med sitt stora utbud av kommersiell 
service inom 200-600 meter från planområdet. Vårdcentral ligger 800 meter bort 
och närmaste kommunala F-9-skola finns inom 400 meter.

Tillgång till befintliga grönytor
Med hänsyn till det centrala läget är tillgången till grönområden relativt god, se figur 
11. De större parkerna Engelska Parken och Societetsparken nås på gång avstånd 
600-750 meter. Strandpromenaden finns också på gångavstånd knappt 1000 meter. 
Vidare når man naturområdet Brunnsbergsskogen på knappt 1000 meters gångav-
stånd. 
Inom ca 200 meter från planområdet finns en fickpark vid Trädlyckevägen rakt öster 
om planområdet och kommunala lekplatser dels i grönområdet intill kyrkoruinen 
vid Göte borgsvägen, dels i grönområdet Esplanaden mitt emot Komedianten, kom-
munens centrala bibliotek, se figur 11. Lekplatsen vid kyrkoruinen är en relativt om-
fattande lekplats medan lekplatsen i Esplanaden är en liten lekplats. Större parker 
som Societetsparken, strandpromenaden, S:t Jörgens kyrkogård och Brunnsbergs-
skogen ligger drygt 500 meter från planområdet.  
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Hälsa och säkerhet
Trafikbuller
En vägtrafikbullerutredning har tagits fram (Norconsult 2018-05-24) som utgår från 
den trafikanalys som tagits fram för planområdet (Sigma 2018-04-06), se sidan 35 
Trafik buller och sidan 39 Transportarbete.
”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader”, ska tillämpas vid 
be dömning av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa är 
uppfyllt vid planläggning, i bygglovsärenden och i ärenden om förhandsbesked. För-
ordningen berör endast ljudnivåer utomhus. Allmänna råd för inomhusnivåer redo-
visas i BBR (BSF 2011:6 samt ändringar t o m BFS 2015:3 och SS 25267).

Bostäder
Vägtrafikbuller bör enligt förordningen (huvudregeln) inte överskrida:
§	60 decibel (dBA) ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, eller 65 dBA 

för bostäder mindre än 35 kvm
§	50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 

sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
Om 60 dBA (första punkten ovan) ändå överskrids (avstegsregler) bör minst hälften 
av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljud-
nivå 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 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids, bör nivån dock inte 

Figur 11. Innerstadens parker och grönytor. Röd heldragen linje markerar planområdet och 
röd streckad linje ungefärligt avstånd på 200 respektive 500 meter från planområdet. Källa: 
FÖP för stadsområdet, 2010.
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överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 
06.00 och 22.00. Inomhus rekommenderas 30 dBA ekvivalent ljudnivå för rum som 
används för sovrum, vila och daglig samvaro, och 35 dBA för rum som används för 
matlagning och hygien, enligt BBR.

Verksamheter 
Det finns inga riktvärden för ljudnivåer utomhus för arbetslokaler. Riktvärden för 
ljud nivåer inomhus vid arbetslokaler för kontorsarbete, enskilt arbete, samtal eller 
vila som tillämpas vid nybyggnation är 35 dBA ekvivalent ljudnivå och 50 dBA maxi-
mal ljudnivå. 

Järnvägsbuller 
Dubbelspår i tunnel under Varberg är en del i utbyggnaden av Västkustbanan Göte-
borg–Lund. Mitt för planområdet kommer tågen gå ner i ett tråg. Trafikverket har 
gjort bullerberäkningar av hur tunneln/dubbelspåret kommer att påverka befintlig 
bebyggelse i staden (se Norconsult 2018-05-24). Den visar att inom planområdet är 
den ekvivalenta ljudnivån lägre än 50 dBA och den maximala ljudnivån lägre än 65 
dBA 2 meter över mark (motsvarar våning 1). Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå, 60 
dBA, kommer att klaras med god marginal för samtliga fasader inom detaljplanen 
för kv Malmen och Charleshill. Riktvärdena på uteplats, ekvivalent ljudnivå 50 dBA 
och maximal ljudnivå 70 dBA kommer att klaras också med god marginal. 
Eftersom det finns en osäkerhet om järnvägsombyggnaden eller byggnationen av 
kv Malmen och Charleshill blir klart, först är även bullerberäkningar för nuläget av 
intresse. De visar att den ekvivalenta ljudnivån är under 60 dBA inom hela planom-
rådet, 2 m över mark, vilket innebär att riktvärdet för ekvivalent ljudnivå, 60 dBA, 
inte heller överskrids innan tunneln är byggd. Gårdarna bedöms klara riktvärdena 
för uteplatser (ekvivalent ljudnivå 50 dBA och maximal ljudnivå 70 dBA) även innan 
tunneln är klar, medan riktvärdena kan komma att överskridas mot Norra vägen 
och Magasinsgatan under en över gångsperiod. Om byggnationen av kv Malmen och 
Charleshill blir klar före järnvägsombyggnaden behöver detta beaktas.

Drivmedelsstation 
Strax sydväst om planområdet ligger en nyligen nedlagd bensinstation, varför ett 
PM om risker i anslutning till denna tagits fram (Structor 2017-04-24). Vid bensin-
stationer finns i första hand risk för brand och explosion. Påfyllning av drivmedels-
cisterner utgör det största riskmomentet. Dessutom innebär närhet till bensinsta-
tioner risk för störningar i form av buller, ljus, lukt och höga halter kolväten, 
kvä   ve    oxider osv. Då skyddsavståndet om 25 meter uppfylls behöver dessa risker inte 
be aktas. Dessutom behöver de risker som kvar  står under den tid det tar att sanera 
om rå det beaktas, framför allt risk för inandning av ångor eller damm från den mark 
som saneras. Eftersom verksamheten har avvecklats kommer dessa risker inte på  -
verka byggnation av bostäder i kvarteret Malmen.  

Järnväg
Ett PM om risker i anslutning till järnväg har tagits fram (Structor 2017-04-24). 
Byggnader inom planområdet som kommer att vara mindre än 150 meter från järn-
vägen, såväl innan som efter byggnation av Varbergstunneln, ska ha luftintag place-
rade högt och på motsatt sida järnvägen. Om byggnaden inrymmer hotell, konferens 
eller andra användningsområden där det är möjligt att underhålla och upprätthålla 
ett system ska även gasdetektor kopplad till automatiskt nedstängningssystem/var-
seblivningssystem och utrymningsplan finnas. Dessa åtgärder syftar till att motverka 
och reducera effekterna från ett eventuellt utsläpp av farlig gas vid olycka.
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Figur 12. Volymstudier av gaturummet längs Magasinsgatan. I den övre modellen står man 
i gatan i höjd med bensinstationen och tittar mot öster. Thernellska huset syns till höger i 
bilden. I den nedre modellen står man i höjd med Gamlebyskolans parkeringsplats (vänster i 
bild) och flerbostadshusen på Gamleby 8 till (höger i bild) och tittar mot väster. 

	  

 
	  
Sid 20 (36) 

	  
	  
	  
	  
	    

Figur 11. Volymstudier av gaturummet längs Magasinsgatan. I den övre modellen står man i gatan i höjd med 
bensinstationen och tittar mot öster. Thernellska huset syns till höger i bilden. I den nedre modellen står man i 
höjd med Gamlebyskolans parkeringsplats (vänster i bild) och flerbostadshusen på Gamleby 8 till (höger i bild) 
och tittar mot väster.  
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Planförslag
Här beskrivs planförslagets innehåll och intentioner. För att underlätta förståelsen 
av planförslagets innebörd, redovisas och motiveras alla föreslagna planbestäm
melser nedan, vilka markeras med fetstil. Plan och genom förandebeskrivningen 
har ingen egen rättsverkan, utan är vägledande för tolkning och genomförande av 
detaljplanen.

Bebyggelse
Exploateringens omfattning
Bebyggelse föreslås på kvartersmark i form av ett slutet stadskvarter med fler bo-
stads  hus i tre till fyra våningar i gatuliv och med entréer huvudsakligen från gatan 
för att gaturummet ska bli mer levande. Den föreslagna bebyggelsen innehåller upp 
till ca 230 lägenheter, med möjligheten att använda delar för kontor och centrum-
verk samheter. Bostäder på vinden, alternativt i en indragen takvåning tillåts. Bygg-
nation av källargarage möjliggörs under byggnader och gårdar. 
Den föreslagna bebyggelsen innebär en förtätning av kvarteret i ett mycket centralt 
läge endast ca 150 meter från det nya stationsområdet och ca 450 meter från Var-
bergs torg. Plan förslaget medger ca 230 bostäder och ca 2 000 kvm verksamhetsyta, 
vilket innebär att när planen är färdigbyggt ryms ca 180 fler bostäder och ca 1 400 
kvm BTA mer verksamhetsyta i kvarteret än idag. 
Kommunens intention är att hela kvarteret på sikt ska bebyggas enligt planförslaget, 
för att knyta samman det nya resecentrat med stadskärnan och möjliggöra för fler 
att bo centralt. Bebyggelsen i den västra delen av kvarteret som vetter mot Norra vä-
gen och delar av Magasinsgatan, har ett planerat genomförande i närtid (Charles hill 
1, Malmen 5 och Malmen 6), medan ny bebyggelse på övriga fastigheter (Malmen 7 
och 8) inte bedöms realiseras i närtid utan är en möjlighet som ges på längre sikt. 
Hänsyn har därför tagits till detta i planförslaget.

Markanvändning och byggrätt
För kvartersmarken föreslås samma ändamål som pågående markanvändning för 
bostäder, med tillägget centrumverksamheter och kontor (BCK), för fastigheterna 
längs med Norra vägen och Magasinsgatan vilka ligger i stråk där många människor 
förväntas röra sig när det nya stationsområdet står klart. 
För Malmen 8 som ligger utanför rörelsestråken föreslås bostäder med tillägget 
kontor (BK). För att tillåta byggrätt enligt nuvarande markanvändning på Malmen 
8 och samtidigt möjliggöra för föreslagen byggnation på längre sikt utan en orimligt 
hög exploatering, begränsas byggnadsarean till högst 1 850 kvm inom användnings-
området BK.
Med centrumverksamhet (C) avses all sådan verksamhet som bör ligga centralt el-
ler på annat sätt vara lätt att nå för många människor. Här kan ingå hotell, butiker, 
vård central, tandläkare, gym, kontor, bio, bibliotek, bank, samlingslokal, restaurang 
mm. Med kontor (K) avses tjänsteverksamhet, konferenslokaler och liknande perso-
naltät verksamhet med liten eller ingen varuhantering, och som inte medför bety-
dande störning för omgivningen. Med bostäder (B) avses olika former av boende av 
varaktig karaktär, inklusive komplementbyggnader såsom cykelförråd mm.
Bebyggelse mot gatan tillåts med en bredd på 16,5 meter för hela kvarteret, med un-
dantag för Malmen 9 där befintlig byggnad ska ligga kvar. På tre fastigheter medges 
byggnation fram till obebyggd fastighetsgräns, vilket förutsätter att skötsel och drift 
samordnas mellan fastighetsägarna. Det gäller: 
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§	Charleshill 1 mot Malmen 9
§	Malmen 5 mot Malmen 8 
§	Malmen 5 mot Malmen 9
Totalt medger planförslaget 25 400 kvm bruttoarea (BTA). Preliminärt bedöms ca 
2 000 kvm av detta användas för verksamhetsyta, utifrån bedömningen att verk-
samheter kommer att inrymmas i två våningar på Malmen 5 och i en våning på Mal-
men 6. Av den totala ytan beräknas 14 000 kvm BTA byggas i närtid, vilket motsva-
rar ca 120 lägenheter och ca 2 000 kvm verksamhetsyta, medan övriga 11 400 kvm 
motsvarande ca 110 lägenheter byggs på längre sikt. 
I planområdets nordvästra del föreslås en ny transformatorstation för vilken an-
vändning för teknisk anläggning (E) föreslås. 

Utformning och gestaltning
Gestaltningsprinciper för ny bebyggelse
Vid dialog mellan Stadsbyggnadskontoret och exploatörer har följande principer for-
mulerats som utgångspunkt för planområdets gestaltning:
§	Bebyggelsen ska i huvudsak placeras i gatuliv för att förstärka kvartersstrukturen 

och ges ett stadsmässigt uttryck. 
§	Vid gestaltningen av byggnaderna bör man arbeta med olika material/färgsättning 

på byggnaderna för att ”bryta upp” kvarteret och ge variation i gaturummet.  
§	Loftgångshus bör inte förekomma i de nyare delarna av kvarteret. 
§	Entréer till trapphus ska placeras mot gata för att möjliggöra ett mer levande gatu-

rummet. Undantag kan i vissa fall medges.
§	Om verksamhet etableras inom området är det önskvärt att entréerna placeras i 

strategiska punkter såsom i hörnen Magasinsgatan/Norra Vägen och nya gatan/
Norra vägen samt utmed Magasinsgatan i siktlinjen från Drottninggatan. 

§	Ovanför översta våningen får tak med max 45 graders lutning (inredd vind) eller 
ytterligare en våning indragen minst tre meter från gata/väg förekomma. Byggnad 
med inredd vind  får ha en högre maximal nockhöjd än byggnader med indragen 
våning.

§	Byggnaderna utmed Magasinsgatan bör utformas med stor hänsyn till gatans 
offentliga karaktär genom att balkonger förhåller sig underordnade gaturummet.  

§	Bebyggelsen på Malmen 5 och 6 bör förhålla sig till Thernellska huset (Prostlyckan 
1) med avseende på volymer och uttryck. 

§	Bebyggelsen på Malmen 7 ska förhålla sig till byggnaderna på Gamleby 8 med av-
se ende på höjd. Detta ska gälla även mot Lilla Drottninggatan.

§	Bebyggelse ska ha högst fyra våningar exklusive inredd vind eller indragen våning 
mot Norra vägen, västra delen av Magasinsgatan och norra delen av Lilla Drott-
ninggatan, respektive högst tre våningar exklusive inredd vind eller indragen vå-
ning mot södra delen av Lilla Drottninggatan och östra delen av Magasinsgatan.

§	Tillkommande bebyggelse inom Malmen 9 utformas med hänsyn till den befintliga 
byggnadens (f.d. Marmeladfabriken) karaktärsdrag och kulturhistoriska värden 
genom val av material/kulör/formspråk.
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§	I syfte att åstadkomma en god boende- och/eller arbetsmiljö kan vissa mindre till-
lägg till f.d. marmeladfabrikens accepteras. Dessa ska dock utföras med stor hän-
syn till byggnadens karaktärsdrag och dess kulturhistoriska värden, se Bevarande 
av kulturhistoriska värden nedan. 

§	I syfte att stärka stadsbyggnadskvalitéerna bör port/genomgång från gata till gård 
finnas inom varje fastighet för att förenkla för cyklister och genom den visuella 
kopplingen bidra till ett attraktivt gaturum.

Gaturum
Längs med gatorna i planområdet, med undantag fastigheten Malmen 9, tillåter 
plan förslaget byggnader i tre till fyra våningar, som tillåts vara högre mot gården. 
Det innebär en högsta byggnadshöjd mot gata längs Norra vägen på ca 15,3 me-
ter i hörnen till ca 13,9 meter i mitten (+20,0), längs Lilla Drottninggatan på ca 10,5 
meter närmast Magasinsgatan (+17,0) med en trappning upp till ca 12,8 meter vid 
den bortre hälften av gatan (+20,0), och längs Magasinsgatan en trappad byggnads-
höjd från ca 10,5 meter i östra hörnet (+17,0) till 15,3 meter i västra hörnet (+20,0). 
Detta ger volymer som förhåller sig till dels Thernellska huset på andra sidan Maga-

Figur 13. Exempel på utformning av ny bebyggelse. Vy från hörnet av Norra vägen och Bag-
ges gränd mot sydost. Källa: Arkkas arkitekter september 2018. 
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Figur 15. Sektion över Norra vägen (övre bild) och ny gata i norra delen av planområdet 
(nedre bild). Källa: Hamn- och gatuförvaltningen.
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sinsgatan, dels de relativt nybyggda husen på Gamleby 8 i hörnet Magasinsgatan/
Lilla Drottninggatan där byggnadshöjden är lägre, se figur 12.
Utöver detta medger förslaget vindsvåning under tak med minst 27° och högst 45° 
lutning och högsta nockhöjd1 på mellan +23,0 och +26,0 meter. Alternativt med-
ges en takvåning indragen från fasadliv mot gata, med en taklutning om högst 27° 
och en högsta nockhöjd2 på mellan +20,5 och +23,5 meter. Syftet med före slagna 
alternativ är att utnyttja det centrala läget för fler bostäder utan att bygg nad erna 
upp levs som alltför höga från gatan. Takkupor (f2) tillåts utöver de angivna bygg-
nads höjderna på högst en tredjedel av fasadernas längd, ett uttryck som återfinns på 
Thernellska huset, se även Fasader nedan. 
För att möjliggöra för ett mer levande gaturum ska ny bebyggelse, i huvudsak ut-
formas med entréer placerade mot gata (f1). Eventuella avsteg ska motiveras, vilket 
t.ex. kan handla om att en viss centrumverksamhet behöver en större samlad lokal 
vilket omöjliggör ett stort antal trapphus mot gata. Port/genomgång från gata till 
gård bör finnas inom varje fastighet för att förenkla för cyklister och genom den 
visuella kopplingen bidra till ett attraktivt gaturum. 

Gårdsmiljöer
Kryssmarkerad mark i plankartan möjliggör att underjordiskt garage byggs un-
der kör- och planteringsbart bjälklag på gårdarna fram till tomtgräns. På gårdarna 
tillåts också att komplementbyggnader med en byggnadshöjd om högst 4,0 meter 
om sam manlagt max 15 % av egenskapsområdets area byggs över de körbara och 
planteringsbara bjälklagen (e1). Eventuella komplementbyggnader enligt ovan ska 
placeras minst 1,0 meter från tomtgräns eller sammanbyggas i tomtgräns. På prick
markerad mark i plankartan får marken inte förses med byggnader, med undan-
tag för del av fastigheten Malmen 9 där komplementbyggnader tillåts inom område 
e2, se även Trafik och tillfart på sidan 31.
För att möjliggöra balkonger mot gården även på de lägre våningarna, införs möjlig-
heten att bygga balkonger mot gården även under en höjd av 3,0 meter (f3).Gårdar-
na på fastigheterna i södra delen av kvarteret blir generellt mer skuggiga än övriga 
delar, vilket bör beaktas i bygglovsskedet, genom t.ex. tillgång till gemensam storg-
ård och/eller gemensamma terrasser på takvåning, se sidan 40 Skuggning.
Fördröjningsmagasin för dagvatten kan med fördel utformas så att de tillför kvalit-
eter till gårdsmiljön, se sidan 34 Dagvattenhantering.

Fasader
Fasaderna ska ges ett stadsmässigt uttryck. Fasaderna mot gatorna ska också ut-
formas så att de ger ett varierat uttryck uppnås, genom färg och materialval och 
visuell uppdelning av större byggnadsvolymer. För att inte byggnaderna ska ge ett 
alltför brokigt intryck, föreslås även att eventuella takkupor ska ha samma kulör och 
material som omgivande tak, se Gaturum ovan. För fasader på fastigheten Malmen 
9 gäller särskilda bestämmelser, se Bevarande nedan. 
För att uppnå boendekvalitéer och variation i fasader på allmän platsmark föreslås 
utstickande balkonger och/eller byggnadsdelar mot gata, över en fri höjd på minst 
3 meter från marken på 1/3 (en tredjedel) av fasadlängd mot Norra vägen och Lilla 
Drottninggatan, vilka får sticka ut max 1,5 meter på allmän platsmark utform2. 
Eftersom ett stramare formspråk eftersträvas mot Magasinsgatan, får på mot sva-
rande sätt utstickande balkonger och/eller byggnadsdelar över en fri höjd på minst 
3 meter från marken, utgöra max 1/4 (en fjärdedel) av fasadlängd för respektive fast-
ighet och sticka ut högst 1 meter på allmän platsmark utform1. 
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För att större ventilationshuvar inte ska synas från gatan, ska sådana placeras minst 
7 meter från gata eller väg (f2).

Bevarande av kulturhistoriska värden
På Malmen 9 ska befintlig byggnad, f.d. Knutssons marmeladfabrik, ligga kvar. 
Bygg  naden har höga kulturhistoriska värden av regionalt intresse, se figur 10, och 
skyddas i plan en genom förvanskningsförbud (q) och rivningsförbud (r). Enligt 
skyddsbestämmelsen (q) ska följande bevaras: 
§	Befintligt dörrparti med dess träport i entrén på gaveln mot Norra vägen.
Vid om- och tillbyggnader och ändringar av fasader och tak ska byggnadens kultur-
historiska värden tas tillvara och dess karaktärsdrag beaktas, enligt de allmänna 
var sam hetskraven i plan- och bygglagen kapitel 2 § 6 och 8 § 7. Dessa preciseras i 
planen genom varsamhetsbestämmelse (k). De karaktärsdrag som är särskilt viktiga 
för byggnadens kulturhistoriska värde och som ska bibehållas är följande:
§	Byggnadens volym, dvs dess långa smala form och utförande i två våningar med 

flackt sadeltak.
§	Byggnadens klassicistiska detaljer såsom hörnkedjor, tandsnittsbård runt entré, 

oxöga, fint rundad takfot och markerat takröste.
§	Symmetriskt uppbyggda långsidor beträffande fönsterplacering och burspråken 

mot norr.
§	Fönstrens storlek och indelning i två lufter med spröjs, samt rundbågiga fönster i 

hörnkedjorna på första planet.
Byggnadens kulturhistoriska värden föranleder att det inför beslut om kontrollplan 
bör finnas ett underlag som visar hur byggnadens kulturvärden påverkas av den 
föreslagna åtgärden. Det kan krävas certifierad sakkunnig avseende kulturvärden 
om inte byggherrens egenkontroll innehåller tillräcklig kompetens med avseende på 
detta. Behovet av antikvarisk exepertis prövas i det enskilda ärendet.

Trafik och parkering
Ny gata i kvarterets norra del
Den nya stationen kommer att medföra mer rörelse och ett ökat behov av framkom-
lighet för gående, bilar och cyklister i närområdet, se vidare sidan 11 Ny station och 
järnvägstunnel genom Varberg. Troligtvis kommer också Baggens gränd i planom-
rådets nordvästra del stängas av mot Västra Vallgatan framför den nya stationen. 
För att möta de förändrade trafikflödena föreslås en ny gata (GATA) med separerad 
gång- och cykelbana (gång cykel) anläggas i förlängningen av Baggens gränd mel-
lan Norra vägen och Lilla Drottninggatan i den norra delen av kvarteret, i enlighet 
med äldre planer för området, se figur 15. Den nya gatan ökar tillgängligheten för 
de som bor i, arbetar i eller besöker kvarteret, samtidigt som trafikbullernivån kan 
öka till följd av en ökad trafikalstring, se sidan 39 Transportarbete, sidan 35 Trafik 
buller och sidan 40 Buller och luft för oreningar och Markradon. 

Trafik och tillfart
Användningen av allmän platsmark föreslås i huvudsak behållas som i nu gällande 
detaljplaner, med tillägg av den nya gatan, se ovan. Bebyggel sen i planområdet tra-
fikmatas via Maga sinsgatan och Västra Vallgatan som är huvudgator för genomgå-
ende trafik mellan olika stadsdelar (VÄG), medan Norra vägen, Lilla Drottninggatan 
och Baggens gränd har lokal tra fik med mål vid gatan (GATA). 
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Magasinsgatan utgör också en del av stomnätet för cykel i Varberg (Cykel plan 2010-
2015, Varbergs kommun 2015), och en ny separat cykelbana har nyligen färdig ställts 
längs med kvar tersmarken i planområdet (gång cykel). Stomvägnätet bör vara kon-
tinuerligt, lättorienterat och ge en bra färdhastighet med god komfort för de cyklister 
som färdas längre sträckor. Utfartsförbud krävs därför från kvartersmarken mot 
Magasinsgatan, se sidan 45 Fastighetsrättsliga frågor. 
För att möjliggöra entréer, cykelparkering mm, mot norra vinkelbyggnaden på Mal-
men 5, föreslås ett markreservat för gemensamhetsanläggning (g) för anläggning av 
en gemensam gård för Malmen 9 och Malmen 5. Området avgränsas av en adminis-
trativ gräns i plankartan. 

Parkering
Parkering föreslås i källargarage under nya byggnader och gårdar (e). Samtliga 
fastig heter utom Malmen 9 klarar därmed gällande parkeringsnorm med föreslagen 
bebyggelseutformning inklusive verksamheter. På fastigheten Malmen 9 kan inte 
källargarage anordnas. Viss parkering framför allt för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga, kan ske i markplan, medan övrig parkering ska samord-
nas med intilliggande fastigheter. Den sammanlagda parkeringsytan inom planom-
rådet är mer än tillräcklig för att uppnå parkeringsnormens krav i det fullt utbyggda 
planförslaget, se tabell i figur 16.   
Eftersom kvarteret ligger mycket centralt i förhållande till kollektivtrafik bör färre 
p-platser än normen anger kunna medges, genom att t.ex. tillgång till bilpool an-
ordnas för de boende. Genom samordnad parkering mellan fastigheterna behövs 
färre nedfarter, vilket skapar bättre gatumiljö och sparar utrymme för annat ända-
mål i byggnaderna. Eventuella avsteg från parkeringsnormen hanteras vid ansökan 
om bygglov.

Tillgänglighet
Med föreslagna parkeringsgarage möjliggörs angöring från parkering för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga inom maximalt 25 meters gångav-
stånd från entré till trapphus, vilket krävs enligt BBR, se sidan 20 Tillgänglig het för 
personer med funktionsvariation. Om andra parkeringslösningar än källargarage 
anordnas ska kraven på tillgänglighet enligt BBR kunna uppfyllas.
På gatorna inom planområdet finns generellt goda förutsättningar för personer med 
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, men taktila ytor eller kontrastmarkeringar 
för att underlätta orienterbarheten saknas. Sådana åtgärder föreslås genomföras i 
samband med att trottoarer återställs efter byggnation.

Fastighet Bruttoarea P-norm Kapacitet

Charleshill 1 och Malmen 9 ca 5 860 kvm bostäder 41 platser ca 41 platser

Malmen 5 och Malmen 6 ca 8 100 kvm bostäder 
ca 2 000 kvm verksamheter 67 platser ca 90 platser

Malmen 7 ca 2 900 kvm bostäder 20 platser ca 20-22 platser
Malmen 8 ca 8 500 kvm bostäder 60 platser ca 100 platser

SUMMA ca 25 360 kvm bostäder
ca 2 000 kvm verksamheter 188 platser ca 250 platser

Figur 16. Tabellen redovisar de olika fastigheternas parkeringsbehov enligt P-normen, res-
pektive ungefärlig kapacitet i källarplan, fullt utbyggt (inte i Malmen 9). Samverkan är möjlig 
mellan fler fastigheter än de som anges i tabellen.
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Grönstruktur
Marknivåer och vegetation
Marken i planområdet sluttar något i huvudsak från nordost till sydväst, från +7,4 
till +4,6. Längs Norra vägen varierar marknivån ca 1,5 meter, längs Lilla Drottning-
gatan ca 1 meter, längs Magasinsgatan knappt 2 meter, och längs kvarterets norra 
del drygt 2 meter. 
Planförslaget medger att kvartersmarken kan byggas under med källargarage. Detal-
jerad höjdsättning av gårdar och gårdsbjälklag ska ske med stor omsorg för att und-
vika översvämningar på grund av höga flöden av dagvatten, se nedan Dagvatten
hantering. 
Den föreslagna gång- och cykelbanan i norra delen av planområdet kommer att 
behöva höjdsättas i förhållande till ledningsdragning, terräng och önskad lutning. I 
övrigt föreslås inga förändringar av marknivåer på allmän platsmark.
Där marken byggs under med källarvåning kommer befintlig vegetation att ersättas 
med ny i form av påbyggda planteringsanläggningar.
Längs med Magasinsgatan kommer en ny rad med lindar eller liknande träd att 
planteras när tunnelbygget är klart, se figur 14. 

Grön- och friytor
Grön- och friytor på kvartersmark
Närmiljöer för utevistelse och lek för boende och verksamma i kvarteret ska ordnas 
i utemiljön på gårdarna, se även sidan 30 Gårdsmiljöer. Fastighetsägare behöver 
med verka till att gårdarna i första hand utformas med rekreativa miljöer och bra 
lek platser. Friytorna mellan byggnaderna kan t. ex. vara grillplatser, basketplaner, 
vilo platser (bra soffor) eller mötesplatser med annat innehåll.

Grön- och friytor på allmän plats
Denna aktuella detaljplan innehåller ingen allmän plats som Park eller Natur.

Mark och vatten
Höjdsättning, dräneringsdjup och källarkonstruktion
Höjdsättning av kvartersmarken ska göras på ett sådant sätt att dagvatten inte 
stängs in i kvarteret och blir stående.
Eftersom grundvattenytan som grundast påträffats 1-2 meter under markytan ska 
grundläggning utföras på sådant sätt att en avsänkning av berggrundvattnet mi-
nimeras under byggskedet samt att en permanent avsänkning inte sker. Bygg nads
delar under grundvattenytan ska utformas som tät konstruktion utan dräne-
ring. Största djup för dränerande ingrepp är 1,2 meter. För hela plan området 
gäller också att täta grund kon struk tioner ska användas vid byggnation av källare, 
se sidan 37 Radon och Klorerade lösningsmedel. Här ingår även att exempelvis rör 
ska vara diffusionstäta för att säkra inträngning av klorerade lösningsmedel.
Om man vill undvika pumpning av dagvatten från golvbrunnar i bottenplatta bör 
lägsta golvnivåer i planerad bebyggelse överstiga vattennivån i förbindelsepunkten 
till det kommunala ledningsnätet med minst en meter. VIVAB förespråkar generellt 
pumpning av säkerhetsskäl.
Golvbrunnar i garaget ska renas innan det ansluts till spillvattennätet exempelvis 
genom att förses med oljeavskiljare. 
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Dagvattenhantering
Från exploateringsområdet förutsätts att dagvatten maximalt släppas med 108 l/s 
vid ett 10-års regn med varaktighet 10 minuter och klimatfaktor 1,25 (dvs 285 l/s, 
ha). Resterande mängd dagvatten förutsätts fördröjas och renas inom tomtmark 
enligt dagvattenutredning. Därefter kan anslutning till kommunalt ledningsnät ske. 
Detta motsvarar ett behov av magasinsvolymer på mellan sex och fjorton kubik-
meter för de olika fastigheterna i planområdet, se figur 17. 
Flödet ökar även för Malmen 7 och 8 även om exploateringsgraden för dessa 
fastigheter skulle förbli densamma. Detta beror på en ökad framtida regnintensitet 
till följd av prognosticerade klimatförändringar, vilket resulterar i ett större flöde 
från fastigheterna. Exempel på olika sätt att utforma föreslagna dagvattenmagasin 
redovisas i dagvattenutredningen.
Höjdsättningen av planområdet är mycket viktig och bör ägnas stor omsorg. Tomt-
mark bör generellt höjdsättas till en nivå högre än anslutande gatumark för en till-
freds ställande avledning av yt- och dränvatten samt spillvatten. Lägsta golvnivå bör 
inte understiga 0,5 m över marknivån vid förbindelsepunkt för dagvatten. Marken 
ska också ges ordentlig lutning ut från byggnader i området. Närmast en byggnad, ca 
3 meter, bör marken ges en lutning om ca 1:20, där så är möjligt.
Sluten kvartersbebyggelse enligt planförslaget innebär att instängda områden 
skapas i vinkeln mellan byggnaderna, där dagvatten från delar av planområdet inte 
har möjlighet att avledas längs ytan vid tillfällen då ledningsnätet är överbelastat. 
Höjdsättning och andra åtgärder behöver vidtas för att hantera denna risk, se Dag
vattenutredning (Norconsult 2016-01-15).

Teknisk försörjning
Inom planområdet används befintliga anslutningspunkter till fastigheterna för 
dricks-, spill- och dagvatten, el, tele och fiberkabel. Alla fastigheter kan anslutas till 
kommunens fjärrvärmenät. Eventuell flyttning av befintliga ledningar bekostas av 
exploatör. 
Utrymme för avfallshantering ska utformas tillgängliga för hämtningsfordon enligt 
råd och krav från Arbetsmiljöverket samt Boverkets byggregler. 
För hantering och fördröjning av dagvatten, se ovan Dagvattenhantering.

Figur 17. Erforderliga magasinsvolymer i kubikmeter och storlek på begränsat utflöde för 
respektive fastighet i planområdet. Källa: Dagvattenutredning Norconsult 2016-01-16.

Område Reducerad area 
(ha) 

Begränsat             
utflöde (l/s)

Magasinsvolym 
(m3)

Charleshill 1 0,13 19 11
Malmen 9 0,16 22 14
Malmen 5 0,12 17 10
Malmen 6 0,11 16 9
Malmen 7 0,08 12 6
Malmen 8 0,15 21 13

SUMMA 0,76 108 63
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Störningar
Trafikbuller 
Förutsättningarna för byggnation av bostäder med avseende på vägtrafikbuller har 
utretts som underlag för planarbetet (Norconsult 2018-05-24). 

Bostäder
Enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader är riktvärdet 
för ekvivalent ljudnivå vid fasad 60 dBA, eller 65 dBA för bostäder under 35 kvm. 
Om detta riktvärde klaras finns inga riktvärden för den maximala ljudnivån att 
förhålla sig till. Beräkningar har gjorts av ekvivalenta och maximala ljudnivåer för 
bostäder. Resul tatet visar att:
§	60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad klaras enligt huvudregeln för samtliga lägen-

heter längs Norra vägen, Lilla Drottninggatan och ny gata, utan särskilda buller-
skyddsåtgärder. Huvudregeln klaras inte för normalstora bostäder på Magasins-
gatan, där ljudnivåerna i fasad har beräknats till mellan 60 och 62 dBA. Här gäller 
att förordningens avstegsregler ska användas, se sidan 22 Trafikbuller, vilket är 
motiverat i detta mycket centrala läge i staden och regleras med planbestämmelse, 
se nedan. För bostäder mindre än 35 kvm klaras 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
fasad huvudregel, även mot Magasingatan. 

§	När det gäller ljudnivåer på uteplats bör varje bostad ha en uteplats, gemensam 
eller privat, där riktvärdena klaras. Om en uteplats uppfyller riktvärdena kan yt-

Figur 18. Beräkning av ekvivalent ljudnivå vid utbyggnad av delar av planområdet (rosa). Vid full 
utbyggnad med kvartersbebyggelse blir ljudnivåerna på gården lägre. Siffrorna i bilden anger ekvi-
valent ljudnivå (dBA) för respektive våning i angiven punkt i fasaden. Källa: Norconult 2018-05-24
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Figur 19. Exempel på utformning av lägenheter mot Magasinsgatan 
som är större än 35 kvadratmeter. Källa: Voten AB.

terligare uteplats med sämre ljudmiljö utgöra ett komplement. Riktvärdena klaras 
utan särskilda bullerskyddsåtgärder om gemensam uteplats ordnas inom område 
med maximal ljudnivå om 70 dBA eller lägre och ekvivalent ljudnivå om 50 dBA 
eller lägre dvs inom grönmarkerade områden i figur 18. Privata uteplatser kan 
även placeras vid yttre fasader där riktvärdena överskrids men får då ses som ett 
komplement till gemensamma uteplatser på innergården där riktvärdena klaras.

§	Riktvärdena för ljudnivåer inomhus klaras med fasader inklusive fönster utfor-
made med hänsyn till ljudnivåkraven i Boverkets Byggregler (BBR).

För att förebygga olägenhet för människors hälsa med avseende på trafikbuller, ska 
lägenheter mot bullerstörd sida som är större 35 kvadratmeter och som vetter 
mot gata, ha en genomgående planlösning med minst hälften av bostadsrummen 
vända mot gården, dvs den sida där dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad inte överskri-
der 55 dBA och maximal ljudnivå nattetid inte överskrider 70 dBA. Lägenheterna 
kan exempelvis utformas enligt figur 19. Som bullerstörd sida räknas Magasinsga-
tan. Ute platser som vetter mot Norra vägen kan komma att överskrida riktvärdena 
i de fall de utgör enda uteplatsen i bostaden och denna blir inflyttningsklar före 
färdigställande av Varbergstunneln, se Järnvägsbuller sid 23. 



37 (52)

Verksamheter
För kontorslokaler finns bara riktvärden för inomhusnivåer, se sidan 22 Trafikbul
ler. Dessa klaras med standardfönster. Resultatet av utredningen visar att dessa 
klaras inom planområdet med standardfönster. 

Farligt gods
När Varbergstunneln är byggd kommer kvarteret Malmen/Charleshill att ligga 125 
meter från järnvägen, och kan därmed påverkas av eventuellt utsläpp av farlig gas 
vid olycka på järn väg, se sidan 23 Järnväg. Planbestämmelse införs därför om att 
luftintag ska placerade högt och på motsatt sida järnvägen.  

Utrymning vid brand
När kvarteret är helt färdigbyggt kommer Räddningstjänsten att svårt att komma 
till med sitt höjdfordon till lägenheter som har en fönsterhöjd på mer än 11 meter 
över mark, och som bara kan nås från gården. För att förebygga eventuella krav på 
ombyggnad av trapphus i ett senare skede om så visar sig vara fallet, uppmanas fas-
tig hetsägare att redan i byggskedet säkerställa att lägenheterna har tillgång till två 
trapp hus eller ett trapphus med brandskydd i klass TR2, om byggnad ska innehålla 
lägen heter som inte är genomgående och som enbart vetter mot gård. För att säker-
ställa detta ska brandskyddsutredning redovisas i bygglovskedet.

Radon
Eftersom planområdet ligger inom riskområde för hög radonhalt som omfattar hela 
Varbergs innerstad, ska nya bostadsbyggnader utföras med radonsäkert utf örande, 
med täta grundkonstruktioner som är täta mot inläckande jordluft. Vid nybygg-
nation ska radonhalten i bostaden med dagens regler vara under 200 becquerel/ku-
bikmeter (BFS 2006:12), vilket kontrolleras i samband med bygglov och startbesked. 
Se även sidan 12 Markradon.

Klorerade lösningsmedel
Utredningar av förekomsten av föroreningar i mark och berg har tagits fram, se si-
dan 12 Markföroreningar, som visar att planerad byggnation av flerbostadshus kan 
genomföras utan oacceptabla hälsorisker även om den nya byggkonstruktionen når 
ner till eller in i berget. För att förhindra att eventuellt förorenat berggrund vat ten 
från Kv Renen dras till planområdet bör dock grundläggning utföras på sådant sätt 
att en avsänkning av berggrundvattnet inte sker, se sidan 33 Höjd sätt ning, drä ne
ringsdjup och källarkonstruktion. Eventuella vattenförande bergs sprickor kan tätas 
genom injektering. Byggnaden ska vidare utföras med täta grund kon struk tioner 
som förhindrar ånginträngning av till exempel klorerade lös  nings medel och radon, 
liksom vidare spridning av dessa. Åtgärder och byggnation inom plan området be-
döms vara anmälningspliktiga till tillsynsmyndigheten. Under bygg  skedet ska även 
att ett kontrollprogram upprättas avseende grundvatten med avse ende på nivåer 
samt förekomst av klorerade lösningsmedel.

Översvämning
Infart till underjordiskt parkeringsgarage ska översvämningssäkras så att ytvatten 
inte riskerar rinna in från angränsande mark. Det kan ske genom att en upphöjning 
anläggs vid respektive infart till garaget.
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Konsekvenser
Här beskrivs översiktligt de konsekvenser som planens genomförande bedöms ha 
för enskilda sakägare, för miljön och människors hälsa och för samhället. Even
tuellt behov av miljöbedömning (inkl. MKB) redovisas inledningsvis. Konsekven
ser av genomförandet för enskilda sakägare och andra berörda, redovisas under 
Genomförande, se sidan 44.

Behovsbedömning
För detaljplaner ska kommunen bedöma om planens genomförande kan antas leda 
till en betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning därmed ska göras enligt 6 
kapitel 11-18 §§ i miljöbalken. Behovsbedömningen ska i så fall göras med hjälp av 
de kriterier som anges i bilaga 4 till MKB-förordningen.
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller program-
met så att en hållbar utveckling främjas. Kommunen avgör genom en så kallad 
behovs bedömning om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Stadsbyggnadskontoret har genom behovsbedömning (2016-10-14) prövat planens 
bedömda miljöpåverkan, och där gjort bedömningen att planen inte kan förväntas 
medföra någon betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med na-
turresurser. En miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL 4 kap 34 § eller Miljöbalken 
6 kap 11 § krävs därför inte för denna detaljplan. 

Konsekvenser för miljö och människors hälsa
Hushållning med mark och vatten
En intensivare användning av mark i de mest centrala lägena av staden innebär att 
infrastruktur för transporter, teknisk försörjning, service mm används effektivare, 
och att utbredning av bebyggelse på omgivande jordbruksmark begränsas trots att 
staden växer. Ett tillskott på upp till 180 nya lägenheter mycket nära det nya rese-
centrat medför ett minskat bilberoende och möjlighet för fler att nå god kollektivtra-
fik för framför allt arbetspendling. 

Naturmiljö
Inga kända naturvärden påverkas, men planen medför viss förlust att öppna mark-
ytor och enstaka träd i kvarteret. Krav på fördröjning av 50 procent av dagvattnet 
på kvartersmark innan det leds vidare till det allmänna ledningsnätet, innebär en 
minskad risk för översvämningar till följd av prognosticerade klimat förändringar 
än oförändrad markanvändning. Sammantaget bedöms planen innebära en god 
hushållning av mark och vatten.

Kulturmiljö
Förtätningen av bebyggelsen i kvarteret medger att tre byggnader med dokumente-
rade kulturhistoriska värden kan rivas på kort eller lång sikt. En av dessa ligger vid 
den historiskt viktiga Norra vägen som utgjort huvudinfart till Varberg norrifrån. 
Två byggnader har redan rivits i kulturmiljön kring Norra vägen. En kulturhistorisk 
värdefull byggnad, den fd Marmeladfabriken, bevaras genom skyddsbestämmelser, 
och integreras i den nya bebyggelsen.
Genom rivningar och omdaning av kvarteret från småskalig bebyggelse med hus 
från olika tider, till ett stadskvarter med ny mer storskalig bebyggelse, försvinner 
viktiga delar av en kulturmiljö med tydliga spår från Varbergs historiska utveckling. 
Detta innebär en förlust av kulturhistoriska värden och historisk identitet.
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Stadsbild och gaturum
Med en bebyggelse tre till fyra våningar istället för dagens en och halv- till tre vå-
ningar förändras stadsbilden och gaturummen, framför allt på Norra vägen och på 
sikt på Lilla Drottninggatan. Längs Magasinsgatan förhåller sig den nya bebyggel-
sen höjdmässigt till bebyggelsen på kvarteret Prostlyckan på andra sidan gatan, och 
trappas sen ner en våning närmare Lilla Drottninggatan för att möta den lägre be-
byg gelsen i kvarteret Gamleby. 

Transportarbete
Planförslaget innebär att antalet människor som bor och verkar i kvarteret ökar, 
vilket ökar transportarbetet till och från kvarteret. Samtidigt medför en flytt  av sta-
tionen, omdirigering av trafik på befintliga gator och den nya gatan i plan områdets 
norra del att trafikflödena förändras. En trafikanalys har därför tagits fram som re-
dovisar prognosticerade biltrafikflöden för de omgivande gatorna vid olika sce narier 
(Sigma 2018-04-06).   
Vid en utbyggnad av planområdet, avstängning av Baggens gränd mot Västra Vall-
gatan, samt ett nytt parkeringshus för pendlare i kvarteret Renen, beräknas trafik-
flödena vid delvis respektive full utbyggnad av kvarteret ändras enligt tabellen i figur 
20. I det fullt utbyggda scenariot för år 2040 ingår dels ett antagande om en befolk-
ningsökning på knappt 50 procent i Varbergs kommun jämfört med nuläget, dels en 
utbyggd centrumverksamhet i planområdet om ca 1000 kvm, till exempel en mindre 
butik. Prognosen utgår från dagens resmönster och tar inte hänsyn till förväntade 
förändringar av resvanor genom ökad andel cykel- och kollektivresor. Planområdets 
närhet till stadskärnan och resecentrum innebär att en betydande del av de dagliga 
resorna kan förväntas ske med kollektivtrafik, gång och cykel, varför de beräknade 
bil trafikflödena bör bli lägre än beräknade, framför allt i det längre perspektivet. 
Resultatet av trafikanalysen visar att trafiken ökar på samtliga gator i planområ-
det, framför allt i det fullt utbyggda scenariot, men att den håller sig inom normala 
trafik mängder för respektive gatutyp. Inga kapacitetshöjande åtgärder förelås därför 
på de lokala gatorna eller i de närmaste korsningarna. Däremot är utformningen 
av in- och utfarter vid fastigheterna viktig för att säkerställa god sikt i mötet mellan 
bilar och fotgängare, till exempel genom att garagenedfarter har breda öppningar 
och fjärrstyrda portar som underlättar öppning i förväg och minskar blocke ring av 
kör- och gångbana.
Transportarbetet i sin helhet beräknas totalt öka med drygt 400 fordon (motorfor-
don) per dygn i närtid och drygt 1 600 fordon per dygn när planområdet är fullt ut-
byggt, se tabellen i figur 21. Av den långsiktiga ökningen av transportarbetet till följd 
av genomförandet av planen beror ungefär hälften på ökning av antalet bostäder och 

Figur 20. Beräknade biltrafikflöden (fordon/årsdygn) vid två scenarier: delvis utbyggt plan-
område i närtid respektive full utbyggt ca år 2040. I scenariot full utbyggnad ingår ut  över 
bostäder också utbyggnad av centrumverksamhet. Källa: Trafikanalys, Sigma 2018-04-06.

Gata Idag Delvis utbyggnad Full utbyggnad

Magasinsgatan (vid V. Vallg.) 3 500 3 600 5 300
Norra vägen 300 600 1 500
Lilla Drottninggatan 300 400 1 200
Ny gata (norr om kvarteret) - 200 500
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hälften på eventuellt tillkommande handel, vilket medges enligt planens använd-
ningsbestämmelser. Däremot ingår inte den generella minskning av andelen bilresor 
som det mycket centrala och kollektivtrafiknära läget tillsammans med andra mil-
jöfrämjande åtgärder kan antas medföra. Som jämförelse kan transportarbetet till 
följd av dagens bostäder och verksamheter uppskattas till ca 270 fordon per dygn 
(bostäder 190, verksamheter 80).

Konsekvenser med avseende på störningar och risker
Buller och luftföroreningar 
Utbyggnaden av planområdet beräknas medföra en viss ökning av biltrafiken enligt 
ovan, vilket i sin tur ger en viss ökning av buller och luftföroreningar i området. Det 
generade transportarbetets fördelning mellan berörda gator har studerats i planar-
betet, och konsekvenserna för bullerpåverkan på bostäder redovisas, se sidan 35, 
Trafikbuller. Luftföroreningar till följd av det ökade transportarbetet kan antas öka 
lokalt i motsvarande grad. Se även sidan 42, Miljökvalitetsnormer.

Markradon 
Planområdet ligger inom riskområde för hög radonhalt. Då radonsäkert utförande 
krävs genom planbestämmelse, se sidan 37 Radon, medför planförslaget ingen bety-
dande påverkan till följd av markradon. 

Skuggning 
En solstudie har tagits fram som visar på sol- och skuggförhållanden vid olika tid-
punkter på dagen och under året, se figur 22. 
Med maximal exploatering enligt föreslagen byggrätt visar solstudien att gårdarna i 
kvarteret sommartid ligger helt i skugga efter klockan 19 fram till 7-8-tiden på mor-
gonen. På våren och hösten är gårdarna endast solbelysta mitt på dagen, förutom 
Malmen 5-7 och den södra gårdsytan på Malmen 9 som nästan ligger helt i skugga. 
På sommaren är större delen av gården solbelyst, och inga fasader skuggas av andra 
annat än precis vid gryning och skymning.
Utanför planområdet leder föreslagen bebyggelse under sommaren till en skuggpå-
verkan på bostadshusen på övre delen av Norra vägen (Tattarkullen 15 och 16) fram 

Figur 21. Beräknade biltrafikflöden (fordon/årsdygn), vid två scenarier: delvis utbyggt plan-
område i närtid, respektive fullt utbyggt ca år 2040. I scenariot fullt utbyggt ingår utöver bo-
städer också utbyggnad av centrumverksamhet. Källa: Bearbetning av Trafikanalys, Sigma 
2018-04-06, sidan 12.

Tillkommande verksamhet Trafikalstring

Delvis utbyggt (närtid): Pga detaljplan Pga annat Totalt
Bostäder, 110 lägenheter 415 - 415
P-hus i Kv Renen, 250 platser för pendling - 560 560

Summa 415 (43%) 560 (56%) 975
Full utbyggt (2040): Pga detaljplan Pga annat Totalt
Bostäder, 220 lägenheter 830 830
P-hus i Kv Renen, 75 platser för handel 280 280
P-hus i Kv Renen, 175 platser för pendling 560 560
Handel/övrigt 500 500

Summa 1 610 (74%) 560 (26%) 2 170
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Figur 22. Skuggstudie vid vår-/höstdagjämning (20/3 och 23/9 2018) och sommarsolstånd 
(21/6 2018) vid fem olika tidpunkter under dagen. De övre bilderna redovisar skuggning i 
närtid när de västra delarna av kvarteret är bebyggda, och de nedre bilderna på lång sikt när 
kvarteret är fullbyggt.

DELVIS UTBYGGT PLANOMRÅDE

FULL UTBYGGT PLANOMRÅDE 

VÅR- OCH               
HÖSTDAGJÄMNING

KL 12 KL 16 KL 18 KL 20

KL 8 KL 12 KL 16 KL 18 KL 20

SOMMARSOLSTÅND

KL 8

VÅR- OCH               
HÖSTDAGJÄMNING

KL 12 KL 16 KL 18 KL 20

KL 8 KL 12 KL 16 KL 18 KL 20

SOMMARSOLSTÅND

KL 8

till 8-tiden på morgonen, och fram till lunch under vår och höst. På Lilla Drottning-
gatan (Gamleby 1, 10 och 8) kan bostadshusen på sikt påverkas av skugga efter 
klockan 16 på sommaren och efter klockan 14 under vår och höst.
Sammantaget visar solstudien att den föreslagna bebyggelsen har en begränsad på-
verkan på solförhållandena på befintliga och nya byggnader inom och utom planom-
rådet, med undantag för fd Marmeladfabriken som påverkas mer av skugga från den 
nya intilliggande kvartersbebyggelsen. De skuggningar som uppstår för omgivande 
kvarter bedöms som godtagbara. Gårdarna på fastigheterna i södra delen av kvarte-
ret blir av naturliga skäl skuggigare än övriga delar, se sidan 30 Gårdsmiljöer. 
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Dagvatten och översvämningsrisker
Planförslaget innebär att upp till 5000 kvadratmeter hårdgörs och att mängden 
dag vatten som ska tas om hand därmed ökar. En dagvattenutredning har tagits fram 
(Nor consult 2016-01-15) som visar att detta tillsammans med ökad framtida regn-
intensitet till följd av prognosticerade klimatförändringar, förutsätter en för dröj-
ning av minst 50 procent av dagvattnet och åtgärder för att förhindra in stäng ning av 
dagvatten, för att undvika översvämningar av byggnader och det kom munala led-
nings  nätet. 
Vid genomförande av dessa åtgärder bedöms planförslaget innebära ett förbättrat 
omhändertagande av dagvatten än idag och en förbättrad framförhållning inför 
framtiden.

Förorenad mark
De översiktliga miljötekniska markundersökningarna av jord och berg (Structor 
2015-04-09, 2017-05-07 och 2018-01-25, se Markföroreningar sidan 12) visar att 
det finns spår av klorerade lösnings medel i jordgrundvattnet, men att halterna är 
låga och underskrider relevanta jämförelse värden med avseende på risk för hälsa 
vid uppförande av nya bostadshus. Även berggrundvatten och fyllnadsmassor har 
för oreningshalter som underskrider Naturvårdsverkets riktvärden för bostäder. 
Planerad byggnation av flerbostadshus bedöms därför kunna uppföras utan oaccep-
tabla hälsorisker även om den nya byggkonstruktionen når ner till, eller ner i berget. 
För att förhindra att eventuellt förorenat berggrundvatten från Kv Renen dras till 
planområdet ska grundläggning införs skyddsbestämmelser i planen som anger att 
skyddsåtgärder vidtas i form av täta grundkonstruktioner som förhindrar ång in-
träng  ning i källare, samt att grundläggning utförs på sådant sätt att en avsänkning 
av berg  grundvattnet minimeras under byggskedet och att en permanent avsänkning 
inte sker, se sidan 33 Höjdsättning, dräneringsdjup och källar konstruktion. Under-
sök   ningar visar också att grundläggning och sprängning för planerad gata bedöms 
kunna ske utan att orsaka någon spridning av föroreningar från Renen 13. 
Med föreslagna skyddsbestämmelser och med hänvisning till genomförda under-
sökningar bedöms byggnation enligt planförslaget kunna genomföras utan risk för 
människors hälsa eller påverkan på berggrundvatten.

Konsekvenser för riksintressen, miljökvalitetsnormer och 
skyddade områden
Riksintressen enligt grundläggande hushållningsbestämmelser (MB 3)
Planområdet gränsar till riksintresse för kulturmiljövård Platsarna och Varbergs in
nerstad (MB 3:6) och ligger ca 120 meter öster om Västkustbanan vilken är ut pekad 
som riksintresse för kommunikation (MB 3:8). Planförslaget förväntas inte påverka 
riksintressena negativt. 

Riksintressen enligt särskilda hushållningsbestämmelser (MB 4)
Planområdet ligger inom Kustområdet i Halland som omfattas av särskilda hushåll-
ningsbestämmelser (MB 4:2). Bestämmelserna hindrar dock inte utveckling av 
befintliga tätorter.

Miljökvalitetsnormer (MB 5)
Miljökvalitetsnormerna syftar till att lång sik tigt säkra vissa egenskaper i miljön som 
är av bety delse för män niskors hälsa och miljö, och regleras ge nom miljö balk en. De 
anger den lägsta god tagbara miljö kvalitet som människan och/eller mil jön kan an-
ses tåla. Idag finns miljö kva li tets normer för bul ler, utom hus luft, och vattenkvalitet.
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Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet
Med föreslagen lösning för omhändertagande av dagvatten bedöms inte miljö kvali-
tetsnormerna för vattenkvalitet överskridas vid ett genomförande av planförslaget. 

Miljökvalitetsnormer för buller och utomhusluft
Kommuner med under 100 000 invånare berörs av miljökvalitetsnormer för buller i 
de områden som störs av buller från större vägar (över 3 miljoner fordon/år), större 
järnvägar (30 000 tåg/år) samt större civila flygplatser (över 50 000 flygrörelser/
år). Detaljplanen berör inte sådana verksamheter. Alla kommuner ska dock sträva 
efter att begränsa buller, bland annat enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler. 
Planförslaget bedöms dock inte innebära omgivningsbuller inte medför skadliga ef-
fekter på människors hälsa. Se även sidan 40, Buller och luftföroreningar.
När det gäller utomhusluft finns det miljökvalitetsnormer för kvävedioxid/kväveoxi-
der, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, kad-
mium, nickel och bens(a)pyren. Planförslaget medför en viss ökning av trafikarbetet 
i och i anslutning till planområdet, till följd av nya bostäder och möjlighet till cen-
trumverksamhet, vilket kan medföra motsvarande ökning av nivåerna av framföra 
allt kväveoxider, partiklar och bensen, i den mån trafikökningen inte sker med t.ex. 
eldrivna fordon. Det mycket centrum- och kollektivtrafiknära läget medför dock ett 
mindre behov av motoriserade resor än en lokalisering av motsvarande bostäder 
och verksamheter i ett mer perifert läge. Planförslaget bedöms inte ha en betydande 
påverkan på miljökvalitetsnormerna för utomhusluft.

Skyddade områden (MB 7)
Detaljplanen berörs inte av skyddade områden enligt miljöbalkens 7 kapitel.

Konsekvenser för samhället
Tillgång till bostäder
Varberg växer och bristen på bostäder är stor. Planförslaget möjliggör ett tillskott på 
upp till 230 nya bostäder i Varberg mycket nära god kollektivtrafik och service.

Kostnader för kommunen
Kommunen bekostar anläggning och drift av ny gata med gång- och cykelväg i 
planområdets norra del. I samband med detta får kommunen också kostnader för 
lant mäteriåtgärder och intrångsersättningar vid fastighetsreglering avseende mark 
på fastigheten Malmen 8, samt för flyttning av transformatorstation. Kommunen be-
kostar till större del utbyggnad av Magasinsgatan, exploatörerna bekostar en mindre 
del.
Kommunen är också huvudman för VA-nätet, vilket generellt medför kostnader vid 
förändringar av anslutningar från allmän ledning till förbindelsepunkt i fastighets-
gräns. Denna kostnad regleras av VA-taxan.
I övrigt bedöms inte detaljplanen medföra några kostnader för kommunen. 

Konsekvenser för berörda grupper
Konsekvenser för sakägare ur ett fastighetsrättsligt perspektiv beskrivs i kapitlet om 
genomförande, se sidan 46 Konsekvenser för sakägare och figur 23, och för andra 
berörda grupper se figur 24. 
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Genomförande
Här redovisas de organisatoriska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder 
som behövs för att detaljplanen skall kunna genomföras på ett samordnat och än
damålsenligt sätt. Plan och genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsver
kan, utan är vägledande för tolkning och genomförande av detaljplanen. Fastig
hetsägare inom planområde som genomför åtgärder enligt detaljplanen benämns 
nedan som exploatör.

Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen är tio år från den dag planen vunnit laga kraft. 
Begreppet genomförandetid innebär att planens giltighetstid är begränsad. Under 
genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med 
planen och detaljplanen får 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 för Detaljplan 363 (Malmen 9) går ut 2019-12-31. Då det nya 
plan förslaget överensstämmer med fastighetsägarens intentioner, bedöms kvarva-
rande genomförandetid inte vara ett hinder för antagandet av denna detaljplan.

Markägoförhållanden 
Fastigheterna inom planområdets kvartersmark är till största delen i privat ägo. 
Malmen 6 och Renen 17, liksom all allmän platsmark i planområdet är i kommunal 
ägo, se sidan 45 Berörda fastigheter.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Allmän platsmark - huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats i planområdet, som här består av delar av 
Magasinsgatan, Norra vägen och Lilla Drottninggatan, samt den föreslagna nya ga-
tan i norra delen av planområdet. Detta innebär att kommunen är ansvarig för drift 
och skötsel av dessa delar.   

Kvartersmark
Respektive fastighetsägare ansvarar för drift och skötsel av mark och vatten på den 
egna fastigheten.

Övriga ansvarsområden
Dricksvatten och avloppsvatten - Varberg Vatten AB.  
El och tele - Varberg Energi och Skanova.
Dagvatten, fördröjning inom kvartersmark – Exploatör (anläggning), fastighetsägare 
(drift och skötsel).
Dagvatten på allmän plats - Varbergs kommun. 

Utförande
Allmän platsmark
Varbergs kommun ansvarar för utbyggnad och iordningställande av anläggningar på 
allmän platsmark. Exploatören ansvarar för iordningställande av allmän platsmark 
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som ianspråktas under byggtiden samt iordningställande av utfarter över allmän 
platsmark. Se även sidan 50, Bygge av järnvägstunnel.

Kvartersmark
Exploatören ansvarar för all utbyggnad inom kvartersmark. Erforderliga undersök-
ningar och åtgärder inom kvartersmark utförs vid behov av exploatören eller fastig-
hetsägaren.

Drift och underhåll 
Allmän platsmark
Kommunen ansvarar för drift och underhåll av allmän platsmark.

Kvartersmark
Varje enskild fastighetsägare ansvarar för drift och underhåll av kvartersmark på 
den egna fastigheten.

Avtal
Planavtal har upprättas mellan kommunen och exploatörer på Malmen 5, Malmen 
9, Charleshill 1 och Renen 17. Kostnader för planarbete för byggrätter som detaljpla-
nen medför för Malmen 7 och Malmen 8, regleras med planavgift i samband med att 
byggrätt tas i anspråk. 
Innan planen antas ska exploateringsavtal tecknas mellan kommunen och berörda 
fastighetsägare/exploatörer.

Fastighetsrättsliga frågor
Berörda fastigheter 
Planområdet omfattar fastigheterna Malmen 5, Malmen 6, Malmen 7, Malmen 8, 
Malmen 9, Charleshill 1 och del av Getakärr 3:1. Inga mark- eller anläggningssamfäl-
ligheter finns inom planområdet, se i figur 25. 
Samtliga berörda fastigheter, samfälligheter och rättighetshavare inom och i anslut-
ning till planområdet framgår av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckning-
en (Lantmäterimyndigheten 2018-09-10). 

Konsekvenser för sakägare
Fastigheter inom och i anslutning till planområdet, och andra sakägare enligt fastig-
hets förteckningen, bedöms bli berörda av planförslaget i enlighet med tabellen i 
figur 23.
De konsekvenser som planförslaget bedöms medföra för andra berörda grupper 
redo  visas i figur 24.

Verkan på fastighetsplan
Med antagande av denna detaljplan upphör följande bestämmelser enligt 4 kap 18 § 
plan- och bygglagen (fastighetsindelningsbestämmelser) att gälla: 
§	Registrerad tomtindelning, fastställd 1924-10-28, arkivakt 1383K-26/1924, upp-

hör att gälla med avseende på tomt 5. 
§	Registrerad tomtindelning, fastställd 1937-05-20, arkivakt 1383K-62/1937, upp-

hör att gälla med avseende på tomt 6 och 7. 
§	Registrerad tomtindelning, fastställd 1986-09-05, arkivakt 1383-P86/10, upphör 

att gälla med avseende på tomt 9 och 10.
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Berörda Konsekvenser

Charleshill 1 Plannytta i form av byggrätt om ca 4 700 kvm BTA för bostäder, centrum-
verksamheter och kontor. Kostnader för planarbete tas ut genom planav-
tal samt egna konsultkostnader.
Markanvändningen ändras från B (bostäder) till BCK (bostäder, centrum-
verksamheter och kontor) vilket breddar det långsiktiga nyttjandet av fast-
igheten. Krav på lokalt omhändertagande av dagvatten minskar risken för 
översvämningar.

Malmen 5 Plannytta i form av byggrätt om ca 5 850 kvm BTA för bostäder, centrum-
verksamheter och kontor. Kostnader för planarbete tas ut genom planav-
tal samt egna konsultkostnader. 
Föreslagen fastighetsreglering överför ca 220 kvm från Malmen 9, för att 
möjliggöra genomförandet av byggnation i enlighet med planen. Vidare 
föreslås fastigheten slås samman med Malmen 6 för att lösa tillfartsfrå-
gan utan servitut. Gemensamhetsanläggning föreslås på Malmen 9 för att 
möjliggöra entréer, cykelparkering mm.
Markanvändningen ändras från B (bostäder) till BCK (bostäder, centrum-
verksamheter och kontor) vilket breddar det långsiktiga nyttjandet av fast-
igheten. Krav på lokalt omhändertagande av dagvatten minskar risken för 
översvämningar. 

Malmen 6 Plannytta i form av byggrätt om drygt 2 250 kvm BTA för bostäder, cen-
trumverksamheter och kontor. Kostnader för planarbete tas ut genom 
planavtal samt egna konsultkostnader.
Markanvändningen ändras från B (bostäder) till BCK (bostäder, centrum-
verksamheter och kontor) vilket breddar det långsiktiga nyttjandet av fast-
igheten. 
Påverkas av föreslaget utfartsförbud mot Magasinsgatan, vilket medför att 
ny tillfart behöver ordnas över intilliggande fastighet. Fastigheten föreslås 
slås samman med Malmen 6 för att lösa tillfartsfrågan utan servitut.
Krav på lokalt omhändertagande av dagvatten minskar risken för över-
svämningar. 

Malmen 7 Plannytta i form av byggrätt om ca 2 900 kvm BTA. Kostnader för plan-ar-
bete tas ut genom planavgift i samband med ev bygglov. 
Markanvändningen ändras från B (bostäder) till BCK (bostäder, centrum-
verksamheter och kontor) vilket breddar det långsiktiga nyttjandet av fast-
igheten. 
Krav på lokalt omhändertagande av dagvatten minskar risken för över-
svämningar. 
Påverkan av transporter och buller under byggtiden.

Malmen 8 Plannytta i form av byggrätt om ca 8 500 kvm BTA. Kostnader för plan-ar-
bete tas ut genom planavgift i samband med ev bygglov.
Markanvändningen ändras från B (bostäder) till BK (bostäder och kontor) 
vilket breddar det långsiktiga nyttjandet av fastigheten. 
Föreslagen fastighetsreglering överför ca 480 kvm till Getakärr 3:1 för an-
vändning som gata på allmän platsmark. Detta medför inskränkningar för 
nuvarande markanvändning, samt en viss ökning av bullerpåverkan, se 
sidan 22 Trafikbuller och sidan 40 Buller och luftföroreningar resp. Mark-
radon. Det område som föreslås bli gatumark har utökats efter samrådet.
Krav på lokalt omhändertagande av dagvatten minskar risken för över-
svämningar. 
Påverkan av transporter och buller under byggtiden.

Malmen 9 Ingen ny byggrätt utöver nuvarande byggnad om ca 1 150 kvm BTA. För 
befintlig kulturhistoriskt värdefull byggnad införs rivningsförbud (r), var-
samhetskrav (k) och förvanskningsförbud (q), vilket inskränker använd-
ningen av fastigheten. 
Markanvändningen ändras från BK (bostäder, kontor eller hotell) till BCK 
(bostäder, centrumverksamheter och kontor) vilket breddar det långsiktiga 
nyttjandet av fastigheten. 
Föreslagen fastighetsreglering överför ca 220 kvm till Malmen 5, för ett 
ändamålsenligt genomförande av planen. Gemensamhetsanläggning 
med Malmen 5 föreslås på del av fastigheten.
Krav på lokalt omhändertagande av dagvatten minskar risken för över-
svämningar.
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Berörda Konsekvenser

Renen 17 Påverkas genom att transformatorstation (13-IM2-89/30245.1) flyttas hit 
från Sv2 i Kv Mamen. Ett nytt servitut behöver upprättas.

Getakärr 3:1 Påverkas av förslaget att bygga ny gata på allmän platsmark mellan Bag-
gens gränd och Gamlebygatan, genom kostnader för anläggning och drift. 
Föreslagen fastighetsreglering för ny gata överför ca 480 kvm från Mal-
men 8, vilket medför kostnader för markköp mm. 
Föreslaget utfartsförbud mot Magasinsgatan förbättrar användningen av 
huvudstråket för gång- och cykeltrafik.
Den ökade exploateringen av kvartersmarken kan medföra större trafik-
mängder på befintliga gator. Nya nedfarter till parkeringsgarage i källar-
plan tillkommer på Norra vägen och på sikt på Lilla Drottninggatan.  
Förbättrat omhändertagande av dagvatten från kvartersmarken, minskar 
risken för översvämningar på gatumarken vid ökad framtida regnintensitet 
till följd av prognosticerade klimatförändringar. 

Sv 1 
För Renen 13

Servitut för dagvattenledning mm (13-IM2-83/13680.1) utanför planområ-
det. Bedöms inte påverkas.  

Sv2 
För Morkullan 27

Servitut för transformatorstation (13-IM2-89/30245.1) inom planområdet. 
Flytt av transformatorstation från Kv Malmen till Kv Renen, medför att ser-
vitutet behöver ersättas med ett servitut på fastigheten Renen 17. 

Sv 3 
För Getakärr 2:10

Servitut för VA och elledning (13-IM2-89/18026.1) inom planområdet. Kan 
ev påverkas av anläggning av föreslagen ny gata.

Lr 1 Ledningsrätt för vatten o avlopp (1383-94/12.1) utanför planområdet. Be-
döms inte påverkas.

Gamleby 1 Högre byggnader mot Lilla Drottninggatan väster om fastigheten kan på 
sikt påverka de boendes utsikt och ge skuggpåverkan efter kl. 16 på som-
maren och efter kl. 14 under vår och höst. Påverkan bedöms som godtag-
bar. 
Nya nedfarter till parkeringsgarage i källarplan kan på sikt tillkomma på 
Lilla Drottninggatan. Den nya gatan och den ökade exploateringen av 
kvartersmarken kan medföra större trafikmängder.   
Påverkan av transporter och buller under byggtiden.

Gamleby 8 Högre byggnader mot Lilla Drottninggatan väster om fastigheten kan på 
sikt påverka de boendes utsikt och ge skuggpåverkan efter klockan 16 
på sommaren och efter klockan 14 under vår och höst. Påverkan bedöms 
som godtagbar. 
Nya nedfarter till parkeringsgarage i källarplan kan på sikt tillkomma på 
Lilla Drottninggatan. Den nya gatan och den ökade exploateringen av 
kvartersmarken kan medföra större trafikmängder.   
Påverkan av transporter och buller under byggtiden.

Gamleby 10 Högre byggnader mot Lilla Drottninggatan väster om fastigheten kan på 
sikt påverka de boendes utsikt och ge skuggpåverkan efter klockan 16 
på sommaren och efter klockan 14 under vår och höst. Påverkan bedöms 
som godtagbar. 
Nya nedfarter till parkeringsgarage i källarplan kan på sikt tillkomma på 
Lilla Drottninggatan. Den nya gatan och den ökade exploateringen av 
kvartersmarken kan medföra större trafikmängder.   
Påverkan av transporter och buller under byggtiden. 

Inspektören 1

Högre byggnader mot Magasinsgatan påverkar de boendes utsikt. Ef-
tersom planområdet ligger norr om fastigheten påverkas denna inte av 
skuggning. 
Påverkan av transporter och buller under byggtiden.

Getakärr 3:11-13 Ingen bedömd påverkan. 

Prostlyckan 1 Högre byggnader mot Magasinsgatan påverkar de boendes utsikt. Ef-
tersom planområdet ligger norr om fastigheten påverkas denna inte av 
skuggning. Påverkan av transporter och buller under byggtiden.

Prostlyckan 2 Högre byggnader mot Magasinsgatan påverkar de boendes utsikt. Ef-
tersom planområdet ligger norr om fastigheten påverkas denna inte av 
skuggning. Påverkan av transporter och buller under byggtiden.
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Berörda Konsekvenser

Renen 13 Påverkas av skuggning från ny bebyggelse söder om fastigheten Påverkan 
av transporter och buller under byggtiden.

Renen 14 Påverkan av transporter och buller under byggtiden.

Renen 17 Planerad transformatorstation inkräktar på användning av fastighet för an-
dra ändamål i denna del. 
Påverkan av transporter och buller under byggtiden.

Tattarkullen 6 Högre byggnader mot Norra vägen öster om fastigheten påverkar de boen-
des utsikt. Fastigheten bedöms inte påverkas av skuggning.
Den ökade exploateringen av kvartersmarken kan medföra större trafik-
mängder. Nya nedfarter till parkeringsgarage i källarplan tillkommer på Nor-
ra vägen.
Påverkan av transporter och buller under byggtiden.

Tattarkullen 15 Högre byggnader mot Norra vägen öster om fastigheten påverkar de boen-
des utsikt och ge skuggpåverkan fram till 8-tiden på morgonen på somma-
ren och fram till lunch under vår och höst. Påverkan bedöms som godtag-
bar.
Den ökade exploateringen av kvartersmarken kan medföra större trafik-
mängder. Nya nedfarter till parkeringsgarage i källarplan tillkommer på Nor-
ra vägen.
Påverkan av transporter och buller under byggtiden.

Tattarkullen 16 Högre byggnader mot Norra vägen öster om fastigheten påverkar de boen-
des utsikt och ge skuggpåverkan fram till 8-tiden på morgonen på somma-
ren och fram till lunch under vår och höst. Påverkan bedöms som godtag-
bar.
Den ökade exploateringen av kvartersmarken kan medföra större trafik-
mängder. Nya nedfarter till parkeringsgarage i källarplan tillkommer på Nor-
ra vägen.
Påverkan av transporter och buller under byggtiden.

Prostlyckan GA:1 Anläggningssamfällighet utanför planområdet. Spillvattenledning mm 13-
IM2-82/9556.1. Bedöms inte påverkas. 

Sv 4 
För Getakärr 2:10

Servitut för spillvattenledning mm (13-IM2-82/9556.1) inom planområdet. 
Bedöms inte påverkas.  

Berörda Konsekvenser

Gående och cyklister
Utfartsförbudet mot Magasinsgatan och den föreslagna gång- och cykel-
vägen mellan Baggens gränd och Gamlebygatan förbättrar framkomlighe-
ten mellan det nya stationsområdet och Varbergs nordostliga stadsdelar.

Kollektivtrafikresenärer Fler bostäder och verksamheter i närheten av nya resecentrum medför en 
ökad tillgänglighet för kollektivtrafikresenärer.

Bilister Fler bostäder i närheten av det nya stationsområdet minskar behovet av 
bil för resor till arbete, service och nöjen.

Personer med                  
funktionsvariation

Den föreslagna gång- och cykelvägen mellan Baggens gränd och Gamle-
bygatan förkortar avståndet mellan det nya stationsområdet och bostäder 
och offentlig service på Östra Långgatan. 
Planförslaget lyfter behovet av åtgärder på gatumark för att underlätta 
orienterbarheten för personer med nedsatt orienteringsförmåga.

Figur 23. Konsekvenser av planförslaget för enskilda fastigheter och rättighetsinnehavare.

Figur 24. Konsekvenser för andra berörda av planförslaget.



49 (52)

Fastighetsbildning mm
Planförslaget medför att fastighetsbildning behöver ske för att möjliggöra ny gång- 
och cykelväg på allmän platsmark i norra delen av kvarteret. Genom fastighetsregle-
ring föreslås ca 480 kvadratmeter kvartersmark överföras från fastigheten Malmen 
8 till fastigheten Getakärr 3:1 som ägs av Varbergs kommun, se figur 25. Den del 
som överförs förslås ingå i den allmänna platsmarken istället för kvartersmarken 
som i nu gällande detaljplan (DP 167).

Rättigheter (servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt)
Tre rättigheter i form av servitut finns inom planområdet, samtliga i norra delen. 
Det ena (Sv2) gäller för transformatorstation och innehas av Varbergs Energi AB, 
det andra (Sv3) gäller för VA och elledning och innehas av Varbergs kommun och 
det tredje (Sv4) gäller för spillvattenledning och innehas av Varbergs kommun. De-
talj planen föranleder inga åtgärder som påverkar dessa rättigheter. 
För eventuell flyttning av befintliga ledningar eller utbyggnad av transformator-
station, se sidan 34 Teknisk försörjning.

Avtal om fastighetsreglering
Följande avtal krävs för att genomföra planen och utnyttja de föreslagna byggrätter-
na på ett ändamålsenligt sätt:

Figur 25. Berörda fastigheter inom och i anslutning till planområdet. Streckat område före-
slås överföras från Malmen 8 till Getakärr 3:1 för att användas som allmän platsmark/gata.

MALMEN 
9

MALMEN 
5 MALMEN 

6 MALMEN 
7
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1
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13
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1
GAMLEBY 

10
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8
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14
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1
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2
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§	Överenskommelse om fastighetsreglering avseende mark på fastigheten Malmen 8 
som ska överföras till gatumark

§	Överenskommelse om fastighetsreglering som för över mark för byggnation från 
Malmen 9 till Malmen 5, för att denna del ska kunna bebyggas enligt planförslag

§	Överenskommelse om sammanslagning av fastigheterna Malmen 5 och Malmen 6, 
för att lösa tillfartsfrågan till Malmen 6

Ansvar för kostnader se sidan 51 Fastighetsbildning och –reglering. 

Tekniska frågor

Gator och trafik
Del av Malmen 8 föreslås överföras till allmän platsmark, för nyanläggning av gata 
med separat gång- och cykelbana, se sidan 31 Trafik och tillfart. 
Nya byggnader föreslås utföras med källargarage, med nedfarter från Norra vägen, 
den nya gatan och på sikt från Lilla Drottninggatan. Utfartsförbud föreslås mot Ma-
gasinsgatan.  
Åtgärder i form av taktila ytor eller kontrastmarkeringar för att underlätta orien-
terbarheten för personer med nedsatt orienteringsförmåga, föreslås genomföras i 
samband med att trottoarer återställs efter byggnation. 
Planförslaget medför inga övriga åtgärder på gatunätet. 

Bygge av järnvägstunnel
Byggnation av järnvägstunnel i närområdet medför begränsningar av framför allt 
tillgänglighet i gatunätet. Baggens gränd kommer att stängas av för fordonstrafik 
fr.o.m januari 2019 och under byggtiden vilken beräknas pågå till 2025. Med stor 
san no lik het kommer gatan stängas av permanent, vilket i sådant fall behöver hante-
ras med utfartsförbud i kommande planläggning i anslutning till området. Under 
bygg tid en kommer också trafiken att ledas om i området, vilket medför att inga 
planerade avstängningar kommer att kunna göras eller gatumark tas i anspråk på 
gatorna runt kvarteret Malmen/Charleshill vid byggnation av planområdet  under 
tiden tunnelbygget pågår.

Dricks-, spill- och dagvatten
Området ansluts till det allmänna VA-nätet för dricks-, spill- och dagvatten. 
Golvbrunnar i garaget ska renas innan det ansluts till spillvattennätet exempelvis 
genom att förses med oljeavskiljare. Cirka 50 procent av dagvattenflödet behöver 
fördröjas inom kvartersmark innan anslutning kan ske till det kommunala lednings-
nätet, se sidan 34 Dagvattenhantering.

Ekonomiska frågor

Åtgärder på kvartersmark
Samtliga åtgärder inom kvartersmark bekostas av respektive exploatör, liksom even-
tuell flytt av ledningar eller dylikt.
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Detaljplan för 
Kv. Malmen och Charleshill 1 
-Malmen 5, 6, 7, 8, 9, Charleshill 1 och Getakärr 3:1- 
Varbergs kommun 

Behovsbedömning av miljöbedömning  

En miljöbedömning skall göras för planer och program om dess genomförande kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen är den analys som leder fram till 

ställningstagandet om huruvida en miljöbedömning behöver göras eller inte. 

Behovsbedömningen utgör också ett viktigt underlag för att avgränsa vilka typer av 

miljöpåverkan som behöver beskrivas vidare i planbeskrivningen eller i en eventuell 

miljökonsekvensbeskrivning. 

Platsens förutsättningar  

Nuvarande mark- eller 
vattenanvändning (Kort 

beskrivning)  

Marken används för bostadsändamål på samtliga fastigheter 
undantaget Malmen 5 och Malmen 1. På Malmen 5 är tidigare 
bostadshus rivet och marken används idag tillfälligt för parkering. För 
Malmen 9 är reglerar detaljplanen marken till bostäder, kontor eller 
hotell. 

Planområdet berörs av… Nej Kanske Ja Kommentar 
…Internationella konventioner 
(Natura 2000, Unescos världsarv etc.) 

X    

…Riksintressen och särskilda 
hushållningsbestämmelser 
enl. 3-4 kap MB 

  X Området omfattas av särskilda hushållnings-
bestämmelser enligt Miljöbalkens 4 kapitel. 
Bestämmelserna hindrar ej utveckling av 
befintliga tätorter 
 
Aktuellt område ligger ca 120 meter öster om 
Västkustbanan vilken är utpekad som 
riksintresse för kommunikation. Detaljplanen 
förväntas ej påverka riksintresset negativt.  

 
Området gränsar till Varbergs rutnätsstad som 
är riksintresse för kulturskydd. En ändring av 
detaljplanen för kv Malmen och Charleshill 1 
bedöms inte påverka riksintresset negativt.  

…Skyddad natur/kultur enl. 7 
kap MB  
(biotopskydd, strandskydd, 
vattenskyddsområde natur-
/kulturreservat etc.)  

X    

…Byggnadsminne el 
Fornminne 

  X Aktuellt område berör del av fornlämningen Raä 
60:1, stadslager till det tidigmedeltida 
Getakärr/Gamla Varberg. I samband med 
detaljplanen kommer en arkeologisk 
förundersökning genomföras. 
 
 

…Höga kulturhistoriska 
värden (T.ex. områden som ingår i 

kommunens bevarandeprogram el 
program för kulturmiljövård) 

 X  Kvarteret Malmen och Charleshill 1 är inte 
medtaget i ”Stadens karaktärer – kulturmiljöer i 
Varberg”. Däremot är fyra av byggnaderna 
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medtagna i bebyggelseinventeringen som 
genomförts av Kulturmiljö Halland. Malmen 9 
och Charelshill 1 har klass B och Malmen 6 och 
7 har klass C. 

…Höga naturvärden  
(T.ex. områden som ingår i 
kommunens el. länsstyrelsens 
naturvårdsprogram) 

X    

…Ekologiskt känsliga 
områden (Områden som enl. ÖP är 

ekologiskt särskilt känsliga eller 
opåverkade)  

X    

…Skyddsavstånd 
(Industrier, djurhållning, kraftledningar 
etc.) 

 X  Bensinstation (Preem) – tillståndet för 
bensinstationen går ut 2017-12-01 nytt tillstånd 
kommer ej att ges.  

…Övriga störningar (buller, 
ljus, lukt, strålning etc.)  

  X Trafik från omkringliggande gator främst 
Magasinsgatan bedöms kunna generera 
bullernivåer som överstiger riktvärdena för 
buller.  

…Geotekniska svårigheter 
eller förorenad mark 

  X Området angränsar till Renen 13 där det finns 
en känd förorening av klorerade lösningsmedel i 
jord och berg som sprids till omgivningen med 
grundvattnet. Söder om planområdet finns en 
bensinstation (Preem). 

…Högt exploateringstryck/ är 
redan högexploaterat 

  X Detaljplanen innebär en förtätning av Varbergs 
innerstad. Det bedöms finnas ett högt 
exploateringstryck i hela Varbergs stad.  

…(Risk för) Överskridna 
miljökvalitetsnormer  

X    

Planens karaktäristiska egenskaper 

Planens innehåll och 
omfattning (Kort beskrivning) 

Detaljplanen medger uppförandet av bostäder, centrumverksamhet 
och kontor. Detaljplanen omfattar även en ny gång- och cykelbana i 
norra delen planområdet. Omkringliggande gatumark ingår även i 
planområdet och regleras till gata resp. väg.  

Faktor Nej  Kanske Ja Kommentar 
Planen medger en 
användning av planområdet 
för verksamheter som kräver 
anmälan eller tillstånd enl. 
miljöbalken. 

X    

Planen medger en 
användning av planområdet 
för verksamheter som finns 
angivna i MKB-förordningens 
bilaga 3.  

X    

Planen medger en 
användning av planområdet 
för verksamheter som finns 
angivna i PBL 4 kap 34 §. 

X    

Planen strider mot andra 
planer/projekt (Översiktsplaner, 

detaljplaner, övriga projekt) 

X    

Planområdets läge bidrar till 
långa fordonstransporter för 
att nå service och andra 
viktiga målpunkter. 

X    

Planen har betydelse för 
andra planers miljöpåverkan. 

X    

Planen har betydelse för 
genomförande av EU:s 

X    
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miljölagstiftning (gäller t.ex. 

vattendirektivet) 
 

Planens tänkbara effekter   

Faktor 
 

Påverkan Kommentar  
(Påverkans sannolikhet, varaktighet, 
frekvens, fysiska omfattning, 
gränsöverskridande karaktär, 
möjligheter att avhjälpa påverkan 
osv.) 

 Ingen 
påverkan 

Påverkan Betydande 
påverkan   

 

Påverkan på marken (instabilitet, 

sättningar, ras, skred, erosion, 
vibrationer, föroreningar, skada på 
värdefull geologisk formation etc.) 

X   Ett genomförande av detaljplanen 
bedöms inte medföra någon 
påverkan på marken. Kommande 
geotekniska undersökningar ger 
förutsättningarna för grundläggningen 
till kommande byggnation. Eventuell 
påverkan bedöms endast kunna 
uppstå under byggtiden.  

Påverkan på luften och klimatet 
(luftföroreningar, vindrörelser, 
temperatur, luftfuktighet 
ljusförhållanden etc.)etc.) 

 X  En högre exploatering ger en något 
ökad skuggpåverkan. Fortsatt 
planarbete tydliggör påverkan. I 
övrigt bedöms ingen påverkan ske.  

Förändringar av grund- eller 
ytvattnet (kvalitet, flödesriktningar, 

nivåer, mängd, etc. Krävs vattendom?) 

 X  I samband med genomförandet/ 
byggnationen av underjordiska 
parkeringsgarage kan tillfällig 
påverkan på flödesriktningar i 
berggrundvattnet ske. Åtgärder för 
att undvika detta kan komma att 
behöva vidtas under byggnationen.  

Risk för översvämningar X    

Svårigheter att lokalt 
omhänderta dagvattnet  

X   I samband med detaljplanearbetet 
kommer en dagvattenutredning tas 
fram. Området ligger inom VIVAB’s 
verksamhetsområde.  

Påverkan på växt- eller djurliv 
(antal arter, arternas sammansättning, 
hotade arter etc.) 

X    

Försämrad kvalitet eller 
kvantitet på någon 
rekreationsmöjlighet 
(strövområde, vandringsled, cykelled, 
friluftsanläggning etc) 

X    

Påverkan på 
landskapsbilden/stadsbilden 
(siktlinjer, utblickar, landmärken etc.) 

 X  Genom detaljplanen föreslås en 
sluten kvartersbebyggelse, vilken 
bygger vidare på strukturen i de 
söder om liggande kvarteren. Detta 
innebär en förändring, då kvarteret 
idag är bebyggt med friliggande hus.  

Barriäreffekter X    

Ökat alstrande av avfall som ej 
återanvänds 

 X  Fler bostäder leder till en ökad 
mängd avfall. Omfattningen bedöms 
däremot som liten och effekten 
förväntas därför bli minimal. 

Ökad användning av icke 
förnyelsebar energi 

 X  Fler bostäder leder till en ökad 
användning av energi, beroende på 
hur den alstras ökar eventuellt 
användningen av icke förnyelsebar 
energi. 
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Uttömmande av någon ej 
förnyelsebar naturresurs (grus- 

och bergtäkter, dricksvatten etc.) 

X    

Ökad fordonstrafik / Ändrade 
trafikförhållanden 

 X  Nya bostäder med fler lägenheter 
kommer att alstra mer trafik i 
området. Men planområdets läge i 
Varberg ger goda förutsättningar att 
välja att cykla, gå och nyttja 
kollektivtrafik. 

Effekter som strider mot 
långsiktiga centrala, regionala 
eller lokala miljömål 

X    

Överskridna 
miljökvalitetsnormer (5 kap. MB) 

X    

Buller (ökning av nuvarande ljudnivå 

eller överskridna riktvärden) 
X    

Förändrade ljusförhållanden 
(bländande ljussken, skuggningar etc.) 

 X  Ett uppförande av högre 
byggnadsvolymer kan påverka 
befintliga bostäder genom ökad 
insyn och skuggstörningar. Fortsatt 
planarbete ska klarlägga hur 
påverkan blir. Effekten av 
skuggpåverkan och insyn blir 
bestående så länge byggnader finns 
uppförda på fastigheten. 

Obehaglig lukt 
 

X    

Risker för människors säkerhet 
(ökad olycksrisk för t.ex. explosion, 
brand, strålning, utsläpp av hälsofarliga 
ämnen, trafikolyckor, farligt gods etc.) 

X    
 

Påverkan på den sociala miljön 
(befolkningssammansättning, 
delaktighet, jämställdhet, trygghet etc.) 

X    

Behov av följdinvesteringar 
(infrastruktur, vägar, VA, energi etc.) 

X   Lågt behov av följdinvesteringar i 
infrastruktur.  

 

Ställningstagande 

 Nej Ja Kommentar 

Ett genomförande av 
planen innebär negativa 
effekter som var för sig är 
begränsade, men som 
tillsammans kan vara 
betydande  

X  Effekterna av ett plangenomförande bedöms inte vara 
av en sådan omfattning att de blir betydande 
påverkan.  
Följande frågor utreds ytterligare i samband med ett 
fortsatt planarbete:  

 Hanteringen av dagvatten  

 Geoteknik och 
grundläggningsförhållanden 

 Markmiljötekniskundersökning 

 Bullerutredning 

 Arkeologiskförundersökning  

 Skuggpåverkan på intilliggande 
fastigheter.  

 Kulturmiljöutredning  
Ett genomförande av 
planen innebär en 
betydande miljöpåverkan 
och en miljöbedömning 
skall göras. 

X   
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