Samrådshandling
Diarienr:2017/170

Planbeskrivning

Detaljplan för del av Ronneby 22:1 (Viggen
Norra)
Samrådstid från den 1/6 till och med den 27/6 2018

Detaljplan för del av Ronneby 22:1
(Viggen Norra)

1 av 25

Planbeskrivning

Samrådshandling
Diarienr:2017/170

Detaljplan för del av Ronneby 22:1
(Viggen Norra)

2 av 25

Planbeskrivning

Samrådshandling
Diarienr:2017/170

Innehållsförteckning
Förord ....................................................................... 5

Gator och trafik ................................................... 15

Om detaljplan ........................................................ 5

Gator och cykeltrafik ........................................... 16

Planprocessen ....................................................... 5

Kollektivtrafik ...................................................... 17

Planförfarande ...................................................... 5

Gång- och cykeltrafik ........................................... 18

Planinfo ..................................................................... 6

Parkering ............................................................. 18

Handlingar ............................................................. 6

Utfarter ............................................................... 19

Utredningar ........................................................... 6

Omgivningsbuller ................................................ 19

Inledning ................................................................... 7

Störningar............................................................ 19

Syfte och huvuddrag ............................................. 7

Vatten och avlopp ............................................... 20

Bakgrund ............................................................... 7

El, och tele ........................................................... 20

Plandata .................................................................... 7

Fjärrvärme ........................................................... 21

Lägesbestämning/Areal ......................................... 7

Avfall ................................................................... 21

Markägoförhållanden ............................................ 8

Organisatoriska frågor ............................................ 22

Tidigare ställningstagande ........................................ 8

Tidplan................................................................. 22

Översiktsplan ......................................................... 8

Genomförandetid ................................................ 22

Detaljplan .............................................................. 9

Huvudmannaskap................................................ 22

Miljöbedömning/undersökning............................. 9

Ansvarsfördelning ............................................... 22

Miljökvalitetsnormer (MKN)................................ 10

Avtal .................................................................... 22

Nationella och regionala miljömål....................... 10

Fastighetsrättsliga frågor ........................................ 23

Lokala miljömål ................................................... 10

Fastighetsbildning ............................................... 23

Biotopskydd......................................................... 10

Fastighetsägare ................................................... 23

Strandskydd ......................................................... 11

Gemensamhetsanläggning .................................. 23

Riksintressen ....................................................... 11

Servitut ................................................................ 23

Förutsättningar och förändringar ........................... 12

Ekonomiska frågor .................................................. 23

Mark och vegetation ........................................... 12

Planekonomi ....................................................... 23

Geotekniska förhållanden ................................... 13

Vägar, VA-anläggningar, etc. ............................... 23

Förorenad mark ................................................... 14

Fastighetsbildning ............................................... 23

Risk för skred ....................................................... 14

Tekniska frågor........................................................ 24

Fornlämningar ..................................................... 14

Vägar, vatten, avlopp, dagvatten ........................ 24

Bebyggelseområde .............................................. 14

Övrigt ...................................................................... 25

Klimatanpassningsåtgärder ................................. 15

Planförfarande .................................................... 25

Offentlig och kommersiell service ....................... 15

Medverkande tjänstemän ....................................... 25

Tillgänglighet ....................................................... 15

Detaljplan för del av Ronneby 22:1
(Viggen Norra)

3 av 25

Planbeskrivning

Samrådshandling
Diarienr:2017/170

Detaljplan för del av Ronneby 22:1
(Viggen Norra)

4 av 25

Planbeskrivning

Samrådshandling
Diarienr:2017/170

Förord
Om detaljplan
Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen
ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder
inom planområdet.
En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar planens syfte och innehåll. Ibland ingår även andra handlingar, till
exempel en illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning.

Planprocessen
Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möjligheter att
lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framföras. När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i demokratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera detaljerade program.

Planförfarande
Förslaget till detaljplan kan handläggas med ett standardförfarande eller med ett utökat förfarande. Under vissa förutsättningar är det möjligt att tillämpa ett begränsat förfarande som endast innehåller ett kommunikationssteg. I vissa fall kan även ett samordnat förfarande tillämpas
vilket innebär att detaljplaneprocessen enligt plan- och bygglagen samordnas med andra lagar.
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Planinfo
Plan- och byggenheten har enligt uppdrag 2017-09-28 § 313 upprättat förslag på detaljplan
för del av Sörby 5:17 i Ronneby kommun. Detaljplanen hanteras med utökat förfarande enligt
PBL 5 kap 7 § och är ett uppdrag som kommer antas av Kommunfullmäktige.
Samrådstid: 2018-06-01 – 2018-06-27
Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Figuren ovan illustrerar vilket skede detaljplanen befinner sig i.

Handlingar
•
•
•
•

Plankarta
Planbeskrivning
Undersökning inför strategisk miljöbedömning
Fastighetsförteckning

Utredningar
•
•
•
•

Trafikutredning, WSP, daterad 2018-04-26
Dagvattenutredning, WSP, daterad 2018-03-05
Riskbedömning, WSP, daterad 2018-02-28
Översiktlig geoteknisk undersökning, WSP, daterad 2018-02-23

Samtliga handlingar finns på www.ronneby.se/viggennorra
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Inledning
Syfte och huvuddrag
Området Viggen Norra är strategiskt beläget mellan två områden med pågående handelsetableringar. Syftet med detaljplanen är att i enlighet med Plan- och bygglagen pröva möjligheten att
tillskapa ett handelsområde i anslutning till befintliga verksamheter.

Bakgrund
Miljö- och byggnadsförvaltningen fick 2017-09-28 § 313 ett uppdrag från Kommunfullmäktige
att ta fram en plan för att omvandla åkermarken strax norr om E22 till ett område för handelsändamål. Området är en del av verksamhetsområdet Viggenområdet innehållande externhandel
som är under utbyggnad. Planen kommer komplettera de befintliga detaljplanerna för handelsändamål som gäller för angränsande områden.

Plandata
Lägesbestämning/Areal
Planområdet angränsar i väster och söder till Sörbybäcken och Riksväg 27 mot Växjö/Ronneby. I öster angränsar planområdet till Detaljplan för del av Ronneby 22:1 m.fl., och i norr
angränsar planområdet till en luftburen kraftledning. Planområdet omfattar cirka 3 hektar varav
kvartersmarken för handel och verksamheter uppgår till cirka 2 hektar.

Bild 1 Aktuellt planområde
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Markägoförhållanden
Ronneby Kommun äger fastigheten som berörs av detaljplaneförslaget i form av del av Ronneby 22:1.

Tidigare ställningstagande
Översiktsplan
Förslaget är förenligt med gällande översiktsplanen som pekar ut Viggenområdet som regionalt
verksamhetsområde E22, RV 27. Gällande översiktsplan från år 2006 anger inget specifikt för
området och planförslaget avviker inte från översiktsplanen. I översiktsplan Ronneby 2035 som
är under upprättande finns området utpekat som verksamhetsområde för externhandel.

Bild 2 Planområdet mellan väg 27 och Västervägen
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Bild 3 Utdrag ur förslag till ny Översiktsplan för Ronneby 2035

Detaljplan
Aktuellt planområde är inte planlagt sedan tidigare.

Miljöbedömning/undersökning
Gällande lagstiftning innebär att kommunen ska bedöma om genomförandet av planen kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte, en så kallad Undersökning av behovet att
upprätta en strategisk undersökning. Om kommunen i undersökningen kommer fram till att ett
genomförande av planen kan antas innebära en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras. I en miljöbedömning ingår att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning, MKB.

För detta projekt har en Undersökning av behovet att upprätta en strategisk miljöbedömning
genomförts och kommunens ställningstagande är att planens genomförande inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och att en MKB därmed inte behöver upprättas.
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Miljökvalitetsnormer (MKN)
Enligt 2 kap § 10 plan- och bygglagen ska gällande miljökvalitetsnormer i 5 kap miljöbalken
följas i planläggningen.
Planen bedöms leda till en ökad trafik, men planens genomförande bedöms inte medföra att
MKN riskerar att överskridas för vatten eller luft.

Nationella och regionala miljömål
Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för
Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Riksdagens
ambition är att alla mål ska vara uppfyllda till år 2020.
Miljömålet God bebyggd miljö som berör aktuellt planförslag definieras följande:
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt så att
en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”
För att nå miljökvalitetsmålen har 28 etappmål antagits av regeringen. Dessa syftar till att tydliggöra var insatser behöver göras och anger steg på vägen för att uppfylla miljömålen. Precis
som miljömålen ska etappmålen vägleda miljöarbetet på nationell, regional och lokal nivå.

Lokala miljömål
Kommunfullmäktige fastställde nya lokala miljömål i ett miljöprogram 2017-06-21 KF § 194.
Programmet har planeringshorisonten 2017 – 2020 och inriktas på ett antal fokusområden utefter de nationellt fastställda miljökvalitetsmålen i Sverige. Fokusområdena omfattar följande:
•
•
•
•
•

Klimat
Giftfri miljö
Hållbar bebyggelseutveckling
Friskt vatten
Biologisk mångfald.

Detaljplanen för del av Ronneby 22:1 (Viggen Norra) ska bidra till att de lokala miljömålen
uppnås och främst bedöms planen bidra till en hållbar bebyggelseutveckling genom att lokalisera ny externhandel i direkt anslutning till befintlig handel.

Biotopskydd
Sörbybäcken väster om planområdet är en naturlig bäckfåra i anslutning till jordbruksmark och
omfattas därför av biotopskydd. Livsvillkoren för skyddade djur och växter kan säkerställas
genom att ett skyddsområde om 5 meter upprätthålls då planen förses med planbestämmelsen
NATUR mellan bäcken och kvartersmarken.
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Strandskydd
Aktuellt planområde omfattas av strandskydd (100 meter) för Sörbybäcken. Bäcken ingår inte
i själva planområdet. Kommunen avser att upphäva strandskyddet inom planområdet. Intresset
av att ta området i anspråk på det sätt som planen avser anses väga tyngre än strandskyddsintresset.
Upphävandet sker med motivering i det första särskilda skälet enligt MB 7 kap. 18 c. Som
särskilt skäl anges punkt 1, att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften.
På grund av att området är ianspråktaget för jordbruksändamål i öst och med både handelsverksamhet och väg 27 i väst, där strandskyddet redan är upphävt, är allmänhetens tillgång till bäcken starkt
begränsad på båda sidor.

Bäcken och dess skyddsområde (5 meter) ligger utanför planområdet.
För att för framtiden säkra goda livsvillkor för djur och växter förses planen med en skyddszon
i form av allmän platsmark, NATUR mellan bäcken och ny kvartersmark.
Aktuellt planområde är även i utställningsversionen för översiktsplan 2035 utpekat som nytt
verksamhetsområde.
Området är av stort intresse i den pågående tätortstutvecklingsprocessen och genom att lokalisera nya verksamheter i anslutning till befintliga utnyttjas befintlig infrastruktur på ett ur miljösynpunkt effektivt sätt. Det ger även goda förutsättningar för samverkan avseende transporter
till och från verksamheterna.
Särskild prövning kan komma att krävas för vattenverksamhet efter det att detaljplanen antagits
enligt 11 kap Miljöbalken.

Riksintressen
Planområdet berörs av riksintresse i form av influensområde nummer 37 Ronneby flygflottiljplats, samt MSA-område och område med särskilt behov av hinderfrihet vilket innebär att inga
höga byggnader får uppföras i området vilket inte är aktuellt.
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Förutsättningar och förändringar
Mark och vegetation
Planområdet består idag främst av jordbruksmark samt befintligt vägområde. Planområdet
gränsar i väster till Sörbybäcken som är en naturlig bäckfåra i anslutning till jordbruksmark
och omfattas därför biotopskydd. Livsvillkoren för skyddade djur och växter kan säkerställas
genom planbestämmelsen NATUR.

Bild 4 Planområdet bestående av jordbruksmark som korsas av kraftledning

Bild 5 Sörbybäcken i planområdets södra del med dess vegetationsskydd
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Planens inverkan på naturmiljö och landskapet
Planens genomförande medför att delar av nuvarande jordbruksmark i form av planområdet
hårdgörs och exploateras. Norr om planområdet finns orörd jordbruksmark som tillsammans
med omgivande äng/och eller åkermark dominerar landskapsbilden norr om planområdet.
Öster, väster och söder om planområdet finns redan utbyggda verksamhetsområden och koncentrationen av dem begränsar påverkan på landskapsbilden. Föreslagen byggnadshöjd på 8
meter inom planområdet följer befintliga verksamhetsområdens byggnadshöjder.
Aktuellt planområde norr om rondellen sluter befintliga handelsområden i öst och väst som ett
band runt rondellen. Genom att samla och koncentrera verksamheter i Viggenområdet begränsas påverkan på landskapsbilden. Inom planområdet kommer gröna inslag finnas för hantering
av dagvatten och längs med områdets västra och norra sida planläggs det för Natur.

Geotekniska förhållanden
En översiktlig geoteknisk utredning har upprättats för området av WSP, daterad 2018-02-23.
Jorden består i huvudsak av cirka 1,5 – 4 meter silt som vilar på lera och silt med oregelbundet
växlande lagerföljd ner till minst 10 meters djup.
Leran är siltig och bedöms vara överkonsoliderad med cirka 70 -100 kPa enligt utvärderingar
från programmet Conrad. Den korrigerade odränerade skruvhållfastheten varierar mellan cirka
20 och 50 kPa.
Grundvattennivån är tämligen ytlig i området och ligger på cirka 1,5 meters djup. Vid schakt
under detta djup bör man räkna med att en temporär grundvattensänkning kan erfordras.
Uppfyllning för yttre hårdgjorda ytor (vägar och parkering) kan göras till cirka 2,5 meter utan
förstärkningsåtgärder. Om högre uppfyllningar önskas bör geotekniker konsulteras.
Under byggnader bör uppfyllningshöjden om möjligt begränsas till cirka 1,0 meter om grundläggning skall kunna göras på konventionellt sätt utan förstärkningsåtgärder (gäller lätta och
medeltunga byggnader). Det är inte omöjligt att större uppfyllningshöjder kan accepteras, men
då krävs kompletterande utredningar.
Den siltiga jorden är erosionskänslig och flytbenägen tillsammans med vatten. Därför bör djupa
schakter undvikas. Utformningen av dagvattendammen bör hanteras i samråd med geotekniker.
För att minimera problem bör slänter utföras med flacka släntlutningar och erosionsskydd.
Inför varje nyetablering bör en geoteknisk bedömning göras av sakkunnig. I de flesta fall bör
den hittills utförda undersökningen vara tillräcklig tillsammans med övriga tidigare utförda
undersökningar och erfarenheter inom området.
Diken som anläggs i anslutning till Sörbybäcken bör placeras utanför skyddsområdet och ges
en tät utformning.
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Förorenad mark
Inom planområdet finns inga kända markföroreningar. Enligt 10 kap. 11 § miljöbalken ska
den som äger eller brukar en fastighet oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast
underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Om grävning i
förorenade massor ska äga rum ska en anmälan om detta, enligt 28 § förordningen (1998:899)
om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd, lämnas till tillsynsmyndigheten.

Risk för skred
Mindre risk för skred kan föreligga invid diken och slänter. Se vidare i Detaljerad riskbedömning upprättad av WSP, 2018-02-28.

Fornlämningar
Det finns inga utpekade fornlämningar i planområdet eller dess närhet. Någon särskild arkeologisk utredning har inte gjorts. Skulle fornlämning påträffas vid markarbete ska arbetet avbrytas och Länsstyrelsen i Blekinge län kontaktas i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen,
KML.

Bebyggelseområde
Inom planområdet saknas idag någon bebyggelse då området endast omfattar jordbruksmark
och vägområde. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av externhandel i
anslutning till befintligt handelsområde. Exploateringen planeras att kunna bestå av cirka tre
handelsbyggnader. Byggnadsarea och byggnadshöjd förväntas harmonisera med angränsande
detaljplaner, det vill säga högsta tillåtna byggnadsarea är 50 procent av fastighetsarean och med
en högsta byggnadshöjd av åtta meter.

Bild 6 Översiktlig skiss för framtida utformning
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Klimatanpassningsåtgärder
I alla planprojekt bör hänsyn tas till effekterna av ett förändrat klimat. Klimatförändringar i
form av ökad och intensivare nederbörd, höjda medeltemperaturer och värmeböljor, samt stigande havsnivåer, medför konsekvenser för i stort sätt alla samhällssektorer och anpassningsåtgärder är därför nödvändiga.
Prickmarken inom planområdet uppfyller skyddsavstånden från väg och kraftledning vilka
lämnar obebyggda områden i områdets ytterkanter som vid behov kan användas för klimatanpassningsåtgärder.
Längs med ytterkanterna på planområdets norra del planläggs ett fem meter brett område för
Natur. Detta område möjliggör för anläggning av diken som ger möjlighet till ledning, fördröjning och rening av dagvatten. Inom området föreslås även dagvattenlösningar i form av raingardens, dessa består av vegetationsbeklädda markytor som kan vara nedsänkta och fungera som
översvämningszoner för att rena och fördröja dagvattnet. Raingardens kan med fördel anläggas
vid parkeringsytor och vägar och bidrar då dessutom med gröna inslag i miljön.
Genom lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) följer planen även kommunens dagvattenpolicy.
Vid 100-års regn eller skyfall ska hårdgjorda markområden som vägar och parkering ligga lågt
för att tillåta temporär vattenfyllning utan att byggnader påverkas negativt.

Offentlig och kommersiell service
Utbyggnaden av planområdet blir en ny del i anslutning till befintligt handelsområde. Området
inrymmer idag olika typer av externhandelsföretag, tankstation, biltvätt och utbyggnad med
dagligvaruhandel pågår.

Tillgänglighet
Tillkommande bebyggelse kommer att erbjuda god tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga men kräver tillgång till bil eller kollektivtrafik.

Gator och trafik
Planområdet avgränsas av väg 27 i väster och av en rondell i söder samt befintligt handelsområde med bl.a. ÖB i öster. Vägen ingår i transportkorridoren Baltic-Link som syftar till att förbättra förbindelserna mellan Polen och Sverige. Trafiken på väg 27 har mätts av Trafikverket
söder (A) respektive norr (B) om Västervägens anslutning. Söder om anslutningen uppgick
trafiken till 8 980 fordon/dygn, varav av 9 % var tung trafik. Norr om anslutningen uppgick
trafiken till 4 470 fordon/dygn, varav av 18 % var tung trafik. Skyltad hastighet söder om cirkulationsplatsen är 70 km/h och norr om cirkulationsplatsen är skyltad hastighet 100 km/h.
Skyltad hastighet genom cirkulationsplatsen är 50 km/h.
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Västervägen (väg 651) utgör en av två sydliga infarter till Kallinge. Vägen förbinder därigenom Kallinge med Ronneby och E22. Vägen är 13 meter bred och är utformad som en tvåfältsväg med breda vägrenar. Västervägen ansluter till väg 27 i en cirkulationsplats. Trafiken
på Västervägen (C) har mätts av Ronneby kommun norr om handelsområdet tre gånger under
de senaste tre åren. Utifrån medelvärdet av dessa mätningar uppgick trafiken till 4 720 fordon/dygn. Skyltad hastighet är 70 km/h och den genomsnittliga hastigheten har uppmätts till
73 km/h. Förbi handelsområdet är skyltad hastighet 50 km/h.
Sydost om planområdet ansluter Omloppsvägen den sydöstra delen av handelsområdet till
Västervägen i en trevägskorsning. Den anslutande trafiken från Omloppsvägen har väjningsplikt i korsningen. För vänstersvängande trafik från Västervägen till Omloppsvägen finns ett
separat vänstersvängfält.

Bild 7 Västervägen

Gator och cykeltrafik
Aktuellt planområde avses angöras från Västervägen. Planerad utbyggnad kommer att leda till
en ombyggnad av dagens utformning av vägen i anslutning till planområdet för att säkerställa
en god framkomlighet för den ökade trafikmängden. Detta genom ett anläggande av en rondell
i korsningen Västervägen, Omloppsvägen och den nya anslutningen till aktuellt planområde.
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Bild 8 Korsning väg 27 och Västervägen

Bild 9 Uppmätt total trafik (antal fordon/dygn, ÅDT).Bild 10 Beräknad trafikalstring för år 2040 med fullt
utbyggt handelsområde enligt troligt trafikalstringsscenario.

Kollektivtrafik
Planområdet kommer att ha en god tillgång till och försörjning vad gäller kollektivtrafik och
avstånd till närmaste hållplats. Standarden på befintliga busshållplatser invid Västervägen
kommer att förbättras. Sträckan trafikeras idag av Blekingetrafiken tur 21 och 22.
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Gång- och cykeltrafik
Idag finns inget sammanhängande gång- och cykelvägnät genom Viggens handelsområde. Med
en ökad handelsetablering i området kommer ett behov av utbyggnad för att säkerställa en god
framkomlighet och trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna. I planförslaget tillskapas utrymme inom användningen GATA för utbyggnad av gång- och cykelväg. I anslutning till verksamheter och kollektivtrafikens hållplatser bör även cykelparkering anordnas. Behovet av cykelparkeringsplatser uppskattas i Trafikutredningen (WSP 2018-02-13) till cirka 150 stycken.

Bild 11 Förslag till GC-väg inom handelsområdet

Parkering
Tillkommande verksamheter kommer att kräva kundparkeringar i anslutning till verksamheterna. Behovet av antal parkeringsplatser uppskattas i genomförd trafikutredning (Trafikutredning Viggen, WSP 2018-02-13) till cirka 300 parkeringsplatser. Dessa ska placeras i anslutning
till tillkommande verksamheter.
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Utfarter
I dagsläget finns det inte någon in/utfart till det nya handelsområdet. För att säkerställa detta
kommer en ny rondell tillskapas på Västervägen i höjd med omloppsvägen och det nya handelsområdet anslutas till denna. Åtgärden ger en hastighetssänkande effekt på sträckan vilket
är positivt med tanke på trafikökningen till och från området. Den nya tillfartsvägen ger en
bredd om cirka 12-15 meter med en maximal lutning på 4 % och sträcker sig 25 -30 meter in i
området för att sedan övergå i kvartersmark.

Omgivningsbuller
Området omfattas av inflygningsområde för Ronneby flygflottiljplats vilket medför buller, men
bedöms inte påverka planområdet och dess syfte och kan vid behov regleras med bestämmelse
om störningsskydd. Människors vistelse på områdets parkeringsytor kommer att vara av tillfällig karaktär och endast pågå under kortare tid vid förflyttning mellan fordon och byggnader.
Området är även utsatt för trafikbuller från väg 27 och Västervägen men av begränsad omfattning. Några värden för omgivningsbuller redovisas ej inom ramen för planarbetet då detaljplanen inte inbegriper några bostäder.
Enligt Boverkets mall för översiktlig beräkning av vägtrafikbuller förväntas inte framtida trafikalstring medföra någon större ökning av buller från omgivande vägar. Buller som inverkar
på området kommer främst från flyg över området och är av tillfällig karaktär och varaktighet.

Störningar
En detaljerad riskbedömning för aktuellt planområde har utförts av WSP, daterad 2018-02-28.
Enligt föreslagna åtgärder för att säkerställa säkerheten inom planområdet bör ett bebyggelsefritt område finnas från väg 27 och Västervägen. Avstånden från respektive vägkant bör vara
minst 30 meter samt minst 40 meter från vägkanten vid rondellen där väg 27 och Västervägen
överlappar och medför ökad risknivå. Detta säkerställs genom att planlägga för NATUR med
dike och prickmark utmed väg 27 samt prickmark utmed Västervägen.
Mellan planområdet och väg 27 och Västervägen föreslås även en barriär uppföras mot avåkning av tunga fordon och spridning av brandfarliga vätskor. Genom att förlänga och förstärka
befintligt avåkningsräcke kan denna rekommendation uppfyllas.
I den norra delen av planområdet, bort från omgivande vägar som utgör riskkällor, bör utrymningsmöjligheter samt friskluftsintag finnas. Friskluftsintaget bör dessutom placeras högt upp,
exempelvis på tak. Detta säkerställs genom bestämmelserna m1 respektive m2 i plankartan.
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Vatten och avlopp
Befintligt område ingår inte i kommunalt verksamhetsområde för VA. Arbete pågår med en
utökning så att aktuellt planområde i framtiden kommer att ingå i det kommunala verksamhetsområdet för VA. Närmaste anslutningspunkter finns längs planområdets västra kant och
invid Västervägen.

Bild 12 Befintligt VA-nät

El, och tele
Anslutningspunkter för el finns öster om planområdet i Västervägen. Norr om tilltänkt handelsområde (området i södra delen av fastigheten Sörby 5:17 >3) har E.ON fyra regionnätsluftledningar från norr: två stycken 50 kV Hasselstad-Hakarp, 130 kV Horsaryd-Djupafors,
130 kV Djupafors-Ronneby, se orange linjer i följande karta.
Kraftledningarna omfattas av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter, ELSÄK-FS 2008:1,
samt ELSÄK-FS 2010:1 (se 3.1 Föreskrifter). Starkströmsföreskrifterna reglerar bland annat
höjd över mark, avstånd från ledning till byggnad, brännbart upplag och parkeringsplatser.
För att kunna bibehålla ledningarna måste ovannämnda föreskrifter följas. Det får inte göras
avkall på el, person eller driftssäkerhet.
Enligt föreskrifter som ovan ska en luftledning vara framdragen på betryggande avstånd från
platser där många människor samlas, till exempel skolgårdar, idrotts- och lekplatser med
mera.
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Med betryggande avstånd avses normalt att en spänningsförande ledares horisontella avstånd
till platsen inte understiger 20 meter.
För arbete under och bredvid kraftledningar gäller särskilda bestämmelser och både Elsäkerhetsverket starkströmsföreskrifter och Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste iakttas, vilket i
detta fall bland annat innebär följande:
•
•
•
•

Avståndet mellan brännbart upplag och närmsta faslina får ej understiga 30 meter.
För explosiv vara gäller avstånd om 100 meter för 130kV.
Ingen uppställning av exempelvis maskiner, fordon eller bodar under eller i omedelbar närhet av ledningen. Ej heller tillfälliga jordupplag.
Viktigt är att det tänkta öppna diket i norr presenteras i ritning och att diket inklusive
slänt inte kommer närmare än 10 meter från närmsta stolpdel på rubricerad regionledning.

Bild 13 Befintliga luft och markförlagda ledningar som tillhör E.on.

Fjärrvärme
Fjärrvärmenät finns i Ronneby. En anslutning saknas i dagsläget till planområdet men möjligheter finns att i framtiden ansluta till nätet. Enskilda uppvärmningslösningar av hållbart slag
uppmuntras och i enlighet med kommunens generella kvalitetsprogram. Frågan hanteras i
bygglovskedet.

Avfall
Återvinningsstation saknas i området. Anordningar för hantering av verksamheternas avfall
utreds i respektive bygglovskede. I enlighet med kommunens avfallsplan bör mängden avfall
minskas, farligt avfall hanteras på rätt sätt samt återvinning och återanvändning ökas. Flera av
dessa frågor hanteras i bygglovskedet.
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Organisatoriska frågor
Tidplan
Planen hanteras enligt utökat förfarande och kan antas av kommunfullmäktige i oktober.
•
•
•
•
•
•
•

Godkännande för samråd i miljö- och byggnadsnämnden, maj 2018
Beslut om samråd maj 2018
Samråd juni 2018
Beslut om granskning augusti 2018
Granskning september 2018
Beslut om antagande november/december 2018
Laga kraft december/januari 2018/2019

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark, gata och natur.

Ansvarsfördelning
Kommunen ansvarar för byggnation och drift av anläggningar på allmän platsmark samt ett
första iordningställande av kvartersmark. I övrigt ansvarar exploatören för kvartersmarkens
iordningställande inför byggnation.
Ledningsägare ansvarar för drift och skötsel av ledningar och tillhörande teknisk infrastruktur
på allmän platsmark.
Fastighetsägare ansvarar för byggnation på kvartersmark och bekostar nödvändiga anslutningar
och lantmäteriförrättningar som detta kräver.

Avtal
Kommunen ansvarar för utbyggnad av infrastruktur och några avtal behöver därför inte upprättas.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Planen möjliggör för fastighetsindelning på kvartersmark för föreslagna ändamål. Anmälan om
fastighetsförrättning görs hos lantmäteriet. Detaljplanen medger avstyckning av upp till tre fastigheter. Köpare av marken alternativt exploatören ska ansöka och bekosta framtida fastighetsbildning.

Fastighetsägare
Ronneby kommun är ägare till berörd fastighet Ronneby 22:1. Avsikten är att efter att detaljplanen vunnit laga kraft stycka av ett antal nya fastigheter för handelsändamål.

Gemensamhetsanläggning
Något behov av gemensamhetsanläggning föreligger inte inom ramen för planarbetet.

Servitut
Vid framtida fastighetsförrättning och bildande av nya fastigheter inom planområdet kan servitut erfordras för att säkerställa tillfart till de nya fastigheterna.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Planarbetet bekostas genom anslag av kommunfullmäktige, enligt beslut 2012/1056.

Vägar, Va-anläggningar, etc.
Anläggningar på allmän platsmark bekostas av kommunen. Anslutningar till dessa samt anläggningar på kvartersmark bekostas av exploatören.

Fastighetsbildning
Fastighetsbildning bekostas av exploatören.
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Tekniska frågor
Vägar, vatten, avlopp, dagvatten
In- och utfart till verksamhetsområdet och ny rondell på Västervägen placeras och utformas av
kommunen i samarbete med Trafikverket. Enligt 39 § väglagen krävs tillstånd från väghållningsmyndigheten för ny anslutning till allmän väg. Planområdet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt VA.
Dagvatten i området omhändertas lokalt innan det via diken leds till befintlig dagvattendamm
som dimensioneras efter områdets exploatering samt framtida 100-årsregn.
Med utgångspunkt från kommunens dagvattenpolicy och flödes & föroreningsberäkningarna
i genomförd dagvattenutredning (WSP 2018-03-05) föreslås en dagvattenlösning där:
•
•

•

Dagvatten från takytor leds ytligt eller i täta ledningar till ett svackdike som löper
längs med västra och sydöstra gränsen av planområdet för att sedan ansluta till den
befintliga dammen.
Dagvatten från vägytor och parkeringsytor ansluts till ”raingardens” alternativt
svack/krossdiken. I dessa anläggningar kan dagvattnet renas och infiltreras lokalt och
delvis fördröjas. I och med att genomsläppligheten inom planområdet förväntas vara
begränsad med låg möjlighet till infiltration, rekommenderas därför den valda reningsanläggningen förses med en dräneringsanordning.
För att kunna fördröja dagvatten som uppkommer vid ett 20 års regn från hela området krävs en fördröjningsvolym på cirka 4550 m3 varav cirka 550 m3 avser dagvatten
från Viggen Norra, och den resterande 4000 m3 avser de planlagda ytorna samt redan
anslutna ytor. Dessa volymer avses den totala erforderliga fördröjningsvolymen för
hela området men ytterligare fördröjnings/reningsåtgärder kan även vidtas uppströms
den befintliga dammen.

I och med att genomsläppligheten inom planområdet förväntas vara begränsad med låg möjlighet till infiltration, rekommenderas därför den valda reningsanläggningen förses med en
dräneringsanordning.
Dagvatten från takytor leds ytligt eller i täta ledningar till ett svackdike som löper längs med
västra och sydöstra gränsen av planområdet för att sedan ansluta till den befintliga dammen.
Huvudsyftet med dagvattendammen är åstadkomma fördröjning av dagvatten och vid en korrekt dimensionering och utformning kommer den att åstadkomma ytterligare rening av dagvatten från hela området.
Det bedöms att föreslagna åtgärder, för att hantera dagvatten från planområdet, åstadkommer
en god föroreningsreduktion, kan uppfylla krav för dagvattenutsläpp och uppfyller fördröjningsbehovet. Om dessa åtgärder vidtas bedöms påverkan på vattenkvaliteten i recipienten på
grund av den nya exploateringen vara försumbar.
Alla åtgärder som föreslagits för hantering av dagvattnet kräver en noggrann höjdsättning.
Det rekommenderas att ett mer detaljerat höjdunderlag tas fram inför vidare projektering.
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Övrigt
Planförfarande
Planförslaget tas fram med utökat förfarande.

Medverkande tjänstemän
Planförslaget har utformats av t.f. stadsarkitekt Peter Robertsson och planarkitekt Hanna Faming med stöd av Annika Säw och Lisa Argus, Metria AB.

Ronneby
2018-05-07

Peter Robertsson

Hanna Faming

t.f. stadsarkitekt

planarkitekt
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