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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
Planarbetet startade 2017-12-11 och hanteras med ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) eftersom detaljplanen i första hand inte bedöms vara av betydande intresse
för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, i andra hand att planförslaget är förenligt med
översiktsplanen samt i tredje hand att detaljplanen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Antagande i Miljö- och byggnadsnämnden: 2020–04-22
Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Figuren ovan illustrerar vilket skede detaljplanen befinner sig i.

Handlingar
•
•
•
•

Plankarta
Planbeskrivning
Undersökning inför strategisk miljöbedömning
Fastighetsförteckning

Övriga handlingar
•
•

Program
Programredogörelse

Utredningar
•
•
•
•
•

Naturvärdesinventering
Dagvattenutredning
Trafikutredning
Bullerutredning
Geotekniskt utlåtande

Samtliga handlingar finns på www.ronneby.se/bustorp126

Inledning
Syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att i enlighet med Plan- och bygglagen möjliggöra byggande av
flerbostadshus i ett attraktivt läge nära kusten.
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Bakgrund
Förslaget till planprogram för Risatorp, Bustorp och Droppemåla, antogs av Kommunfullmäktige 2017-09-28, § 314. Planprogrammet vann laga kraft 2017-10-31. Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-30 § 377 att ge i uppdrag till Miljö- och byggnadsnämnden att upprätta ny
detaljplan för Bustorp 1:26 m.fl.
Utöver huvudsyftet med en strategisk placering av en ny förskola studeras i planprogrammet
även om ett framtida planarbete kan få fler positiva effekter. Detta innebär i första hand möjligheten att komplettera etableringen med nya bostäder men också att naturvärden förädlas och
framhävs, något som är positivt för såväl befintliga boende och nya boenden i området. Områdena har en nära koppling till befintliga grönområden av hög kvalité i form av Ronneby brunnspark och Södra Brunnsskogens naturreservat utöver andra kringliggande skogar och strövområden.

Plandata
Lägesbestämning/Areal
Planområdet gränsar i norr till Bustorp 1:1, Bustorps gård och i söder till ett område med villabebyggelse och omfattar ca 40000 m².

Planområdets avgränsning
Planområdet ligger på en höjd och avgränsas i norr av jordbruksmark och i öster av Risatorpsvägen. Väster om området av ett skogsparti. Söder om området ligger ett villaområde mellan
Risanäsvägen och planområdet och söder om Risanäsvägen ligger Busseviken.

Markägoförhållanden
Marken ägs av Ronneby Kommun.

Tidigare ställningstagande
Översiktsplan
Översiktsplanen anger att området är ett rekreationsområde men även utvecklingsområde för
bostäder. Fördjupade studier har gjorts kring hur den traditionella småhusplaneringen kan
kompletteras med en högre exploateringsgrad med inslag av bostadsbebyggelse med lägenheter. Kombinationen innebär att rekreationsområdet ska värnas genom att bostadsområdet
ger möjlighet till kontakt via gång- och cykelvägar till omgivningen. Förtätning av bostadsbebyggelse skall planeras i anslutning till befintlig infrastruktur och kollektivtrafik. Planen avviker inte från översiktsplanen.
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Utsnitt av gällande översiktsplan Ronneby 2035 sid. 52 gällande delområde Ro-01.

Detaljplan
Upphävande av gällande planer
Vid antagande och laga kraft av den nya detaljplanen upphävs de äldre planerna i de delar som
berörs av den nya detaljplanen.

240

290

Översikt, befintliga detaljplaner
Planområdet omfattas delvis av detaljplan 240 (FRM-akt 1081-P00_4) Laga kraft 2000-0210. Planen anger Natur.
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V

Utsnitt från detaljplan nr. 240 med det nya planområdets avgränsning norr om den röda streckade linjen.

Området gränsar också till detaljplan 290 (FRM-akt 10-ROJ-2895) Laga kraft 1972-01-28 och
anger natur och bostäder.

Utsnitt från detaljplan nr. 290 med det nya planområdets avgränsning norr om den röda streckade linjen.

Miljöbedömning
Gällande lagstiftning innebär att kommunen ska bedöma om genomförandet av planen kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte, i en så kallad Undersökning av behovet
att upprätta en strategisk miljöbedömning. Om kommunen i undersökningen kommer fram till
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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.
Motivet till det är att bostadsnära natur bidrar till både fysiskt och psykologiskt välmående.
Bostäder som ansluts till kollektivtrafik, gång- och cykelvägar minskar beroendet av biltransporter. Nya bostäder ansluts till det befintliga gång- och cykelvägnätet vilket ger möjlighet till
cykelpendling, en vinst för både miljö och hälsa. En tätare bebyggelse i eller i anslutning till
befintliga samhällen skapar ett större underlag för olika former av service. Planen tar tillvara
på landskapsbilden och anpassar ny bebyggelse utefter denna. Planen möjliggör för en utökning
av befintlig bebyggelse. En utbyggnad av området medför inte någon betydande påverkan på
området. Planområdet berör inga riksintressen eller andra särskilt skyddade områden negativt.
Genomförandet bedöms inte innebära några risker för människors hälsa. Miljökvalitetsnormer
kommer inte att överskridas.
Kommunen har haft samråd med Länsstyrelsen gällande Undersökningen av behovet att upprätta en strategisk miljöbedömning. Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning, förutsatt att geotekniska förhållanden undersöks och att åtgärder vidtas vid behov.

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.

Bedömning av förslagets påverkan
Förslaget till ny detaljplan bedöms kunna främja insatserna att nå miljömålen genom att ny
bebyggelse drar nytta av befintlig infrastruktur. Områden sparas för hantering av dagvatten.
Vidare sparas också parkmarken för att bibehålla ett grönt stråk i bebyggelsen vilket gagnar
den biologiska mångfalden i bostadsnära lägen. Den sammanhängande parkmarken bidrar
också till bostadsnära rekreation och är grunden för en god och hälsosam livsmiljö.
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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 Bustorp 1:26 m.fl. bidrar till att de lokala miljömålen uppnås genom att
•
•
•
•
•

Främja installation av solel och solvärme för bostäder.
Tillgängligheten för att gå, cykla eller åka kollektivt skall öka.
Byggnader i Ronneby kommun skall i enlighet med C2C konceptet lämna ett positivt
avtryck genom att gynna människor och miljö.
Dagvatten ses som en resurs och det lokala omhändertagandet av dagvatten har ökat.
De ekologiska aspekterna skall beaktas vid kommunala beslut.

Miljökvalitetsnormer (MKN)
Planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormer
Enligt 2 kap. 10 § Plan- och bygglagen (2010:900) ska miljökvalitetsnormer följas vid planläggning. Miljökvalitetsnormer är bestämmelser om den lägsta godtagbara miljökvalitet och är
juridiskt bindande.
Arbetet med miljökvalitetsnormer utgår från kunskapen om vad människan och naturen tål för
miljöbelastning utifrån ekonomiska och tekniska förhållanden på platsen. Miljökvalitetsnormerna avser både utsläpp till luften och till vattnet från mer diffusa utsläppskällor som till
exempel utsläpp från olika trafikslag.
Förslaget till ny detaljplan för Bustorp 1:26 m.fl. bedöms innebära en mycket liten påverkan
på miljökvalitetsnormerna för luft med hänsyn till ökningen av boendetrafik i området. Området kommer inte att belastas med någon genomfartstrafik.
Vad gäller miljökvalitetsnormer för vatten har planområdet två avrinningsområde där höjdplatåerna ger två naturliga avrinningsstråk med höjdskillnad på sju till åtta meter från lågpunkt till
platå. Delområde 1 rinner norrut mot hagen och västerut mot naturmark, delområde 2 rinner
söderut mot befintlig byggnation. Enligt beslut från år 2017 är kvalitetskravet för den ekologiska statusen att Ronnebyfjärden ska nå god ekologisk status till år 2027. Vad gäller kemisk
ytvattenstatus ska enligt beslut god kemisk ytvattenstatus nås. År 2019 bedömdes den ekologiska statusen för Ronnebyfjärden till måttlig. Dagvattenmagasin för omhändertagande av dagvatten och stora mängder regnvatten kommer att anläggas inom området för detaljplanen. Vad
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gäller åtgärder inom detaljplanen för Bustorp 1:26 m.fl. är bedömningen att det inte kommer
medföra att miljökvalitetsnormerna för vatten, luft eller partiklar överskrids.

Mark och vegetation
Planområdet består av berg med ingen/enstaka förekomst av block. Området består till största
del av berghällar, bevuxna med slånbärssnår, lövskog och mer lågväxande tall. Ett tiotal idegranar finns inom den planerade kvartersmarken och dispens krävs för att ta bort dem. Planområdet ligger på en höjd på +28,5 meter över havet och sluttar mot norr ner till +4,5 meter och mot
söder +13 meter över havet. Planområdet utgör en höjd mellan ängsmark i norr och bostadsbebyggelse i söder om planområdet.

Flygfoto över natur- och bebyggelsemiljön i Bustorp 1:26 m.fl.

Den höglänta terrängen är skogbeklädd medan den låglänta i norr är öppen gräsbevuxen mark.
Planförslaget innebär att växtligheten i kantområdet mellan odlingsmark och planområde
(kvartersmark) sparas som natur.
Naturvärden i området består främst av äldre ädellövskog, död ved, öppna hällar samt strukturer som lodytor, stenmurar och skrevor. Dessa miljöer och strukturer utgör livsmiljöer för
flera relativt vanliga naturvårdsarter samt potentiella livsmiljöer för kräldjur.
Vid exploatering av området rekommenderas att en grön korridor av ädellövskog sparas i den
norra delen av inventeringsområdet, som domineras av ädellövskog i brant. Det bedöms som
betydelsefullt att behålla en sammanhängande skogsmiljö, i form av en korridor, mellan naturreservatet i öst och skogsområdena i väst. Under naturvärdesinventeringen noterades inga rödlistade arter men fridlysta arter som b.la. blåsippa och idegran förekommer på flera ställen i
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inventeringsområdet. Viss avverkning av idegran inom kvartersmark kommer att ske genom
dispens från Länsstyrelsen i Blekinge. Naturmiljön kan i vissa delar berikas vid anläggandet av
öppna dagvattenlösningar vilket främjar flertalet djur- och växtarter. Planområdet gränsar till
det kommunala naturintresset Södra Brunnsskogen.
Planens strävan är en mer sammanhängande stadsbild vilket tydliggör gränsen mellan de urbana områdena och de agrara jordbruksmarkerna. Landskapets indelning blir fortsatt läsbar
tack vare att kantområdena runt jordbruksmarken sparas och att den nya bebyggelsen föreslås
vara av varierande höjd med hänsyn till landskapsbilden. Naturmiljön kan i vissa delar berikas
vid anläggandet av öppna dagvattenlösningar vilket främjar flertalet djur- och växtarter. Planområdet gränsar till det kommunala naturintresset Södra Brunnsskogen.

Geotekniska förhållanden
Marken består till största del av berg. Skred- och rasriskutredning har utförts av Tyréns AB
2019-12-20.

SGUs grundlagerkarta. Röd-Berg, Gul-Lera/silt, Beigeprickig-Torv/kärr, Gråblå-Morän
Orangeprickig-Svallsediment/sand

Förorenad mark
Det finns inga uppgifter om förorenad mark inom planområdet.
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Rödskrafferade områden visar misstänkta förorenade områden utanför planområdet

Risk för skred och höga vattenstånd
Planområdet omfattas inte av risk för översvämning till följd av stigande havsnivåer fram till
år 2100. Det omfattas inte heller av översvämningsrisk vid omfattande regn. I planområdets
norra del finns ett område med risk för ras och skred. Ett utlåtande ang. ras/skredrisk i den
norra delen av planområdet har tagits fram av berg- och geoteknisk sakkunnig. Vid besiktningen konstaterades det att de områden där lösare jordar förekommer antingen utgörs av naturmark i detaljplan för Bustorp 1:26 m.fl. daterad 2019-05-07 eller ligger utanför detaljplaneområdet. Det föreligger således inte någon förhöjd risk för jordskred inom planområdet.
Det bedöms inte heller föreligga någon risk för ras inom området förekommande friktionsjordar. De områden där det bedöms föreligga risk för utfall av block är alla lokaliserade till tre
mindre områden i östra, västra samt södra delen av området. Mindre förstärkningsåtgärder
kan behövas om arbete bedöms bedrivas i närområdet till dessa två områden.
Bedömningen förutsätter att byggnation utförs enligt planförslag (samråd) för Bustorp 1:26
m.fl. daterad 2019-05-07 och att ingen byggnation utförs inom planerat naturområde.
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Orange markerat område innebär ras– och skredrisk.

Klimatanpassning
Klimatförändringar och dess påverkan i form av ökad och intensivare värmeböljor, nederbörd,
höjda medeltemperaturer och risk för ras, skred och erosion påverkar den fysiska planeringen.
Det är av vikt att förhålla sig till och möta effekterna av ett förändrat klimat.
Redan idag har vi upplevt intensivare värmeböljor som påverkat människors hälsa, inte minst
i bebyggda miljöer. En av anledningarna till detta är bristen på klimatutjämnande element. Ett
klimatutjämnande element kan till exempel vara träd eller annan växtlighet som dels ger
skugga, men också höjer luftfuktigheten och strilar solljuset med sina trädkronor. Dessa funktioner ger sammantaget ett jämnare klimat i närheten av växtligheten. Ett sätt att tillföra nya
bebyggelsemiljöer sådana kvalitéer är att spara befintlig natur i anslutning till nya bostadsområden. På så vis blir det relativt enkelt för boende i området att uppsöka skuggade områden. I
detta fall bevaras naturen i så stor uträckning som möjligt vilket innebär att omgivande naturområden ger en ökad beskuggning, ökad luftfuktighet med mera. Områdets begränsningar innebär att bebyggelsen p.g.a. terrängförhållandena inte kan placeras för tätt. Dagvatten kommer
att fördröjas i öppna dagvattendammar inom området vilket har en fuktande och dämpande
effekt under varma dagar.
Genom en global uppvärmning beräknas havsnivåerna kunna stiga upp till +3,0 meter över
nuvarande läge fram till år 2100. Den föreslagna bebyggelsen ligger som lägst på +14,0 meter
över havet vilket ger god marginal till en stigande havsnivå.
Fler hällregn och mer långvariga regnperioder kommer att ställa högre krav på hanteringen av
dagvatten. För att hantera intensivare regn föreslås därför att hårdgjorda ytor avvattnas norrut.
Dagvattnet ska fördröjas och renas innan det når ledningsnätet.
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Fornlämningar
Strax norr om planområdet finns en grav markerad av sten/block. 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.

Kartan visar planområdets förhållande till fornlämning norr om området.

Riksintresse
Området omfattas av riksintresse för högexploaterad kust (LST) och geografiska bestämmelser
(MB 4:4).

Bebyggelseområde
Planområdet är kuperat med bokskog i brant med inslag av ek dominerar, men en stor del av
området utgörs även av hällmark med solbelysta hällar. Vidare angränsar planområdet i söder
till bostadsbebyggelse i form av enfamiljshus med trädgårdar. Det är uteslutande enfamiljshus
i en eller två våningar. I enlighet med gällande översiktsplan och bostadsförsörjningsprogrammet för Ronneby kommun samt i förhållande till omgivande bebyggelse ska tillkommande bostadsbebyggelse vara flerfamiljshus och enfamiljshus i form av marklägenheter eller radhus. Bostadsformerna bedöms attrahera en blandad befolkning och kan utgöra ett komplement till den omgivande bebyggelsen.
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Illustration som visar hur området kan komma att utformas.

Inom prickad mark medges ingen byggnation. Detaljplanen reglerar en exploateringsgrad av Flerbostadshus - Största exploatering är 30 % av fastighetsarean. Byggnadskropparna får dock inte vara större än 500 m2/ byggnadsarea.
• Villor, Radhus, Parhus och Kedjehus - Största byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean dock högst 250 m2/ (byggnadsarea per fastighetsarea).
• Detaljplanen möjliggör en nockhöjd mellan 11-18 meter. Nockhöjd reglerar den
högsta delen på en byggnads takkonstruktion. Delar som sticker upp över taket som
skorstenar och ventilationstrummor räknas inte in. Medgiven nockhöjd motsvarar ungefär 2-5 våningar. Exploatörem/Bo Klok planerar för bebyggelse i två våningar med
ca 11 meters nockhöjd. Med hänsyn till höjdskillnader och närhet till befintlig bebyggelse föreslås en lägre bebyggelse i de lägen där det inte är stora höjdskillnader. För
komplementbyggnader regleras nockhöjden till 4 meter.
I norr avgränsas området av jordbruksmark. Bebyggelsen i den södra delen har stegvis omvandlats från en lågmäld fiskar- och jordbruksbebyggelse från 1920-talet till fritidshusbebyggelse mot 1950- och 1960-talet. Denna bebyggelse har efterhand blivit permanent boende och
bebyggelsen har kompletterats med nybyggnation av enbostadshus runt millennieskiftet och
framåt.
•
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Foto från planområdet med utsikt över havet

Byggnadskultur och gestaltning
Placeringen av nya bostäder i Bustorp utgår från att den nya bebyggelsen följer landskapets
form. Detta innebär att nya bostäder placeras höglänt och dalgången lämnas fri för betes- och
jordbruksmark. Hästaberget är en avdelare i landskapet och viktigt för traktens karaktär. Som
förstärkning till detta utgår planeringen från landskapets topografi med både höjder och låglänta områden. Höjdskillnaderna i terrängen nyttjas för att tillkommande bebyggelse ska ansluta och förstärka landskapets form. Denna princip avser så väl flerbostadshus som enbostadshus. Från havet sett kommer siluetten av berget att än tydligare framstå.
Hästabergets olika höjder blir fortsatt läsbara genom placering och höjdsättning med lägre
byggnader i de låglänta områdena där kontakten med befintlig bebyggelse är störst och högre
bebyggelse på de högre delarna där kontakten med befintlig bebyggelse inte är lika påtaglig.
Avstånden mellan befintlig bebyggelse och ny bebyggelse är mellan 40 och 50 meters avstånd
med naturmark med siktskymmande vegetation som avgränsning mot befintlig bebyggelse.
Det finns flera fördelar med denna struktur då befintligt vägnät kan nyttjas mer effektivt, avledning av dagvatten hanteras lättare och grundläggningsförhållandena generellt sett är goda.
Som en extra kvalité skapas också utsikt och utblickar för de nya bostäderna som bidrar till en
högre boendekvalité.

Detaljplan för Bustorp 1:26 m.fl.

17 av 25

Planbeskrivning

Antagandehandling
Diarienr:2017/213

Befintlig bostadsbebyggelse i Bustorp kompletteras med nya bostäder i ett naturskönt läge med
havsutsikt. Förslaget anpassas till den kuperade terrängen genom att den delas upp i mindre
grupper där befintlig naturmark tillåts finnas kvar mellan grupperna av bebyggelse. Detta ger
också större möjligheter att spara befintlig naturmark mellan de befintliga bostäderna i området
och en framtida bostadsbebyggelse.
Skalan och volymen på den nya bebyggelsen föreslås till två till fem våningar Avsikten är att
nya byggnader ska få en utformning som anpassas landskapets form. Denna princip avser så
väl flerbostadshus som enbostadshus. Inom planområdet kan bostadsbebyggelsen varieras med
friliggande villor, kopplade hus, kedjehus eller radhus beroende på platsens detaljförutsättningar.

Exempel på utformning av ny bebyggelse

illustration av landskapsanalys med en varierande byggnadshöjd (11-18 meter) enligt planförslaget

Offentlig och kommersiell service
Avstånd till närmaste service som t.ex. vård, fritidsaktiviteter, bank, post, kommersiell handel
och skola finns i centralorten ca 2.5 km norr om området. Närhet till kollektivtrafikstråk är en
stor fördel för kommande bebyggelse.
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Posttjänster
Den samhällsomfattande posttjänsten innebär bland annat att placering och standarder finns för
mottagande av post i samhället. Det är därför viktigt att posten ska kunna delas ut miljövänligt,
kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. Inom planområdet ska boende ta emot post i sin postbox på entréplan i byggnaden.

Tillgänglighet
I dagsläget är området otillgänglig med anledning av den kuperade marken. För att området
ska kunna exploateras måste en helt ny väg dras upp i området. Det kommer även att finnas
plats för gång- och cykelbana.

Barnperspektiv
Planen utgår från säkra skolvägar då bebyggelsen placeras på en strategisk plats utmed stråk
för kollektivtrafik och cykelvägar så att alternativ ska finnas för både barn och föräldrar hur de
tar sig till och från olika aktiviteter som skola och fritidsaktiviteter. På detta vis skapas en
tillgänglighet för familjer som blir mindre beroende av bilen. Bostadsområdet omges av natur.

Gator och cykeltrafik
Området kompletteras med gång- och cykelvägar som ansluter området till den befintliga gångoch cykelvägen utmed Risatorpsvägen. Cykelvägen utmed Risanäsvägen går vidare ut mot
Vierydsvägen där cykelbana finns både mot Torneryd och Saxemara. Vidare kompletteras området med kortare anslutningar i form av gång- eller gång- och cykelvägar till ändgator i den
befintliga bebyggelsen. På så sätt skapas en nord-sydlig förbindelse mellan områdena och likaså en förbindelse för den nya bebyggelsen mot Bussemålaviken.
De befintliga gång- och cykelvägarna som gränsar till planområdet byggs ut för att även omfatta det nya planområdet.

Illustration (inom röd markering)visar hur tillgängligheten med gång- och cykelvägar kan utvecklas
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Kollektivtrafik
Området är väl försett med kollektivtrafik. Ungefär 1 kilometer nordöst finns busshållplats med
tre linjer i de centrala delarna av Risatorp. Söder om området finns ytterligare två hållplatser,
en vid Bustorp med tre linjer och en hållplats vid Tegelbruksvägen med en busslinje.

Översiktskarta som visar befintliga busshållplatser som berör planområdet.

Parkering
Parkering för de nya bostäderna kommer att anordnas inom kvartersmark.

Utfarter

Skiss från trafikutredningen på föreslagen lösning.
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Trafikutredningen pekar på att det pga. befintliga bostadsområdets vägar och dess utformning
ses som opassande att leda trafiken genom dessa och ner till Risanäsvägen, utan en ny anslutningsväg mot Risatorpsvägen är att föreslå. Eftersom Risatorpsvägen är en viktig länk mellan
Ronneby Centrum och Ekenäsområdet bedöms det av stor vikt att framkomligheten försatt
blir hög.
För att uppnå en god kapacitet säger trafikutredningen att det behövs en större ombyggnad av
korsningen där man även inkluderar vägen på den östra sidan av Risatorpsvägen, detta för att
få ner antalet korsningar längst Risatorpsvägen. En cirkulationsplats skulle förutom att lösa
kapacitetsproblemen även bidra till att förbättra trafiksäkerheten i korsningspunkten genom
att ta bort behovet av vänstersvängar samt utgöra en naturlig hastighetsdämpande åtgärd. Därtill skulle en cirkulationsplats vara positiv för de oskyddade trafikanterna genom att möjliggöra för säkrare och tydligare GC-passager. Den hastighetsdämpande effekten som en cirkulationsplats har skulle bidra till en lägre hastighet även för dem som befinner sig i korsningspunkten mot Risanäsvägen.
ÅDT på Risatorpsvägen/Droppemålavägen är 1200 fordon/dygn, respektive 1300 fordon/dygn. Risanäsvägen har en ÅDT på 850 fordon/dygn. Det är 88 meter från Risanäsvägens vägmitt till centrum av cirkulationen. Genom anläggandet av cirkulationsplatsen kommer även bostäderna på den östra sidan om Risatorpsvägen kunna nyttja cirkulationen samt
det kommande området på Bustorps Gård där ett detaljplanearbete pågår. Anläggs inte cirkulationen kommer det vara tre stycken utfarter på denna sträcka om 88 meter där det idag är en
70-väg. Cirkulationen i sig kommer medföra en sänkt hastighet och en tryggare utfart även
för dem som kommer från Risanäsvägen.

Omgivningsbuller
En preliminär beräkning av trafikbullernivån på ett mottagaravstånd av 25 meter uppgår till
55 dBA. Vad gäller Bustorp 1:26 så får vi fram bullernivåer vid närmast byggbara mark från
Risanäsvägen med ett avstånd på 80 meter, 2019 är ÅDT 1200 och uppgår till 41 dBA ekvivalent nivå och 55 dBA maximal nivå.
Avstånd mellan mätpunkt och bebyggelse från Risatorpsvägen är 100 meter, 2019 är ÅDT
1300 och uppgår till 43 dBA ekvivalent nivå och 55 dBA maximal nivå. En trafikökning om
10 % är alltså inte avgörande för bullernivåerna inom kvartersmarken i den nya planen.

Dagvatten
Planområdet består idag av berg med höjdskillnader om 15-25 m jämfört mot omgivande mark.
En illustrationsplan har tagits fram av BoKlok som visar tretton nya huskroppar med tillhörande parkeringsytor och ett nytt gatu-/och GC-nät.
Avrinning sker från höjdplatån ner mot naturområden och bostadsområdet söder om. Det
finns två naturliga avrinningsstråk i området. Huvudsakligen rinner vattnet norrut mot en
hage och befintligt dike som ansluter till befintlig ledning. Ledningen är hårt belastad. Dagvattnet leds sedan till recipienten Ronnebyfjärden, del av Södra Östersjön.
Baserat på ett 10-årsregn, 10 minuters varaktighet och en klimatfaktor på 1,25 för framtida
förhållanden så ökar flödet från 760 l/s till 977 l/s för hela området. För att befintlig bebyggelse
söder om området inte ska påverkas negativt av exploateringen föreslås att hårdgjorda ytor
avvattnas norrut. Dagvattnet ska fördröjas och renas innan det når ledningsnätet. Erfordrad
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magasinvolym för flödet norrut är 449 m³, antaget att man får släppa 1,5 l/s, ha till ledningsnätet. Fördröjning och rening sker i form av två dagvattendammar som i första hand placeras intill
bebyggelse.

Förslag till dagvattenhantering (ÅF dagvattenutredning 2019-03-22). Delar av vatten och avlopp ingår i VA-verksamhetsområde

El och tele
Ledningar finns söder om planområdet i Ejdervägen.

Värme
Fjärrvärmenät finns i Ronneby. Anslutning saknas i dagsläget till planområdet men möjligheter
finns att i framtiden ansluta till nätet. Enskilda uppvärmningslösningar av hållbart slag uppmuntras i enlighet med kommunens generella kvalitetsprogram. Detaljplanen medger alternativa uppvärmningskällor som t.ex. solvärme.

Avfall
Återvinningsstation saknas i området. Anordningar som t.ex. miljöhus för hantering av hushållsavfall kommer att anordnas på kvartersmark av exploatören i samband med exploateringen och utreds i bygglovskedet.

Organisatoriska frågor
Tidplan
Planen hanteras enligt standardförfarande och kan antas av miljö- och byggnadsnämnden maj
2020.
•
•
•
•
•

Godkännande för samråd i miljö- och byggnadsnämnden, maj 2019
Samråd juni-juli 2019
Beslut om granskning januari 2020
Granskning februari 2020
Beslut om antagande april 2020
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•

Laga kraft maj 2020

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

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.

Ansvarsfördelning
Kommunen ansvarar för byggnation och drift av anläggningar på allmän plats. I övrigt ansvarar
exploatören för kvartersmarkens iordningställande inför byggnation.
Ledningsägare ansvarar för drift och skötsel av ledningar och tillhörande teknisk infrastruktur
på allmän platsmark. Exploatören ansvarar för och bekostar lantmäteriförrättningar som
krävs.

Markanvisningsavtal
Markanvisningsavtal är tecknat mellan Ronneby kommun (Mark och Exploatering) och exploatören (Bo Klok).
Markanvisningsavtalet innebär att Bo Klok har en rätt att under anvisningstiden ensam förhandla med Kommunen om exploatering och förvärvande av det planlagda området. Kommunen och Bo Klok ska tillsammans arbeta för att området planläggs för bostäder samt övriga för
området erforderliga ändamål. Bo Klok ska verka för att området bebyggs med bostäder. Markanvisningen gäller från och med den dag avtalet tecknats till och med 18 månader efter att
beslut om att anta detaljplanen har tagits och beslutet har vunnit laga kraft.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Planen möjliggör för fastighetsindelning på kvartersmark för föreslagna ändamål. Exploatören
står för kostnaderna.
Fastighetsreglering mellan Risatorp 1:34 och Bustorp 1:26 möjliggörs genom att Risatorp 1:34
förvärvar mark från Bustorp 1:26. Ansökan och kostnaderna för fastighetsregleringen åligger
ägare till Risatorp 1:34.

Fastighetsägare
Ronneby kommun är ägare till berörd fastighet Bustorp 1:1, 1:25, 1:26 och Risatorp 1:10. Avsikten är att efter att detaljplanen vunnit laga kraft stycka av nya fastigheter för bostadsändamål.
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Ekonomiska frågor
Planekonomi
Planarbetet bekostas av Ronneby kommun. Plankostnad tas ut i bygglovsavgiften. Exploatören
står för egna kostnader för de utrednings- och projekteringskostnader som erfordras för bebyggelsen. Avgift för anslutning till kommunens allmänna Va-anläggning samt el, fiber ev. fjärrvärme etc. enligt vid var tid gällande taxor åligger exploatören. Kommunen står dock för samtliga kostnader beträffande allmänna anläggningar mm.

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

Fastighetsbildning
Ansökan om fastighetsbildning görs och bekostas av exploatören.

Tekniska frågor
Vägar, belysning
In- och utfart till planområdet och ny cirkulationsplats på Droppemålavägen placeras och utformas av kommunen.

Vatten och avlopp
Aktuellt området ska ingå i verksamhetsområde för spillvatten, dagvatten och dricksvatten.
Miljöteknik kommer att bygga ut samtliga vattentjänster till området. VA-ledningarna förläggs
lämpligen i den föreslagna lokalgatan. Höjdsättningen av lokalgatan och de nya fastigheterna
behöver anpassas så att va-ledningarna kan byggas med självfall.

Dagvattenhantering
Planområdet består av berg med höjdskillnader om 15-25 m jämfört mot omgivande mark.
Avrinning sker från höjdplatå ner mot naturområden och bostadsområdet söder om. Det finns
två naturliga avrinningsstråk i området. Huvudsakligen rinner vattnet norrut mot en hage och
befintligt dike som ansluter till befintlig ledning. Ledningen är hårt belastad. Dagvattnet leds
sedan till recipienten Ronnebyfjärden, del av Södra Östersjön.
För att befintlig bebyggelse söder om området inte ska påverkas negativt av exploateringen
föreslås att hårdgjorda ytor avvattnas norrut. Dagvattnet ska fördröjas och renas innan det når
ledningsnätet. Erfordrad magasinvolym för flödet norrut är 449 m³, antaget att man får släppa
1,5 l/s, ha till ledningsnätet. Fördröjning och rening sker i form av två dagvattendammar som i
första hand placeras intill bebyggelse.
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Förslag till dagvattenhantering (ÅF dagvattenutredning 2019-03-22)

Övrigt
Planförfarande
Planen hanteras med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Medverkande tjänstemän
Planförslaget har utformats av planarkitekt Karin Svensson och stadsarkitekt Helena Revelj

Ronneby
2020-04-07
Karin Svensson

Helena Revelj

Planarkitekt

Stadsarkitektarkitekt
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