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PM DETALJPLANER  

 

2016-09-01 

 

Detaljplaner inom vägplan E4, sträckan Gumboda-Grimsmark 

Inom vägplan för sträckan Gumboda-Grimsmark berörs sex detaljplaner av vägplanens nya 

vägområde. I tabellen nedan visas en sammanställning av detaljplanerna och den påverkan 

som vägplanen har. I kolumnen Nuvarande markanvändning visas gällande detaljplans 

markanvändning för det område som vägplanen gör ”intrång” på. Förändringar vägplan förklarar 

på vilket sätt vägplanen gör ”intrång” på detaljplanelagd mark. Kolumnen Bedömning visar hur 

Trafikverket bedömer att intrånget kan hanteras i detaljplaneprocessen. 

Mindre avvikelser från en detaljplan kan medges om avvikelsen är förenlig med detaljplanens 

syfte och åtgärden är av en begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 

användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Efter det att genomförandetiden för en 

detaljplan gått ut får avvikelser även göras om åtgärden tillgodoser ett angeläget gemensamt 

behov eller ett allmänt intresse. En mindre avvikelse får inte ges om åtgärden kan tas medföra 

betydande miljöpåverkan.  

 Detaljplan Plan 

beteckning 

Nuvarande 

markanvändning 

Förändringar vägplan Bedömning 

1 Stadsplan för 

fritidsområdet Lufta mm 

samt upphävande av 

stadsplanen för del av 

fastigheter Ånäset 

16:12 

P1976_61 Park eller 

plantering  

 

Detaljplanen berörs av nytt 

vägområde till följd av breddning 

av befintlig väg.  

Mindre avvikelse 

 

2 Stadsplan för del av 

den södra delen av 

Ånäsets samhälle 

P1981_8 Bensinstation 

(prickad mark) 

Park eller 

plantering 

Detaljplanen berörs av ett nytt 

vägområde till följd av ny 

korsning mot Skolgatan. 

Mindre avvikelse 

3 Detaljplan för del av 

Ånäset 16:12 m.fl. 

fastigheter 

P92_1 Natur, öppet 

vattenområde 

samt partihandel, 

service och 

hantverk 

Detaljplanen berörs av nytt 

vägområde, ny bro över 

Kålabodaån och ny gång- och 

cykelbana med gc-port under 

E4.  

Detaljplanen 

föreslås upphävas 

för den delen 

vägplanen gör 

”intrång” på.  
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4 Stadsplan för nordöstra 

delen av Ånäset 

samhälle  

P1976_5 Park eller 

plantering och 

gata 

Detaljplanen berörs genom att 

den nya vägdragningen flyttas 

något norrut. En ny infart 

planeras vid Brogatan och en ny 

bro över Kålabodaån.  

Mindre avvikelse 

5 Stadsplan för kvarteret 

Rönnen mm 

P1982_6 Park eller 

plantering 

Detaljplanen berörs av nytt 

vägområde till följd av breddning 

av väg.  

Mindre avvikelse 

6 Stadsplan för del av 

den norra delen av 

Ånäset samhälle 

P1981_14  Gata Detaljplanen berörs av nytt 

vägområde till följd av breddning 

av väg.  

I linje med 

detaljplan 

 

1. Stadsplan för fritidsområdet Lufta mm samt upphävande av stadsplanen för del 

av fastigheter Ånäset 16:12 

Laga kraft: 1975-12-02 (Genomförandetiden är slut) 

 

Figur 1. Utklipp ur stadsplanens plankarta. Heldragen 
röd linje visar hur stor del av stadsplanen som 
överlappas av vägplanen.  

Stadsplanen upprättades 1975 för fritidsområdet 
Lufta, som inrymmer campingplats, tempererat 
friluftsbad och en friluftsscen. I stadsplanen 
planerades området få tillfartsväg norrifrån med 
parkering norr om Flarkån. I stadsplanen lyfts fram 
att Luftas infart sker direkt från E4:an, vilket ur 
trafiksäkerhetssynpunkt är olämpligt. 
Fritidsområdet infart bör på sikt samordnas med 
den södra infarten till Ånäset samhälle och sedan 
vidare mot den planerade infartsvägen i norr.  
 
Infarten är dock fortfarande kvar i direkt anslutning 
till E4. I vägplanens förslag ska infarten kvarstå.  
 
Stadsplanen berörs av nytt vägområde till följd av 
breddning av befintlig väg. Vägplanens intrång 
påverkar inte syftet med stadsplanen och 
Trafikverket föreslår därmed att ändringen kan ses 
som en mindre avvikelse. Området är avsatt för 
allmän plats ”park eller plantering”. 
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2. Stadsplan för del av den södra delen av Ånäsets samhälle 

Laga kraft: 1980-08-28 (Genomförandetiden är slut) 

 

Figur 2. Utklipp ur detaljplanens plankarta. 
Heldragen röd linje visar hur stor del av 
detaljplanen som överlappas av vägplanen. 

Planområdet ligger väster om södra 

infarten till Ånäset samhälle och i 

anslutning till väg E4. Stadsplanen 

skapade förutsättningar för etablering av 

en ny affärsbyggnad för Lindfors Järn & 

Färg i Ånäset (H). En 12 meter bred remsa 

lämnades för en eventuell framtida 

vägförbindelse med fritidsområdet Lufta. 

Området för bensinstation (Gt) gavs en 

byggrätt som anpassades till de befintliga byggnaderna.  

Området som gör ”intrång” på stadsplanen omfattar diken och slänter till följd av breddning av 
befintlig väg. Vägplanens intrång påverkar inte syftet med stadsplanen och Trafikverket föreslår 
därmed att ändringen kan ses som en mindre avvikelse. Området är avsatt för punktprickad 
kvartersmark, vilket betyder att marken inte får bebyggas. 
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3. Detaljplan för del av Ånäset 16:12 m.fl. fastigheter 

Laga kraft: 1991-12-04 (Genomförandetiden är slut 2005-12-31) 

 

Figur 3 Utklipp ur detaljplanens plankarta. 
Heldragen röd linje visar hur stor del av 
detaljplanen som överlappas av vägplanen. 

Syftet med detaljplanen är att tillgodose ett 
behov av kvartersmark för partihandel samt 
för sådan småindustri som önskar finnas i 
”annonslägen”. Planförslaget innebär att 
den för bebyggelse användbara marken i 
anslutning till den södra infarten till 
samhället utläggs till kvartersmark vilket 
görs åtkomlig från en ny gatuslinga.  
 
Marken närmast E4 redovisas som 
naturområde. Den i planen ingående 
sträckan av Kålabodaån redovisas som 
vattenområde utan någon särskild 
användning.  
 
Plangränsen mot E4 har förlagts på sådant 
avstånd från vägbanan att en eventuell 
framtida breddning kommer att kunna 

göras inom det på detta sätt indirekt skapade vägområdet. För Skolgatans påfart på E4 har 
lämnats utrymme för en trafiklösning med refuger, vilket kan komma att behöva utföras. 
 
Detaljplanens intentioner har hittills aldrig genomförts. Planområdet består idag av brukad 
ängsmark. I sydvästra delen av planområdet har en pendlarparkering anlagts. Vägplanen gör 
”intrång” på stadsplanen genom att hela E4:ans vägkropp föreslås förskjutas norrut. En ny bro 
föreslås anläggas över Kålabodaån med placering norr om den befintliga bron. Kring bron 
föreslås brukningsbara slänter uppföras. En gång- och cykelbana föreslås anläggas runt 
pendlarparkeringen som ansluter till bebyggelsen söder om E4 genom en planskild gång- och 
cykelport.  
 
På grund av ovanstående åtgärder samt att förändringarna inte är förenliga med detaljplanens 
syfte föreslås Detaljplan för del av Ånäset 16:12 m.fl. fastigheter upphävas för den del där 
vägplanen gör ”intrång” i detaljplan. Planområdet är obebyggt och marken har i utredningar 
pekats ut som bevarandevärd odlingslandskapsmiljö. Ett upphävande av den del av 
detaljplanen som vägplanen gör ”intrång” på skulle innebära att Trafikverket kan välja inskränkt 
vägrätt mot odlingslandskapet och därmed underlätta brukning och anpassa vägmiljön till 
landskapet enligt framtagna gestaltningsprinciper. Konsekvenser för miljön i samband med 
anläggandet av bron utreds närmare i samband med ansökan om vattenverksamhet.  
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4. Stadsplan för nordöstra delen av Ånäset samhälle 

Laga kraft: 1975-06-02 (Genomförandetiden är slut) 

 

Figur 4. Utklipp ur stadsplanens 
plankarta. Heldragen röd linje 
visar hur stor del av stadsplanen 
som överlappas av vägplanen. 

Stadsplanen upprättades efter 

kommunens behov av 

ytterligare tomtmark för 

friliggande småhus inom 

Ånäset samhälle. 

Huvudsakligen möjliggör 

stadsplanen för 

bostadsbebyggelse. Östra 

delen av planområdet är 

avsatt för industriändamål.  

Inom planområdet finns ett 

större sammanhängande 

grönområde. Grönområdet innehåller markområden som ur topografisk synpunkt är olämplig för 

bebyggelse samt fungerar som ett skyddsområden mellan bostäder och industri.   

De mindre intrången i norra delen av stadsplanen avses i vägplanen vara breddning av befintlig 
väg. I de södra delarna avses i vägplanen en förflyttning av befintlig väg med omkring 25 meter. 
En ny bro föreslås anläggas över Kålabodaån, vilken stadsplanen angränsar till i väster.  
 
Vägplanens intrång påverkar inte syftet med stadsplanen och Trafikverket föreslår därmed att 
ändringen kan ses som en mindre avvikelse. Området är avsatt för allmän plats ”park eller 
plantering”. I fortsatt arbete är det viktigt att beakta buller mot den bostadsbebyggelse som 
ligger omkring 100 meter från föreslagen dragning av väg i vägplanen.  
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5. Stadsplan för kvarteret Rönnen mm 

Laga kraft: 1982-06-18 (Genomförandetiden är slut) 

 

Figur 5. Utklipp ur stadsplanens plankarta. 
Heldragen röd linje visar hur stor del av 
stadsplanen som överlappas av 
vägplanen. 

Stadsplanen upprättades för att 
möjliggöra för ytterligare utökning av 
industrimark inom Ånäset samhälle.   
 
Det intrången som redovisas avses i 
vägplanen vara breddning av befintlig 
väg. Vägplanens intrång påverkar inte 
syftet med stadsplanen och 
Trafikverket föreslår därmed att 
ändringen kan ses som en mindre 
avvikelse. Området är avsatt för 
allmän plats ”park eller plantering”.  
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6. Stadsplan för del av den norra delen av Ånäset samhälle 

Laga kraft: 1980-10-08 (Genomförandetiden är slut) 

 

Figur 6. Utklipp ur stadsplanens 
plankarta. Heldragen röd linje visar 
hur stor del av stadsplanen som 
överlappas av vägplanen. 

Stadsplanen innefattar ett större 
planområde för bostadsändamål 
samt industritomter och 
handelsändamål. Utsnittet visar 
den del som berör E4, där 
industriändamål redovisas som 
närmast liggande 
markanvändning.  
 
Stadsplanens intentioner går i 
linje med vägplanens intentioner. 
 
 
 
 

 

 


