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1.2 ARBETSORGANISATION 

Den fördjupade översiktsplanen för Björketorp initierades i Översiktsplan 90 för Mark. 

Ledningsgrupp har varit kommunstyrelsens arbetsutskott, vartill knutits ordförande och vice 
ordförande i byggnadsnämnden och tekniska nämnden. 

Inom förvaltningen har arbetet bedrivits i en arbetsgrupp med deltagare från kommunkansliet, 
stadsarkitektkontoret, barn- och utbildningsförvaltningen, gatukontoret och miljökontoret. 
Övriga förvaltningar har kontaktats underhand. Ansvarig förvaltning har varit kommunkansliet. 
Planeringsavdelningen har ansvarat för projektledning och originalarbeten. 



STATISTIKUNDERLAG 

2.1 BEFOLKNING 
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Björketorps tätort hade enligt FoB90 411 invånare. Av diagrammet nedan framgår att 
befolkningen fördubblades åren 1950-1970 men har minskat något igen fram till 1990. 

Befolkningsutveckling åren 1950-90 
Invånare 

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 
Anmärkning: För åren 1955 och 1985 finns inga uppgifter. Därav det vågräta strecket. Statistiken avser Björketorps 

tätort enligt SCB:s tätortsavgränsning. Källa: GPF 1981-85, F0B8O och FoB90. 

Den fördjupade översiktsplanen för Björketorp omfattar ett något större område, nyckelkods-
område 521 samt Surteby kullar. Befolkningsutvecklingen i område 521 under den senaste 10-
års-perioden framgår av nedanstående kurva. Befolkningen har här ökat från 422 till 456 
personer. Det är främst barnen i åldrarna 0-6 år och de äldsta (80-år) som har ökat medan 10-
15-åringarna minskat. 
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Befolkningsutveckling åren 1981-91 
Antal 

TOTALT 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 



Björketorp tätort har en högre andel barn 0-6 år, en lägre andel barn 13-15 år och en betydligt 
högre andel i åldrarna över 65 år än kommunen totalt. 

Fördelningen på olika åldrar 1991 framgår av nedanstående tabell: 

r 

Förskoleålder 0-6 år 
Grundskoleålder 7-15 år 
Gymnasieålder 16-18 år 
Yrkesverksam ålder 19-64 år 
Pensionärer 65 - år 
Summa 

Antal 
53 
39 
14 

230 
120 
456 

Andel % 
12 
9 
3 

50 
26 

100 

2.2 HUSHALL 

Hushåll efter antal boende 

Boende 

1 
2 
3 
4 
5+ 

Summa 
^ 

Antal 

77 
71 
19 
25 
9 

201 

% 

38,3 
35,3 
9,5 
12,4 
4,5 

100,0 

> 
Jmf kommunen 
totalt 
30,7 
33,0 
14,0 
14,7 
7,6 

100,0 
) 

Den jämförelsevis höga andelen 1-personshushåll hänger samman med den höga andelen 
äldrehushåll. 39 % av hushållen är äldrehushåll (65-år) vilket kan jämföras med kommun
genomsnittet som är 32 %. 

41 % av hushållen har hög utrymmesstandard dvs har mer än ett rum per boende, kök och ett 
rum oräknat. Denna andel är något högre än kommungenomsnittet som ligger på 38 %. 

En förhållandevis stor andel av småhushållen bor i relativt stora lägenheter. Exempelvis bor 
40 % av 1 -personshushållen i lägenheter med 3 rk eller större. Hälften av 2-personshushållen 
bor i lägenheter med 4 rk eller större. 

Hushåll efter hushållstyp 

Hushållstyp 

Ensamboende 
Samboende utan barn 0-15 år 
Samboende med barn 0-15 år 
Övriga 

Samtliga 

Antal 

83 
73 
33 
12 

201 

% 

41,3 
36,3 
16,4 
6,0 

100,0 

Jmf kommunen 
totalt 
33,4 
37,0 
24,4 
5,2 

100,0 

I gruppen "Övriga" ingår förutom vuxna som bor tillsammans, t ex syskon eller kompisar, även 
ensamstående med barn. 



2.3 BOSTADER 

I områdesplanen för Björketorp (feb 1982) beräknades att utbyggnadsvolymen skulle ligga på 
ca 4 lägenheter per år fram till år 2000. 

Under perioden 1982-91 har byggts totalt 29 lägenheter, i genomsnitt 2,6 lägenheter per år. Ut
byggnadstakten har således blivit något lägre.än beräknat. De lägenheter som byggts är 12 ser
vicelägenheter och 14 bostadsrätter samt några enstaka villor. 

Det totala bostadsbeståndet i Björketorps tätort är enligt FoB90 205 lägenheter, 141 stycken i 
småhus och 64 stycken i flerbostadshus. 50 % av lägenheterna är byggda mellan 1930 och 1970. 
De vanligaste värmesystemen är olja (42 %), olja + fasta bränslen (12 %) och direktverkande 
el 15 %• Servicelägenheterna (12 st) med tillhörande dagcentral har värmepumpssystem med 
grundvatten som värmekälla för uppvärmning. 

Enskilt ägda småhus dominerar. Allmännyttan har 55 Igh och det finns 10 bostadsrätts
lägenheter. 

Enligt uppgifter i FoB90 var så gott som samtliga bostäder (201 st) upplåtna till kyrkobokförd 
boende. Endast 4 st var upplåtna utan kyrkobokförd boende. Inga bostäder var lediga till 
uthyrning och inte heller disponerades några bostäder för annat ändamål. 

Bostäderna är fördelade på följande storlekar: 

CT^xxxxr^ 
Kolla: Fo630 

2.4 ARBETE 

I Björketorp fanns enligt FoB90 151 arbetstillfällen. Den dominerande näringsgrenen var tex
tilindustri som sysselsatte 43 % av den förvärvsarbetande befolkningen. Därnäst kom handel 
och socialtjänst som sysselsatte tillsammans 28 % av den förvärvsarbetande dagbefolkningen. 

Efter FoB90 har antalet arbetstillfällen i Björketorp minskat med ca 40 då Marks Pelle Vävare 
AB flyttat sin produktion till Kinnahult. 



Björketorps tätort hade 216 förvärvsarbetande som bodde i området (förvärvsarbetande 
nattbefolkning). 26 % av dem både bodde och arbetade i området, medan 74 % pendlade ut. 
Området hade ett utpendlingsöverskott på 65 personer. 
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PLANSITUATION 

3.1 ÖVERSIKTLIGA PLANER 

Områdesplan för Björketorp 1982 

Planen anger utvecklingsmål till år 2000, anvisar mark för planerad utveckling samt lösningar 
på olika trafikproblem, i korthet följande: 

- ca 80 nya lägenheter fram till år 2000, fördelade på fyra olika områden 
- nytt område för handel norr om stationsparken 
- nuvarande struktur med en kombination av affärer och bostäder utefter Varbergsvägen 

bibehålls 

- mark för industri reserveras på den gamla marknadsplatsen och i anslutning till Marks Pelle 

Vävare 

- mark reserveras för en ny dragning av riksväg 41 öster om samhället, samt två infarter från 

denna 

- sikten vid korsningen Marknadsvägen-Varbergsvägen förbättras genom att korsningen 

flyttas söderut 
- korsningen Holmåkravägen-Varbergsvägen byggs om när den nya dragningen av riksvägen 

tillkommer. 

Kommentarer: 
Planen är i huvudsak aktuell men skall kompletteras beträffande utbyggnadsområden för 
bostäder och verksamheter, riksintressen, vattenkvaliteter i Viskan och Surtan samt "hälsa och 

säkerhet". 

Översiktsplan 90 för Mark 

I Översiktsplan 90 för Mark konstateras att viss markbrist beträffande utbyggnadsområden för 
bostäder föreligger. Speciellt är det brist på attraktiva tomter för villor. I Översiktsplan utpekas 
Surteby kullar som ett lämpligt nytt utbyggnadsområde. 

I Översiktsplan 90 redovisas även en möjlighet att anordna ett verksamhetsområde med 
möjlighet till stickspårsanslutning sydväst om Marks Pelle Vävare. 

Med hänvisning till ovanstående rekommenderas en översyn av områdesplanen. 

(Jfr aktuella anvisningar i ÖP90 Mark Rl , B4 och FÖ6). 

I samband med förslaget om viss utbyggnad av Surteby kullar lämnas följande rekommendatio
ner: 
- Jordbruksmarken kring Surtan bör sparas bl a av landskapsbildsskäl 
- Tillkommande bebyggelse på Surteby kullar får inte påverka vattenkvaliteten i Surtan-Viskan 

negativt. Avloppet måste antingen anslutas till reningsverket i Björketorp, vilket kräver långa 
ledningar eller anordnas som någon form av gemensam lösning, markbädd, biogasanläggning 
eller dylikt 
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- Det redovisade området är ytmässigt mycket omfattande och lämplig storlek och avgränsning 
av bebyggelsegruppen m h t VA-frågan, landskapsbild, befintlig bebyggelse m m måste vida-
restuderas. Detaljplan upprättas före sammanhållen utbyggnad 

- Området ingår i riksintresse för naturvård. Vid kommande detaljplanering eller bygglovpröv
ning måste därför länsstyrelsens godkännande inhämtas om riksintresset i varje särskilt fall 
kan anses tillgodosett. (Detta gäller till dess att ny fördjupad översiktsplan antagits av 
kommunfullmäktige). 

*Öm&. DETALJPLANER 

GÄLLANDE DETALJPLANER 
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3.3 ÖVRIGA PLANER 

Bostadsförsörjningsplan 1993-97 

I bostadsförsörjningsplan, antagen av kommunfullmäktige 1992-11 -24, föreslås en utbyggnad 
om 10 lägenheter på Surteby kullar t o m år 1997. 

Naturvårdsplan 1992 

Naturvårdsplanen utgör ett av underlagen till Översiktsplan 90 för Mark och skall utgöra basen 
för kommunens framtida naturvårdsarbete. Naturvårdsplanen är antagen av kommunfullmäk
tige 1992-04-28. Med stöd av naturresurslagen (NRL) har staten angett fyra s k riksintressen 
för naturvård i Mark. Riksintressena utgör stora områden där vissa delar har särskilt höga 
naturvärden. I narurvårdsplanen finns många mindre objekt inom riksintressena. 

Björketorpsområdet berörs av Viskans och Surtans dalgångar, vilka har höga naturvärden i såväl 
vattnet, bl a viktiga lek och uppväxtområden för lax, som på land, bl a omfattande ädellövskog. 

Energiplan 1987 

Energiplanen skall vara en aktuell heltäckande plan för tillförsel, distribution och användning 
av energi i kommunen. 

I Björketorpsområdet distribueras elenergi av Vattenfall Sjuhärad AB, som har en fördelnings
station 40/10 kV, med benämningen T17, placerad i Björketorp. 

Enligt energiplanen får möjligheten till större grundvattenuttag för uppvärmning med värme
pump anses som god i kommunen. Förutsättningarna bedöms som bäst för bl a tätorten 
Björketorp. 

I ett tidigare skede planerades ett nät för distribution av naturgas i Sverige, där en avgrening 
planerades genom Viskadalen. Detta hade gjort gasen mycket intressant för stora delar av 
kommunen, bl a Björketorp. I dagsläget är dock alla planer på utbyggnad av gasledningsnätet 
avbrutna, vilket tillintetgör intresset för gasen. 

Vägverkets planering 

Regional väghållningsplan 1994-2003 har rv 41 identifierats som ett regionalt stråk med 
målstandard om 13m bred väg. 

Rv 41 Varberg-Borås 

Sträcka 
Varberg-Derome 
Derome-Berghem 
Berghem-Kinna 
Kinna-Borås 

Målstandard 
13m 
13m 
13m 
13m 

Påbörjas 
klar 
1997-2003 
klar 1995 
klar 

-



Riksväg 41 har god standard mellan Varberg och Derome sam t mellan Kinna och Borås. Mellan 
Derome och Berghem har vägen behov av upprustning med bland annat förbifartervid Veddige 
och Horred. Lokaliseringsutredning för vägens framtida sträckning pågår. Förbifart Björketorp 
är beslutad sedan tidigare. 

Åtgärderna innebär att pågående utbyggnad Berghem-Kinna färdigställs 1995 och att utbygg
nad mellan Derome och Berghem blir nästa etapp. 

Älvsborgstrafikens planering - Viskadalsbanan 

Viskadalsbanan ingick i ett paket om ca 25 banor i Sverige som under 1988 blev klassade som 
länsbanor. Älvsborgstrafiken och Hallandstrafiken övertog gemensamt trafikansvaret mellan 
Borås och Varberg i juni 1990. De beslutade att gemensamt trafikera banan under en 
försöksperiod om fyra år, dvs från juni 1990 till juni 1994. 

Under våren 1993 remissbehandlades utredningen "Framtida trafikering i Viskadalen". Den 
omfattar dels en utvärdering av den hittills genomförda försöksperioden och dels en utredning 
av förutsättningarna till tåg- resp busstrafik i framtiden. 

Trafikhuvudmännen har under september månad 1993 beslutat om fortsatt tågtrafik efter juni 
1994. 
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DAGENS MARKANVÄNDNING M M 

4.1 BOSTÄDER OCH SERVICE 

Huvuddelen av bostadsbeståndet i Björketorp består av småhus, 69%. Det totala antalet 
lägenheter är enligtFoB 90 205 stycken. 50% av lägenheternaär byggda mellan 1930 och 1970. 
I norra delen av samhället finns 12 servicelägenheter med dagcentral för äldre. I samband med 
bostads-försörjningplanen 1993-97 har socialnämnden i sitt remissyttrande framfört önskemål 
om en ut-ökning med 16 lägenheter. Behov finns av att bygga ut ett gruppboende med två 
enheter om 8 lägenheter vardera i anslutning till de nuvarande servicelägenheterna för att bl a 
klara det behov som idag finns i Berghem, Hajom och Björketorp. Dagcentralen servar förutom 
pensionärerna i servicelägenheterna även ortens övriga pensionärer. 

Under 1992 har 6 parhus börjat byggas vid Östragärdesvägen och 2 villor vid förlängning av 
Österbyvägen. Brist råder på attraktiva tomter för villor. I översiktsplan 90 för Mark redovisas 
viss utbyggnad av Surteby kullar. Vidare pågår ombyggnad av Lindbergs f d affär vilket ger ett 
tillskott av ytterligare 2 lägenheter. 

Björketorpsskolan är en enparallellig låg- och mellanstadieskola med sex klassrum. Lågstadiets 
upptagningsområde omfattar Björketorp men mellanstadiets upptagningsområde omfattar 
Björketorp och Berghem. Högstadium finns i Skene (Ängskolan). I samma enhet finns också 
fritidshem, deltidsförskola och daghem (Andersgården). 

I samband med att den nya delen blev klar lokalintegrerades fritidshemmet vilket medfört att 
avdelningen "Pyret" flyttat till Andersgården. 

I förskole- och fritidshemsplanen 1993-97 anges utbyggnadsbehovet till en daghemsavdelning 
1993 och en avdelning för öppen förskola 1994. Därmed skulle behovet i området vara täckt. 
Enligt planen beräknas antalet barn 0-6 år minska medan antalet barn 7-12 år beräknas öka 
under de närmaste åren. 

Den kommersiella servicen är spridd i ett stråk utmed Varbergsvägen. Här ligger några butiker, 
bank, gatukök, bensinstation, bilverkstad m m. Vid "torget" finns bl a distriktssköterska, 
bibliotek och tandläkare. I samhället finns även ett församlingshem och ett frikyrkokapell. 
Ytterligare samlingslokaler finns i den fd banvaktarstugan. Björketorps byalag driver verksam
heten i denna. 

4.2 LANDSKAP OCH KLIMAT 

Björketorp ligger i Viskans dalgång något uppströms sammanflödet mellan Viskan och Surtan. 
Området mellan åarna delas av riksvägen och järnvägen mot Varberg. På så sätt blir samhällets 
möjligheter att vidgas starkt kringskurna. I norr utgörs begränsningen av Surteby kullar. 

Områdets geologi präglas av att det långt tillbaka utgjorde fornfjordens botten. Då istidens 
inlandsis smälte var landmassan nerpressad av isen. Nästan hela området har därför legat under 
högsta kustlinjen. Endast höjderna i samhällets nordöstra del (Kroppedammet, Gärdhem, 
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Byberg osv) befann sig över havsytans nivå. Detta har naturligtvis stor betydelse för landskapets 
form och de jordarter som finns där. I den djupaste delen avsattes leror. I de lägre delarna av 
området består marken av lera, silt eller delvis sand. I de högre delarna finns moränen kvar sådan 
den avsattes av inlandsisen. 

TU-k- STöfc- t>E-U 
VA T & ^ L l/CAUA 

Klimat 

Övervägande delen av planområdet är öppet, odlat landskap som lämnar vinden fritt spelrum. 
Vinterns kalla vindar från norr och nordost böjs p g a dalsidorna av och följer Surtans eller 
Viskans öppna dalgångar in över samhällt. På motsvarande sätt kommer sydliga/sydvästliga 
vindar att kunna följa Viskans dalgång. Temperaturskillnader i lan dskapetärofta påtagliga. Det 
är inte ovanligt att snön ligger kvar uppe på Gallåsen trots flera dagars mildväder och snöfritt 
i dalgången. I genomsnitt avtar temperaturen i atmosfären med ca 0,6-0,7° C per 100 meter. 
Höjdskillnaden mellan dalbotten och höjderna på Gallåsen medför därför en temperaturskill
nad på 1-1,5° C. Samtidigt samlas dock ofta kalluft lokalt i de djupaste delarna av en dalgång 
-sk köldhål. De mest fördelaktiga lägena för byggnation är därför ofta i dalsidorna där man kan 
undvika dalbottens kalluft och samtidigt finna lä för avkylande vindar. Skyddsplanteringar i 
utsatta lägen bör anläggas. Detta kan ske i ytterkanter av nybyggda områden t ex område F men 
även observeras vid planering för enskilda hus. 
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4.3 HALSA OCH SÄKERHET 

Grundförhållanden 

I anslutning till vattendragen finns branta slänter med nivåskillnad från släntkrön till åkanten 
på ca 10-12 m. Från släntkrönen fram till åkermarkens avgränsning mot Surteby kullar i norr 
är höjdskillnaden endast några meter. 

wk 

Områden med förutsättningar för spon-tana 
skred. 

Områden med ringa sannolikhet för spon
tana skred 

Gräns för vissa bebyggda eller ej utbygg
da områden med fastställd detaljplan som 
omfattas av utredningen. Inom ofärgade 
delar av utredningsområdet saknas för
utsättningar för skred. 

Ett flertal geotekniska undersökningar har utförts i 
Björketorps samhälle och väster om samhället mot 
Viskan samt en undersökning söder om samhället i 
anslutning till reningsverket. I övriga delar av plan
området saknas geotekniska undersökningar. Under
sökningarna visar att jordlagren under myllan består av 
sand (område vid järnvägen ca 6-11 m). Därunder 
följer lera (område vid järnvägen ca 30-40 m) som 
underlagras av friktionsjord. Sanden har i område vid 
järnvägen med säkerhet bedömts vara fast lagrad ned 
till några meters djup. Leran har i ödometerförsök 
bedömts vara normalkonsoliderad och skjuvhållfast-
heten bedöms variera mellan 30-50 kPa. 

Inom det plana området fram till foten av Surteby 
kullar bedöms markförhållandenavaralikartade. Inom 
Surteby kullar som utgör norra delen av områdes
planen består marken av blockrik morän, där berg i 
dagen är riktligt förekommande. 

SGI, Statens Geotekniska Institut, presenterade 1983 
en översiktlig utredning (kartor) som anger förutsätt
ningar för spontana skred i vissa bebyggda eller detalj
planerade områden. Utredningen visar förutsättningar 
för spontana skred i omedelbar närhet till slänterna 
längs Viskan och Surtan. Dessa förhållanden noteras 
även för en tvärravin till Viskan, som sträcker sig till i 
höjd med järnvägen. Av GF utförd riskvärdering för 
skredfarliga områden i Marks kommun (1987-05-14) 
anges även dessa områden men med en snävare av
gränsning. 

I undersökningen från GF daterad 1982-02-05 noteras 
att beräknade säkerhetsfaktorer med hänsyn till skred
risk ökar med avståndet från ån och är minst 1,5-faldig 
på 150 m avstånd från släntkrönen. 1,5-faldig säker
hetsfaktor är gränsen för att tillåta nybyggnation. 

Beträffande skredriskområden har nyligen utvärdering gjorts för Surtan vid Holmåkraområdet. 
Dettaharhögprioriterats ien framställan om statsbidrag till försvarsdepartementet. För Viskans 
ravin avvaktas arbeten i samband med vägplanen. 
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4.4 NATUR- OCH KULTURVÄRDEN 

Naturvärden - riksintresse 

Hela området ligger inom riksintresse för naturvård (NP52) - se bilaga 5 i naturvårdsplanen. 
Inom planområdet finns följande naturvårdsobjekt i naturvårdsplan: 

Nr Namn Klass "Motiv" 

SU19 VISKAN I Lax (arter). 

SL) 20 SURTAN I Lax, (forskning och undervisning), äng 
och hage, mossor och lavar (arter). 

SU23 SURTEBY KVARN II Småvatten i jordbruksland- (hotad 
naturtyp). Objekt nu förstört av utfyllnad. 

SU24 HALLAGÄRDE »sä Björkskog (naturtyp). 

SU 25 N SVENNINGSGÅRDEN III Ekskog (naturtyp). 

SU26 SURTEBY-KATTUNGA KYRKA II Lavar (arter). 

SU = Surteby-Kattunga socken. Numreringen refererar till naturvärdsplanens karta. 

Surtan (SU 20) och Viskan (SU 19), båda naturvärdesklass I, är vandringsleder med lek- och 
uppväxtområden för lax och havsöring. Längs vattendragen finns rikligt med raviner och brin-
kar. En del av dessa marker hävdas genom bete. Längs stora delar av brinkarna, precis intill 
vattendragen, och vissa raviner växer klibb- och gråalskogar samt blandlövskogar. Surtans och 
Viskans dalgångar har stor betydelse för fågel- och viltliv och är botaniskt värdefulla. I Viskans 
raviner växer arter som lundbräken, strutbräken, lundarv, bäckveronika, strandveronika, 
klolånke, fältmalört. Längs Surtan finns fina exempel på korvsjöar (en geologisk bildning som 
skett genom avsnörning av åfåran) bland annat en vid Skallared. Såväl Viskan som Surtan är 
starkt påverkade av näringsämnen och miljögifter. Utmed vattendragen bör skyddszoner bildas. 
Förslag, se vidstående karta. 

Vid Hallagärde finns en större björkskog (SU 24), naturvärdesklass III, med inslag av ek, tall, 

gran och asp. 

En ekskog (SU 25), naturvärdesklass III, finns vid N Svenningsgården. Den domineras av klen 

ek med inslag av björk, bok och lönn. 

Runt Surteby-Kattunga kyrka växer gamla askar och lönnar som hyser en rik möss- och lavflora 
(SU 26), naturvärdesklass II, bl a hotade lavarter som silverlav och Pannaria mediterranea. 

En dammrestaurering pågår vid Huledals gård. Dammen ska förutom att ha ett högt naturvärde 
också fungera som en fälla för kväve och fosfor. En märgelgrav finns på åkermarken vid 
Holmåkra nordväxt om Surteby kvarn. Vattnet ligger exponerat med ett gråvidebuskage i öster. 
Den är delvis igenfylld. Småvatten som märgelgravar, korvsjöar och smådammar är hotade 
biotoper i jordbrukslandskapet. Surteby kvarns gamla kyldamm är ett annat exempel på ett 
sådant småvatten, men denna är numera förstörd p g a igenfyllnad. 

(Numreringen inom parenteserna refererar till naturvårdsplanens karta.) 
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Kulturvärden 

Några kulturminnesmärkta byggnader finns inte i Björketorp, men som lokalt intressanta 
byggnader kan stationen med lokstallet och Per Andersgården nämnas. Stationsbyggnaden är 
den enda återstående av de ursprungliga byggnaderna längs bandelen som finns kvar i 
ursprungligt, oförändrat skick. Björketorp Per Andersgård 3:8 är en långloftstuga av numera 
sällsynt typ, byggd omkring 1820 och flyttad från Berghem till Björketorp 1874. Andra lokalt 
intressanta byggnader är bl a Björketorps kvarn från 1922, Nysäter (Skattegård 1:7) från 1910 
och disponentvillan Villa Huvudsta (Holmåkra 1:19) från 1919. 

Inom förslagsområdet finns ett antal fornlämningar. Dessa redovisas på kartbilden nedan. 

FORNLÄMNINGAR i *J\ 5BT °S\ n i>J4X*' h ? s"' i 
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4.5 TEKNISK SERVICE 

I Björketorp finns inte någon form av samordnad värmeförsörjning. 

Befintliga servicelägenheter (12 st) med tillhörande dagcentral värms med hjälp av en 
värmepump med grundvatten som värmekälla. Björketorps skola och Andersgårdens förskola 
värms med hjälp av olja och el. 

Vattenförsörjningen i Björketorp är löst genom lokal grundvattentäkt. Inom vatten- och 
avlopps-försörjningen är Björketorp och Fotskäl ett verksamhetsområde med vattenverk och 
avloppsverk i Björketorp. Avloppsverket har biologisk och kemisk rening. Befintlig och 
utnyttjad kapacitet redovisas i figur nedan. 

Björketorps vattenledningsförening har en grundvattentäkt vid korsningen Holmåkravägen-
Varbergsvägen. Denna försörjer delar av främst södra Björketorp med vatten. Med hänsyn till 
vattentäktens läge, skydd och vattenkvalitet m m bör en översyn av säkerhet mot förorening och 
andra störningar göras. Kommunen har inga avsikter att överta vattenledningsföreningens 
verksamhet. 

Teknisk försörjning 

Varje avloppsutsläpp, även från ett effektivt reningsverk som det i Björketorp, kommer att 
medföra en ökad (om än liten) belastning på vattendragen. Med tanke på att både Viskan och 
Surtan är starkt påverkade vore det logiskt att undvika all ökning av föroreningar. Lokal 
behandling av spillvatten och andra föroreningskällor borde därför övervägas (ex våtmarker, 
infiltration, ev bevattning etc.) 

Björketorp - Fotskäl, kapaciteter 
PERSONER 

1200 

90O i 

600 

300 

KAPACITET, AVLOPPSVERK 

KAPACITET, VATTENVERK 

ANTAL ANSLUTNA PER50NER 

T , 1 , 1 1 1 1 . 1 1 , > 

1385 1390 I995 AR 
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UTVECKLINGSMÅL 

5.1 ALLMÄNNA MAL 

Björketorp avses även i framtiden förbli serviceort för omlandet. Den service som finns idag skall 
ges förutsättning att vara kvar och om möjligt utökas. Underlaget för ortens handel bör 
förstärkas. 

Sysselsättningen har kraftigt minskat under den senaste perioden. Förutsättningar skall ges för 

ytterligare företagsetablering. 

Nya generationer skall ges möjlighet att bo kvar genom att bostäder byggs i tillräcklig 

omfattning. 

Trafikmiljön i Björketorp är dålig och begränsar ortens utveckling. Ombyggnad av riksvägen 
ny sträckning bör ske under 90-talet. Gång- och cykelleder som knyter samman bostäder och 

service skall successivt byggas ut vid tillkomst av nya bostäder. 

God miljö eftersträvas. Orten skall göras attraktiv ur miljöaspekter som hälsa och säkerhet men 
även ur bostadssynpunkt utgöra ett tryggt och välplanerat samhälle med markboendets fördelar 
som grund. 

Jordbruksmarken kring Björketorp är av god klass. Jordbruksmark får tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att trygga samhällets utveckling enligt 
uppställda mål och om ingen annan mark finns att tillgå. 

Jordbruksmarken och åkanterna möts ofta i ravinbildningar. Idag används slänterna mot vattnet 
som betesmark. Detta är viktigt att bibehålla. Samtidigt ges en remsa fri från åkern som är positiv 
för vattenkvaliteten. Bebyggelse i övrigt som möter jordbruksmarken skall planeras med 
hänsynstagande till skyddsavstånd. 

5.2 UTBYGGNADSBEHOV 

Bostäder 

De uppställda målen innebär att nya bostäder byggs enligt den volym som redovisas nedan. För 
att klargöra behoven beskrives utvecklingen från 1982-92. Det är den planperiod som gått sedan 
nuvarande översiktsplan togs. I denna plan sattes utbyggnadstakten till ca fyra lägenheter per år 
i genomsnitt. Samhällets nuvarande utbredning mellan Viskan och järnvägen bibehölls i den 
gamla planen. Utbyggnad föreslås nu även på del av Surteby kullar. Vidare har ett nytt område 
tillkommit söder om skolan. 

Prognosperioden sätts nu till 2010 och därmed skulle med tidigare antaganden om ca fyra 
lägenheter per år behovet av markresurser vara uppfyllt. Reserv för olika behov innebär att 
volymen skall täckas med god marginal. 
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Service 

Serviceutrymme för utveckling av handel bedöms vara fullt tillräckligt. I gällande plan finns 
obebyggda tomter, vilket ger möjlighet till att stråket utmed Varbergsvägen utvecklas. 

Verksamheter 

Mark för verksamheter finnes vid befintliga lokaler i Jacquardväveriet samt angränsande 
område utmed järnvägen. Tidigare synpunkter på stickspårsanslutning till järnvägen bedöms 
dock idag orealistiska. När riksväg 41 fått ny sträckning behövs ytor för verksamheter i 
annonsläge mot vägen. 

Trafik 

Trafikmiljön förbättras när ny riksväg 41 byggs i samhällets östra del. Anslutningsvägarna måste 
läggas om och ges ökad standard. Två anslutningar, en i norr och en i söder ger bäst trafikmiljö 
i samhället. Järnvägsövergångarna bör ges ökad standard. Planskildhet med järnvägen för 
Marknadsvägens nya läge bedöms ej realistiskt. GC-väg bör utredas som planskild. Östragärdes-
vägens koppling till samhället prioriteras. Den får dock inte påfart på riksvägen. Om möjligt bör 
planskildhet eftersträvas. Bästa lösning för Östragärdesvägen bör vara bro över rv 41. 

5.3 UTVECKLINGSMÖJLIGHETER 

Byggbara områden och utbyggnadsbegränsningar 

Björketorps samhälle ligger idag i huvudsak samlat mellan järnvägen och Viskan. Järnvägen 
utgör en markant barriär som skär av kontaktvägar på ömse sidor. I tidigare planering har man 
därför inte lagt ny bebyggelse väster om järnvägen och inte heller öster om Viskan. 

Nuprövas andra möjligheter med den föreslagna villagruppen på Surteby kullar. Då accentueras 
trafiksäkerhetsriskerna där järnvägen korsas. I yttrande från Banverket uttalas som princip att 
eftersträva planskilda korsningar. Detta blir dock inte möjligt i Björketorp. Motivet enligt 
Banverket är att "det i detta fall rör sig om en järnväg med begränsad trafik, vars framtid är osäker 

På längre sikt möjliggör flyttningen av Marknadsvägen en säkrare järnvägskorsning. 

5.4 UTBYGGNADSRIKTNINGAR 

Under planperioden förtätas inom själva samhället. Vidare tillkommer Surteby kullar. För att 
erbjuda reservområden och valmöjligheter tillkommer utöver detta ett behov om ca 40-50 nya 
lägenheter. 

Det finns förnärvarande inte anledning att exploatera ytterligare åkermark på Holmåkrafastigheten 
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AVVÄGNINGAR 

6.1 AVVÄGNINGAR 

Utbyggnadsriktningar 

o Björketorps läge mellan Viskan och järnvägen innebär att orten får än mer begränsat 
utrymme för expansion när riksvägen läggs i ny sträckning.Kvarvarande utbyggnads
möjligheter inom den befintliga tätortsdelen mellan järnvägen och den nya riksvägen har 
inventerats varvid sex stycken delområden studerats närmare. Dessa ger en begränsad 
utbyggnadsmöjlighet av lägenheter, friliggande enbostadshus och äldreboende. Syftet med 
planen är också att ange samhällets utbyggnadsriktning på längre sikt utanför det av 
järnvägen och riksvägen begränsade området och då i första hand finna attraktiva områden 
för småhusbebyggelse, 

o Det nu framlagda planförslaget tar därför steget utanför den egentliga tätorten och föreslår 
bebyggelse på del av Surteby kullar.Området har flera fördelar. Det ligger i en sydsluttning 
med utsikt över dalgången. Terrängen är kuperat kulturlandskap. Även ur klimatsynpunkt 
är läget bra då bakomliggande höjder och skogsridå ger skydd mot nordvindar. Söderläget 
ger vidare möjlighet till utnyttjande av både passiv och aktiv solenergi. Möjlighet finns 
också att till rimliga kostnader ansluta främst alternativ II till det kommunala VA-nätet, 
som har erforderlig kapacitet. En utbyggnad av ett nytt bostadsområde kan naturligtvis inte 
genomföras utan att belastningen på naturmiljön ökar. På Surteby kullar finns dock 
möjlighet att hålla utsläppen i luft och vatten på en mycket låg nivå. 

o Framtida utveckling sedd i det mycket långa perspektivet kan med viss sannolikhet ske på 
åkermark väster om järnvägen. 

Järnvägen 

o Järnvägskorsningarna idag är av låg standard. Förbättringar och ett nytt läge föreslås, 
o Planskildheter har uteslutits av tekniska skäl efter besked från Banverket. En GC-väg prövas 

dock planskilt vid Marknadsvägen i nytt läge. 

Riksvägen 

Redan i områdesplan för Björketorp 1982 reserverades mark för en ny riksväg öster om 
samhället. Lokaliseringen ligger fast i den nya plan en. Ytterligare alternativ utöver redovisat 
reservat är inte aktuella. Politiskt har uttalande lämnats i tidigt skede av planarbetet att 
sträckningen i nuvarande översiktsplan ligger fast. 
Konsekvenser för miljön i ravinerna har ställts mot samhällsnyttan. Utrymmet är begränsat 
och vägen ligger i denna sträckning nära Viskan. Intrånget i ravinsystemet som kommer att 
ske vid utbyggnaden bör kunna accepteras. Förutsättningarna kommer att belysas närmare 
i den miljökonsekvensbeskrivning vägverket utarbetar i samband med arbetsplanen. 
Ny vägsträckning påverkar befintligt va-nät och ger även effekter genom dagvatten från 
vägen. Det är viktigt att awattningen (dagvattnet) från vägen inte leds direkt ut i Viskan. 
Bullerproblemen skall åtgärdas enligt den nya planen. Närheten till bebyggelsen medför att 
störningseffekter från trafiken måste beaktas vid vägprojekteringen och i kommande 



detaljplanering. 
Anslutningsvägarna och dess konsekvenser för vägnätet skall prioriteras så att det blir 
gynnsamt för samhället. Ostragärdesvägen prövas i planskilt läge. 
GC-vägsystem från läget öster om Viskan skall planskilt föras in mot samhället. 
En promenadstig utmed Viskan mellan Ostragärdesvägen och ravinen vid Marknads
platsen bör tillskapas. Denna ger även möjlighet att komma ut i angränsande naturmarker. 

Handel, service och verksamheter 

o Handelsfunktionerna har nu direkt anslutning till riksvägen. När detta förhållande upphör 
måste samhället vara en så stark serviceort att bortfallet av resenärer uppvägs. Samtidigt som 
omläggning av vägen ger bättre möjligheter till utbyggnad av handel och service och även 
bostäder utefter den tidigare riksvägen finns risk att kundunderlaget för handel och service 
minskar. 

o Vid den inventering som gjorts konstaterades att utrymme för expansion av verksamheter 
finns inom befintligt bebyggelseområde. Samhället bör göras attraktivt för etablering av 
verksamheter när den nya riksvägen färdigställts och trafiken leds utanför samhället.Ett nytt 
verksamhetsområde planeras därför i anslutning till södra avfarten. Området är lättillgäng
ligt från den nya riksvägen och har ett bra annonsläge. Den norra bensinstationstomten 
utökas norrut. Ytterligare verksamheter planeras i detta läge. 

Miljöåtgärder 

o Tillväxten förutses ske med hänsyn till bevarande av naturmiljön. Åtgärder för att främja 
dessa intressen måste innebära en ständig vaksamhet där de små insatserna tillsammans leder 
arbetet framåt. 

o Jordbruk i drift tillsammans med tätorten skapar ständigt motsättningar. Planförslaget 
pekar här på skyddszoner av olika slag. Skyddsavstånd upprättas för verksamheter förutom 
aktivt jordbruk och djurhållning. Därvid betonas särskilt bensinstationer, avloppsrenings
verk, kraftledningar samt riksvägen. Produktiv industriverksamhet regleras däremot ge
nom detaljplaneinstrumentet. 

o "Björketorp skall omformas/utvecklas ...." står bl a i 7.6 andra stycket. Det är uppenbart 
att konflikter uppstår när ett samhälle byggs ut. Det är bl a detta som skall hanteras. Det 
kan bli biverkningar vid expansion. Avvägning skall därför ske från fall till fall. I planen 
betonas därför huvudmålen och vikten av totalsyn. Detaljplaner blir det redskap som 
används för att leva upp till översiktsplanens ambitioner. 

o Plats för arbete 
Rapport från socialstyrelsen, statens naturvårdsverk och statens planverk från 1982 skall 
utgöra grund för skyddsavstånd och miljöhänsyn. 
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PLANFÖRSLAG 
I plan förslaget anvisas mark för bostäder och verksamheter för att täcka behovet till 2010. Även 
reservområden för utbyggnad på längre sikt redovisas. 

7.1 UTBYGGNADSOMRÅDEN 

OMRÅDE A och GÖTABANKSTOMTEN 

Område A 

Området ligger kvar som i nuvarande plan. Ingen utbyggnad har skett men det rymmer 3-5 tomter 
och kan utgöra en resurs som tidigare. Fastigheterna är i privat ägo och kan bebyggas med villor, med 
enskilda uppvärmningslösningar. Jordbrukets störning uppmärksammas liksom gårdens utveck
lingsmöjligheter. Området ligger inom skyddsavstånd för jordbruk (200-500 m). 

Planskissen visar också på möjlighet att bygga om Holmåkravägen kring järnvägskorsningen. 
Utrymmet bedöms tillräckligt för att medge en gång- och cykelbana utmed vägen. 

Götabankstomten 

Tillskott av hyreslägenheter föreslås med 20 nya bostäder. Angränsande fastighet, Björketorp 
Östergården 1:9, som numera också ägs av kommunen är inräknad i denna resurs. Hänsyn till 
parkeringsmöjligheter och tomternas storlek begränsar utbyggnaden. Gällande plan medger bostäder 
och handel i området. 
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OMRÅDE B 
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Område B 
Området ligger utmed Ostragärdesvägen intill ett flerbostadshus. Nybyggnad har inletts med 
6 lägenheter i parhus, uppvärmda med hjälp av vattenburet system och frånluftsvärmepump 
kompletterad med elpatron. Området behöver skyddas mot trafikbuller när nya riksvägen 
kommer. Då kan ytterligare 6 bostäder tillkomma. Utbyggnad bör ej ske innan riksvägen är 
byggd. 

OMRÅDE C 
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Område C 
Området ligger i norra delen av Österbyvägen och är planerat för 8 bostäder i 2 friliggande villor 
och 3 parhus. Uppvärmning sker med hjälp av vattenburet system och frånluftsvärmepump 
kompletterad med elpatron. Byggstart har skett med schaktningsarbeten 1992. Området är 
därmed fullbyggt, när dessa hus står klara. Miljön skall studeras ytterligare när riksvägen är 
byggd och anspråk på verksamhet norr om tomterna skall prövas. 
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OMRÅDE D 
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Område D 
Utbyggnadsområdet ligger norr om servicehuset. Kvar finns 6 lägenheter på servicehustomten. 
Enligt socialkontorets önskan kan gruppbostäder för 16 boende byggas på tomten utan 
planändring. Samordnad värmeförsörjning med befintligt servicehus bör utredas närmare. 
Bullerstörning från järnvägen skall utredas. 

OMRÅDE E Område E 
Området innehåller gamla 
Jaquardfabriken som är 
Björketorps största resurs för 
arbete och sysselsättning. Al
ternativa utvecklingsmöjlig
heter måste kunna hållas 
öppna och expansion med
ges i närområdet. Övriga de
lar av område E föreslås få 
markupplåtelse för bostäder 
i kombination med verksam
heter. Tillskottet av bostäder 
bedöms vara 10-12 lägenhe
ter. Omläggning av Mark
nadsvägen krävs för att re
sursen skall kunna utnyttjas 
och bli uppsamlingsgata för 
exploateringsområdet. Kor
ridor för ny järnvägsövergång 
och förlängning av Mark-
nadsvä-gen fram till idrotts
platsen har lagts in. Detalj
plan skall tas fram där slutlig 
avvägning görs mellan verk
samheter och bostäder. Om
läggning av Marknadsvägen 
görs med hänsyn till GC-väg 
planskilt under järnvägen. 
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OMRÅDE F (reservområde) 
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Område F (reservområde) 

Nytt område söder om skolan. Det kan bli aktuellt under planperioden för att öka valfriheten. 
Området har också strategisk betydelse för Björketorp när riksvägen läggs om. Möjlighet finns 
för den befintliga bensinstationen att utvecklas. Ytterligare verksamheter kan knytas till platsen. 
Denna del av samhället kan i framtiden utgöra ett blickfång från vägen. Skyddsplantering och 
vegetationsskärmar eftersträvas vid nybebyggelse. Samordnad värmeförsörjning kan bli aktuellt 
för flerbostadshusen, eventuellt med skolan. Skoltomtens slutliga omfattning prövas i detalj
planen. Utrymme krävs för lek och bollplan. Området kan ej bebyggas innan riksvägen är 
utbyggd. 
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SURTEBY KULLAR 

OMRÅDE alt II OMRÅDE alt I 

Surteby kullar 

Område alt I 
Området är beläget i sluttningen sydöst om Surteby kyrka. Utbyggnad förutsätter koppling till 
det kommunalava-systemet utmed vägen till Fotskäl. Delområdet i öster anknyter till befintliga 
bebyggelseenheter av äldre gles karaktär. Huvudområdet förläggs påskogkläddasluttningar som 
tidigare ej bebyggts. 

Trafikmatning sker, förutom via befintlig väg förbi kyrkan, även med en ny uppsamlingsgata 
i söder. Den avlastar då vägen förbi kyrkan. Området rymmer ett trettiotal villatomter -
reservområdet oräknat. Detaljplan krävs för exploatering. Hänsyn till kultur- och naturmiljön 
skall redovisas i kommande detaljplaneprogram. 

Område alt II 
Det västra delområdet utmed väg 602 blir reservområde och läggs som resurs för framtida 
exploatering.Området ligger pååkermarken ikanten nedanför kullarna. Utbyggnad förutsätter 
anslutning till det kommunala va-systemet utmed vägen till Fotskäl. Angränsande jordbruks 
ekonomibyggnader kan inte få ha fortsatt användning i detta alternativ. Samrådsgruppen i 
Björketorp vill ändå att detta läge prövas. Lutningsförhållandena blir mer gynnsamma och 
anslutning till vägnätet kortare. Detaljplan och ytterligare studier krävs för alternativ II. Det 
rymmer 21 villatomter. Hänsyn har tagits till naturvården och befintligt trädbestånd. Plusvärde 
kan vara en större flexibilitet för olika husformer och storlekar på bostäderna. 
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Område Byberg-Bräknelid 

Området innehåller en relativt omfattande spridd bostadsbebyggelse. Det har högt och vackert 
läge med en småskalig landsbygdskaraktär och har inslag av odlad mark och gårdar. Det bör få 
en ökad servicegrad med hänsyn till kommunikationer när Surteby kullar exploateras förvillor. 
Anslutning till kommunens verksamhetsområde för VA kan ej generellt påräknas. Vissa delar 
kan anslutas genom speciella avtal. 

Möjlighet till utbyggnad totalt 

Antal bostäder som kan produceras från årsskiftet 1992/93 blir därför inom intervaller 100-150 
stycken. Prognosperioden sätts nu till år 2010 och markbehovet för nybyggnad täcks in dels i 
själva samhället dels på Surteby kullar. 

VERKSAMHETER 

Markförverksamheterföreslås till treområden. Ett av dessablirbefintligalokalerijacquardväveriet 

samt angränsande område utmed järnvägen. Det andra verksamhetsområdet utvecklas i södra 

delen vid sammankoppling av riksvägens nuvarande och nya sträckning. Det tredje tillskapas 

av en utökning av den norra bensinstationstomten norrut. 

CENTRUMFUNKTIONER 
CEUTKlJATUNKTIONZIZ 
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CENTRUMFUNKTIONER 

Gällande plan från 1982 reglerar området kring kiosk, bank och livsmedelsaffär. Byggrätt i plan 
finns för ytterligare ca 1 200 m2. Till detta kommer det gamla lokstallet som nu fungerar för 
försäljning av diverse överskottslager. Området bör snyggas upp mot järnvägen men utgör en 
fullt tillräcklig resurs för Björketorp. Tillsammans med stationshuset och omgivande park har 
samhället en möjlighet att utvecklas inom detta område. I samband med detta bör eventuell 
samordning av värmeförsörjningen i detta område beaktas.Utrymme finns även för pendlar
parkering. GC-vägens länk till stationen färdigställs. 

7.2 OMRÅDE MED SÄRSKILDA REKOMMENDATIONER 

Byberg-Bräknelid 

Karakteristik 

Området är starkt kuperat i södra delen. Det är ett högt beläget småbrutet landskap med 
barrskog och inslag av lövträdsdungar. Flera små gårdar har ett ursprungligt läge med 
brukningsenheter omgivna av åkertegar och hagmark. Småbrukartraditionen är påfallande och 
ger stora miljövärden. Inslag av friliggande egna hem har under årens lopp vuxit fram med en 
viss förtätning i de södra sluttningarna som vetter ned mot samhället. Ett kraftledningsstråk 
löper genom området. Den mer ursprungliga bebyggelsen trafikmatas via vägen från kyrkan i 
brant backe in mot området. Södra delen trafikmatas delvis direkt kopplad till samhället och 
industrin. 

Såväl vägar som va-anläggningar är enskilda. Kroppedammen i områdets nordvästra del utgör 
det enda öppna vattendraget av betydelse och kompletterar miljön på ett värdefullt sätt. 

Enstaka nya hus med enskilda uppvärmnings- och va-lösningar kan få tillkomma i delar av 
området. Stora delar av området är redan så bebyggda att de kräver gemensamma lösningar. 
Framtida möjligheter för gemensamhetsanläggningar får inte förhindras eller uteslutas. Ny 
bebyggelse bör läggas in med stor varsamhet och med hänsyn till terräng och landsbygds
karaktär. Detaljplaneläggning förutses inte bli aktuell förutom i västra delen. 

Rekommendationer 

För att bättre detaljgranska området föreslås att det delas in i tre sektorer (I-III). Rekommen
dationerna inriktas på följande: 
- Ny- och ombyggnader 
- Va-anläggningar av enskild eller gemensam typ i mindre enheter. 
- Vägsamfälligheter och enskilda vägar. 
- Krav vid nybyggnader. 
- Öppethållande av åkrar och ängsmarker samt i stort bevara landskapsbilden. 
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Sektor I - Området vid Kroppedammen 

Nya bostadshus medges ej. Befintliga bostäder får tillbyggas och ändras på sedvanliga villkor för 
de behov som uppkommer. Va-anläggningar och vägnät fungerar som idag med enskilda 
anläggningar. Bevarande av dammen med omgivning bedöms vara av stort värde och förutsätts 
klaras av berörda fastighetsägare. Detaljplan fordras inte. 

Sektor II -1 huvudsak området vid Byberg 

Detta område är ett normalt jordbruksområde i drift. Större delen utgör åkermark. Nybyggnad 
av bostadshus medges endast för "generationsskiften" som gör att jordbruken kan fortleva. Krav 
på inplacering med stor varsamhet och hänsyn till landskap och tradition. Va-anläggningar och 
vägar har oförändrad status. 

Sektor III - Området vid Bräknelid 

Skiljer ut sig i förhållande till de övriga. Dels är södra delarna branta dels är den enskilda 

villabebyggelsen här mer markant. 

I väster möter detaljplaneområden. Detaljplan är inte generellt krav här. Nybyggnad kan 
förekomma efter särskild prövning. Va-anläggning prövas i första hand som enskild anläggning. 
Gemensamma enskilda VA-nät kan dock via speciella avtal tänkas bli anslutna till kommunens 
ledningar Fotskäl-Björketorp. Byggnation som kräver dessa kollektiva VA-lösningar bör föregås 
av detaljplaneläggning. Vägar anläggs som samfällda eller enskilda enheter. Varsamhet med 
hänsyn till naturen och det exponerade läget bör iakttas. Området kräver flexibel teknik vid 
förtätning. Praktiska lösningar bör eftersträvas för va-anläggningar. Särskild omsorg ägnas 
vattenkvaliteten. 

RTEBY-KAT 
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7.3 TRAFIK 

Trafikmiljön förbättras när ny riksväg 41 byggs i samhällets östra del. Anslutningsvägarna måste 
byggas om och ges ökad standard. Den nuvarande riksvägen blir av lokal karaktär. 

Marknadsvägen föreslås i ny sträckning mot riksvägen och med ny överfart över järnvägen. 
Därmed får område E en bättre koppling till samhället. I inledningsskedet av byggande inom 
området krävs ej flyttning av Marknadsvägen. Denna knyts till ny järnvägsövergång med 
bommar i senare skede när riksvägen är utbyggd i nytt läge. I det långa perspektivet kan 
Marknadsvägen i sitt nya läge få en mer central roll som trafikmatning till samhället. Den 
illustrerade GC-vägen mot Surteby kullar ges om möjligt planskildhet med järnvägen. 
Tillkomsten av denna GC-väg prövas noga med hänsyn till jordbrukets intressen. Utbyggnad 
sker i sent skede av planperioden och knyts till övriga avvägningar för trafiksystemet. 

Holmåkravägen föreslås få ökad standard. Detta sker för att öka trafiksäkerheten. Dubbel
bommar vid järnvägsövergången bör anordnas. GC-väg kan då också ges plats i den ökade 
vägbredden. Vidare förbättras korsningen mot nuvarande riksvägen vid gamla affären. 

Nuvarande Östragärdesvägens förlängning från bron över Viskan får ingen anslutning direkt 
till riksvägen. Planskild korsning anordnas när nya riksvägen byggs. Ostragärdesvägen skall in 
mot samhället innehålla även GC-väg. 

7.4 NATUR- OCH KULTURVÅRD 

För att naturvärdet och landskapsbilden i riksintresset Viskans- och Surtans dalgångar ska bestå, 
måste vattenkvaliteten förbättras och markhävden upprätthållas, som idag. 

Strandskydd gäller för både Surtan och Viskan. Genom varsam röjning skulle man kunna 
anlägga naturstigar längs Surtan och Viskan och på så sätt öka tillgängligheten för allmänheten. 
Intill samhället finns idag inga strövområden. Informationsskyltar om naturvärdet, historik, 
förekommande växt- och djurarter etc bör i så fall sättas upp i anslutning till stigarna. 

Inom planområdet är skyddszonerna mellan åker och vattendrag tillräckligt breda (mer än 10 
m) för att hindra större kväve- och fosforläckage till vattnet. På vissa ställen är dock 
skyddszonerna mycket branta (och smala) och skred förekommer ofta här, vilket ökar tillförseln 
av främst partikelbundna näringsämnen till vattnet. En utvidgning av dessa skyddszoner vore 
önskvärd. Möjligheten att minska näringsämnestillförseln till åarnat ex genom anläggningar av 
s khästskovåtmarkervid dräneringsrörens mynningar, bör utredas i samband med detaljplane
läggning vid nybebyggelse. Genom att lägga plöjningsfårorna längs med topografin på åkrarna 
som gränsar till åfåran minskas också tillförseln näringsämnen till vattnet. Behövliga åtgärder 
redovisas i naturvårdsplanen. 

Vegetationen längs åarna har stor betydelse för djurlivet och gynnar bl a insekts- och 
fågelfaunan. Trädridån som skuggar vattnet gör att vattentemperaturen blir lägre, vilket ökar 
syrehalten och minskar igenväxningen av åfåran. Dessa faktorer gynnar också fisken och 
bottenfaunan. 

Ingen dränering, dikning, tippning, kalawerkning etc får ske i ravinsystemen. 
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Vid nybebyggelse får ej naturvärdena påverkas negativt och Surtan eller Viskan får inte belastas 

med ytterligare föroreningar. 

Den nya sträckningen av riksväg 41 genom samhället kommer främst att beröra Viskans 
ravinsystem. Bland annat kommer vägen enligt förslaget att dras över bäckravinen vid Huledal. 
Stor hänsyn måste tas så att naturvärdena inte förloras. 

I den märgelgrav och korvsjö som finns inom planområdet får ej tippning eller dränering ske. 
Dessa typer av småvatten tillhör landskapsbilden och utgör viktiga tillflyktslokaler för många 
växt- och djurarter, exempelvis möjliga fortplantningslokaler för groddjur. En rensning av sly 
samt en del vattenväxter i märgelgraven, för att hindra igenväxning och skapa en större 
vattenspegel, skulle öka dess naturvärde. 

Möss och lavlokalen (Surteby kyrka) bör skyddas mot avverkning. Björkskogen (Hallagärde) 
och ekskogen (N Svenningsgården) bör utnyttjas på så sätt att deras naturvärden bevaras. 

De naturliga, ogödslade fodermarker som hyser rester av slåtter- och betesgynnade arter vid 
t ex Haraldsgården bör även i fortsättningen betas och ej gödslas. 

7.5 HÄLSA OCH SÄKERHET 

Trafik/avgaser/buller 

Det öppna landskapet och den glesa låga bebyggelsen borde medföra att de lokala effekterna av 
avfarter från trafiken är mycket begränsade. Det är mycket osannolikt att några riktvärden för 
luftkvalitet skulle överskidas. Buller från vägar och järnväg kan dock antas medföra ljudnivåer 
som överskrider riktvärdena för god miljökvalitet. Vid nuvarande trafikintensitet medför 
trafiken ljudnivåer överstigande riktvärdet inom följande avstånd från vägen. 

Km/tim 
90 
70 
50 

sss. 
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ca 90 

70 
50 

K 
m 
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Buller från järnvägen kan kräva byggnadstekniska åtgärder vid bostadsbyggnation på upp till 
100 m avstånd från järnvägen. I det fortsatta planarbetet måste därför ljudnivåer beräknas i 
samband med ställningstagande till alternativa utbyggnadsområden. För buller från järnvägen 
gäller samma riktvärden som för biltrafik. På nästa sida redovisas också de tabellvärden som 
banverket tagit fram. 
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Banverket har följande gränsvärden: 

Pianeringsfall 

Ny bana vid befintlig 
bebyggelse samt 
Ny bebyggelse vid 
befintlig bana 

Utomhus i bostads
område 
Ekvivalent nivå 

60 

Inomhus i bostad 

Ekvivalent nivå 

Sovrum nattetid 
(kl 22-06) 
Maximal nivå 

50 

Generellt kan sägas att ovanstående värden för tågbuller ligger högre än de för vägtrafik i 
motsvarande planeringsfall. Banverket motiverar detta med att utländska undersökningar har 
påvisat att människor uppfattar tågbuller mindre störande än vägbuller. 

Miljöstörningar 

I planområdet finns inte några avsevärt störande verksamheter. Stenkrossen i grustäkten vid 
Pinegården befinner sig på så stort avstånd (> 600 meter) att den inte ska vara så störande att 
den inskränker utbyggnaden i samhället. 

De enda miljöstörande verksamheter som finns sedan fabriken lagts ned är jordbruken och 
bensinstationerna. Ny etablering av verksamheter får inte vara miljöstörande. Skyddszoner 
enligt rekommendationer upprättas vid nybebyggelse. 

Avloppsreningsverket Inom ett avstånd på 200 meter bör nya bostäder inte lokaliseras p g a 
risken för luktolägenheter. 

Bensinstationer Inom kort kommer de båda bensinstationerna i samhällets utkanter att ha 
infört bensingasåterföring. Därmed begränsas utsläppen av kolväten drastiskt. Fortfarande kan 
dock verksamheterna medföra visst trafikbuller. Generellt bör avståndet från bensinstation till 
bostadsbebyggelse inte understiga 50-100 meter. Med tanke på att det i båda fallen är fråga om 
mindre verksamheter bör det kortare avståndet kunna tillämpas. 

Djurhållning Inom ett avstånd på 200 meter från gården Holmåkra (ca 90 djurenheter) i 
samhällets närhet bör nya bostäder inte planeras. 

F d Marks Jaquardväveri Den tidigare verksamheten har inte medfört kända störningar. 
Lokalerna ligger så nära befintliga bostäder att verksamheter som orsakar störande buller eller 
luftutsläpp bör hindras. Detaljplan bör upprättas. 

Kraftledningar Under senaste tiden har undersökningar visat förhöjd risk för leukemi för de 
som bor nära större kraftledningar. Några riktvärden som avser denna risk finns dock ännu inte. 
I nordöstra delen av planområdet finns två 400 kV-ledningar. Dessa utgör riksintresse. Inom 
området finns flera mindre kraftledningar - 40 kV och mindre. För att undvika att bostäder nu 
planeras så nära ledningarna att det kan komma att strida mot eventuella framtida riktlinjer, 
borde väl tilltagna skyddsavstånd tillämpas. Påverkan från magnetfält bör inte överstiga 0,2 
mikrotesla. 

Förslag: 200 meter vid 400 kV-ledning, 100 meter vid 40 kV-ledning, 50 meter vid mindre 
ledning. 
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Radon. I radonöversikten har området bedömts vara lågrisk- och normalriskområde. Vid 

detaljplanläggning behöver undersökningar göras. 

7.6 MILJÖÅTGÄRDER 

De övergripande hänsynen ur miljösynpunkt är i Björketorp knutna till Viskan och Surtan. Att 
minimera risker för utsläpp och föroreningar blir det främsta miljömålet. Samtidigt är dessa 
förutsättningar bundna av den mångfald åtgärder som tillsammans kan bidra t ex kretslopp
stänkande, energi, klimatskydd osv. Detta blir en ambitionsnivå för orten. 

Björketorp ska långsiktigt utvecklas/omformas så att vattenförbrukning minskas, liksom även 
utsläppen till vattendrag. Lokalt omhändertagande av avfall, minskad energiförbrukning, 
minskade trafikmängder inne i samhället etc är alla delar i den totalsyn som miljöåtgärderna 
syftar till. 

7.7 SAMMANFATTNING OCH GENOMFÖRANDE 

Bostäder 

Befintliga detaljplanelagda områden är i stort sett utbyggda. Markresurser för nyexploatering 
söks i första hand utanför den egentliga tätorten vid Surteby kullar. 

I område A finns ett par obebyggda tomter. Dessa får bebyggas på privat initiativ. Ev planarbete 
bekostas av exploatören. Den s k Götabankstomten och intilliggande tomt möjliggör byggande 
av bostäder i flerfamiljshus. Gällande detaljplan medger även handel. 

Område B är möjligt för ytterligare bostäder först sedan riksvägens läge är fastlagt. Detaljplan 

fordras. 

Område C är fullbyggt. Detaljplan omfattande även bensinstation och vägområde krävs på sikt. 

Område D reserveras för gruppbostäder. Samordnad värmeförsörjning med befintligt service

hus skall utredas. 

E området innebär omläggning av Marknadsvägen. Detaljplan fordras och nya bostäder 
begränsas i antal av den miljöpåverkan som uppkommer från olika störningsmoment (industri 
och järnväg). 

Område F utgör en resurs när vägen är utbyggd. Riksvägens läge är i detta avsnitt klämt mellan 
samhället och Viskan. Det är angeläget att stora ansträngningar görs så att vägen dras så långt 
österut som möjligt. Detaljplan fordras. 

För Surteby kullar blir det möjligt att tillskapa attraktiva villatomter. Initialkostnaderna blir 
dock mycket höga och efterfrågan måste vara betydande för att starta områdets utbyggnad. 
Detaljplan fordras och bör innehålla etapplösning där befintligt vägnät kan nyttjas. 
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Service 

Utbyggnad av allmän och kommersiell service sker allteftersom behov uppstår. Samordning blir 
beroende av vägplanen och tidpunkten för riksvägens omläggning. Stora resurser finns vid 
nuvarande livsmedelsaffär i gällande plan. För äldreservice finns ytterligare utrymme vid 
nuvarande anläggning. Skoltomten har detaljplan men för utökning krävs planstudier mot nya 
vägen. Samordning av värmeförsörjning skall eftersträvas där så är möjligt. 

Verksamheter 

Jacquardväveriets framtida användning och ägarförhållanden påverkar hela område E. Detalj
plan erfordras som innefattar Marknadsvägens omläggning. Planprogrammet skall omfatta en 
avvägning mellan fabrikens och de närboendes anspråk. Industrimark i övrigt kan ej preciseras 
förrän riksvägen är klar. Tomt för bensinstationen Bil och Traktor kan ökas norrut men ej 
österut i avvaktan på vägplanen. Detta gäller även det södra verksamhetsområdet. 

Trafik 

Utredningsplan för riksvägen görs under hösten 1995- Riksvägen utgör riksintresse i planen. 
Utbyggnad av Marknadsvägen i nytt läge är kopplad till riksvägen enbart i avsnittet mellan gamla 
och nya vägen. Den resterande delen av Marknadsvägen blir en kommunal angelägenhet. När 
den nya 4l:an är klar utgår avsnittet Huledals gård och fram till Marknadsplatsen. 

Ostragärdesvägen får ej direkt påfart till nya riksvägen. Efter synpunkter vid samråd krävs nu 
i första hand planskild korsning för såväl biltrafik som gång- och cykelväg. Boende öster om 
Viskan knyts närmare sin serviceort och lokalt trafikarbete på riksvägen minskar. 

Holmåkravägens korsning med järnvägen är dålig och har endast enkelbommar. Vid ombygg
nad till dubbelbomsystem bör vägens standard prövas även med GC-väg fram till Gallåsvägen. 
Detaljplan krävs för detta avsnitt. GC-vägen från Surteby kullar byggs i sent skede när 
exploateringen är verkställd. Planskildhet med järnvägen skall utredas. Nuvarande GC-vägen 
vid servicehusen skall färdigställas fram till stationen. Pendlarparkering skall iordningställas vid 
stationen. 

Skyddsåtgärder för trafikbuller runt riksvägen prövas i samband med vägens utbyggnad. 
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7.8 REKOMMENDATIONER FÖR BEBYGGELSEUTVECK
LING SAMT MARK- OCH VATTENOMRÅDEN 

BAKGRUND 

Fördjupad översiktsplan för Björketorp är en uppföljning av den kommun täckande översikts
planen ÖP-90. Tidigare antogs en översiktsplan för Björketorp 1982. Denna är i huvudsak 
aktuell men kompletteras nu avseende riksintressena och vattenkvaliteten i Viskan/Surtan. 
Markresurser för exploatering finns ej i någon större utsträckning. Situationen kompliceras av 
att en omläggning av riksvägen förestår i slutet av 90-talet. 

REKOMMENDATIONER 

Riksintressen naturvård 

Området ingår i riksintresse för naturvård (NP 52). Länsstyrelsen skall höras vid detaljplane
läggning rörande dessa frågor. Förändring av landskapets karaktär skall undvikas med hänsyn 
till riksintresset. Kommunen har skyldighet att ge råd om lämpliga stödåtgärder för att kunna 
bibehålla naturvärdena. 

I naturvårdsplanen finns upptagna två lövskogsområden NP 24 och NP 25. Område 24 är en 
del i skogsnäringen och utgöres av björkskog. Särskilda åtgärder enligt naturvårdslagen bedöms 
ej nödvändiga. Område 25 utgörs av planterad ekskog söder om kullarna vid Surteby. 
Kommunen har föranstaltat om gallring och uppsnyggning av hela ekbeståndet under våren 
1994. Bebyggelse får inte inverka negativt på naturvärdet. Skogen blir ett värdefullt komple
ment till bebyggelsen. 

Trafik 

Omläggning av riksväg 41 genom samhället utgör riksintresse och skall utredas närmare. I 
avvaktan på slutligt besked om läget bör illustrationen på plankartan betraktas som en 
centrumlinje i en korridor med 100 m bredd. I delarna norr och söder om tätorten bör den 
tänkta korridoren uppgå till 200 m bredd. Inga nybyggnadsåtgärder får släppas fram inom 
korridoren som kan försvåra eller fördyra vägutbyggnaden. För att trafiken på vägarna skall hålla 
rimlig säkerhet råder utanför fastställd detaljplan vissa förbud enligt väglagen § 39, 43 och 47. 
Dessa gäller väganslutning, anordningar inom vägområde samt restriktioner mot bebyggelse i 
direkt närhet till vägområdet. 

Järnvägen Varberg-Borås utgör riksintresse. Med förändrad transportpolitik kan den bli en stor 
tillgång i framtiden. Turtätheten bör på sikt förbättras. 

Skyddszon 

Statens Planverks rapport 60 del 5 "Plats för arbete skall gälla som riktlinjer och uppmärksam
mas vid kommande detaljplanering. Syftet är att hindra tillkommande bostadsbebyggelse där 
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störningar kan uppstå vid utökad eller förändrad verksamhet. Nedan redovisas föreslagna 
skyddsavstånd för de viktigaste verksamheterna. 

För bensinstation skall gälla 50-100 m. För jordbruk 200-500 m. 

Buller 

Störningar från trafikbuller förekommer i en zon som varierar med trafikmängder och topografi. 
Inom angivna skyddszoner bör bostadshus ej förläggas utan särskild bullerutredning för 
lämplighetsprövning. Utredningsplanen för den nya sträckningen av rv4l kommer att redovisa 
sakförhållanden i detta avseende. Åtgärder bör här vidtas för att minimera intrånget på 
samhället. Riktvärdena bör vara 55 dBA ekv nivå utomhus och 30 dBA ekv nivå inomhus samt 
maxnivå inomhus 45 dBA. 

För buller från järnvägstrafik gäller samma riktvärden som för biltrafik. En bullersaneringsplan 
bör utföras under planperioden. 

Geoteknik 

Geotekniska undersökningar visar låg stabilitet i zoner upp till 200 meter från Viskan och 
Surtan. För Surtan har noggrannare mätningar givit kommunen anledning att söka statsbidrag 
för förstärkningsåtgärder Det är angeläget att även Viskans närområde utreds på liknande sätt. 
Detta bör uppmärksammas i anslutning till tekniska utredningar för prövning av läget för ny 
riksvägssträckning. 

Radon 

Jordarten i Viskans dalgång består av huvudsakligen sedimentära avlagringar och är klassad som 
lågradonmark. Hus inom området kan byggas traditionellt. De högre partierna i norr utgörs av 
moränmark och berggrund. Dessa klassas som normalradonmark. Därmed avses normal 
radonhalt i jordluften. Hus bör uppföras radonskyddade om lägre radonhalt inte kan redovisas 
vid mätningar. 

Teknisk försörjning 

För bebyggelse nära kraftledningar gäller avstånd med hänsyn till ledningens kilovolttal. 
Magnetiska fält skall därvid särskilt uppmärksammas i närheten till 400-kilovoltledningarna 
och till transformatorer. 

Påverkan från magnetiska fält bör inte överstiga 0,2 mikrotesla. 

I kommunen finns teleanläggningar av riksintresse som dessutom ingår i totalförsvaret. Dessa 
bör så långt som möjligt bibehållas i oförändrade lägen och särskilt beaktas i kommande 
detaljplanering. 
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Grundvattentäkten är skyddad i förordning utfärdad den 18 december 1981. Samtidigt har 
gränser fastlagts för skyddsområde enligt plankartan. Förordningen gäller för skydd av 
grundvattnet mot utsläpp från avloppsrör och avloppsledningar samt täktverksamheten i 
angränsande grustäkt. 

Gatukontoret utreder under den närmaste tidsperioden ledningsnätets standard och kvalitet. 
Inläckage av grundvatten är stort nu och skall förhindras enligt planerna. Grundvattennivån är 
mycket hög i Björketorp och särskilda tekniska åtgärder kan bli aktuella. Tillkommande 
bebyggelse i centrala delar skall anslutas till det kommunalava-nätet. Enskilda anläggningar får 
vara kvar som tidigare. På liknande sätt skall enskilda anläggningar för delar av Surteby-Kullar 
prövas från fall till fall vid nybebyggelse. 

Kommunens åtgärder för att mins
ka avfallsmängden genom åter
vinning beräknas inom något år 
ge tydligare utslag. En hög grad av 
källsortering skall eftersträvas och 
uppmärksammas i kommande 
projekteringsarbete. 

Bebyggelseplanering 

Prövning av markens lämplighet för bebyggelse skall ske genom detaljplan för ny sammanhållen 
bebyggelse samt för ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgiv
ningen. Enstaka byggnad prövas även genom förhandsbesked eller ansökan om bygglov där 
detta ej strider mot översiktsplanens huvudsakliga intentioner. Detaljplanering för Surteby 
kullar prövas av byggnadsnämnden enligt särskilda rekommendationer i kap 7.2. Vid inplace
ring i landskapet skall detaljplanen uppmärksamma hushållning med energi och ta hänsyn till 
klimat och solvärden. 

Vid utbyggnad bör de enskilda byggnaderna utformas på ett energisnålt sätt. Nuvarande 
uppvärmning med hög andel direktverkande el kan ge anledning till konvertering framöver. 
Befindig och ny bebyggelsekoncentration föranleder särskild uppmärksamhet för alternativa 
uppvärmningsformer. Uppvärmning från gemensamma värmecentraler bör övervägas. Från 
energisynpunkt är det även angeläget att befintlig vindskyddande vegetation sparas och att nya 
grönområden med vindskyddande vegetation tillskapas i utbyggnadsområden. 

Samhällets byggnadskultur speglar det historiska skeendet och visar hur orten vuxit fram. Det 
är mycket betydelsefullt att enskilda byggnader och miljöer betraktas med denna utgångspunkt. 
Vid detaljplanering bör bevarandevärdena uppmärksammas. De byggnader som är särskilt 
värdefulla finns i kommunens byggnadsinventering från 1988. 

Jord- och skogsbruk 

Jordbruksmarkerna hör till kommunens bästa med goda betingelser för en rationell jordbruks
drift:. Den öppna åkermarken i Viskans dalgång är det dominerande inslaget i en bygd där 
samhället fått sina naturliga gränser med hänsyn till åkermarkens betydelse. Nybyggnad för 
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annat ändamål än jordbrukets behov tillåts endast i undantagsfall och bör ansluta till befintliga 
bebyggelsegrupper. Mindre verksamheter som ej är störande för omgivningen t ex småindustri 
och hantverk tillåts i lediga ekonomibyggnader. Byggnader skall alltid lokaliseras med hänsyn 
till landskapsbilden och anknyta till den lokal a traditionen med avseendepågestaltning, material 
och färgval. Avstånd mellan djurstallar och bostadshus (utom för brukarens eget behov) bör inte 
understiga 200 m för nötboskap respektive 500 meter för svinstallar. 

Åtgärder som skadar naturvårdsintresset inom naturvårdsområde bör ej medges. 

Skogsbruket är av förhållandevis ringa omfattning inom planområdet. Det är av stort allmänt 
intresse att bibehålla det omväxlande kulturlandskapet. Kommunens möjligheter att påverka är 
begränsade. Rådgivning ev stödåtgärder samt i mycket angelägna fall förordnanden enligt 
naturvårdslagen är de medel som står till buds. 

Den växtlighet och trädbestånd som förekommer i ravinområdena skall särskilt beaktas. 
Kalawerkning får inte ske i ravinsystemen. I angelägna fall bör naturvårdslagen användas som 
instrument att förhindra detta. 
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UTSTÄLLNING 
BJÖRKETORP 
FÖRDJUPAD DEL AV ÖVERSIKTSPLAN 90. MARKS KOMMUN 

INLEDNING 
Detta yttrande avser ett utställt förslag till fördjupad 
översiktsplan för Björketorps samhälle och marken kring 
Surteby kullar och kyrka. Förslaget är upprättat i augusti 
1994. 

Lånsstyrelsen avgav samrådsyttrande den 3 februari 1994 
över ett förslag, som i sin omfattning och uppläggning 
motsvarar det nu utställda förslaget. Samrådsförslaget har 
i viss utsträckning bearbetats och kompletterats med an
ledning av de synpunkter länsstyrelsen därvid framförde. 
Några överläggningar eller underhandskontakter mellan kom
munen och lånsstyrelsen med anledning av bl.a de de råd 
som framfördes om tillämpningen av 2 kap PBL har därefter 
ej skett. 

I sitt granskningsyttrande skall lånsstyrelsen begränsa 
sina synpunkter till om förslaget tillgodoser riksintres
sen, om frågor rörande användningen av av mark- och vat
tenområden som angår två eller flera kommuner samordnats 
på ett lämpligt sått samt om planen år lämplig med hånsyn 
till de boendes och övrigas hälsa eller till behovet av 
skydd mot olyckshändelser. 

Utöver detta kan länsstyrelsen åven framföra allmänna om
dömen om förslaget och lämna kommentarer med anledningen 
av ändringar av förslaget. 

ALLMÄNT OMDÖME OM FÖRSLAGET 
Förslaget tillgodoser flertalet av de frågor som läns
styrelsen sårskilt har att bevaka i samband med utstäl
landet - riksintressen, mellankommunala frågor samt hål-
so- och säkerhetsaspekterna. Lånsstyrelsen delar emel
lertid inte fullt ut de ställningstaganden som framförts 
i samrådsredogörelsen och som har anknytning till nämnda 
sektorer. En översyn av förslaget innan det förs fram 
till antagande rekommenderas därför. 

Postadress 

Länsstyrelsen i Älvsborgs län 
Miljö och planenheten 
462 82 Vänersborg 

Besöksadress 

Drottninggatan 2 
Telefon 

0521-27 00 00 
Fax 

0521-27 02 17 
Postgiro 

3 51 85-8 



GRANSKNINGSSYNPUNKTER 

Riksintressen och mellankommunala frågor 

Förslaget berörs av riksintresse för naturvård (NP52). 
Detta riksintresse får anses tillgodosett, utom då det 
gäller utbyggnadsområde Surteby kullar, alt.II, eftersom 
bebyggelse inom detta sekundärt kan komma att påverka 
riksintresset genom en förändring av helheten i land
skapsbilden. Länsstyrelsen föreslår att området utgår. 
Riksintresset bör anges på plankartan. 

Utöver riksintresset för naturvård (NP52) berörs åven 
andra riksintressen såsom en 400 kV-ledning, järnväg och 
teleanläggningar. Nuvarande riksvåg 41 och områden av
sedda för en framtida sträckning kan därutöver i en kon
fliktsituation komma att hävdas som ett riksintresse. 
Det bör därvid sårskilt uppmärksammas vad vägverket an-
gett i yttrande den 18 oktober 1994 om nybyggnadsåtgär
der i anslutning till vågkorridoren för en eventuell 
framtida ny sträckning av riksväg 41. 

Vad gäller järnväg och teleanläggningar har riksintres
set för dessa angetts i textdelen. Även övriga nämnda 
riksintressen bör anges. 

Några mellankommunala intressen berörs inte av för
slaget, annat ån att riksvägen och järnvägen har be
tydelse i ett regionalt sammanhang. 

Hälsa och säkerhet 

Avsnittet 7.5, som behandlar hälsa- och säkerhet har 
utvecklats och många av frågorna som behandlas där har 
förts in under avsnittet 7.8. Frågor om geoteknik saknas 
under avsnittet 7.5 men har bl.a tagits upp till behand
ling under avsnitt 4.3. I rekommendationerna bör frågor 
om geoteknik kunna konkretiseras tydligare ex.vis genom 
att ange att inom angivna zoner kring Surtan och Viskan 
gäller att stabilitetsförhållandena skall prövas vid 
planläggning eller i samband med andra förändringar i 
markanvändningen. Hålso- och säkerhetsfrågorna får i 
övrigt anses vål behandlade i förslaget. 

Vad avser markanvändningen i förslaget vidhåller låns-
styrelsen uppfattningen om att lämpligheten av en fort
satt utbyggnad av bostäder inom område A måste ifråga
sättas av miljö- och trafiksäkerhetsskål. Det ligger för 
nära ett jordbruk med djurhållning, ligger nära järnväg 
och skulle medföra nya utfarter till våg 602. 

I likhet med vägverket vill länsstyrelsen påtala vikten 
av att bygga ut GC-förbindelse till Surteby kullar i 
samband med att området tas i anspråk för bebyggelse. 
Av trafiksäkerhetsskål är det enligt länsstyrelsens me
ning inte godtagbart att föreslagen GC-väg byggs ut 
först når exploateringen år verkställd. Frågan bör be
handlas i samband med detaljplaneringen för området och 
därvid vågas in i exploateringskostnaderna. 



Övrigt 

Den fördjupade översiktsplanen utgör ju tillsammans med 
översiktsplanen ett dokument. Uppläggningen borde därför 
följa den kommunomfattande översiktsplanens struktur med 
bl.a entydigt angivna rekommendationsområden. Nu måste i 
många fall flera avsnitt i textdelen låsas igenom och 
tillhörande underlagskartor kontrolleras. I stort täcker 
emellertid textdelen upp vad som kan krävas i samman
hanget . 

Vissa oklarheter av redaktionell karaktär föreligger i 
textdelen och i viss mån på plankartan. En översyn re
kommenderas därför innan förslaget förs till antagande. 
Den till textdelen fogade plankartan i A4-format är nå
got svårläst eftersom färgnyanserna för vissa områden år 
svåra att skilja åt. 

Länsstyrelsen har berett följande regionala sektorsorgan 
och statliga myndigheter tillfälle att avge synpunkter: 
skogsvårdsstyrelsen, lånsmuseet i Borås, vägverket, SGI, 
Vattenfall AB, Svenska Kraftnät, SJ/fastighetsdivision, 
region väst, Banverket/region väst, Telia AB/Borås, 
Telia Mobiltel AB och I15/Fo34. 

Yttranden bifogas från vägverket och Svenska Kraftnät. 

I avgivandet av detta granskningsyttrande har förutom 
undertecknade även deltagit kommunikationsdirektör Yngve 
Johansson samt företrädare för lantbruks- och veterinär-
enheten och enheten för civil beredskap. 
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BJÖRKETORP, FÖRDJUPAD DEL AV ÖVERSIKTSPLAN 90 FÖR MARK 

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 

Planförslaget har varit utställt under tiden 1994-09-01— 
1994-10-31. 

Vid utställningstidens utgång hade skrivelser inkommit från följande: 

Länsstyrelsen i Älvsborgs län 
Vägverket 
Svenska Kraftnät 
Vattenfall 
Varbergs kommun 
Älvsborgs Länsmuseum 
Byggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 
Fritidsnämnden 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden.. 
Hyresgästföreningen i södra Älvsborg 
Västra Marks Pensionärsförening 
Björn Wiberg, Huledal 
Kurt Larsson. Holmåkra 

SAMMANFATTNING 

Utgångspunkt för redogörelse och kommentarer är utställningshandlingar 
med tillhörande plankarta upprättade av Kommunkansliets Planeringsavdel
ning i augusti 1994. 

Under tidigare samrådsskede har flera värdefulla synpunkter inkommit. 
Dessa har i största möjliga utsträckning inarbetats i förslaget. Ett 
särskilt kapitel med rubrik Rekommendationer för bebyggelseutveckling 
samt mark- och vattenområden har tillförts planförslaget. 

Som grundprincip för utveckling av Björketorps samhälle betonas den stora 
miljömässiga påverkan som trafik, järnväg, kraftledningar och övrig 
teknisk försörjning utgör. Dessa konflikter balanseras med hänsyn till 
riksintressen för naturvård och vattenvård. 

Ytterligare begränsningar för samhällets tillväxt utgör de geotekniska 
frågorna i läget mellan Surtan och Viskan. 

Samhället präglas av omgivande jordbruk. Stor hänsyn till jordbrukets 
krav på att mini mera intrång på denna sin verksamhet utgör ett grundtema. 

Riksvägens ombyggnad och anslutningsvägar skall ses som en principlösning 
där detaljfrågorna löses i senare utredningsskede. 

Med dessa utgångspunkter har planförslaget utformats och fått som konse
kvens dels en relativt stor resurs för tillväxt med valmöjligheter dels 
ytterligare utglesning genom förslag att bebygga Surteby kullar. Nedan 
redogörs i korthet för de inkomna utställningsyttrandena. 
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YTTRANDE I SAMMANDRAG KOMMENTAR 

LANSSTYRELSEN 

Länsstyrelsen delar inte fullt ut de 
ställningstaganden som har anknytning till 
ansvarsområdena riksintressen och hälsa 
och säkerhet. En översyn av nämnda frågor 
innan förslaget antages rekommenderas där
för. 

Riksintressen 

Surteby kullar med utbyggnader i alterna
tiv II kan komma att påverka landskapsbil
den genom förändring av helheten. Föreslås 
att området utgår. Riksintresset bör anges 
på plankartan. (NP 52) 

Den kommunala naturvårdsplanen från 
januari 1991 är ett ställningsta
gande till vilka "delområden" i de 
stora dalgångarna som har störst 
naturvärden. Alternativ II för Sur
teby kullar påverkar landskapsbil
den nedanför kyrkan. Riksintresset 
är enligt "Regionalt planeringsun
derlag" sekundärt i detta avseende. 
Enligt kommunens bedömning utgör 
det ej tillräckligt skäl för att 
avstå från den tänkta utbyggnaden. 
Den klassiska kyrkbyidén har mång
årig tradition och det förutsätts 
att bebyggelsen utformas med ytter
sta omsorg. Områdena i naturvårds-
planen ligger kvar orörda. 

Ingen åtgärd. 

Vägkorridoren för rv 41 hävdas som riksin
tresse. Nybyggnadsåtgärder som kan vara 
till men för blivande lösning av vägpro
jektet bör ej tillkomma. 

Kraftledningar för 400 kV bör tillsammans 
med riksvägskorridoren betonas som riksin
tresse. 

Riksvägens nya sträckning skall 
benämnas riksintresse i texten. 
Samma förhållande gäller de stora 
kraftledningarna. Detta införs. 

Hälsa och säkerhet 

Stabilitetsfrågorna skall prövas vid plan
läggning eller i samband med andra föränd
ringar i markanvändningen. Detta gäller 
angivna zoner kring Surtan och Viskan. 
Kompletteras i texten. 

Stabilitetsproblem prövas vid plan
läggning eller ändrad markanvänd
ning. Detta tillförs texten i re
kommendationerna. 
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Vad avser markanvändningen vidhåller läns
styrelsen att utbyggnad av bostäder i om
råde A kan ifrågasättas ur miljö- och tra-
fiksäkerhetssynpunkt. Det ligger nära 
jordbrukets brukningsenhet. 

I likhet med vägverket anser länsstyrelsen 
att GC-förbindelse med Surteby Kullar bör 
byggas redan när området tas i anspråk. 
Frågan bör vägas in i exploateringskost
naderna. 

Mellankommunala intressen utöver järnväg 
och riksväg berörs ej av planförslaget. 

Område A innehåller enstaka obe
byggda tomter. Markanvändningen har 
i detta såväl som tidigare planför
slag lämnats oförändrad. Frågan om 
förändring får ur plansynpunkt an
ses ytterst marginell. Marken är 
privatägd och planen lämnar visst 
utrymme för de boende. Ingen åt
gärd. 

GC-väg till Surteby kullar bör ur 
praktisk synpunkt byggas samtidigt 
med Marknadsvägens omläggning i ny 
sträckning. Detaljutformningen 
kring järnvägen blir då avgörande 
liksom ev planskildhet. Det är vik
tigt att man ytmässigt reserverar 
Dlats. Samhällskostnaderna får inte 
Dli orimliga. 

Ingen åtgärd. 

Övrigt 

Länsstyrelsen påtalar redigeringen i vissa 
avsnitt och föredrar mer entydigt angivna 
rekommendationsområden. Textdelen täcker 
vad som kan krävas men vissa redaktionella 
justeringar kvarstår. 

Textdelen ses över främst med hän
syn till tekniska påpekanden samt 
övriga smärre justeringar. 

VAGVERKET 

Utredning om var den framtida riksvägen 
skall gå kommer att påbörjas under år 
1995. Den i planförslaget anvisade vägkor-
ridoren kommer att finnas med i denna ut
redning. Andra alternativ kan komma att 
prövas. Nybyggnadsåtgärder som försvårar 
eller fördyrar bör inte tillkomma innan 
läget är bestämt. Detaljfrågor om utform
ningen kan inte besvaras nu. 

Bulleråtgärder vid en ny riksväg får kom
munen klara upp när det gäller nybyggda 
hus eller nyexploateringar. Planförslaget 
hävdar att skyddsåtgärder allmänt är väg
verkets ansvar och skall ordnas upp när 
vägen byggs. 

Yttrandet överensstämmer med tidi
gare uttalanden. Tyvärr är vägver
kets utredningsarbete kraftigt för
senat. Planförslaget har inom rim
liga gränser tagit hänsyn till bli
vande vägområde. Kommunens ställ
ningstagande innebär att den nya 
vägen läggs inom det föreslagna re
servatet. Ytterligare alternativ är 
inte aktuella. 

Beträffande åtgärder för buller
dämpning bör ett vägbygge i dagens 
avancerade teknik ta hänsyn till 
miljöpåverkan totalt och därmed 
även bullerfrågor. Nya bostäder i 
planen anpassas till vägverkets 
riktlinjer. 
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GC-väg till Surteby kullar kan inte byggas 
med vägverkets försorg. Den bör emellertid 
finnas när de första nya bostäderna tas i 
bruk vid Surteby kullar. 

GC-vägen till Surteby kullar har 
kommenterats i anslutning till 
länsstyrelsens yttrande. 

SVENSKA KRAFTNÄT 

Texten som avser kraftledningar ändras 
enligt följande: en 400 kV-ledning skall 
vara två 400 kV-ledningar. 

Noteras. 

VATTENFALL 

Ingen erinran. 

VARBERGS KOMMUN 

Ingen erinran. 

ÄLVSBORGS LÄNSMUSEUM 

Museet hänvisar till samrådsyttrandet. I 
detta framförs kritik mot alternativ II 
vid Surteby kullar. Kulturlandskapet änd
ras. 

Varaktigt skydd för värdefulla byggnader 
bör beaktas vid kommande detaljplanering. 

Enligt ovan vad avser hänsyn till 
kulturlandskapet. Vid detaljplane
ring säkras byggnaders kulturvär
den. 

BYGGNADSNÄMNDEN 

Nämnden anser att verksamhetsområdet söder 
om Jacquardväveriets lokaler skall vara 
bostadsområde. Ev kan detta utformas med 
större gårdsbyggnader mot järnvägen så att 
både hobby och mindre verksamheter till
godoses. 

Området söder om gamla fabriken -
område E i planen - är komplext med 
flera osäkerhetsmoment. Byggnads
nämndens uppfattning är en god idé 
som inte behöver strida mot planens 
intentioner. Det är viktigt att 
Jacquardväveriets tomtmark kan ökas 
om behov uppstår. Främst bör parke
ringsmöjlighet finnas. Ur strate
gisk synpunkt bör balansen vägas in 
mellan bostäder och verksamheter i 
en medveten satsning. För detta 
krävs detaljstudier på nästa pla
neringsnivå. 

Alternativ enligt bilagd skiss prö
vas innan antagande. 
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Norra ändan av området vid Österbyvägen 
skall justeras så att nuvarande planför
hållande anges (vid bensinstationen). 

Markera namnet Surteby kullar bättre på 
plankartan. 

Införes i planhandlingarna. 

TEKNISKA NÄMNDEN 

Nämnden framhåller att alternativ II vid 
Surteby kullar kan anslutas till kommunens 
VA-system med rimliga kostnader. Text på 
sid 25 bör ändras så att det tydliggörs. 

För område Byberg-Bräknelid blir VA-an-
slutning inte aktuell. Texten bör komplet
teras på sid 33 och 35. 

Grustäkt markeras på karta sid 12. Vatten
täkten markeras bättre på sid 20 och på 
karta. 

Markering bör ske att nuvarande riksväg 
tas bort från Marknadsvägen till Huledal 
när nya vägen anläggs. 

Marknadsvägen skall ha järnvägsbommar i 
det föreslagna nya läget. 

Redaktionella ändringar görs enligt 
tekniska nämndens anvisningar. 

GC-vägen till Surteby kullar diskuteras 
med hänsyn till vägverkets skrivelse. 

Se kommentar ovan. 

FRITIDSNÄMNDEN 

Ingen erinran. 

SOCIALNÄMNDEN 

Ingen erinran. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN (tjänsteskr) 

Viss justering görs i text på sid 11 och 
24. 

HYRESGÄSTFÖRENINGEN I ÄLVSBORGS LÄN 

Föreningen hänvisar till samrådsyttrandet. 
Anser att nybyggnadsvolymen är för stor. 

Noteras 

Se ovan om strategiska avvägningar 
och behovet av valmöjlighet. 
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VÄSTRA MARKS PENSIONÄRSFÖRENING 

Föreningen önskar mer tomtmark avsatt för 
äldreboende. Tomt mellan bystugan och 
järnvägsstation föreslås som alternativ. 

Äldreboende i olika formar utöver 
planförslagets resurs kan i fram
tiden integreras i övriga delar. 
Detta hindras ej av denna plan. Den 
åberopade tomten vid järnvägen har 
bedömts som mindre lämplig. 

BJÖRN WIBERG HULEDAL 

I yttrandet påtalas den nya riksvägens 
läge vid gården och bättre påfart önskas 
till densamma. Vidare diskuteras Marknads
vägen i nytt läge och dess förlängning 
förbi fotbollsplanen. 

Beträffande nya riksvägens läge och 
påfarter skall förtydligas att 
inget är beslutat i dessa detalj
frågor, att gamla vägen tas bort 
från nuvarande Marknadsvägen till 
Huledal och att överenskommelser 
med vägverket kan göras vid vägpro
jekteringen. Se även" yttrande från 
tekniska nämnden. 

Beträffande Marknadsvägens nya 
sträckning och läge vid boll planen 
har detta inte bedömts vara möjligt 
att ändra. En förlängning av denna 
förbindelse i framtiden kan komma 
att ersätta Holmåkravägen mot Fot
skäl mellan samhället och kyrkan. 
En övergripande trafikmatning från 
den nya riksvägen kan då gå mera 
centralt förbi fotbollsplanen mot 

framlagda planen 
en sådan framtida 
detta ligger bortom 

kyrkan. Den nu 
utesluter inte 
utveckling men 
planhorisonten. 

Ingen åtgärd föreslås förutom för
tydligande om riksvägen enligt 
ovan. 

KURT LARSSON HOLMÅKRA 

En redogörelse för jordbrukets omfattning 
lämnas i yttrandet. Uppgift på sid 38 om 
djurhållning bör ändras. Område A och E 
omfattar mark som ägs av Kurt Larsson, som 
påtalar gårdens markbehov och behov av 
skyddszon mot nybebyggelse för att före
bygga inskränkning av driften i framtiden. 

Som redovisats ovan är område A 
inte aktuellt för kommunens utbygg
nadsplaner och även för andra in
tressenter torde tomtbitarna vara 
av marginellt intresse. 

Område E är mer integrerat i sam
hällsbilden och samhällets anspråk 
kan här hävdas med större fog. 
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Marknadsvägens nya läge med gångunderfar- Marknadsvägens omläggning utgör en 
ten bör göras vid nuvarande järnvägsöver- del i den totala trafiksaneringen, 
gång. Där finns naturlig avrinning. 

Ingen åtgärd föreslås. 

Planärendet föreslås justeras enligt detta yttrande och efter prövning utgöra 
antagandehandlingar. Ytterligare överläggning med berörda jordbrukare/fastig
hetsägare föreslås innan planärendet antages. 

Bilagor: 1 Länsstyrelsens granskningsyttrande 
2 Förteckning över remissinstanser 
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Fördjupad översiktsplan för Björketorp 

Den fördjupade översiktsplanen för Björketorp initierades i Översiktsplan 
90 (ÖP 90) för Mark och utgör ett av uppdragen i 1993 års uppdragsplan. I 
ÖP 90 påpekas att den gällande områdesplanen skall kompletteras beträff
ande riksintressen och vattenkvalitet i Viskan och Surtan. 

Den fördjupade översiktsplanen skall anvisa mark för samhällets fortsatta 
utbyggnad samt lokalisera vägsystem för olika trafikslag. Översiktsplanen 
skall ligga till grund för efterföljande detaljplanering för kommunens 
verksamhetsplanering och även för mera långsiktiga bedömningar, t ex för 
markförvärv. 

Till grund för arbetet ligger tidigare områdesplan, antagen av kom
munfullmäktige i februari 1982, samt dagens situation. 

Som grundprincip för utvecklingen av Björketorps samhälle betonas den 
stora miljömässiga påverkan som trafik, järnväg, kraftledningar och övrig 
teknisk försörjning utgör. Dessa konflikter balanseras méd hänsyn till riks
intressen för naturvård och vattenvård. Ytterligare begränsningar för sam
hällets tillväxt utgör de geotekniska frågorna i läget mellan Surtan och 
Viskan. 

Samhället präglas av omgivande jordbruk. Stor hänsyn till jordbrukets 
krav på att minimera intrång på denna sin verksamhet utgör ett grund
tema. 

Riksvägens ombyggnad och anslutningsvägar skall ses som en princip
lösning där detaljfrågorna löses i senar utredningsskede. 

Med dessa utgångspunkter har planförslaget utformats och fått som kon
sekvens, dels en relativt stor resurs för tillväxt med valmöjligheter, 
dels ytterligare utglesning genom förslag att bebygga Surteby-Kullar. 

Planförslaget har efter samråd och bearbetning varit utställt under 
perioden 1994-09-01-10-30. 

Vid utställningstidens utgång hade 15 remissyttrande inkommit. Dessa 
redovisas i separat utställningsutlåtande daterad 1994-12-19. 

Beredning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1993-09-30, § 384, 1994-04-28, § 177. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 1994-12-29, § 533, att planen 
justeras enligt nämnda utställningsyttrande. 
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Kommunkansliets tjänsteskrivelse 1995-01-23. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-02-02 § 35 
Kommunstyrelsen 1995-03-07, § 88. 

Yrkande 

Erik Arnell (m), Kurt Frilén (c) och Karl-Gustav Gustavsson (fp): Bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Enligt kommunstyrelsens förslag: 

Björketorp, fördjupad del av översiktsplan 90 för Mark daterad januari 
1995, antas. 
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