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Planprogrammets syfte och huvuddrag 

Syfte
Ubbhult är idag en av kommunens attraktivaste orter att 

innebär att det är eftertraktat för de som vill bo i en min-
dre ort på landet och pendla till Landvetter och Göteborg 
för att arbeta. Kommunen vill satsa på en utveckling av 
orten. Planprogrammet syftar till att utreda förutsättning-
arna för att möjliggöra utveckling med nya bostäder och 
service i Ubbhult under kommande 20-30 år.

Huvuddrag i förslaget
Planprogrammet omfattar 150-200 nya bostäder i Ubb-
hult samt utökad kommunal service och teknisk intra-
struktur. De viktigaste kommunala investeringarna är ny-
byggnation och samlokalisering av förskola och skola åk 
F-3 samt utbyggnad av gång- och cykelvägar inom byn och 
till Hägnen. Planprogrammet möjliggör en utveckling av 
Ubbhult när överföringsledningen är klar och kommunalt 

Ny bebyggelse föreslås placeras i anslutning till de två 
öppna landskapsrummen vid Kråkered och Oljanäs.          
Bebyggelsen koncentreras och förstärker byns centrum 
samtidigt som lokaliseringarna är anpassade till Ubbhults 
lantliga karaktär och bebyggelsestruktur uppe på drum-
linen. Nya områden ligger delvis inom riksintresset och 
förslaget innebär därför att kommunen kommer att ställa 
krav på en god utformning och anpassning av den till-
kommande bebyggelsen. Den nya bebyggelsen kommer 
att rama in det öppna landskapet; dels på skogshöjderna 
söder om mossen vid skolan och dels i brynen norr om 
odlingslandskapet. Samtliga nya områden ligger inom 
skogsmark och ingen öppen åker- äng- eller betesmark tas 
i anspråk. Nya områden angör till Kungsbackavägen via 

Bakgrund
Planeringen i Ubbhult och Hägnen initierades redan 

-
sökningar om förhandsbesked inkommit till kommu-
nen, dels att avloppet i Hägnen akut behövde åtgärdas. 
Avloppsreningsverket i Ubbhult har ingen kapacitet för 

avloppsreningsverk i Ubbhult, till vilket Hägnen och nya 

bostadområden skulle kunna anslutas, började därför ut-
redas. 2009 antogs en kommunomfattande vatten- och 
avloppsförsörjningsplan i vilken beslutades att Ubbhult 
och Hägnen, liksom Sätila och Hyssna, skulle anslutas till 
centralortens VA-nät via en överföringsledning istället för 
att bygga nya avloppsreningsverk. Arbetet med planpro-
grammet påbörjades och till sin hjälp anlitade kommu-
nen Radar arkitektur & planering AB. Under 2010 inbjöd 
kommunen till en bred dialog med boende och markägare 
i Ubbhult och tillsammans utfördes en vardagslivskart-
läggning som underlag till planprogrammet.

Samråd planprogram
Med vardagslivskartläggningen som underlag togs ett för-
slag till planprogram fram och skickades på samråd våren 
2011. Planförslaget innebar nya utbyggnadsområden både 
vid Kråkered, Hägnen och Flygsnäs samt däremellan. Det 

-
ningar att beakta och ta ställning till. En viktig fråga var 
hur planprogrammet påverkar de statliga vägarna med 
nya väganslutningar och vad det leder till för krav från Tra-

-
tiv för en politisk disukssion i kommunstyrelsen. Det ena 
alternativet innebar en upprustning av Flygsnäsvägen och 
en koncentration av ny bebyggelse utmed denna och det 
andra alternativet innebar att nya områden i större grad 
lokaliseras kring Kråkered och Kungsbackavägen. I jäm-

det senare alternativet, både avseende var investeringar i 

kopplingen av förslaget till Ubbhults traditionella bebyg-
gelsestruktur och attraktiva landskapsbild. Planprogram-
met reviderades således enligt det senare alternativet och 
skickades på ett nytt samråd hösten 2014. Vid samrådet 

-
ter men det påtalades även behov av olika utredningar. 

naturvärden och fornlämningar. Inkomna synpunkter och 
utförda utredningar har föranlett små ändringar av före-
liggande planprogram. Samtliga inkomna synpunkter, 
bemötande och ändringar från samråden 2011 och 2014  

2.
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Planprogram

Nya områden lokaliseras uppe på drumlinen och får en 
nära koppling till byns centrum i Kråkered. Dessa lägen 
bedöms som attraktiva då de stämmer väl med Ubbhults 
landskaps- och bebyggelsestruktur. I anslutning till de två 
landskapsrummen mellan Kråkered och Oljanäs planeras 
anpassad bebyggelse uppdelat i mindre grupper. 

Föreslagna områden tangerar och ligger delvis inom riks-
intresset för Ubbhultsdrumlinen. Nya hus placeras i kant-
zonerna intill de öppna odlings- och mossmarkerna. Dels 
på skogshöjderna söder om skolan och dels vid brynen i 
de sluttande skogspartierna norr om jordbrukslandska-
pet. Här ramar husen tillsammans med lövskogsbrynen, 
in landskapsrummen. Med hänsyn till landskapsbilden är 
det viktigt att krav ställs på de nya husens utformning så 
att dessa passar in i miljön. All jordbruks-, ängs- och be-
tesmark bibehålls. 

Områdena närmst Kråkered är lämpligt för en tätare be-

och kedjehus. Andra områden kommer att utformas som 
mindre grupper med småhusbebyggelse på större tomter. 
Utpekade områden är schematiskt redovisade. Detaljut-
formning och anpassning sker senare i samband med de-
taljplan.

Skapa en sammanhängande 
väg- och gatustruktur
När nya gator, gång- och cykelbanor m.m. tillkommer 
skapas de för att knyta samman redan befintliga gator och 
vägar, så att ett mer sammanhängande gatunät och sam-
hällsstruktur formas.

Bevara det unika kulturlandskapet,  
bygg ej på åkermark
Drumlinen längs Kungsbackavägen, med dess bördiga 
odlingslandskap, är ett starkt landskapselement som utgör 
riksintresse för naturvården. Ett av de största hoten mot 
landskapsvärdena är större sammanhängande bebyggelse. 
I detta område bör tillkommande bebyggelse inordnas 
varsamt i den struktur som sedan länge varit den rådande i 
landskapet.

Bevara natur- och rekreationsmiljöer
Inom programområdet finns gott om rekreationsmiljöer och 
inspirerande natur med sjöar, vattendrag och våtmarker. Det 
är ett önskemål från de boende i området att bevara dessa 
miljöer. Samtliga viktiga områden för rekreation som pekades 
ut i vardagslivskartläggningen; kring Änkatjärnen, söder om 
Flygsnäs och söder om Hägnen lämnas utan tillkommande 
bebyggelse.

Undvik bostäder längs Flygsnäsvägen
Flygsnäsvägen är smal och har dålig standard. Genom att 
undvika bostäder längs Flygsnäsvägen kan infrastruktursats-
ningarna koncentreras till området kring skolan och kapellet 
samt längs Kungsbackavägen. 

De viktigaste kommunala investeringarna i planprogram-
met är nybyggnad och samlokalisering av skola F-3 och 
förskola samt gång- och cykelvägar inom byn och till 
Hägnen. Gång- och cykelvägar föreslås i ett första skede 
mellan Kråkerd–Oljanäs och Oljanäs-Hägnen. I ett andra 
skede från Oljanäs till Nordhult. Satsningarna på skolan 

Kungsbackavägen förlängas till väg 156, hpl Källarbacken 

Planprogrammet omfattar ca 200 nya bostäder, som ge-
nererar ca 450 nya invånare, vilket är en förhållandevis 
stor folkökning i Ubbhult. Utbyggnadstiden för utpekade 
områden beräknas till 20-30 år beroende på av hur efter-

-
tillfällen förväntas innebära att efterfrågan på bostäder i  
Ubbhult kommer att öka.

I detta kapitel beskrivs först överordnade principer för 

därefter generella riktlinjer samt riktlinjer för respektive  
exploateringsområde.

ÖVERORDNADE PRINCIPER
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Gatu- och trafikstruktur

Kungsbackavägen väg1614 och  
Flygsnäsvägen väg 1619

-

2016-03-24. Nedan följer en sammanfattning.

Planförslagets 200 nya bostäder beräknas innebära en to-
-

att den överväganade arbetspendlingen går mot Härryda 
och Göteborg, medan pendlingen till både Kungsbacka 

av planprogrammet bedöms därför ske främst på Kungs-
backavägen i riktning mot Hällingsjö, från dagens 1400 

Referensbild från Brottkärr, Göteborg. Gatans utformning signa-
lerar tydligt att hastigheten ska vara låg.

Referensbild från Brottkärr, Göteborg. Tydliga avgränsningar mel-
lan de olika trafikslagen med hastighetsdämpande åtgärder.

fordon/ÅMD till 2500 ÅMD vid kommungränsen mot 
Härryda kommun. I riktning mot Kungsbacka bedöms 

kommungränsen mot Kungsbacka kommun. Däremellan 
, inom planprogrammet, innebär det en uppskattad tra-

360 till 600 ÅMD. Inga nya bostäder planeras vid Hägnen 
eller utmed Flygsnäsvägen förutom område B9. Från Krå-
kered mot väg 156 är Flygsnäsvägen–Lindomevägen inget 
naturligt alternativ. Sträckan är både längre och har lägre 
standard än Kungsbackavägen. Oberoende av planpro-
grammet bör Flygsnäsvägens standard ses över. Till följd 
av område B9 behöver Flygsnäsvägen breddas på sträckan 
mellan Kråkered och den nya tillfarten till B9.

av de största problemen kring Kråkered och i Ubbhult. 

av gatumiljön när man närmar sig byn, för att på så sätt 

känna att man åker in i ett annat sammanhang - som en 
entré. På markanvändningskartan har detta markerats 
med streckade lila linjer. På denna del bör gatumiljön 

-
kanter, bostäder, verksamheter m.m. Utvecklingen av de  

Väganslutningar och lokala gatunät
Förslaget innebär tre nya väganslutningar; två till Kungs-
backavägen och en till Flygsnäsvägen. Övriga föreslagna 

-

ombyggnationer, siktförbättringar samt samordning och 
stängning av utfarter. Nya väganslutningar och åtgärder 

Sammanhängande gatunät ger ökade möjligheter att röra 
sig inom och knyta ihop olika delar av byn och eftersträvas 

gång- och cykelvägar och rekreationsstråk. 

Gatustandard och huvudmannaskap för lokalgator be-
handlas vidare i kapitlet Genomförande sid 28.
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Kungsbackavägen

Planerad anslutning av ny gång- och cykelväg till Hägnen vid 
gården Solhem vid hpl Oljanäs.

Gång- och cykelnät

idag, men behovet och efterfrågan är stort. Planprogram-
met innehåller två längre och belysta gång- och cykelvä-
gar, dels utmed Kungsbackavägen 2,3 km och dels till 

Gång-, cykel- och mopedväg 
utmed Kungsbackavägen
Utmed Kungsbackavägen föreslås en gång- och cykelväg  
från Kråkered i riktning mot Hällingsjö vilket är den sida 

utmed sträckan och där nya bostäder föreslås i planpro-
grammet. En 2,3 km lång gång- och cykelväg föreslås 
från Kråkered (vid Hällingsjö hus) till vägskälet vid hpl 
Nordhult. Gång- och cykelvägen syftar i första hand till 
att underlätta för korta resor inom orten med viktigaste 
målpunkt skola, aktiviteter och arbetsplatser i Kråkered 
men även för att underlätta daglig cykelpendling till buss-
hållsplatsen Källarbacken i Hällingsjö. 

Vid projektering av gång- och cykelvägen behöver stor  
hänsyn tas till skyddsvärda träd och murar mm. för att 
minimera negativ påverkan på den riksintressanta land-
skapsmiljön.  Ett antal gångpassager behöver anordnas 
över vägen bl a vid busshållsplatserna. 

På sikt bör hela sträckan ner till väg 156 hpl Källarbacken 

Nordhult kan ”Gamla Hällingsjövägen” användas, idag en 
-
-

tande gång- och cykelväg behöver således iordningställas 
och utformas med hänsyn till backens branta lutning. Pla-
neringen behöver ske i samarbete med Härryda kommun.

Tidigare föreslagen gång- och cykelväg mellan Kråkered 
och idrottsplatsen Ekåsvallen 1,2 km utgår från förslaget  
då behovet av den inte bedömts som tillräckligt stort.

Gång- och cykelväg till Hägnen

och stigstråk från bhl Oljanäs, 1 km. Detta stråk har en 
naturlig sträckning och angör på den högsta punkten i 

-

väg förlängs vid utbyggnad av område B11. Därefter an-
läggs en 3 meter bred grusad gång- och cykelväg i stigs-
tråket, ca 500 meter. Belysning ordnas för hela sträckan, 
900 meter. 

Övergångsställe mellan skolan och bostadsbebyggelsen på 
andra sidan om Kungsbackavägen.
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Gång- och cykelvägen till Hägnen ska vara tillgänglig för 
markägare med skogsmaskiner. Stigstråket används idag 
för ridning och en parallell eller alternativ ridstig behöver 
ses över.

Vid planering av gång- och cykelvägen ska samplanering  
ske med vatten- och avloppsledningar till område B10-11 
från Hägnens lokalnät. 

Etapputbyggnad
Som första etapp byggs;

 » Sträckan mellan Kråkered  till  hpl Oljanäs 1,3 km. 
 » Sträckan mellan hpl Oljanäs till Hägnen, 0,9 km.

Som andra etapp byggs:
 » Sträckan mellan hpl Oljanäs till hpl Nordhult 1 km
 » I samband med att omr B9 byggs skall gång- och cy-
kelvägsförbindelse till skolan ordnas via bostadsom-
rådet vid Anne Majas väg och Backäckravägen.

 » Rekreationsstråk mellan Kråkered och Öresjö 0,8 km

På sikt:
 » Sträckan mellan bhl Nordhult och väg 156, 2,4 km   
varav Gamla Hällingsjövägen kan nyttjas 2 km och 
sista biten 0,5 km behöver nyplaneras (inom Härryda 
kommun).

Rekreationsvägar
I arbetet med vardagslivskartläggningen och under sam-
rådet har framförallt två stigstråk; från Kråkered till Öre-
sjö och från Kråkered till Flygsnäs lyfts fram av många 
som lämpliga för nya gång- och cykelvägar. Det ena strå-
ket som löper mellan Kråkered vid Furåsen och Långekärr 
i Öresjö är en vacker och välanvänd stig. Det andra strå-
ket, mellan bygdegården i Kråkered och kvarndammen 
i Flygsnäs, kallat kyrkvägen, är sen länge sönderkörd av 
skogsmaskiner och inte användbar idag. Båda stråken ut-

I planprogrammet prioriteras nya gång- och cykelvägar 
utmed Kungsbackavägen och till Hägnen där investe-

vore dock positivt om även de föreslagna stråken grusas 
upp och kan användas för cykling sommartid. De pekas  
ut som rekreationsvägar. I planprogrammet föreslås ett 
iordningställande av stråket mot Öresjö i etapp 2. Ett ge-

överenskommelse träffas med dessa.

Ridstigar
I samrådet har framkommit, både från byalaget och en-
skilda, att det är svårt att hitta bra ställen att rida på och 

Kommunen ansvarar inte för planering och iordningstäl-
lande av ridstigar men ser positvit på lokala initiativ. 

Allemansrätten tillåter gång, cykling och ridning på alla 
allmänna och enskilda vägar. Hänsyn måste tas så att 
markskador inte uppstår. Enligt uppgift från Länsstyrel-

enskilda vägar i Ubbhult. Utöver alla allmänna och en-

ridning ökas ytterligare genom att planera för särskilda 
ridstigar. Hästens betydelse för rekreation har ökat un-

-
gar runt om i Sverige, t.ex. i Kungsbacka. Exempel från 
Skåne visar att planering av ridstigar innebär ett omfat-
tande arbete med att söka bidrag och markförhandlingar. 
Första steget är att bilda en hästgårdsförening som kan 

projektstöd från LEADER (EU-stöd för att stärka lands-
bygdens ekonomi), LONA (Lokala naturvårdssatsningen), 
föreningsstöd från kommun, medlemsavgifter och mycket 
ideellt arbete.
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Vatten och avlopp
Planläggning och byggnation av nya områden enligt plan-
programmet kan ske när överföringsledningen för vatten 

-
plan är överföringsledningen utbyggd till Kråkered 2018. 

I planprogrammet har inte utretts närmare hur de lokala 
VA-näten ska dras. Förstudie för VA-näten behöver göras 
i samband med planläggning. Alla utpekade områden för-
utom B10-11 har översiktligt bedömts möjliga att ansluta 
till överföringsledningen vid kopplingsbrunnen i Ubbhult, 
vilken är planerad vid nuvarande reninsgverk/markbädd 
i Kråkered.

och Oljanäs (23 st) vilka alla ligger långt ifrån kopplings-
brunnen i Ubbhult behöver utredas hur dessa lämpligast 
kan ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Troligast 
kan ledningar dras ner till Hägnens lokala VA-nät, vilket 
kommer att ha en överkapacitet. Det bör samordas med 
anläggande av planerad gång- och cykelväg i samma stråk. 
En annan möjlig lösning som kan utredas är att dra VA-
ledningar till kopplingsbrunnen i Ubbhult i samband med 
att gång- och cykelväg byggs ut utmed Kungsbackavägen. 
Detta alternativ möjliggör även anslutning av samtliga 

möjlig lösning som kan utredas är att ansluta B10-11 till 
områdena B1-B5 söder om Kungsbackavägen, vilket iså-

Dagvatten
Dag- och dräneringsvatten ska om möjligt omhändertas 
lokalt
minska negativ påverkan på recepienten och undvika 
översvämningsproblematik vid kraftiga regn. I Ubbhult 

naturvärden och särskild hänsyn måste därför tas i pla-
neringen av dagvattenhanteringen så att de hydrologiska 
förhållandena inte påverkas negativt. Vid planläggning 
skall krav ställas på begränsad exploateringsgrad och 

-
vatten inom tomten eller i området. 

Fornlämningar 
En arkerologisk utredning steg 1 har utförts av Rio Gö-
teborg Natur- och kulturkooperativ, redovisning 2015-

-
turhistoriska lämningar och fem möjliga förhistoriska 

-
logiskt intresse. Inom redovisade områden för möjliga 
förhistoriska boplatslägen ska särskild utredning steg 2  
göras innan eller i samband  med detaljplaneläggning för 
att undersöka om dessa utgör fornlämningar. För ingrepp 
i fornlämning krävs länsstyrelsens tillstånd enligt kultur-
minneslagen. 

Blåmarkerade områden i kartan är undersökta i 
särskild arkeologisk utredning steg 1. 

Rödmarkerade områden är möjliga förhistoriska boplatslägen 
och ska utredas vidare innan detaljplan. Punktmarkeringarna 
visar övriga kulturhistoriska lämningar såsom en torplämning 
(namn Berget), stengärdesgårdar, röjningsrösen och fossil åker-
mark, kolningsgropar och gränsmärken. Det lila strecket visar 
en äldre färdväg (till Eriks svedja enligt äldre kartor).
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Generella riktlinjer för byggnation

Lämplig markanvändning
För utpekade områden anges huvudsaklig tänkt markan-
vändning; bostäder, centrum, skola och verksamheter, 
men detta utesluter inte en blandning av funktioner. Det 
är t ex lämpligt och önskvärt att även bygga bostadslägen-
heter inom centrumtomterna och att skolområdet även 
tillåts rymma annan slags service. Likaså är det lämpligt 
att i detaljplanerna för bostadsområdena tillåta småskalig 
och ej störande verksamhet i kombination med sitt boen-
de. Det möjliggör för småskalig service och handel  som t 
ex cykelverkstad, hantverk eller frisersalong och bidrar till 
ett levande och varierat samhälle.

Gestaltningsriktlinjer
Nya bostadshus bör ha enkla byggnadsvolymer som an-
knyter till den äldre bebyggelsens traditionella proportio-
ner. Hus med 1½ plan och sadeltak är lämpligt. Fasad-
beklädnad bör vara träpanel målad med slamfärg eller 
oljefärg i traditionella kulörer. Lämplig takbeläggning är 
rött tegel/betongpannor med en taklutning 30–35 grader 

bör inte sammanbyggas med bostadshus. 

Vid detaljplaneläggning tas gestaltnings- och färgsätt-
ningsprogram fram som anger ramarna för en såväl varia-
tionsrik som sammahållen och harmonisk arkitektonisk 
utformning.

Kommunens bygglovsarkitekter och byggnadsantikvarier 
står till tjänst för rådgivning både vi nybyggnation och vid 
renovering och underhåll av gamla hus.

Energiförsörjning
Energieffektivt byggande och förnyelsebara energikällor 
ska eftersträvas vid byggandet av samhället.

Geoteknik och radon

dagen och morän samt kärr och torvområden. SGI Statens 
geotekniska institut ger följande rekommendationer som 
bör klarläggas och beaktas i detaljplaneskedet:

 » Stabilitetsförhållanden i moränslänter vid släntlut-
ning brantare än 1:3 (höjd:längd)

 » Stabilitetsförhållanden i anslutning till kärr- /torv-
områden.

 » Erosionsförhållanden/markavvattning i branta slän-
ter samt utmed bäckar och diken.

 » Eventuell risk för ytliga bergras samt att sten/block 
i slänterna ska komma i rörelse, ex vis på grund av 
tjälrörelser.

 » Översiktligt bör också förutsättningarna för grund-
läggning redovisas , särskilt om bebyggelse planeras 
i kärr- torvområden.

 » Radonhalt i marken. 

Inspirationsbild, hus med traditionella proportioner, 
från Lindholmen i Vallentuna

Inspirationsbild, villabebyggelse med naturen tätt inpå. 
Ekbacken, Göteborg.
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Riktlinjer utanför utpekade nya områden

Lämpliga lägen för ny bebyggelse är; där bebyggelsen pas-
sar in i landskapsbilden och naturmiljön, i anslutning till 

-
-
-

gar och i närheten av busshållsplats. 

Riktlinjer inom riksintresset för 
Ubbhultsdrumlinen 
En oförändrad markanvändning är önskvärd. Skyddsvär-
dena är knutna till terrängformationen och landskapsbil-
den. Täktverksamhet eller större anläggningar som kan 
inverka negativt på dessa värden kommer inte att tillåtas. 
Det är väsentligt för landskapsbilden att jordbruket fort-
sätter i nuvarande omfattning så att växlingen mellan öp-
pen mark och skog bibehålls. 

Nya bostäder och ekonomibyggnader för jordbrukets och 
djurhållningens behov får i allmänhet tillkomma. Övrig 
bebyggelse får endast i undantagsfall tillkomma. Ny be-
byggelse får inte ta öppen jordbruksmark, ängs- eller hag-
mark i anspråk. Lövskogsbryn ska bevaras. All ny bebyg-
gelse skall utformas och förläggas med särskild hänsyn till 
naturvärden och landskapsbild. Bygglovplikt för större 
ekonomibyggnader kan komma att införas.

Riktlinjer för djurhållning
Odlingslandskapet på drumlinen kring Kungsbackavägen 
är unikt. Sedan lång tid har här funnits spridd bebyggelse 

-
gård, som har nötkreatur och som bedriver jordbruk på 
drumlinens alla åkrar. De många tidigare gårdarna är 
idag attraktiva som hästgårdar. I Ubbhult och Hägnen 

skönhetsvärden och attraktivitet. Djurhållning är även en 
förutsättning för att bibehålla det äldre öppna kulturland-
skapet. Detta bör kunna ske genom fortsatt djurhållning 
på äldre gårdar men även genom enstaka nya hästgårdar i 
mer glesbygda delar av Ubbhult. 

Vid lokalisering av nya bostäder och annan störningskäns-
lig verksamhet har kommunen 2015 tagit fram riktlinjer 
för respektavstånd mellan djurhållning och bostäder, som 
bygger på nya forskningsrön om bl a djurallergier.  Syftet 

djurhållning från inskränkande krav. Utifrån riktlinjerna 
bedöms inga av de föreslagna områdena i planprogram-

Från en mindre gård (1-9 djurenheter) rekommenderas 
ett avstånd på 50 meter mellan bostadstomt, skola o. d. till 
stall och gödselhantering, 25 till rasthagar och 0 meter/
inget avstånd till beteshagar. Skyddsavståndet bedöms 
även utifrån lokala förutsättningar. I Ubbhult är djurhåll-
ning en naturlig del av ortens karaktär och en hög accep-
tans för olägenheter bör vägas in vid prövningar av klago-
mål och lokaliseringsärenden.

Ur miljösynpunkt är det viktigt att gödselhantering från 
djurhållningen hanteras på ett riktigt sätt. Områdets vat-
tendrag är känsliga för ytterligare näringstillförsel och 
påverkan. För att uppfylla förordningen om miljöhänsyn 
i jordbruket och miljöbalkens hänsynsregler krävs bland 
annat tillräcklig lagringskapacitet för gödslen och att lag-
ringsplatsen är tät så att inget läckage av näringsämnen 
sker.
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Område C1 intill kapellet

Område C2, Ubbhults förskola, bakom korsningen Flygsnäsvägen

Hällingsjö hus och Interiörhuset.

Kråkered bycentrum C1–C2
-
-

nera för ett allmänt torg eller park i kombination med ser-

tomter som kan fylla denna funktion; Dels C1, området 
mellan Kapellet och skolan dels C2, nuvarande förskole-
tomten. 

C1  Ny väganslutning anordnas till korsningen Kungsback-
avägen-Flygsnäsvägen. Korsningen utformas som fyrvägs-
korsning med väjningsplikt mot Kungsbackavägen. Plane-
ringen av C1 och B1 bör göras i ett sammanhang. Området 

utbyggnadsområden inom Torkelskogen och Furåsen. 
Området bör ges en medveten och inbjudande gestaltning. 
Mellan områdena C1, S1, B1 och B2 kan vara en lämplig 
plats för en mindre park och gångstråk i kombination med 
en dagvattendamm i avrinningsstråket från Torkelsmos-
sen, se vidare beskrivning för omr S1 på sid 16. Bäcken 
från avrinningsstråket går över omr C1 och behöver ledas 
om för att möjliggöra byggnation. Bäcken skulle kunna    
ledas in på och ge ett mervärde i en torgmiljö.

Verksamheter/Service V1

hus samt Interiörhuset i Väst med lager och kontor. Dessa 
verksamheter ger viktiga arbetstillfällen på orten. För 
samtliga verksamheter i Kråkered gäller att de inte får vara 
störande för omgivande bostäder, vilket regleras i gällande 
detaljplaner och av generella regler i Miljöbalken.

V1 Vid Tallbacken 2, söder om Kungsbackavägen, på en 
-

samheter och service.
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Bygdegården, Kråkereds gamla skola.
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Skola och barnomsorg S1
Samrådet visar att den absolut viktigaste frågan för bo-

samhällsplaneringsperspektiv utgör skolan den basser-
vice och sociala mötesplats som kan motivera en hållbar 
utbyggnad av orten, men inte minst en förutsättning för 
Ubbhults attraktivitet och möjlighet att locka nya invåna-
re. Nuvarande skola har låg standard och ingen kapacitet 

-
ternativ för skolans framtid prövats.

Planprogrammet innebär nybyggnation av en ny och  
samlokaliserad förskola och skola årskurs F-3. Vid sko-
lan anläggs även en mindre näridrottsplats (med basket-
plan och liknande) för att erbjuda barn och ungdomar en 
central samlingsplats i byn för lek och idrott på sin fritid. 
Skolan och näridrottsplatsen utgör en förutsättning för 
planprogrammet. Därutöver reserveras plats för att möj-
liggöra en framtida utökning av skolan med årskurs 4-6 
samt idrottshall. Denna utökning bedöms som lämplig 
men utgör inte en förutsättning för planprogrammet.

Samlokaliseringen av skola och förskola på en sida Kungs-
-

vinster i verksamheten. Nuvarande  och nya invånare i 
Ubbhult föranleder ett totalt platsbehov om 80 barn, 4 av-
delningar i förskolan och  80–100 elever i skolan årskurs 
F–3 motsvarande fyra klassrum samt kök och matsal. 

Inledningsvis behöver skoltomten utökas genom inköp av 
mark öster om skolan. Området är delvis blött och grän-
sar till en torvmosse. En översiktlig geoteknisk utredning 
har utförts av Ramböll 2011 som visar att markförbätt-
rande åtgärder behöver göras vid grundläggning. Med 
en god framförhållning kan sprängsten från överförings-
ledningen tas tillvara och användas för grundläggning av 
skoltomten.

Två bäckar som avvattnar våtmarken rinner över skol-
tomten, en i södra kanten och en norrifrån. Bäcken nor-
rifrån behöver ledas om 100–200 meter beroende på hur 
byggnaderna placeras på den utökade skoltomten. Om-
ledningen av bäcken ger möjlighet att integrera bäcken på 
skolgården med en spännande gestaltning och tillvarata 

bäcken som en miljömässig och pedagogisk kvalité. Bäck-
en och naturen söder om skolan utgör idag en uppskattad 
lekmiljö. Vid behov av dagvattenfördröjning från kring-
liggande utbyggnadsområden är detta våtmarks/avvatt-
ningstråk mellan områdena S1, C1, B1 och B2 ett lämpligt 
läge för en dagvattendamm. Dammen kan tillgängliggöras 
med en bro och allmänna stigar och utgöra ett mervärde 
för skolan och som allmän park i centrum.

Byalaget har framfört många bra idéer som skulle vidga 
skolans betydelse som mötesplats. En idé är att låta mat-
salen vara öppen för andra t.ex. pensionärer och perso-
nal från arbetsplatserna.  Barn- och utbildningsnämnden 
framhåller samhällsfunktioner såsom BVC, bibliotek och 
öppen förskola som kan bli aktuella att integrera. Genom 
att låta skolplaneringen ske gränsöverskridande och i dia-
log med byalaget och andra kommunala förvaltningar kan 
möjligheter att integrera andra funktioner fångas upp till 

-
projekt om social och ekologisk bärkraft; Ubbhult – kreativ 
glesbygd, som med stöd av Utbildningsnämnden togs fram 
av Kråkereds bygdeförening och Arkitektur AB bas X i Gö-
teborg 1994. 
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Torkelskogen B1–B5
Sammantaget rymmer områdena ca 90 bostäder. 

Områdena B1 -B5 är belägna på en långssträckt skogsbe-
vuxen höjdrygg söder om skolan och Kungsbackavägen. 
Husen på höjdryggen kommer att rama in det öppna land-
skapsrummet mellan Kråkered och Oljanäs. Områdena 
får en nära och naturlig koppling till byn och till Ubbhults 
bebyggelsestruktur. Den nya bebyggelsen får i norr utsikt 
över den öppna mossen och jordbrukslandskapet. Nya 
hus placeras i grupper med natur emellan. Fina bergskul-
lar och sanka avrinningsstråk sparas.

Området angörs till Kungsbackavägen från en ny fyrvägs-
korsning mittför Flygsnäsvägen vid omr C1 mitt i byns 
centrum. Den nya vägen ”Torkelsvägen” anläggs som en 
genomgående slinga med ytterligare en väganslutning 
till Kungsbackavägen vid busshållsplatsen Oljanäs. Exakt 
läge för vägen avgörs vid detaljplaneläggning. Delområ-
dena måste på grund av teknisk infrastruktur, väg och VA-
ledningar, byggas ut i ordningsföljd från B1 till B5.

B1 och B2 som är belägna närmst bycentrum lämpar sig 
-

ningar, radhus och kedjehus. Inom B1-B2 ryms ca 40-50 
bostäder. Planeringen av C1 och B1 bör göras i ett sam-
manhang. Området är strategiskt som mittpunkt i Kråke-
red och entréväg till Torkelsskogen och det är viktigt att 
området ges en medveten och inbjudande utformning. 

B3–B5 lämpar sig för småhustomter och rymmer ca 50 
tomter. Husen ”smygs” in i den kuperade terrängen där 
husgrupperna bildar gläntor med skogen runt stugknu-
ten. Tomterna bör vara relativt stora på ca 1 200 kvm för 

markens vegetationsskikt av lingonris, ljung mm kvar på 
tomten. Traditionell gräsmatta bör begränsas till närmast 
bostadshuset. 

De nya husen som byggs i kuperad skogsmark kan med 
fördel ges ett annat arkitektoniskt uttryck än den tradi-
tionella gårdsbebyggelsen i jordbrukslandskapet. Särskilt 
viktig är utformningen på husen på höjdryggen mot norr 
som kommer att synas från Kungsbackavägen. Husen bör 
ha enkla, småskaliga och smäckra volymer. Lämplig ut-
formning är träfasader med  en mer dämpad färgsättning; 
röda till svarta nyanser av falu rödfärg eller omålat grånat 
trä. Gröna vegetationstak passar bra. Inspiration till ut-

i Viskafors. 

Naturvärden och hydrologi
Områdena på höjdryggen omges i väster och öster av 
Torkelsmossen som har högt naturvärde. En naturinven-
tering och inventering av hydrologin har utförts av Bio 
Divers Naturvårdskonsult 2015-05-26 som underlag för 
planprogrammets utformning. 

Betesmark och öppen mosse mellan Torkelskogen och Kungsbackavägen.
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Mossen norr om Torkelskogen.

Nya områden är i huvudsak lokaliserade till ytor som idag 
utgörs av artfattig granproduktionsskog med lågt natur-
värde. Med hänsyn till de omgivande värdefulla mossarna 
och bäckarna måste stor hänsyn tas till de hydrologiska 
förutsättningarna för att inte förändra vattenföringen vid 
vägdragning och byggnation. För att nå Torkelsskogen be-
höver vägen dras över ett smalt mossområde som utgör ett 
avvattningsstråk från Lommatjärnen och en mindre del 
av Torkelsmossen. Avvattningen övergår i en liten bäck 
sydväst om skolan. Vattnet mynnar till en kulvert under 
länsvägen mitt i byn och vidare norrut till Östra Ingsjön. 
Vid planläggning ska krav ställas på att dagvattnet ska in-

tomterna/området. 

Naturinventeringen ska utgöra underlag för detaljplaner 
och anger följande riktlinjer:

 » Undvid av påverka bäckar, kärrdråg, sumpskog och 
våtmarker. Låt bäckarna i möjligaste mån få rinna öp-
pet.

 » Kantzoner på minst 10 meter ska sparas mellan be-
byggelse och våtmark/sumpskog. 

 » Kantzonerna bör omvandlas så att de istället för gran 
domineras av inhemska lövträd och buskar och har 
en mer gles öppen karaktär, vilket gynnar exempel-
vis blåbär. Blommande naturligt förekommande träd 
och buskar bör gynnas och eventuellt planteras för 
att gynna biologisk mångfald, pollinerande bin och 
för ökad trivsel för boende. Sådana värdefulla träd är 
sälg, rönn, brakved, skogsolvon, lind och lönn.

 » Ett avstånd om 100 meter från Lommatjärnen bör be-
varas utan byggnation.

 » Ensartade granskogar som ligger nära bebyggelsen 
bör på sikt omvandlas till mer ljusöppna och variera-
de skogar med stort lövinslag, blåbärsris och död ved, 
både för att gynna biologisk mångfald och för att göra 
skogarna mer attraktiva för rekreation. Skogstungan 
öster om B3 är lämplig att omvandla på detta sätt och 

tillgängliggöra för de boende med enkla träspångar 
över kärrdråget.

 » Kringliggande skogar där skogsbruket fortstättnings-
vis sker bör generellt kantzoner på minst 15 meter 
utan rationellt skogsbruk sparas mot våtmarker och 
sumpskogar.

Arkeologisk utredning steg 2 behöver göras inför de-
taljplan inom område B3, B4 och B5, se sid 11.

Inspirationsbild från Pumpkällehagen i Viskafors.
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Furåsen B6–B8
Sammantaget rymmer områdena ca 15 bostäder. Vid 
Furåsen är det småskaliga odlingslandskapet förändrat 
genom bebyggelsen som tillkommit efter hand, 14 bostä-

-
ring. Området är varierat och kring gårdarnas gamla åker-

och björk. Dessa vackra inslag i miljön ska bevaras. Inom 

B8 med plats för ca 10 tomter. Husen behöver anpassas 
-

ningen är 130 meter.

-
backen, norr om Hällingsjö hus och infarten vid kapellet 
har båda dålig sikt på grund av ett backkrön däremel-

krav på att minska antalet utfarter behöver dessa utfarter 

-
vägskorsningen mitt i byn (ny väganslutning norr om ka-
pellet.) Hur vägarna samordnas på bästa sätt får utredas 
i detaljplanplan. Två möjliga sätt att knyta ihop vägarna 

föreslås att det östra av dessa lägen fungera som en gång- 
cykelvägsförbindelse. Stigen från Öresjö som föreslås att 
rustas upp som rekreationsväg (och som utgör den gamla 

till kapellet och byn.

Björkbacken är enda tillfart till ett stort skogskifte på fast-
igheterna Ryda 2:1 och 1:39. Ny bostadsbebyggelse utmed 
vägen behöver kunna samsas med timmerbilstransporter-
na. Bostadsfastigheten Ryda 1:35 ligger mycket nära vägen 
i en kurva. Vid planering av nya tomter behöver vägens ut-

en bra funktion för skogstransporterna. Vid byggnation 

att nå skogen. På plankartan markeras lämpligt läge för 

En naturinventering och inventering av hydrologin har 
utförts och ska utgöra underlag för områdenas utform-
ning. Stor hänsyn ska tas så att inte bäckar, kärrdråg, 
sumpskogar och våtmarker påverkas negativt. Bäckarna 
bör i möjligaste mån mån få rinna öppet.

rest av tidigare odlingslandskap som inte hävdas idag. 

Dessa omfattas av generellt biotopskydd. Åkerholmarna 
bör bevaras, både för dess naturvärde, klass 4 och för  
skönhetsvärdet i boendemiljön. Även vissa lövträd på nya 
tomter kan behöva mätas in och skyddas för att bevara 
den vackra lummiga miljön.

kraftledningsgatan i söder utgörs av naturlig självföryng-
rad skog med olika arter av träd  och i olika ålder. Skogen  
är luckig och ljus och det växer blåbär. Skogen är artrik 
och har ett påtagligt naturvärde klass 3. Den delen av sko-
gen som inte tas ianspråk för byggnation bör skötas ge-
nom plockhuggning för att bevara sitt naturvärde.

Tidigare odlingslandskap i anslutning till  B6 ioch B7. Gården Furåsen vid område B6 , 
ovan och nedan
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Streckmarkeringarna vid B6 visar två alternativa vägdragningar till samordnad utfart norr om kapellet.

Inspirationsbilder på bebyggelse i naturnära miljö. Rydebacke by i Ubbhult (TV) och Lövekulle, Alingsås (TH).
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Backäckra B9
Sammantaget rymmer området 50–60 bostäder. 

Området utgör en fortsättning på den samlade bebyggel-
sen vid Backäckravägen och Anne-Majas väg. I öster an-
sluter området till odlingslandskapet vid gårdarna Lidhult 

för upplevelsen av odlingslandskapet. Dessa ska bevaras 
så att inte bebyggelsen bakom blir dominerande. I områ-

avgränsar vilka delar som kan bebyggas. 

Området ligger nära Kråkered och lämpar sig för en tä-

2–3 våningar, radhus och småhus med naturen påtaglig 
nära däremellan. Några referensbilder med sådan typ av 
bebyggelse visas på nästa sida. 

Området ansluts från Flygsnäsvägen via en ny väganslut-
ning. Ett mindre antal bostäder kan alternativt angöras 

lokalgatorna, alternativt göra två vändplaner som är sam-
manlänkade med gång- och cykelväg. Fortsatt gång- och 
cykelförbindelse till skolan ordnas inne i bostadsområdet 

-
partiet och ner mot Backäckravägen och bakom omr C2 
(förskolan). 

Lövskogsbryn vid gården Lidhult.

Flygsnäsvägen är smal och behöver därför breddas från 
byn till den nya tillfarten, 350 meter. Prövning sker ge-
nom vägplan eller detaljplan i samband med planläggning 
av omr B9 och ska bekostas av exploateringen. Ett min-
dre antal bostäder som kan ansluta till Anne-Majas väg 
ska dock kunna planläggas och bebyggas innan vägbredd-
ningen genomförts. I samband med exploatering av omr 
B9 ska också gång- och cykelvägsförbindelsen från B9 till  
skolan säkerställas. 

Flerbostadshus och småhus vid Backäckravägen
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Inspirationsbild, radhusbebyggelse i naturnära miljö. Hestra parkstad, Borås.Inspirationsbild, radhusbebyggelse i naturnära miljö. 
Lövekulle, Alingsås.
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Skogsgläntan B12 och Hultsberg B13
Sammantaget rymmer områdena ca 20 tomter. 

B12 Skogsgläntan ligger vackert mellan två åkrar vid 
gårdarna Källäng och Hultsberg. Området är bevuxet 
med lövskog, mestadels björk och kantas på bägge sidor 

I området föreslås en gles exploatering med sex småhus 
på stora tomter. Ny väg dras utmed den östra stenmuren 
och lövskogsbrynet vilket bevaras. Mot väster kan små 
dungar av björk sparas på de stora tomterna. Då området 
ansgränsar till odlingslandskapet är det viktigt att nya hus 
utformas med en anpassad gestaltning.

B13 Hultsberg är beläget i nedkanten av den stora åkern 
på gården Källäng och utgör en skogsbevuxen relativt 

-
hus. Området rymmer ca 15 normalstora tomter som kan 
grupperas kring en gemensam lek/friyta.

Områdena ansluts till Kungsbackavägen med en gemen-

Sikten i korsningen är god. I samband med detaljplane-
läggning ska utfarten från Hultsberg, fastigheten bredvid, 
stängas och samordnas.

Område B13 och del av B12 ingick inte i den arkeologiska 
utredning steg 1 och särskild utredning behöver därför  
göras i samband med detaljplan. 

Gården Källängs stora åker sydväst om B12 och B13

Gården Källäng intill Skogsgläntan
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Lillhult B10–B11
Sammantaget rymmer områdena ca 15–20 tomter. 

B10  En ny grupp med småhustomter föreslås i anslut-
ning till beteshagarna och hästgårdarna i Lillhult. Områ-
det kan utformas med 10–13 tomter kring en vägslinga 
med en gemensam lek/friyta i mitten. Delar av området är 
blött och markförhållanden och dagvattenhantering be-
höver utredas ytterligare innan närmare avgränsning och 
utformning av området görs. 

-
ren Stjernboden. Utfarten som har dålig sikt och ansluter 

-
hetsrisk, vilket också de höga hastigheterna på vägavsnit-
tet bidrar till. Utfarten måste därför byggas om; vägens 

och ett vilplan skapas innan utfarten. Siktröjning behöver 
göras på vänster sida genom borttagande av den främre 
trädraden på fastigheten Härkila 3:18. Kostnad för åtgär-
derna ska bäras av exploateringen .

-
gränsen. Stenmuren behöver öppnas upp på två ställen för 
att dra en vägslinga in i området. Släpp mellan tomterna 
ska göras på lämpliga ställen för en gångstig som ansluter 
till gång- och cykelstråket mellan Oljannäs och Hägnen 
och för gångstigar ut i naturen.

Arkeologisk utredning steg 2 behöver göras inför detalj-
plan inom omr B10 , se sid 11.

B11  På en liten skogsbevuxen höjd bakom några bostä-
der  i Lillhult föreslås 2–4 småhustomter. Området lig-
ger i anslutning till den planerade gång- och cykelvägen 

-
ningen till Kungsbackavägen har dålig sikt. Sikten ska åt-
gärdas genom att utfarten byggs om och förskjuts 10 me-
ter åt sydväst.

Vatten och avlopp
Områdena B10–B11 ligger långt från påkopplingspunkten 
för överföringsledningen för VA i Ubbhult/Kråkered. Om-
rådena kan troligtvis anslutas till Hägnens lokalnät vilket 
bör samordnas med utbyggnaden av gång- och cykelväg 
till Hägnen. Se vidare avsnittet vatten och avlopp sid 11.

Tillfart vid gården Solhem där gång- och cykelväg till Hägnen samt område B11 ansluter.

Befintlig tillfart till Stjernboden där omr B10 ansluter.
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Genomförande

Detaljplan
För att ändra markens användning, t.ex. ny sammanhål-
len bebyggelse krävs prövning genom detaljplan. En de-
taljplan är juridiskt bindande och sätter bestämmelser för 
hur marken får användas, till exempelvis bostäder, verk-
samheter eller natur. När detaljplaneprocessen är klar och 
en detaljplan vunnit laga kraft kan bygglov ges i enlighet 
med denna. Planprocessen regleras av plan- och byggla-
gen och är en demokratisk och politisk process där du som 
medborgare och/eller sakägare har rätt att yttra dig och 
lämna åsikter om kommunens planeringsförslag.

Ett planprogram är inte obligatoriskt i planprocessen 
men kan tas fram om förändrad markanvändning behö-
ver prövas i ett större sammanhang. Planprogrammet för 
Ubbhult anger förutsättningar samt riktlinjer och ligger 

-
taljplaner för nya tomter och försäljning av mark är helt 
frivilligt och upp till fastighetsägaren att besluta om. Pro-
grammet visar således på en möjlighet.

Mark som föreslås för bostäder och verksamheter tillhör 
i huvudsak privata markägare. Flera markägare kan be-
höva gå samman för att åstadkomma lämpligt stora områ-
den för en detaljplan och genomföra det i samverkan. Mer 

nästa sida.

Det är lämpligt att bebyggelseutvecklingen sker över en 
längre tidsperiod. Bebyggelsetakten styrs av efterfrågan 
men samhället bör växa ”lagom snabbt”. Utbyggnad bör 
ske i den ordning som är mest fördelaktig ur ekonomisk 
synpunkt med hänsyn till teknisk infrastruktur som ex-
empelvis gator och VA-nät.

Huvudmannaskap för lokalgator
Kommunen har för avsikt att vara huvudman för lokalga-
tor inom tillkommande detaljplaner. Det kan innebära att 

ny tomter planeras utmed dessa vägar.

-
ver kommunalt huvudmannaskap för allmän plats antog 
Kommunastyrelsen 2011 riktlinjer för huvudmannaskap,  
vilka innebär att; Kommunen ska ha det principiella för-
hållningssättet att vara huvudman för allmänna platser 
med undantag för detaljplaner för fritidsboende där kom-
munen inte ansvarar för vatten och avlopp. Om det efter 

skäl ska kommunen överväga att frångå detta förhåll-
ningssätt

standard för kommunala gator där gatornas bredder till-
låts variera mellan 3,5 till 5,5 meter beroende på funk-

bredare än nödvändigt, då smala gator väl anpassade till 
terrängen, på ett bättre sätt knyter an till Ubbhults lands-
bygdskaraktär. En annan aspekt är att planprogrammet 
är utformat med en relativt gles bebyggelsestruktur med 
låg exploateringsgrad och att breda lokalgator enligt kom-
munens normala standard riskerar att blir onödigt dyra.

Som alternativ till kommunalt huvudmannaskap i detalj-

för enskilt eller delat huvudmannaskap för allmän plats. 
Delat huvudmannaskap kan t ex innebära att kommunen 
är huvudman för gatorna och att en förening är huvud-
man för allmän platsmark-natur. Enskilt huvudmanna-
skap kan t ex prövas när nya tomter planeras vid en be-

särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap skulle kunna 

vägen och att området har en landsbygdskaraktär.

Kommunala investeringar
Ett genomförande av planprogrammet förutsätter att 
kommunala investeringar görs i skola/barnomsorg och  
gång- och cykelvägar. Investeringarna föreslås delas upp 
i två steg, se vidare om Samhällskostnader på nästa sida. 

Laga kraft

 samråd            granskning          antagande

PLAN-

PROGRAM
DETALJPLAN

samråd 
godkännande
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Konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser

Samhällskostnader
Samhällskostnader utgör en kommunal investering som 

förutsätter följande samhällskostnader (kostnaderna är 
grovt uppskattade utifrån 2016 års prisnivå):

SKOLA/BARNOMSORG

Etapp 1  (Undantaget från KS beslut 2016-10-05)

Ny förskola och skola F-3 40 050 000 kr

Näridrottsplats vid skolan 1 000 000 kr

GÅNG- OCH CYKELVÄGAR

Etapp 1  (Godkänt av KS vid beslut 2015-10-05)

Kråkered – Oljanäs 7 300 000 kr

Oljanäs- Hägnen 5 700 000 kr

Etapp 2  (Undantaget från KS beslut 2016-10-05)

Oljanäs – Nordhult  5 650 000 kr

Omr. B9 vid Anne-Majas väg – skolan  650 000 kr

Kråkered – Öresjö, rekreationsväg  1 900 000 kr

Totalt GCM 21 200 000 kr

TOTALT SKOLA OCH GCM 62 250 000 kr

Följande investeringar kan också bli aktuella men har inte 
räknats med i kalkylen: 

 » Förlängning av gång- och cykelväg från Nordhult till 
hpl Källarbacken i Hällingsjö.

 » Skola årskurs 4-6
 » Idrottshall 
 » Allmän plats- torgyta/park  inom centrumtomt.
 » Rekreationsstråk till Flygsnäs 
 » Bidrag till ridstigar 

Därutöver innebär planprogrammet driftskostnader för 
nya lokalgator som kommunen blir huvudman för.

VA-kostnader
Kostnader för lokala ledningsnät för vatten- och avlopps-

de lokala VA-näten täcks normalt av anläggningsavgif-
ten. Ifall ledningsnätet inom ett exploateringsområde blir 
orimligt dyrt i förhållande till intäkterna har kommunen 
möjlighet att besluta om särtaxa för att täcka underskot-
tet. 

Exploateringskostnader
De markägare som önskar detaljplanelägga mark i enlig-
het med planprogrammet har möjlighet att ansöka om 
planbesked. Vid planläggning och genomförande ansva-
rar markägaren för exploateringskostnaderna. Kommu-
nen ansvarar för projektering samt utbyggnad av gator 
och andra anläggningar inom allmän platsmark som kom-
munen ska vara huvudman för. Dessa kostnader räknas 
fram och regleras i ett exploateringsavtal mellan kommun 
och exploatör innan en detaljplan antas.

Exploatör bekostar:
 » Framtagande av detaljplan 
 » Utredningar som underlag till detaljplan såsom; geo-
teknik, arkeologi, buller samt förprojektering av gator 
och lokala VA-nät 

 » Projektering och byggnation av väganslutningar, lo-
kalgator med belysning bekostas av de områden som 
nyttjar dessa. Det innebär att områden som byggs ut i 
etapper såsom t ex B1-B5, i efterhand kan få ta sin del 
av kostnader för väganordningar som är utbyggda i 
tidigare etapper, dvs. den gemensamma infartsgatan 
och korsningarna till Kungsbackavägen. 

 » Breddning av Flygsnäsvägen fram till ny tillfart (berör 
område B9).

 » Exploatör får avstå mark utan ersättning till kommu-
nen för allmän plats; gator, park och natur.

 » Fastighetsbildning

Tomtköpare bekostar:
 » Anläggningsavgift för vatten, avlopp och dagvatten 
som täcker utbyggnaden av lokala VA-ledningsnät 
samt omhändertagande av dagvatten.
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Miljökonsekvenser

Utveckling av Ubbhult i enlighet med planprogrammet 
bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan en-
ligt miljöbalken. En behovsbedömning om miljöpåverkan 
har gjorts 2011-01-10.

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten
Miljökvalitetsnormer (MKN) regleras i miljöbalkens 5:e 
kapitel och anger lägsta godtagbara miljökvalitet männis-
kan och miljön kan tåla. Idag överskrids inte MKN för luft 
någonstans i kommunen. 

vattenmyndigheten riskerar att inte klara miljökvali-
tetsnormerna för vatten i framtiden främst på grund av 
försurning. Försurningen motverkas genom kalkning. se 
vidare om MKN för vatten på sid 49. Området kommer 
att ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Därmed 

för vattenförekomsterna. I planprogrammet ställs krav på 
att dagvatten ska omhändertas lokalt och inte får påverka 
vattenförekomsterna negativt.

Miljökvalitetsmålen
Förslagets konsekvenser beskrivs utifrån de nationella 
miljökvalitetsmål som är relevanta för förslaget. Beskriv-
ningen är översiktlig och syftet är att underlätta för en 
samlad bedömning av hur olika intressen påverkas.

Programförslaget innebär att samhället växer med ca 
200 bostäder, vilket innebär ett tillskott på ca 450 invå-
nare till Ubbhult. Tidsperspektivet för utbyggnaden är 
20-30 år. Programförslaget jämförs med ett 0-alternativ 
vilket innebär att Ubbhult inte utvecklas genom en plane-
rad bebyggelse. Rådande efterfrågan på tomter i området 
gör dock att Ubbhult i viss mån ändå  kommer att fortsätta 
att utvecklas så som idag med oplanerad, spridd bebyggel-
se. Både programförslaget och 0-alternativet inne-
bär att den samlade bebyggelsen i Kråkered, Hägnen och 
Sjödal anslutas till kommunalt vatten och avlopp genom 
planerad överföringsledning.

God bebyggd miljö 
Avser rekreation, mötesplatser, trygghet, landskapsbild, 
buller. Se även Sociala konsekvenser

Programförslaget påverkar miljömålet positivt och ne-
gativt. Vardagslivskartläggningen som gjordes med hjälp 
av Ubbhultsborna i startskedet visar att Ubbhult är en 
attraktiv livsmiljö. Värden som lyfts fram är den vackra 

i skogsmark och badplatser. Sociala aspekter som lyfts 
fram är ett stort engagemang i bygden ”Ubbhultsandan” 
och många mötesplatser genom föreningslivet, skolan, 
idrottsplatsen, kapellet och bygdegården. I planprogram-
met värnas och utvecklas ortens mötesplatser och service. 
Alla utpekade rekreationsområdena bevaras. Utbyggnad 
av cykelvägar leder till ökad trygghet. 

Ubbhult som idag domineras av jordbruksmark och 
lantlig gles bebyggelse påverkas visuellt när ny bebyg-
gelse tillkommer. Ubbhulsdrumlinen utgör riksintresse 
för naturvård. Den geologiska formationen kan upplevas 
genom det öppna odlingslandskapet på den långsträckta 
höjden. Inom den delen av drumlinen som har störst 
landskaps- och skönhetsvärden (väster om Kråkered mot 
Kungsbacka) föreslås ingen ny bebyggelse. Här är odlings-
landskapet mer intakt och ny spridd bebyggelse har inte 
tillkommit i samma omfattning som öster om Kråkered. 
Ny bebyggelse styrs till landskapsrummen öster om Krå-
kered och Oljanäs och placeras i dess kantzoner. Vackra 
lövskogsbryn ska bevaras. Ingen öppen jordbruks- ängs- 
eller betesmark föreslås för bebyggelse. Krav ska ställas på 
husens utformning så att dessa passar in i miljön.

-
garna, främst Kungsbackavägen. Sänkt hastighet och tra-

med tunga transporter.
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0-alternativet bedöms både positivt och negativt för 
miljömålet. Ubbhult kommer även fortsättningsvis vara 
en naturskön och attraktiv bygd att bo i. Den fortsatta 
ökade efterfrågan på spridda och oplanerade tomter ris-
kerar att skada riksintressets/landskapets skönhetsvär-

service inte kan upprätthållas på grund av för litet befolk-
ningsunderlag. 0-alternativet innebär fortsatt otrygghet 

prioriteras för utbyggnad av gång- och cykelvägar om inte 
befolkningen ökar.

Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, 
Bara naturlig försurning
Programförslaget påverkar miljömålen negativt ge-

fjärrvärme i Ubbhult. Området hade varit försurat om inte 
kalkning skedde.

Ubbhult är en utpendlingsort och arbetspendlingen går i 
-

300 är inte pendling hela sträckan tillräckligt attraktiv 
idag. En realistisk pendling från Ubbhult innebär bussresa 
utan bussbyte, dvs pendling från busshållsplatsen Källar-
backen i Hällingsjö. Avståndet från långsträckta Ubbhult 
till Hällingsjö är 3-5 km. Cykling förekommer men är inte 

Cykelväg hela sträckan är inte planerad men behövs på 
sikt.

Programförslaget innebär alltså i bästa fall ett dagligt re-
sande om ca 8-10 km bilresa/elcykel t.o.r. hpl Källarback-

luftutsläppen kommer att öka lokalt men inte nödvändigt-
vis regionalt. Göteborgs och Landvetters arbetsmarknads-
region är stor och i detta perspektivet erbjuder Ubbhult de 
kortaste och mest klimatvänliga arbetsresorna från Marks 
kommun.

ett hållbart resande genom samverkan med Västra Göta-

0-alternativet med färre boende i Ubbhult och mindre 
-

vändigtvis regionalt. Det måste jämföras med var männ-
iskor annars hade bosatt sig.

Giftfri miljö
Programförslaget och 0-alternativet har ingen på-
verkan på miljömålet.

På drumlinens många åkrar bedrivs ett jordbruk, Gunnar-
gården. Jordbruket är ekologiskt och bidrar därför till en 
giftfri miljö.

Länsvägen utgör inte led för farligt gods. Förekomsten av 

innebär risk för förorening vid olycka.

Säker strålmiljö
Programförslaget och 0-alternativet har ingen på-
verkan på miljömålet.

Planområdet är normalradonmark till högradonmark en-
ligt kommunens översiktliga inventering. Säker strålmiljö  
inomhus säkerställs vid byggnation.

-
byggelse föreslås inom det rekommenderade skyddsav-
ståndet på 130 meter.
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Ingen övergödning, Levande sjöar och vat-
tendrag, Grundvatten av god kvalitet
Programförslaget och 0-alternativet
samlad bebyggelse) innebär främst positiv påverkan på 

en begränsad kapacitet och avloppreningen i Hägnen är 
undermålig. Anslutning till kommunalt vatten och avlopp, 
i samband med att överföringsledningen byggs ut, inne-
bär en mycket positiv påverkan på recipienternas vatten-
kvalitet.

Utvecklingen med spridd bebyggelse längs drumlinen 
som riskerar att öka i 0-alternativet påverkar miljömå-

vilket är negativt för vattendrag, sjöar och utgör en risk för 
enskilda vattentäkter.

Jordbruket och djurhållningen som har påverkan på mil-
jömålen bedöms fortgå i nuvarande omfattning. 

Programförslagets -
släpp som påverkar övergödningen och därmed miljömå-
len negativt.

Ett rikt odlingslandskap
Programförslaget innebär ingen påverkan på miljömå-
let ur den aspekten att ingen jordbruksmark, ängs- eller 
betesmark tas i anspråk. 

0-alternativet riskerar att påverka miljömålet negativt. 
Den spridda bebyggelsen ökar, av erfarenhet är det just 
lättbebyggd mark såsom åker och betesmarker som kom-
mer i fråga vid ansökningar om förhandsbesked för nya 
tomter.

Ett rikt växt och djurliv, 
Myllrande våtmarker
Programförslaget påverkar miljömålet negativt i 

mossar och tjärn. Dessa områden är av naturliga skäl inte 
aktuella för byggnation men kan indirekt påverkas nega-
tivt ifall de hydologiska förhållandena påverkas. Program-
förslaget har utformats med hänsyn till naturvärdena. 
En naturinventering har gjorts omfattande 80 hektar av 
Torkelsmossen och skogen söder om Kungsbackavägen 
inom vilken de föreslagna områdena B1-B8 är belägna. 
Få naturvårdsarter påträffades men våtmarken har ändå 
ett högt naturvärde då den ingår i ett stort våtmarkskom-
plex med relativt opåverkad hydrologi. Större delen av 
föreslagna utbyggnadsområden utgörs av artfattig gran-
produktionsskog med lågt naturvärde. En rejäl skogsridå 
sparas som buffert mellan ny bebyggelse och mossen samt 
Lommatjärnen söder om för att inte störa fågellivet. 

0-alternativet innebär en mindre exploatering och där-
med mindre påverkan på växt- och djurlivet.
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Sociala konsekvenser
Läge för det goda livet. Marks kommuns vilja att ska-

pa en 
till Ubbhults framtid. Läget i kommunen för ett gott liv 
är lämpligt, om man ser till kommunens ambitioner att 

närmsta ort. En expansion av programområdet stärker 
kommunen och närheten till Göteborg kan vara tidseko-
nomiskt intressant för många som vill ta del av det goda 
livet utanför storstaden men ändå vara relativt nära den. 
Samtidigt är det just lugn och ro och en hög tillgänglig-
het till rekreationsområden som lockat de som redan bor 
i programområdet till just Ubbhult. Redan idag är detta 
läge för ett gott liv. 

En nyexploatering förändrar, det alternerar sociala struk-
turer på olika vis. Det motsatta kan dock potentiellt skapa 

bibehållen befolkningsmängd skapa små möjligheter till 

efterfrågar (bl.a. gång- och cykelbanor, en bättre kollek-

är inte heller säkert att en bibehållen befolkningsmängd 
räcker för att behålla skolan på orten.

-

både plus och minus. Genom medborgardialogen pekades 
viktiga ströv- och rekreationsområden samt viktiga socia-
la mötesplatser ut, viktiga för såväl enskilt som socialt liv 
i bygden. I planförslaget har dessa platser och områden 
undantagits från bebyggelse. De av de boende utpekade 

kan komma att bruka dessa miljöer. Det kan innebära ett 
större slitage, på exempelvis badplatser eller fotbollspla-

dessa miljöer. 
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Synpunkter medborgardialog
-

-

-

-

-

-

-

-

Dialogarbetet

Som en del i utredningsarbetet om framtida utvecklings-
potential för området Ubbhult – Hägnen, har en med-
borgardialog genomförts med boende i området och med 

-
fattande vardagslivskartläggning gjordes 2011 inför över-
siktsplanen. Det material som skapats genom dialogarbe-
tet har syftat till att bidra med kunskap om det vardagliga, 
rekreativa och i viss mån näringslivsinriktade livet i områ-

denna handling, detta material är rikt på detaljerade syn-
punkter. Sammanfattningsvis ledde dialogarbetet fram till 
ett antal viktiga aspekter och till att några områden som 
pekades ut för särskild hänsyn i den framtida utvecklingen 
i området. Dessutom har ett särskilt markägarsamråd ge-
nomförts.

Synpunkter dialog med skolan
-

-

-

-

-

-

Politisk diskussion

-
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Planeringsförutsättningar

Ubbhult
Namnet Ubbhult används för den utsträckta bebyggelse 

och Marks kommun med ett uppskattat invånarantal på 
ca 1 000 personer. Detta planprogram begränsar sig dock 
till omgivningarna runt Kråkered i Marks kommun. Inom 

ca 220 strax utanför (se karta på samma sida). Omgiv-
ningarna är natursköna med odlingslandskapet, skogarna 
och de långa vyer över landskapet uppe från drumlinen. 
Bebyggelsen är gles med viss sammanhållen bebyggelse, i 
Kråkered, Hägnen, Örejsö och Sjödal.

Översiktsplan
För Ubbhult gäller fördjupad översiktsplan för Mark 
Nordvästra från 1997. -
byggnadsområden i Ubbhult. Kommunen arbetar för 
närvarande med en ny översiktsplan för hela kommunen 
samt en ny fördjupad översiktsplan för nordvästra delen 
(Hyssna, Sätila och Ubbhult). Inriktningen för översikts-
planen är; Ett Mark med god tillväxt och långsiktigt håll-
bar utveckling, som är attraktivt att bo och verka i och 
där livskvaliteten står i fokus. För att klara de utmaning-
ar Mark står inför, behöver en stark struktur skapas som 
drar nytta av läget i regionen och tar vara på växtkraften 

-
tar på att öka antalet sysselsatta inom logistik och handel 
från 3 500 idag till 16 500 år 2030 då hela anläggningen 
inklusive Götalandsbanan skall vara färdigbyggd. (Härry-

-
munens övergripande viljeinriktning för Marks fortsatta 
utveckling visas i översiktsplanens strukturbild. Grund-
läggande är att prioritera utbyggnad kring de stora strå-
ken (från Kinna mot Göteborg och i stråket mellan Var-
berg och Borås). Ubbhult är utpekad som en Länkad ort 
till huvudstråket väg 156. Det innebär att orten är länkad 
till Pendlingsnod i Hällingsjö och att kommunen vill satsa 
på en bebyggelseutveckling som stödjer bibehållen service 
i Ubbhult.

Detaljplan
Bostäder, verksamheter och service i Kråkered omfattas 
av detaljplan. Övrig mark och bebyggelse är ej detaljpla-

nelagd. Ett område i Oljanäs utgörs av sammanhållen be-
byggelse enligt plan- och bygglagen (PBL). 

Teknisk försörjning
Generellt har de spridda hushållen i området enskilda 
lösningar för vatten och avlopp. I Kråkered är bostäderna 
kommunalt anslutna till en lokal avloppslösning med en 

Även färskvattnet är kommunalt med en lokal lösning. 
Kommunen har bedömt att både färskvatten och avlopp 

-
läggningen i stort behov av upprustning. 

-
ten. Avloppssituationen är ohållbar med enskilda avlopp 
som inte uppnår dagens krav på rening. På grund av den-
na situation har kommunen beslutat att förse den sam-
manhållna bebyggelsen i Kråkered, Hägnen, Öresjö och  
Sjödal med kommunalt vatten och avlopp. Överförings-
ledning byggs från Skene via Hyssna och Sätila till Ubb-
hult. Enligt nuvarande tidplan är överföringsledningen till 
Kråkered klar 2018. 

inom hela planområdet och kringområden.

Kartan visar ungefärligt antal bostäder per delområde 2014.

Ubbhults 
kapell i 
Kråkered
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Service
Servicenivån i området är låg. Närmaste service i form av 

Kråkered. För äldreomsorg, skola för årskurs 4 och uppåt, 
vårdcentral m.m. får man vända sig till Sätila, ca 15 km 

ca 12 km norrut. Avstånd till Kinna/Skene är 30 km,  Gö-
teborg 40 km, Landvetter 20 km, Borås 30 km, Kungs-
backa 24 km, Lindome 23 km.

Ubbhults förskola.

Änkatjärnen.

Skola och barnomsorg

fritidshem. Ubbhults kommunala förskola i Kråkered har 
tre avdelningar. Förskolan byggdes nyligen till med en 

-
skoletomten öster om Flygsnäsvägen och en avdelning är 
belägen vid bygdegården väster om Flygsnäsvägen. Mel-

Bybarna, en kooperativ 
förskola. Ubbhultskolan är belägen i Kråkered söder om 
Kungsbackavägen. Det går 55 elever på skolan. Lokalerna 

elever. Slöjd och idrott hålls i Sätilaskolan. I årskurs 4-9 
åker eleverna till Sätilaskolan.

Rekreation
Viktiga stigar och naturområden för rekreation har pekats 
ut i vardagslivskartläggningen, se sidan 9. Runt Änkatjär-

IF.   Badplatser som används av många är framförallt i 
Hägnen vid Östra Ingsjön och i Öresjö vid Stora Öresjön.  
Badplatsen vid Östra Ingsjön sköts av Hägnens samfällig-
hetsförening. Badplatsen vid Stora Öresjön är kommunal 
och sköts av Ubbhults idrottsförening.

Trafik
Genom programområdet går tre statliga vägar: Kungsbac-
kavägen (1614), Lindomevägen (503) samt Flygsnäsvä-
gen (1619), som förbinder de två. Vägarna har relativt lite 

-

uppmätt mellan år 2003 och 2009. Vid en senare mätning 

på Kungsbackavägen 1400 fordon. Detta kan jämföras 
med väg 156 där ca 6 900 fordon passerar förbi avfarten 

från Hällingsjö till Kungsbacka är ca 1 000 fordon. Tra-

längs framför allt Kungsbackavägen och av skolans elever. 
Det är i första hand hastigheterna som upplevs vara för 

-
vägen vid skolan eftersom den mesta bebyggelsen ligger 
på norra sidan vägen. Skolan har också olika funktioner 
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spridda på båda sidor vägen. Passagen utgörs idag av ett 
övergångsställe med vissa åtgärder för att öka uppmärk-
samheten och få ner hastigheterna. Flygsnäsvägen har 
sämst standard och är endast ca 4 meter bred. Tillåten 
hastighet inom planområdet varierar, på Kungsbackavä-
gen gäller 60 km/h fram till Källäng, därefter 40 fram till 
skolan, 30 förbi skolan, 50 från kapellet och förbi Hälling-

hastighet på Flygsnäsvägen är 50 km/h från korsningen i 

Hastigheterna kommer att ses över av kommunen inom 
tättbebyggt område.

Kollektivtrafik

busslinjer till Göteborg, Skene/Kinna och Svenljunga. 
En bussresa till Göteborg tar 40 minuter. Buss 300/330 
Göteborg–Kinna/Skene har 46 turer i varje riktning på 
vardagar och 19 under helger. Hållplatsen i Källarbacken 
kommer inom kort att utvecklas som knutpunkt med en 
utökad pendelparkering och ombyggnad av hållplatslä-

Kungsbackavägen under vardagar med åtta turer i vardera 

Hägnen till Sätila är anpassad efter skolornas tider. Likaså 

-
nen och två respektive tre turer tillbaka på em. Därutöver 

-

300 i Källarbacken inte är koordinerade i tid och att vän-
tetiden kan därför bli lång. En annan brist är att det sak-

är ett generellt problem som gäller för många busslinjer i 
kommunen. Angående bussbytet i Källarbacken är Väst-

arbetet med fördjupad översiktsplan för nordväst (Hyss-
na, Sätila och Ubbhult) samverkar kommunen med Västra 

utvärderas bl.a. befolkningsunderlag och planerad bebyg-
gelse, pendlingsstatistik, resvanor och beteendepåverkan, 
restider, byten och pendelparkeringar. Viktiga priorite-
ringar från kommunens sida kommer bl.a. vara att verka 
för en busslinje till Landvetter och att förbättra kollektiv-

Störningar
-

Enligt ”Transportstyrelsens riksintresseanspråk avseende 

30) kommer endast mindre delar av Marks kommun att 

-

små hästgårdar. Med hästhållning i anslutning till bo-
stadsbebyggelse kan olägenheter i form av lukt och sprid-
ning av hästallergen uppkomma. Se vidare under Riktlin-
jer för djurhållning. 

I programområdets södra gräns löper en 400 kV-ledning. 
Ledningsägaren Svenska kraftnät rekommenderar ett av-
stånd om 130 meter mellan ledning och bostäder. 

Geoteknik och radon
Kungsbackavägens sträckning följer Ubbhultsdrumlinens 
utbredning. En drumlin är en landskapsformation bestå-
ende av isälvavlagringar av sandig morän. Marken faller 
på båda sidor om Kungsbackavägen, där terrängen om-
växlande består av sandig morän, berggrund med tunt 
jordtäcke samt en hel del torvmossar. Enligt en översiktlig 
markradoninventering från 1990 bedöms hela planområ-
det bestå av normal - eventuell högradonmark.
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Landskapets förutsättningar, 
natur- och kulturmiljö

Ubbhults historia och kulturmiljö
Ubbhultsdrumlinen har med sitt höjdläge över havet ti-
digt varit uppodlad visar äldre boplatslämningar, varav 
vilka somliga kunnat dateras till så långt tillbaka som 
stenåldern. Odling på de djupa moränjordarna var gynn-
samt även under torrperioder. Även fornåkrar och gårds-
tomter från bronsålder och framåt hittar man här. Fynden 
av fornminnen är koncentrerade till området kring Krå-
kered men en trolig stenåldersboplats har även hittats vid 

verksamhet under lång tid, bland annat rester efter vad 
som troligen är en gammal kvarn och såg. 

Namnet Ubbhult nämns redan under tidigt 1300-tal och 
på 1500-talet fanns här tre gårdar. Sätila socken utgjorde 
riksgränsen mellan Danmark och Sverige fram till freden 
i Roskilde 1658. Bönderna i gränstrakten hade svårig-
heter att freda sina skogar mot väster vilket ledde till att 
skogsområdena överläts till kronan, mot att bönderna 

beskrivs området som innehållande mycket lite odlingsbar 

upp i långsmala skiften och utgjorde utmarker tillhörande 
gårdarna i Sätila vid Stoåns dalgång. Under 1800-talet 

den stora folkökningen i Sverige under 1800-talets senare 
hälft ökar markant antalet torp i Ubbhult samtidigt som 
man med svedjor försöker bryta ny odlingsmark. Vid sidan 
av jordbruket har möbelsnickeri varit en viktig inkomst-
källa för torparna i Ubbhult. Möblerna såldes i Göteborg 
”I varenda stuga fanns en snickerkammer”.

Ubbhult har tidigare haft en egen kyrka till omkring år 

Gunnagård och i Kärrsgärde tyder på att här funnits kyr-
kor. En teori är att kyrkan i Kärrsgärde blev nedbränd av 
danskarna och därefter återuppfördes längre in i landet 
vid Gunnagård. Ubbhultsborna gick därefter i Sätila kyrka 
fram till år 1915 då ett eget kapell uppfördes i Kråkered.

Under 1940-talet och framåt övergick många torpställen 
till fritidshus. Det attraktiva läget med många sjöar och 
närheten till Göteborg gjorde även att det byggdes många 
nya fritidshus såsom i Hägnen och Sjödal från 1960- och 

och nya villor tillkommit i spridd bebyggelse som avstyck-
ningar från jordbruksfastigheterna.

Hur livet i Ubbhult kunde te sig berättar här Lisen Pers-
son f. 1921, som själv växte upp på gården Källäng. Texten 
är en sammanfattning.

Min farfar Johan Petter Reinholdsson och farmor Brita 
Maria Johansson gifte sig på 1870-talet och som första 

-
hemmanet i Kråkered. Efter en tids möbeltillverkning 
fanns pengar att arrendera en utmark i Ubbhult till-
hörande Hulta Laggaregården i Storåns dalgång. Sten 
började röjas, ris och ljung svedjas och odlingen tog sin 
början. Boningshuset, byggdes 1884 med hjälp av kö-
regille. Varje körare bidrog med några träd som sedan 

och säljas för att kunna betala en murare i förskott. Livet 

Åkermarken utökades efter hand, med mycket slit röj-
des ett nygrave varje år. Havre och potatis odlades på 
de nya tegarna. Ladugården byggdes väl i början när de 
odlat upp så mycket att räckte till foder för en ko. Till sist 
byggdes snickarboden 1906. Arrendet friköptes 1912 och 

Bertha 1918 fortsatte odlarmödan på gården. Vi var sju 
syskon så det blev många armar som kunde plocka sten. 
På 20-talet började stenmurarna bli till. De lades från 
grunden efter att matjorden grävts bort och är lika dju-
pa som höga. Vid denna tiden hade gården 4 kor och en 

i snickarboden. Det var inte mindre slit för mamma som 

en Singer symaskin in på avbetalning. Mamma sydde 
blåblusar, dag- och nattskjortor åt ”Futta Jenny” från 
Rävlanda som körde ut stora packar med söm. På sön-
dagarna var vilodag och kyrkan besöktes. Efteråt bjöd vi 
våra långväga vänner och släktingar på mat och kaffe. 
Norr om huset fanns en björkdunge med vitsippor och 
några stora klippblock med in och utgång som vi kallade 
Trollberget, där vi och traktens barn lekte. Trollberget 
sprängdes bort 1948. Under sommarlovet plockade vi 
blåbär som såldes till uppköpare. Min näst yngste bror 
tog över gården och byggde ny lagård och manhus.
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Värdefulla kulturmiljöer 
I kommunens kulturmiljöprogram ingår följande kultur-
historiskt värdefulla och välbevarade byggnader och går-
dar i Ubbhult. Dessa är ursprungligen utpekade i Kultur-
historisk utredning för Sätila och Tostareds socken från 

A. Gården Lidhult vid Källäng 2:3. En gårdsmiljö med bostads-

hus och ladugård och snickarbod från 1800-talets senare 

hälft. Bostadshuset är av enkelstugetyp, ladugården är 

vinkelställd med sk utskott/överhäng vilket är ett lokalt 

särdrag. 

B. Ubbhults kapell vid Ryda 1:9. Kapellet från 1915 var byggt 

i trä, hade en fin byggnadsvolym med högrest takform med 

ett litet smäckert koppartorn och en tidstypisk träpanelar-

kitektur. Kapellet brann ner till grunden 18 dec 2010 men 

återuppfördes tre år senare. Det nya kapellet efterliknar 

till stor del det gamla men med en något ändrad bygg-

nadsproportion (se bild på framsidan). Ett tillskott utgör en 

vacker tillbyggnad på kapellets södra långsida för utökade 

samlingsutrymmen. Arkitekt är Tomas Carlin från DEFYRA 

Arkitekter AB. För miljön har den kringgärdade stenmuren 

och det resterande lövträdsbeståndet stort värde.

C. Gården Hultet vid Härkila 3:5. En gårdsmiljö med bostads-

hus från 1912, ladugård från 1914 och snickarbod från 

1927 runt en gårdsplan. Bostadshuset har en fyrdelad 

planlösning och tidsenlig utvändig panel-arkitektur.

D. Torpet Öresjö vid Ryda 6:1. En torpmiljö med bostadshus 

från 1878 och snickarbod och ladugård från 1920- resp. 

1930-tal. Huset är en så kallad enkelstuga som byggdes ut 

till en framkammarstuga kring 1900.

E. Torpet Nabben vid Ubbhult 1:10. Ett torpställe med bo-

stadshus och ladugård från omkr. 1880. Här finns en äldre 

fruktträdgård med vårdträd samt tillhörande hagmarker.

F. Torpet Högasvedjan i Flygsnäs (Ubbhult 3:5) Ett knekttorp 

med ladugård från 1850-talet. Bostadshuset är en så kall-

lad enkelstuga som byggdes ut till en parstuga på 20-talet.

Gården Källäng, snickarboden från 1906.

Gården Lidhult (A) vid Källäng.

Ubbhults kapell (B) från 1915.

Gården Hultet (C).
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Landskapsbild
Området runt Ubbhults kapell bildar ett skogtätt sprick-
dalslandskap, där höjdpartierna bryts av långsträckta 
sjöar och vattendrag. Området är kraftigt kuperat och 
runt sjöarna reser sig skogsklädda branter och klippartier. 
Den dominerande skogstypen är barrskog medan lövskog 

-
jordar.

-
skogsområden på höga platåer i vilka vattendrag har bil-
dat dalgångar, s.k. sprickdalsterräng. Både vattendrag, 
dalgångar och höjdpartier sträcker sig i nordost – syd-
västlig riktning. Dalgångarna utgör ofta tydligt avgränsa-
de landskapsrum som begränsas av branta skogsbeklädda 
sluttningar.

Berggrunden domineras av gnejs och granit. På drumli-
nen avsattes ett tjockt lager morän som skapat goda förut-

-
skogspartier och ängs- och hagmarker av högt ekologiskt 
och kulturhistoriskt värde. Det är också på drumlinen och 

Landskapsanalys
Landskapsanalys är en metod att fånga och beskriva land-
skapets kvaliteter, karaktär och särdrag. De kan användas 
både för att bevara och för att utveckla ett landskap. En 
landskapsanalys i den europeiska landskapskonventio-
nens anda utgår från landskapet som helhet och omfattar 
de fysiska karaktärsdragen men även de kulturhistoriska, 
sociala och funktionella. De olika aspekterna hänger sam-
man med varandra och alla ska beaktas i analysen. I sam-
band med utveckling av mindre orter undersöks i första 

visuella sammanhang, som tillsammans visar hur en ur 
landskapsperspektiv lämplig expansion kan se ut. I Ubb-
hult är också de geomorfologiska aspekterna viktiga, inte 
minst hur de landskapliga förutsättningarna har påverkat 
boplatsetableringen i området.

KRITERIER I LANDSKAPSANALYSEN
Topografi
Är området dramatiskt brant, böljande och flackt, småkullrigt 
eller plant, etc?

Vegetation
Vilken typ av vegetation finns på platsen? Barrträd eller löv-
träd? Flerskiktat eller enskiktat? Ensartad eller varierande?

Skala
Vilken skala har landskapet? Är det storskaligt med en land-
skapstyp som dominerar stora områden, exempelvis Skånes 
odlingslandskap och Värmlands skogar? Eller småskaligt och 
uppbrutet med många mindre delar, exempelvis mosaikland-
skap med omväxlande skog och öppna landskap i Blekinge 
och delar av Småland?

Komplexitet
Är landskapet detaljrikt och omväxlande eller mera ensartat?

Visuell exponering
Hur exponerat är området? Det beror både på landskapets 
topografi och skala och på hur mycket människor som bor 
eller rör sig i området.

Strömsdal.
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Drumlinens odlingslandskap 
Området på drumlinen utgörs till största delen av öppet 
odlingslandskap. Historiskt och kulturellt har de goda 
jordarna och det höga fria läget i landskapet gjort platsen 
lockande för bosättare under lång tid. Precis i anslutning 

-
tida samhällen. Bebyggelsen ligger som ett pärlband längs 
Kungsbackavägen, med fristående hus och gårdar som 
följer på varandra. På enstaka platser samlas några få hus 
till en mindre gruppering. 

Landskapsrummet är utpräglat långsmalt, en serie av-
smal nande rum som avlöser varandra längs drumlinens 
rygg. Den anslutande skogen utgör rummets ”väggar”, och 
byggnader, gårdar och vegetation i första hand blir objekt 
eller öar i landskapet. 

Topografi
Drumlinens långsträckta, svagt välvda form utgör grunden 
för landskapets hela karaktär. Svagt ondulerat med mjuka 
kullar och flacka lutningar skapar ett landskap som i sin 
helhet upplevs som inbjudande och vänligt, som gjort för att 
röra sig både längs och tvärs.

Vegetation
Som nämnts tidigare är större delen av drumlinens rygg upp-
odlad. Främst utgörs landskapet idag av ängs- och hagmar-
ker, men även en del åkrar återfinns här. Den vegetationstyp 
som kan antas vara ursprunglig, lövskog, finns både öster 
och väster om programområdet. Inom området hittar man 
enstaka äldre träd, exempelvis står ett par ståtliga ekar och 
skyddsvärda askar längs vägen. Uppvuxna träd av det slaget 
har stor betydelse, både för kultur- och naturmiljön. Naturmil-
jön är som nämnts tidigare också av riksintresse.

Skala 
Landskapet är tydligt småskaligt, med relativt korta siktlinjer, 
avgränsade rumsbildningar och mindre odlingsenheter 

Komplexitet 
Landskapet har relativt hög komplexitet. Det härrör sig från 
den höga detaljrikedomen, många tomtavgränsningar som 
exempelvis långa stenmurar, de varierande typerna av bygg-
nader och varierade rumsbildningar.

Visuell exponering
Området är relativt lite exponerat utifrån. De omgivande 
skogsområdena gör att området inte ses förrän man är i 
det. Området upplevs i första hand från den genomgående 
Kungsbackavägen.

Kungsbackavägen slingrar sig fram uppe på drumlinen, 

Drumlinens odlingslandskap.

Ängs- och hagmark i anslutning till gårdsbebyggelse.
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Skogslandskap
Branta slänter och småkuperade områden omger det öpp-
na odlingslandskapet uppe på drumlinen. Skogen här är 
varierande, men ofta tät och relativt ogenomsiktlig, med 
mindre öppna ytor som vanligtvis utgörs av våtmarker. 
Landskapskaraktären omfattar i huvudsak områden norr 
om drumlinen, där landskapet sluttar brant ner mot Östra 
Ingsjön. 

Den här delen av landskapet är lågt befolkad med få kom-
munikationsleder, trots att den utgör en betydande del av 
landskapet i och omkring Ubbhult. Bebyggelsen formerar 
separata öar i skogen, i första hand längs Flygsnäsvägen. 
Skogen blir som en sammanhängande volym ut vilken 
öppningar för bebyggelse, våtmarker och sjöar skurits ut.

Topografi
Området sluttar brant ner mot Östra Ingsjön med höjdskillna-
der på 70 meter mellan sjön och samhället. Mindre raviner 
och våtmarkspartier skapar en varierad topografi även inom 
området. 

Vegetation
Generellt ensartat av barrskogstyp, till stor del snårig och 
ogenomsiktlig, med begränsad undervegetation. Mindre tät 
i anslutning till våtmarker och sjöar. Stor del av skogen är 
odlad och relativt ung. På vissa platser finns partier med 
äldre skog. Där blir också karaktären annorlunda, med mera 
markvegetation och längre sikt.

Skala
En relativt storskalig landskapstyp, vilket i första hand 
hänger samman med vegetationstypen och de geomorfo-
logiska förutsättningarna, där området utgör en del av en 
långsträckt höjdrygg.

Komplexitet
Komplexitet är, i ett övergripande perspektiv, låg. I den nära 
skalan gör den varierade topografin att området ändå inte 
upplevs som detaljfattigt.

Visuell exponering
Sluttningen ner mot sjön är relativt exponerat, i första hand 
från Lindomevägen och från höjderna på Östra Ingsjöns 
norra sida. 

Skogslandskap med delvis öppen granskog...

I det delvis branta skogslandskapet forsar bäckarna mot Östra 
Ingsjön. Kvarndammarnas norra utlopp.

...delvis tätare skog.
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Landskapet norr om Stora Öresjön
Skogslandskapet norr om Stora Öresjö, kring Öresjö, 
Sjödal och Furåsen, skiljer sig från skogslandskapet nord-
väst om Kungsbackavägen. Här är skogen glesare, marken 

och gårdar. Bebyggelsen ligger i första hand i anslutning 
till dalstråk och sjöar och i små gläntor av betesmark i sko-
gen.

Topografi
Området är tydligt småkullrigt, men med relativt begränsade 
höjdskillnader. 

Vegetation
Området består glesa skogar med gran och tall som omgär-
dar större öppna gläntor med ängs-, hag- och trädgårdsmar-
ker med inslag av trädgårdsväxter och fruktträd. Dessutom 
skapar de många myrar- och mossmarkerna egna vegeta-
tionssamhällen, med fuktälskande arter som ängsull, olika 
sorters starr och vide.

Skala
Skalan i området är mindre med små enheter och varierande 
lutning.

Komplexitet 
Området har relativt hög komplexitet, med hög detaljerings-
grad och många olika inslag, våtmark, skogsdungar och 
öppna ängsmarker. 

Visuell exponering
Visuellt är detta ett programområdets minst exponerade 
delar. Sluttningen ner mot sjön är den delen som är mest 
synlig, och påverkar störst område.

Landskapet vid Östra Ingsjön
Landskapet vid sjön kan karakteriseras som ett öppet sjö-
landskap med längre siktlinjer och branta stränder. Den 
smala strandremsan precis vid vattnet övergår i ett mar-
kerat skogbryn. Längs Lindomevägen öppnar och sluter 
sig landskapet runt vägen. Man kör mellan branta bergs-
sidor och skog, när landskapet plötsligt öppnar sig vid nå-
gon av de många sjöarna. Vid Hägnen och Flygsnäs har 
människor etablerat sig och byggt bostäder där branterna 

i båda områdena relativt kraftiga lutningar, vilket å ena 
sidan ger sämre förutsättningar för att skapa god tillgäng-
lighet, samtidigt som det ger många av de boende här en 
fantastisk utsikt över sjön och kringliggande områden. 

Topografi
Området utgörs av en kraftig norrsluttning ner mot Östra 
Ingsjön. Alldeles nere vid sjön planar marken ut och blir 
flackare. Inom området varierar topografin något, och de 
partier som är lite flackare har bebyggts, medan de brantare 
lämnats.

Vegetation
Naturligt är sluttningarna ner mot sjön skogsklädda. Vid Häg-
nen och Flygsnäs har bostadsetableringarna gjort att största 
delen av den naturliga vegetationen avverkats och skapa ett 
brant trädgårdslandskap med relativt lite högre vegetation.

Skala
Skalan i området är tudelad; på en övergripande nivå är 
skalan lite större, med långa utblickar över sjön, men inom 
området är den mindre med små enheter och varierande 
lutning.

Komplexitet 
Området har relativt hög komplexitet, med hög detaljerings-
grad och många olika inslag. 

Visuell exponering
Visuellt är detta programområdets mest exponerade del. 
Sluttningen ner mot sjön är påtagligt synliga både från Lindo-
mevägen och från Östra Ingsjöns norra sida.

Furåsen ligger i en glänta i skogslandskapet.
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Naturvärden, Riksintressen
-

annat inventerades våtmarkerna 1988, sumpskogarna 91-
-

om observerade växter, mossor, lavar, småkryp, fåglar.

1. Ubbhultsdrumlinen, Riksintresse
Ubbhultsdrumlinen utgör riksintresse för naturvärde en-
ligt miljöbalken vilket innebär att området är värdefullt i ett 
nationellt perspektiv. Drumlinen är intressant ur geologisk 
synpunkt och dess form skapdes när inlandsisen drog fram 
över berg och lämnade en spolformad stötsidesmorän efter 
sig. Ubbhultsdrumlinen är 11 km lång och består av fem 
efter varandra moränryggar i sydvästlig riktning från Ging-
sjön i Hällingsjö till Ubbhult i Kungsbacka kommun. Jord-
mäktigheten varierar från 10-40 meter. Dess skyddsvärden 
är terrängformationen och landskapsbilden. Drumlinen 
har ett representativt odlingslandskap med små åkerskif-
ten inramade av ek, hassel, asp och björk, naturliga foder-
marker och är ett markant inslag i landskapsbilden. Den 
delen av drumlinen som har störst skönhetsvärden och där 
det öppna odlingslandskapet med åkrar, stenmurar och 
hagmarker bäst kan upplevas är västra delen, väster om 
Kråkered och 4 km fram till kommungränsen mot Kungs-
backa. De öppna landskapsrummen är större här och ny 
spridd bebyggelse har inte tillkommit i samma omfattning 
som öster om Kråkered. Området har pekats ut i strategin 
för naturvårdsplanens fokusområden 2014 för naturvård 
vilket innebär att området prioriteras av kommunen för att 
åtgärda hot och utveckla naturvärdena.

2. Änkatjärnen och 3. Kvarnåsens bäckravin

Änkatjärnen som är en näringsfattig sjö. Den långsmala 
tjärnens västra sida utgörs av en bergbrant Getaryggen, 

växer gransumpskog. Kvarnåsens bäckravin är ett 4 km 
långt avvattningsstråk från Dammsjön (del av Oxsjön) 
och Änkatjärnen till Kvarnåsen vid Östra Ingsjön. I om-

del av bäckdalen är nyckelbiotop. 

4. Västra Kråkered
Det 400 meter långsträckta området, beläget uppe på 
drumlinens norrsida utmed Kungsbackavägen och väster 

Kärret är delvis öppet och delvis under igenväxning av tall 
och björk. Blåtåtel samt bladvass dominerar, ängsvädd 
och blodrot förekommer. Bruna vitmossor dominerar i 
bottenskiktet. Ett större område är utströmningsskärr av 
medelrik karaktär, det är dock ohävdat och igenväxan-
de. Del av området med naturskogsartad barrskog utgör 
nyckelbiotop.

5. Hultsmossen och 6. Torkelsmossen m fl

sammanhängande våtmarkskomplex bestående av Hults-
mossen och Torkelsmossen. Myrkomplexet ingår i läns-
styrelsens våtmarksinventering 1988 och har naturvär-
desklass 2.

Torkelsmossen som delvis ingår i planområdet har in-
venterats av Bio Divers våren 2015 och beskrivs närmare 

Ubbhultsdrumlinens svagt välvda odlingslandskap, väster om Kråkered.
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i Naturinventering vid Ubbhult 2015-05-26. Torkelsmos-

stor del av svagt sluttande kärr, tallsumpskogar samt små 
tjärnar. Kantskogen består av ung produktionsskog och 
barrplanteringar. Få naturvårdsarter påträffades vid in-
venteringen men naturvårdsarterna tjäder, orre och trana 
förekommer troligen. Våtmarken, sumpskogarnas och 
bäckarnas hydrologi är tämligen opåverkad. I den väst-

samt ett dike i kanten mellan åker och mosse.

Ularåsbäcken som avvattnar Torkelsmossen och efter 
-

munens naturvårdsprogram klassad som mycket högt na-
turvärde vatten. 

Delavrinningsområden
Ubbhultsdrumlinen utgör en vattendelare till två huvud-
avrinningsområden; Kungsbackaån och Rolfsån. Fyra 
delavrinningsområden möts uppe i byn. Väster om Kråke-
red följer höjdryggen i stort vägens sträckning. I Kråkered 
och en bit österut ligger dock höjdryggen i skogsområdet 
söder om vägen. Större delen av Kråkered och föreslagna 
nya områden avvattnas norrut via Kvarnbäcken ner till 
Östra Ingsjön. Området nordost om Källäng/Hultsberg 
och Hägnen avvattnas också ner mot Östra Ingsjön via 
två bäckar. Del av planprogrammets föreslagna områden 
söder om byn avvattnas via Ularåsbäcken till Storån. Häl-
lingsjöhus och en liten del av föreslagen bebyggelse samt 
Sjödal avvattnas via bäckar och tjärnar ner till Stora Öre-
sjön. Se vattendelare på kartan Natur- och kulturmiljö-
värden, sidan .

Ularåsbäcken
Vattendraget är påverkat av försurning, vilket motverkas 
genom kalkning. Statusen för fisk är hög och detta tyder på 
att kalkningen är framgångsrikt. Statusen för bottenfaunan 
är måttlig men den bedömningen är mycket osäker och vat-
tendragets ekologiska status bedöms därför som god. 

- Status 2009: God ekologisk status och god kemisk - 
status (exkl. kvicksilver). 

- Miljökvalitetsnorm: Krav på god ekologisk och kemisk 
status (exkl. kv.) 2015. 

Bäck från Oxsjön till Östra Ingsjön
Vattendraget är påverkat av försurning, vilket motverkas 
genom kalkning. Människoskapade vandringshinder för fisk 
ligger till grund för den sammanvägda bedömningen då det 
bedömts som troligt att fiskbestånden påverkas negativt. 
Bottenfaunan visar på hög status men denna parameter 
påverkas inte av vandringshinder.

- Status 2009: Måttlig ekologisk status, God kemisk 
status (exkl. kv.) 

- Miljökvalitetsnorm: Krav på god ekologisk status 2021 
och god kemisk status (exkl. kv.) 2015.

Östra Ingsjön
Sjön är påverkad av försurning, vilket motverkas genom 
kalkning.

- Status 2009: God ekologisk och kemisk status  
(exkl. kv.). 

- Miljökvalitetsnorm: God ekologisk och kemisk status 
(exkl. kv.) 2015. År 2021(ej beslutad)

Stora Öresjön
Sjön är påverkad av försurning, vilket motverkas genom 
kalkning. Sjön regleras men inte så mycket att det motiverar 
en sänkning av statusen. 

- Status 2009: God ekologisk och kemisk status  
(exkl. kv.). 

- Miljökvalitetsnorm: God ekologisk och kemisk status 
(exkl. kv.) 2015. År 2021 (ej beslutad)

Källa: VISS  Vatteninformationssystem Sverige
Vattenmyndigheten Västerhavet

Miljökvalitetsnormer för vatten

omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten.

Mossen intill Ubbhults skola.
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