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FÖRORD

Du och alla markbor och intressenter är nu välkomna att tycka till om Fördjupad översikts-
plan för Mark Nordväst. I ett mer dagligt tal handlar detta gedigna arbete om hur Sätila, 
Hyssna, Fotskäl, Hajom, Tostared, Ubbhult och dess omland ska utvecklas nu och i fram- 
tiden! 

I oktober 2013 gav kommunstyrelsen bygg- och miljökontoret i uppdrag att upprätta en ny 
fördjupning av översiktsplan (FÖP) för Mark Nordväst. Detta arbete har i stor utsträckning 
pågått samtidigt som arbetet med den kommunövergripande översiktsplanen (ÖP) bedrevs. 
Översiktsplanen antogs i april 2017 och gäller nu för hela Mark. Syftet med att nu ”zooma 
in” på den nordvästra delen och ta fram en ny fördjupning är att bryta ner den kommun-
övergripande översiktsplanens strategier på en mer konkret nivå. Detta kan sedan fungera 
som underlag för att göra bedömningar vid detaljplaner, förhandsbesked och bygglov. 

I arbetet med FÖP:en har ambitionen varit hög; här beskrivs orterna ingående, men också 
den omgivande landsbygden. Målen är flera, men jag vill särskilt framhålla två; vi ska byg-
ga ett hållbart samhälle där belastningen på miljön begränsas, och så ska vi bygga samhäll-
en för människor där man trivs och vill leva sina liv. Det finns det alla förutsättningar för i 
detta vackra område! 

Stort tack till Bygg- och miljökontoret för arbetet med FÖP:en. Nu återstår endast för mig 
att bjuda in dig som läser att hugga tag i dokumentet och göra det till ditt. 

Välkommen med dina tankar, drömmar eller synpunkter på hur nordvästra Mark ska  
utvecklas!  

Lisa Dahlberg 
Kommunstyrelsens ordförande
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INLEDNING
med finns och förväntas flertalet förfrågningar 
om nya boplatser utmed huvudstråket och i de 
orter som betecknas som noder och länkade orter 
i Marks kommuns strukturbild.

I det mest omfattande avsnittet, kapitel 3.  Geo-
grafiska fokusområden  (sida 25 - 104), beskrivs 
vidare huvudorterna i Mark Nordväst och dess 
förutsättningar. Orterna har med det generellt 
höga  exploateringstrycket  och stora antalet för-
frågningar  ett  större behov av nybyggnation av 
bostäder.

Avslutningsvis ges också en bild av fördjupnings-
området med utgångspunkt ur tematiska fokus-
områden, hur förutsättningarna ser ut och vilket 
förhållningssätt som ligger till grund för attrakti-
vitetsfaktorer, näringslivsutveckling, infrastruk-
tur, natur- och kulturmiljöer, energi- och miljö-
frågor samt miljö- och riskfaktorer.

Planen är i första hand vägledande och har ej di-
rekt juridisk bindning. Den ska ses som ett för-
sök att bli ense om vägval och god framförhåll-
ning. God samhällsbyggnad är ett lagarbete där 
samhällets alla aktörer är inblandade och denna 
fördjupning av översiktsplan, FÖP, avses vara en 
transparent och överblickbar spelplan med stöd 
av politisk enighet över tid.

Det förslag till fördjupad översiktsplan över kom-
munens nordväst delar som ni har framför er är 
ett resultat av en mångårig arbetsprocess som 
startades upp efter ett beslut i kommunstyrelsen 
oktober 2013. Nu, fem år senare då åtskillig tid 
förflutet, då arbetsmaterialet diskuterats och dis-
ponerats av olika handläggare och ett visst för-
ändrat politiskt landskap, blir också den framtag-
na rapporten färgad av utveckling och förändring.

Planen har också den något unika ambitionen 
att spänna över ett mycket stort geografiskt land-
skap, som i och för sig är glest befolkat men där 
tillväxten totalt sett är högst i kommunen. Där-
med finns också ett större exploateringstryck och 
en väsentligt större benägenhet till utveckling 
och förändring. Planens syfte är i första hand att 
försöka ge beredskap och framförhållning för det-
ta och kanalisera exploateringar till de orter och 
platser som bedöms långsiktigt hållbara.

Planen ger i de inledande avsnitten, kapitel 1-2, 
en bild av utgångspunkter, kommunens status 
strukturellt och befolkningsmässigt men också 
hur och vilken roll Marks kommun spelar i ett re-
gionalt perspektiv. Den helt dominerande tillväx-
torten i regionen är naturligtvis Göteborg och till-
växten i Marks nordvästra hörn är helt avhängigt 
det exploateringstryck som härrör därifrån. Där-
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1. UTGÅNGSPUNKTER
Översiktsplanen och fördjupningar av den är en del av framtidsdiskussionen i Marks kommun. Den 
anger vilka prioriteringar som behöver göras och vilken inriktning den fysiska planeringen bör ha för 
att nå en hållbar samhällsutveckling. För att kunna analysera framtidsfrågor på en mer detaljerad 
nivå och redovisa ställningstagande i större skala har en fördjupning av översiktsplanen för den 
nordvästra delen av Mark tagits fram. 

FÖRDJUPNING AV ÖVERS IKTSPLANEN

Samråd UtställningPlanförslag
Bearbetat

planförslag
Justerat

planförslagu u u uu
Antagen för-
djupning av 

översiktsplan

Figur 1:1 Processen att ta fram en fördjupning av översiktsplan (FÖP)

Här är vi nu
q

BAKGRUND, UPPDRAG OCH ORGANISATION 
Idag finns fyra gällande fördjupningar för Mark 
Nordväst: Komplettering av översiktsplan för 
Mark (antagen KF 1997-12-16), Hyssna (KF 
1996-12-17), Sätila (KF 2003-10-21) och Fotskäl 
(KF 1991-06-25). Sedan de här fördjupningarna 
antogs har förutsättningar för mark- och vatte-
nanvändningen förändrats och kraven på plane-
ringsunderlagen har ökat. Invånarantalet i Mark 
Nordväst har ökat kraftigt och närheten till den 
växande storstadsregionen samt en utbyggnad av 
Landvetter flygplats och Götalandsbanan har ock-
så betydelse för utvecklingen i Mark Nordväst.

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2013 att 
ersätta gällande Fördjupningar av översiktsplan 
för området och ge bygg- och miljökontoret i upp-
drag att upprätta en ny FÖP för Mark Nordväst. 

Arbetet med fördjupningen för Mark Nordväst 
leds av bygg- och miljökontoret, med kommun-
styrelsens arbetsutskott (KSAU) som styrgrupp 
för arbetet.

SYFTE OCH MÅL 

Syftet med en ny FÖP för nordvästra delen av 
Mark är att bryta ner den kommunövergripande 
översiktsplanens strategier och arbeta med dem 
i en större skala. Meningen är att Fördjupning-
en av översiktsplanen för Mark Nordväst ska vara 
ett underlag som är tillräckligt detaljerat för att 
fungera som program för kommande detaljplane-

ring, och som underlag för att göra lämplighets-
bedömningar och avvägningar vid förhandsbe-
sked och bygglov. 

Målet för samhällsplaneringen i Mark Nordväst 
är att skapa en hållbar och attraktiv utbyggnad i 
enlighet med ÖP:ns strukturbild, strategier och 
befolkningsmål. Det innebär att förutsättningar 
för en kraftigare befolkningsutveckling skapas, 
samtidigt som belastningen på miljön minime-
ras. Bebyggelseutvecklingen behöver därför ske i 
attraktiva lägen där den samtidigt stödjer utveck-
lingen av effektiva och hållbara kommunikatio-
ner mellan bostäder och arbetsplatser i regionen.

PROCESS OCH TIDPLAN 

Processen att ta fram en Fördjupning av över-
siktsplan för Mark Nordväst består av flera ske-
den som regleras av plan- och bygglagen (PBL), se 
figur 1:1. När ett planförslag tagits fram samråds 
det med myndigheter, organisationer, kommun-
medborgare och andra intresserade. Utifrån in-
komna synpunkter revideras förslaget och ställs 
sedan ut under minst två månader. Efter ytterliga-
re justeringar kan planen slutligen antas av kom-
munfullmäktige. 

Ambitionen i arbetet med FÖP Mark Nordväst är 
att genom en öppen process och kontinuerlig dia-
log mellan invånare, förtroendevalda och tjänste-
män skapa en väl förankrad FÖP. 
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Definition av orter enligt SCB
Tätort tättbebyggt område med minst 200 in-
vånare där avståndet mellan husen är mindre 
än 200 meter samt där andelen fritidsfastighe-
ter understiger 50 %.

Småort småorter är koncentrerad bebyggel-
se med 50-199 folkbokförda invånare. 

Landsbygd och övriga orter  omfattar allt 
utom just tätorter och småorter, dvs. även or-
ter med färre invånare än ovanstående.

AVGRÄNSNING AV MARK NORDVÄST 

För att få ett helhetsperspektiv och tydliggö-
ra sammanhangen mellan orter och omgivande 
landsbygd, anger Översiktsplan för Mark att nya  
fördjupningar ska tas fram för större, mer heltäck-
ande områden av kommunen än som tidigare va-
rit praxis, se figur 1:2. 

Den geografiska avgränsningen av Mark Nordväst 
följer indelningen i ÖP, och gränsar till FÖP-om-
rådena Mark Sydväst och Centrala Mark. 

Figur 1:2. Indelning av kommunen i fördjupningsområden enligt 
översiktsplanen och de fem delområden som ingår i Mark Nord-
väst. Figuren visar även huvudorter, småorter och landsbygd.
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LÄGET I  REG IONEN

MARK NORDVÄST I SITT OMLAND

Mark Nordväst är ca 270 kvkm stort och utgör drygt 
27 % av Marks kommuns sammanlagda yta. För-
djupningsområdet gränsar till Kungsbacka, Möln-
dal, Härryda, Bollebygd och Borås kommuner.

Mark Nordväst skiljer sig från kommunen som 
helhet genom att den största utpendlingen går till 
Göteborg och därmed i praktiken redan ingår i 
Göte borgs lokala arbetsmarknadsregion.

PENDLING

Fler pendlar ut än in. Tre fjärdedelar arbetspend-
lar ut från Mark Nordväst. Utpendlingen till Gö-
teborg är störst med 22%. Näst störst pendling 
går till övriga delar av Marks kommun (19 %). 
Utpendlingen till Borås är endast 0,2%. Nästan 
hälften av dem som arbetar i Mark Nordväst kom-
mer från andra delar av Mark. Se figurerna 1:5-7. 

RESTIDER

De tidsmässiga avstånden till de större målpunk-
terna i Mark Nordvästs omland varierar mellan 
orterna. Tabellen i figur 1:4 är en ögonblicksbild 
av hur avstånden ser ut idag, med bil eller kollek-
tivtrafik från huvudorterna till de fem största mål-
punkterna i omlandet. 

Huvudorterna i Mark Nordväst ligger på restider 
under 45 minuter med bil till de fem målpunkter 
som jämförs, utom Fotskäl där det tar 51 minuter 
och Hajom 46 minuter med bil till Göteborg. 

Med buss varierar restiderna betydligt mer. I tvär-
led och till Landvetter flygplats är förbindelserna 
med kollektivtrafik mycket sämre. 

De orter som haft en negativ befolkningstillväxt 
har också de längsta restiderna till Göteborg, vari-
från inflyttningen huvudsakligen sker. Med infra-
struktursatsningar som Götalandsbanan och upp-
rustning av väg 156, förväntas restiderna kortas för 
hela Mark Nordväst, med en längre inflyttningsra-
die som följd.

RESTIDSKVOTER LÄNGS HUVUDSTRÅKET

Generellt anses restidskvoter mellan bil och kol-
lektivtrafik på under 1,5 vara acceptabla (Göte-
borgs stad 2013). Alla huvudorter i Mark Nordväst 
har restidskvoter under 1,5 längs huvudstråket till 
Göteborg och Kinna.  

Till Landvetter, Kungsbacka och Borås är restids-
kvoterna högre från alla orter, och i vissa fall ex-
tremt höga, se figur 1:4. 

Figur 1:3. Mark Nordvästs läge i regionen. Svarta vägar är huvudstråk och länkade stråk enligt strukturbilden och gröna vägar är 
interna och externa stråk.

Credits not available.

oktober 25, 2018ÖP
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 KINNA KUNGSBACKA GÖTEBORG BORÅS  LANDVETTER
 Resecentrum Station Centralstation Resecentrum Flygplats
 
SÄTILA (Sätila centrum) 22 km 29 km 44 km 43 km 23 km 
Bil 25 min 35 min 41 min 35 min 23 min 
Buss 33/42 min 59 min 48** min 92 min 63 min
Restidskvot 1,32 1,69 1,46 2,63 2,74

HYSSNA (Hyssna Handel) 16 km 36 km 45 km 36 km 24 km
Bil 19 min 41 min 38 min 30 min  20 min
Buss 19 min 91 min 56 min 66 min 62 min
Restidskvot 1,00 2,22 1,47 2,20 3,1

UBBHULT (Ubbhults kapell) 30 km 24 km 39 km 39 km 18 km
Bil 32 min 28 min 34 min 36 min 17 min
Buss/Bil 5 km plus buss 53/45* min 42 min 66/54* min 98/90* min 70/60*min 
från Källarbacken 
Restidskvot 1,65/1,40 1,50 1,94/1,59 2,72/2,50 4,12/3,52

FOTSKÄL (Fotskäls kyrka) 20 km 32 km 57 km 50 km 36 km
Bil 19 min 36 min 49 min 40 min 34 min
Buss/Bil 7 km plus buss 31* min -/109* min -/75* min 60***/78* -/80* min  
från Hjorttorp 
Restidskvot 1,63 -/3,03 -/1,53 -/1,95 -/2,35

HAJOM (Hjorttorp) 10 km 39 km 50 km 42 km 29 km
Bil 15 min 42 min 43 min 35 min 28 min
Buss från Hjorttorp 16 min 97 min 63 min 66 min 68 min
Restidskvot 1,07 2,31 1,47 1,89 2,43

Figur 1:4. Avstånd i kilometer (km) och restid (min) mellan orter i Mark Nordväst och målpunkter i regionen. Restiderna avser ankomst 
vardagar ca kl 8. Restidskvoter under 1,5 (acceptabla) är markerade med blått, över 2,0 (oacceptabla) med rött, och övriga med grönt.  
Källa: Sweco 2015, hitta.se och reseplanerare.vasttrafik.se. Idé: Pernilla Jacobsson. *inkl. bytesmarginal 5 min**330 hpl Heden*’*an-
komst kl 8:30 

Figur 1:5. Nettopendling Mark Nordväst (antal personer 
2014). Bilden visar att det sammanlagt är ca 1800 fler 
personer som pendlar ut från Mark Nordväst än som 
pendlar in, och att största pendlingen sker mot Göteborg. 
Källa scb.se. Bearbetning Pernilla Jacobsson.
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Figur 1:6. Utpendling från Mark Nordväst 2014. 
Bilden visar vart de som bor i Mark Nordväst 
arbetar (nattbefolkning).  
Källa scb.se. Bearbetning Pernilla Jacobsson.

Figur 1:7. Inpendling till Mark Nordväst 2014. 
Bilden visar var ifrån de som arbetar i Mark 
Nordväst kommer (dagbefolkning).  
Källa scb.se. Bearbetning Pernilla Jacobsson.
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Figur 2:1 till höger:

Bostadsbehov och fördelning av befolkningstillväxt mellan olika delar av Mark Nordväst enligt målscenario (mitten) och nollscenario (till 
höger). Enligt SCB räknas Sätila, Hyssna och Ubbhult (Kråkered) som tätorter (Ubbhult sedan 2015), vilka särredovisas i tabellen. Noll-
scenariot är en ren framskrivning av befolkningstillväxten 2012-2017 (nuläge till vänster), medan målscenariot innefattar bedömningar av 
utvecklingen utifrån nuläge och översiktsplanens intentioner. Scenarierna för hela Mark och hela Mark Nordväst är desamma som i över-
siktsplanen.

* Ubbhult räknas sedan 2015 som tätort enligt SCB. Befolkning i tätorter enligt statistik för respektive NYKO-område, utom Ubbhult 2012 
som räknats ut med utgångspunkt från statistik för småorter 2010 och tätorter 2015.

** Området kring Skene skog ingår i FÖP Kinna-Skene-Örby och har inte räknats in.

Figur 1:8. Jämförelse av befolkningsutvecklingen 2006-2012 i Mark Nordväst med angränsande kom- 
mundelar och kommuner. Källa: scb.se Bearbetning Pernilla Jacobsson. 
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BEFOLKNINGSUTVECKL ING

MARK NORDVÄST VÄXER MEST I MARK

I Mark Nordväst bor cirka 7100 personer (2013), 
vilket motsvarar en femtedel (21 %) av befolk-
ningen i Marks kommun. Mark Nordväst är den 
kraftigast växande delen av kommunen och står 
för ungefär 80% av befolkningstillväxten. Befolk-
ningen växer cirka fyra gånger snabbare (0,33 % 
per år) än i kommunen som helhet (0,08 % per 
år), se figurerna 1:8.

TÄTORTERNA ÖKAR MEDAN ORTERNA OCH LANDS-
BYGDEN MINSKAR

I Mark Nordväst finns enligt SCB:s definition 
(2015) tre tätorter, se figur nedan. Störst är Sätila 
med cirka 1100 invånare (2017), följt av Hyssna 
med cirka 600 invånare (2017) samt Ubbhult med 
rygt 200 invånare (2017). Av småorterna är Fot-
skäl störst med cirka 170 invånare (2012), men 
även Kråkered (Ubbhult), Hägnen-Flyksnäs (Ubb-
hult), Almered (Sätila) och Hultet (Ubbhult) har 
cirka 100 invånare eller mer.  

BAKGRUND

Genom att bygga efter översiktsplanens struktur-
bild och strategier skapas förutsättningar för ut-
vecklade kommunikationer och kortare restider 
till arbetsplatser i regionen. Då kan de växande 
skillnaderna mellan Mark Nordväst och andra 
delar av kommunen successivt jämnas ut.

BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR MARK 
NORDVÄST 

Målscenario

Målet för tillväxten i hela kommunen är att be-
folkningen år 2030 växer med en procent per år, 
se ÖP del 1 Befolkningsmål. Målscenariot förut-
sätter en kraftig utbyggnad enligt strukturbilden 
tillsammans med satsningar på kollektivtrafik 
och annan stödjande infrastruktur. 

Om man bryter ner befolkningsmålet till kommu-
nens olika delar, med utgångspunkten att alla de-

2. HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING 
För att kunna uppnå en hållbar samhällsbyggnad och möta framtida utmaningar i Mark Nordväst är 
det viktigt att planering och byggande samverkar enligt den kommunövergripande översiktsplanens 
befolkningsmål, strukturbild och strategier. Dessa har i detta kapitel brutits ner och analyserats uti-
från de förutsättningar och möjligheter som finns i Mark Nordväst. 

MARK NORDVÄST NULÄGE  MÅLSCENARIO  NOLLSCENARIO  
 Befolkning Befolkning Befolkning Befolknings- Antal nya Befolkning  Befolknings- Antal nya 
 2012 2017 2030 ökning/år i % bostäder 2030 ökning/år i % bostäder 
    2030   2030   
  
SÄTILA-området 2 672 2 814 3 480 3,3 300 3 230 1,1 190
 Sätila tätort 1 106 1 159 1 680 5,8 240 1 310 1,0 70 
 Övriga orter, landsbygd 1 566 1 655 1 800 1,3 60 1 920 1,1 120

HYSSNA-området 1 759 1 765 2 222 3,6 210 1 780 0,1 10
 Hyssna tätort 616 629 930 6,1 140 660 0,4 20 
 Övriga orter, landsbygd 1 143 1 136 1 290 2,0 70 1120 -0,1 -10

UBBHULT-området 1 001 1 078 1 410 4,1 150 1 340 1,5 120
 Ubbhult tätort* 170 205 470 13,2 120 320 4,1 60 
 Övriga orter, landsbygd 831 873 940 1,2 30 1 020 1,0 60

FOTSKÄL-området 1 181 1 164 1 290 1,5 60 1 120 -0,3 -20

HAJOM-området** 474 467 600 3,9 60 450 -0,3 -10

MARK NORDVÄST  7 087 7 288 9 000 3,1 780 7 920 0,71 290 
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lar ska växa, så blir målet för Mark Nordväst att 
befolkningen växer med drygt 2 % per år 2030, 
vilket ger över 9000 invånare år 2030, det vill 
säga cirka 1100 fler än i nollscenariot se figur 2:1. 

Detta mål innebär en större tillväxt än idag, även 
för Mark Nordväst, men medför samtidigt att ba-
lansen mellan olika delar av kommunen blir jäm-
nare än vid dagens utveckling. 

Nollscenario

Vid ett nollscenario bedöms att befolkningen i 
kommunen växer något snabbare 2012-2030 än 
under 2006-2012. Befolkningen i Mark Nordväst 
kommer enligt nollscenariot att år 2030 vara cir-
ka 7900 personer vilket är drygt 600 fler än år 
2012, se figur 2:1.

BOSTADSBEHOV ENLIGT MÅLSCENARIO

När befolkningen växer behövs också fler bostä-
der, antingen genom att nya byggs eller att be-
fintliga hus byggs om. I hela Mark Nordväst be-
hövs ca 790 bostäder enligt målscenariot fram till 
år 2030, jämfört med cirka 400 i nollscenariot, 
räknat på 2,2 personer per bostad, se figur 2:1. 

BEFOLKNINGSSCENARIER OCH BOSTADS-
BEHOV

NOLLSCENARIO I MARK NORDVÄST

Idag varierar befolkningsutvecklingen betydligt 
mellan olika områden i Mark Nordväst, se figur 
2:1. Om inga förändringar görs i inriktningen för 
den fysiska planeringen kommer skillnaderna att 
fortsätta öka.

MÅLSCENARIO I MARK NORDVÄST

Eftersom förutsättningarna ser olika ut, kommer 
också planeringsmålet att variera mellan de olika 
delarna i Mark Nordväst, se figur 2.1.

Sätila

Sätila har den högsta inflyttningen och största 
befolkningstillväxten i kommunen idag, och be-
döms ha fortsatt stor potential för inflyttning. Må-
let för befolkningstillväxten är att det ska byggas 
drygt 240 bostäder i Sätila fram till 2030 och där-
med bo nästan 1700 invånare i tätorten.

Hyssna

För Hyssna huvudort är målet att bygga drygt 140 
bostäder fram till 2030, vilket ger en befolkning 
på cirka 930 personer, det vill säga cirka 140 fler 
än i nollscenariot. Hyssna har med sitt strategis-
ka läge i huvudstråket, se Strukturbild sid 20, sin 
relativt höga service nivå och sitt attraktiva natur- 
och kulturlandskap, mycket goda förutsättningar 
för tillväxt.

Hajom

I målscenariot byggs det 60 bostäder i Hajom 
fram till 2030, vilket ger en befolkningsökning 
på drygt 150 personer jämfört med nollscenariot. 
Hajom ligger strategiskt inom cykelavstånd till 
hållplats Hjorttorp i huvudstråket, har service i 
byn, erbjuder utblickar mot Surtans dalgång och 
bedöms ha goda möjligheter att utvecklas som 
boendeort.

Ubbhult

I Ubbhults tätort (Kråkered) är målet att bygga 
120 bostäder fram till 2030, vilket ger 120 fler in-
vånare än i nollscenariot. Ubbhult är den huvu-
dort i Mark Nordväst som har kortast restid med 
bil till Göteborg, Landvetter, Borås och Kungs-
backa, se figur 1:4, och har länge varit attraktiv 
för inflyttning. 

Fotskäl

I Fotskäl är målet att bygga drygt 60 bostäder fram 
till 2030, vilket ger en befolkning på cirka 170 
fler än i nollscenariot, se figur 2:1. Fotskäl har 
kommunal service i form av äldreboende, skola, 
förskola och ishall samt ett attraktivt kultur- och 
natur landskap. 

Övriga orter och landsbygd

Småorterna och landsbygden betyder mycket för 
mångfalden av miljöer i Mark Nordväst och bör 
därför utvecklas för att öka attraktiviteten. Totalt 
beräknas 130 bostäder behöva tillkomma i någon 
av de utpekade småorterna eller på landsbygden 
fram till 2030, vilket genererar en befolkning på 
drygt 5130 invånare.

Strategiskt värdefulla småorter att utveckla i 
Mark Nordväst är Almered, Svansjökulle-Boke-
lid, Sjödal, Hultet och Tostared (se Strukturbild 
för Mark Nordväst).
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STRUKTURB ILD FÖR MARK NORDVÄST

UTVECKLINGSSTRATEGI

Boverkets modell för översiktsplanering föreslår 
att begrepp som strukturbild ska ersättas med be-
greppet utvecklingsstrategi för att förtydliga den 
framtida målbilden. I utvecklingsstrategin inter-
agerar de tre kategorierna bebyggelse, transpor-
ter och teknisk försörjning samt natur- och re-
kreation. Kärnor, noder, värdekärnor och viktiga 
funktioner används för att nyansera dessa teman.

TEMA BEBYGGELSE OCH TRANSPORT

Översiktsplanens strukturbild belyser bebyggelse-
temat i kartans utvecklingsnoder, länkade orter 
och småorter, samt tema transporter och teknisk 
försörjning i huvud- och länkstråk samt interna 
och externa länkar. Pendlingsnoderna kan beteck-
nas som viktiga funktioner för tema transport.

TEMA NATUR- OCH REKREATION

Strukturbilden för Mark Nordväst har komplet-
terats med de viktigaste natur- och rekreations-
områdena, som ett tillägg till översiktsplanen. I 
kartan Utvecklingsstrategi sid 21 redovisas även 
värdekärnor, viktiga funktioner och grönblå sam-
band däremellan. Dessa kan belysa utvecklings-
möjligheter i den grönblå strukturen och där mot-
stående intressen bör utredas.

Natur- och rekreationsområdena sammanfaller 
till största delen med Storåns och Surtans dal-
gångar, samt även Ubbhultsdrumlinen. 

Värdekärna

Värdekärnor utgör en del av stora natur- och re-
kreationsområden där områdets kvaliteter är 
koncentrerade. Till grönblå värdekärnor klassas 
drumlinformationen, Lygnern, Ramhultafallets, 
Stoms Ås och Liagärde naturreservat.

Viktig funktion

Viktiga funktioner utgörs av anläggning eller 
plats som är av stor betydelse för service, idrott, 
friluftsliv eller turism. Viktiga grönblå funktioner 
är Sätila sand samt turist näringen kopplad till 
Lygnern och Hyssna leden.

STRUKTURBILD

UTVECKLAD STRUKTURBILD FÖR MARK NORDVÄST

Översiktsplanens strukturbild ger riktlinjer för hur 
nya områden för blandad bebyggelse bör pekas ut. 
En mer detaljerad strukturbild för Mark Nordväst 
har tagits fram, se Strukturbild sid 20.

Vikten av huvudstråket

I Mark Nordväst utgör väg 156 ett huvudstråk i ÖP, 
med större målpunkter som Kinna/Skene i sydost, 
och Landvetter flygplats och Göteborg i nordväst. I 
stråket finns utvecklingsnoderna Hajom och Hyss-
na samt pendlingsnoderna Björlanda och Källar-
backen (Härryda kommun). I anslutning till hu-
vudstråket ligger de länkade orterna Ubbhult, 
Sätila och Fotskäl, vilka med länkstråk kopplas 
till huvudstråket.

Genom att i första hand koncentrera bebyggelse-
utvecklingen till utvecklingsnoder och länkade 
orter skapas kraftfullare underlag för service, om-
sorg och kollektivtrafik. Restiderna förkortas och 
fler får möjlighet att bosätta sig och stanna i kom-
munen.

Utvecklingsnoder och länkade orter

De fem utvecklingsnoderna och länkade orter-
na i ÖP utgör naturliga huvudorter i Mark Nord-
väst, det vill säga Sätila, Hyssna, Fotskäl, Ubbhult 
(Kråkered) och Hajom. Dessa bedöms ha god ut-
vecklingspotential tack vare sin växtkraft, service-
utbyggnad och/eller strategiska läge. 

På samma sätt görs bedömningen att de småor-
ter som i kraft av sitt läge har potential att växa 
är Hultet, Sjödal, Svansjökulle-Bokelid, Almered, 
och Tostared (kyrkbyn).

Interna och externa länkar

De tre viktigaste interna länkar mellan huvudor-
ter och småorter som kan identifieras är Ubbhult–
Sätila, Sätila–Fotskäl och Hajom–Berghem. De 
regionala sambanden förstärks av fyra viktiga ex-
terna länkar: Ubbhult–Lindome, Ubbhult–Fjär-
ås, Sätila–Kungsbacka; Fotskäl–Kungsbacka; och 
Hyssna–Bollebygd/Borås, se Strukturbild sid 20.
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FÖP MARK NORDVÄST
UTVECKLINGSSTRATEGI

Natur- och rekreationsområde (Storåns och 
Surtans dalgångar, samt Ubbhultsdrumlinen

Grönblå samband

Värdekärnor (drumlinen, Lygnern, Ramhulta-
fallets, Stoms Ås och Liagärde naturreservat)

Viktig funktion (Sätila sand samt turist näringen 
kopplad till Lygnern och Hyssna leden)

FÖP MARK NORDVÄST UTVECKLINGSSTRATEGI 
Natur- och rekreationssamband

Strukturbilden för Mark Nordväst innehåller tema bebyggelse och 
transporter och teknisk försörjning och är ovan kompletterad med 
temat natur- och rekreation enligt Boverkets ÖP-modell. Tema natur 
och rekreation utgör ett tillägg till ÖP.
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3. GEOGRAFISKA FOKUSOMRÅDEN 
För att uppnå en hållbar samhällsbyggnad och möta framtida utmaningar i Mark Nordväst är det 
viktigt att planering och byggande samverkar enligt den kommunövergripande översiktsplanens be-
folkningsmål, strukturbild och strategier. I detta kapitel redovisas förutsättningar och möjligheter för 
huvudorterna Sätila, Hyssna, Ubbhult, Fotskäl och Hajom i Mark Nordväst. 

Orterna i relation till varandra
I Mark Nordväst finns fem huvudorter med olika 
förutsättningar, som står i relation till varandra vid 
bebyggelseutveckling i fördjupningsdelen. Störst 
bebyggelsetryck finns i Sätila, men även i Hyssna 
där det råder brist på bostäder. I strategiska lägen 
längs väg 156 mellan Hyssna och Hällingsjö i Här-
ryda kommun kan det bli aktuellt med bebyggelse-
utveckling, med tanke på närheten till Göteborg 
och Landvetter Airport.

SERVICE I RESPEKTIVE ORT

Sätila

I Sätila finns grundskola årskurs F-9, tre min-
dre förskolor, bibliotek, ett äldreboende, tandlä-
kare, vårdcentral, apotek och mataffär. Dessut-
om ett gym, bygghandel och utlämningsställe för 
System bolaget.

Hyssna

I Hyssna finns grundskola årskurs F-6, förskola 
med fem avdelningar, äldreboende, idrottshall, 
mataffär och en bensinstation. Även ett centralt 
kommunägt företagshus.

Ubbhult

I Ubbhult finns skola årskurs F-3 och två försko-
lor, en kommunal och ett föräldrakooperativ.

Hajom

I Hajom finns en ur och skur-förskola och en 
livsmedels affär. Skolan med idrottshall lades ner 
2011.

Fotskäl

I Fotskäl finns skola årskurs F-6, en ishall samt 
ett äldreboende.

Hällingsjö (Härryda kommun)

I Hällingsjö finns förskola och skola F-5. Det finns 
även en mindre livsmedels affär, pizzeria, klädes- 

och inredningsaffär, ett café och en drivmedels-
station.

UTBYGGNADSSTRATEGI

I RELATION TILL ORTERNA

Då Sätila har det största serviceutbudet i Mark 
Nordväst och det råder högst bebyggelsetryck 
där, så blir det naturligt att satsa i orten. Även 
omkringliggande orter Hyssna och Ubbhult som 
har närheten till Göteborg, bör förstärkas för att 
fördela utbyggnaden av bostäder. Hajom ligger 
strategiskt vid huvudstråket mot Göteborg och 
med bekvämt avstånd till centralorten, så på sikt 
är möjligheten till utbyggnad på orten intressant.
Fotskäl ligger mest kustnära av orterna och skola 
samt ishall är förlagda här, vilka är attraktivitets-
faktorer.

LANDSBYGDEN

För att undvika alltför spridd bebyggelse på 
landsbygden har sammanhängande utvecklings-
områden B40-B42 valts ut längs huvudstråket 
samt längs länkstråket mellan Sätila och Hyss-
na. Utveckling i två områden planeras till efter 
år 2030.

Längs väg 156 mellan Hyssna och Hällingsjö

Förslag ges till bebyggelseområden vid kollektiv-
trafikhållplats Råryggen och pendlingsnod Björ-
landa. Utveckling vid Björlanda beräknas ske ef-
ter år 2030.

UTREDNING AV JORDBRUKSMARK

Då stor restriktivitet gäller vid bebyggelse på pro-
duktiv jordbruksmark bör den aktuella jordbruks-
markens användning och produktivitet utredas. 
Avvägning enligt översiktsplanen del 1, kapitel 
3:3 har skett i de områden som berörs.



Sätila



Service (förskola, skola, 
kyrka, äldreboende m m)

Blandad bebyggelse

Skogsmark

Verksamheter

BEFINTLIG MARKANVÄNDNING

Jordbruk

Fornminnen

Område med höga vär-
den för kulturmiljön, enligt
Kulturmiljöprogrammet

Riksintresse friluftsliv

Riksintresse för naturvård

Naturreservat Område med höga värden 
för naturmiljön, värde fokus-
område. Biologisk mångfald 
från Naturvårdsprogram 
(Marks kn 2010c).

Teckenförklaring

Skala 1:15 000
0 0,15 0,3 0,45 0,6 km °

NATUR- OCH KULTUR-
MILJÖER SÄTILA

FÖP MARK NORDVÄST

NATUR- OCH KULTURVÄRDEN



25 FÖP MARK NORDVÄST Fördjupning av översiktsplan för Marks kommun

Service (förskola, skola, 
kyrka, äldreboende m m)

Blandad bebyggelse

Skogsmark

Verksamheter

BEFINTLIG MARKANVÄNDNING

Jordbruk

Fornminnen

Område med höga vär-
den för kulturmiljön, enligt
Kulturmiljöprogrammet

Riksintresse friluftsliv

Riksintresse för naturvård

Naturreservat Område med höga värden 
för naturmiljön, värde fokus-
område. Biologisk mångfald 
från Naturvårdsprogram 
(Marks kn 2010c).

Teckenförklaring

Skala 1:15 000
0 0,15 0,3 0,45 0,6 km °

NATUR- OCH KULTUR-
MILJÖER SÄTILA

FÖP MARK NORDVÄST

NATUR- OCH KULTURVÄRDEN

Sätila

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

ETT KARAKTÄRISTISKT DALGÅNGSLANDSKAP

Lygnerns djupa fåra sträcker sig mellan Sätila 
och Fjärås (Kungsbacka kommun). I sluttningar-
na ner mot sjön finns höga natur- och friluftsvär-
den. Här finns också flera kulturminnen, som ex-
empelvis en tidigare riksgräns mot Danmark.

I anslutning till Lygnern i Sätila finns idrotts-
plats, camping och flera badstränder. Ångbåten 
ISA trafikerar Lygnern på sträckan Sätila-Fjärås. 
De sammanlagda värderna är betydelsefulla för 
både boende och besökare.

Sätila med omnejd präglas av ett mjukt kuperat, 
naturskönt kulturlandskap med många möjlighe-
ter till rekreation. Bebyggelsen ligger kulturhisto-
riskt i stråk längs dalsidorna och ovanför gårdarna 
tar skogsklädda berg vid.

Det finns flera mindre grönområden i tätorten för 
bostadsnära rekreation och möten. Vid Gunnes-
gården finns ett elbelyst motionsspår.

NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDEN

Riksintresse och Natura 2000

Storåns dalgång är riksintresse för naturvård och 
friluftsliv och höga naturvärden finns i bland an-
nat Natura 2000-områdena Ramhulta fallens och 
Årenäs/Tostakullas naturreservat.

Kulturmiljö

Radbyn Hede by utpekas som kulturhistoriskt 
intressant i kommunens kulturmiljöprogram. I 
området ingår också kyrkomiljön vid Sätila kyr-
ka samt ett område med fornlämningar utefter 
Storån. I revidering av kulturmiljöprogrammet 
föreslås ett nytt område mellan Håkankila och 
Smälteryd. I dalgången norr om Sätila ligger även 
Strömma gård, som har anor från medeltiden och 

där det bedrivs utbildningsverksamhet sedan 
1918. Strömma är utpekat i kulturmiljöprogram-
met liksom även gårdsmiljön Kalvshult och back-
stugan Käringe liden.

LANDVETTER AIRPORT

Sätila ligger strategiskt i förhållande till Landvet-
ter flygplats. Orten besöks av turister från olika 
länder och det finns ett pensionat med boende-
möjligheter. Vid utveckling av Landvetter Airport 
kommer Sätila bli ännu mer attraktivt för bostäder 
och turism. 

SOCIAL HÅLLBARHET OCH SERVICE

Ortens sociala interaktion sker vid skolan, biblio-
teket, idrottsplatserna, Sätila sand och kyrkan, 
samt vid den centralt belägna vårdcentralen, affä-
ren, torget och Hälsohuset. Ungdomarna saknar en 
plats att vistas på med sina motorfordon.

I Sätilaskolan huserar bibliotek, låg- och mellan-
stadie och högstadieskola. På orten finns tre för-
skolor och äldreboendet Klockaregården. Marks 
Nordvästs grundläggande service funktioner så-
som tandläkare, vårdcentral, apotek, och bank är 
lokaliserade i orten och det drivs även en mataf-
fär och restaurang i centrum.

Service och sociala målpunkter samt natur- och 
kulturvärden redovisas på karta Natur- och kul-
turmiljöer sidan 24 och Sociala funktioner, mötes-
platser sidan 26.

BOSTÄDER 

För att uppnå målet med 40% lägenheter i flerbo-
stadshus, 60% i småhus i kommunen (Bostads-

Sätila är fördjupningsområdets största ort och en länkad ort till huvudstråket väg 156. Invånarantalet är 
cirka 1100 personer (SCB 2017-12-31) och orten har störst service- och omsorgsutbud i Mark Nordväst. 
Med kollektiva transporter går det att resa till väg 156 och vidare mot Landvetter, Göteborg och Kinna. 
Tillgången till service och det vattenrika landskapet skapar efterfrågan och gör att utvecklingssatsningar 
bör prioriteras här.

Avsnittet inleds med en kartläggning plane ringsförutsättningarna för Sätila. De strategier som bör an-
vändas vid utveckling redovisas sedan och avsnittets tredje del ger förslag till utveckling.

Bostadsbehov till 2030 
Sätila 240 bostäder

försörjningsprogrammet) bör bebyggelsen i Sätila 
kompletteras med fler lägenheter i flerbostadshus 
särskilt i centrala lägen.
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Utformningen av bebyggelsen kan variera efter 
platsens förutsättningar, exempelvis småskalig 
och tät eller hög och gles. I centrala delar bör tät-
heten vara hög utan att några boendevärden för-
svinner.

Figur 3:1 visar bostadsbeståndet i Sätila. Andelen 
småhus och flerbostadshus är cirka 60% respekti-
ve 30%. Småhusen är främst äganderätter (80%) 
medan hyresrätter utgör största andelen (70%) i 
flerbostadshusen.

INFRASTRUKTUR

Länkstråk

Mellan Sätila och väg 156 leder två vägar, Björ-
landavägen (1611) till Björlandakrysset och 
Hyssna vägen (1612) till Sandvadskrysset. 
Björlanda vägen trafikeras med 500 fordon per 
dygn, vid resor mot Göteborgsregionen. Hyssna-
vägen har mellan 1500-2000 fordon per dygn och 
används mot Borås och målpunkter inom kom-
munen, se karta Antal fordon per dygn sid 116.

Busslinje 330

Buss 330 trafikerar mellan Kinna, Sätila och Göte-
borg. Restiden är en dryg timme från Sätila cent-
rum till Göteborg (N.E.-terminalen) och 33 minu-
ter till Kinna resecentrum. I pendlingstider går 
linjen hela vägen men övrig tid krävs byte i Land-
vetter centrum.

GCM-vägar

Björlanda- och Hyssnavägen utgör centrum gatan 
i Sätila. Gång-, cykel- och mopedvägnätet (GCM) 
är utbyggt mellan Ramdalsvägen i norr, genom 
centrum och vidare till Hedlunds väg i öster. Busshållplatsen Sätila centrum och centralt övergångsställe på 

Hyssnavägen med Båthuset i bakgrunden. 

Extern länk och interna länkar

Stråket mot Kungsbacka utpekas som en extern 
länk i strukturbilden då pendlingsfunktionen är 
viktig. Vägarna mot Ubbhult och Fotskäl är klassa-
de som interna länkar och är viktiga för exempel-
vis skolskjutsar och transporter till kollektivtrafik-
hållplatser.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Sätila tätort försörjs idag med vatten från ortens 
vattentäkt. Kommunen har verksamhetsområden 
för vatten, avlopp och dagvatten inom tätorts-
gränsen se karta Verksamhetsområden för vatten 
och avlopp sid 118. I framtiden kommer Sätila att 
kunna försörjas med vatten från både vattentäkten 
och överföringsledningen.

TEKNISKA OLYCKSRISKER

Geoteknik

Undersökningar av stabilitetsförhållanden gjor-
des 2001 i de då bebyggda delarna i anslutning 
till Sätila tätort. Karta Miljörisker på sida 30 visar 
var det behövs geotekniska undersökningar inför 
ställningstagande om markanvändning.

Marken i anslutning till Lygnerns nordligaste 
strand och i anslutning till Smälteryd har översikt-
ligt inte klassats som tillfredsställande stabila. De-
taljerade geotekniska undersökningar behövs och 
bebyggelse bör prövas med stor restriktivitet. Inget 
av de övriga föreslagna utvecklingsområdena lig-
ger inom skredriskområde.

Någon detaljerad översvämningsutredning har 
inte genomförts då planerad bebyggelse, förutom 
Smälterydsområdet, bedöms ligga på tillräckligt 
avstånd från Storån. Utredning bör utföras vid 
Smälteryd.

 

BOSTADSBESTÅNDET I SÄTILA BÖR KOMPLETTERAS MED FLERBOSTADSHUS I OLIKA STORLEKAR 

Figur 5:37 redovisar hur bostadsbeståndet ser ut i Sätila. Andelen småhus är 61% och andelen 
flerbostadshus är 28%. Småhusen är främst äganderätter (79%) medan andelen flerbostadshus främst 
är hyresrätter (68%). Definitioner av begreppen finns i kapitel 4 Tematiska fokusområden, avsnitt 
Attraktiva livsmiljöer. 

För att uppnå målet med 60% småhus och 40% lägenheter i flerbostadshus totalt i kommunen (ref 
Bostadsförsörjningsprogrammet) bör småhusbebyggelsen i Sätila kompletteras med fler lägenheter i 
flerbostadshus, särskilt i centrala lägen, med olika storlekar och upplåtelseform. Behov av mindre 
hyresrätter har lyfts av de boende i Sätila (ref Vardagslivskartläggning). Även större lägenheter kan ge 
familjer som vill bo centralt möjlighet att göra det. Detta stämmer överens med Attraktivitetsplanens 
intention att locka människor i Ansvarsfasen (25-64 år) (ref Attraktivitetsplanen).  

I de centrala delarna av orten bör tätheten vara hög utan att några boendevärden försvinner. 
Utformingen av utvecklingsområden kan se ut på olika sätt beroende på vilka förutsättningar som råder. 
Utbyggnaden kan till exempel vara småskalig och tät eller lite högre och glesare eller en kombination 
av detta. 

Förslag till var nya bostäder bör lokaliseras redovisas i detta kapitel i Strategier för utveckling av Sätila 
och i Planförslag. 

UTVECKLING INNEBÄR STÖRRE KRAV PÅ INFRASTRUKTUREN 

Från väg 156 finns det två väganslutningar till Sätila tätort, Björlandavägen (1611) från Björlandakrysset 
och Hyssnavägen (1612) från Sandvadskrysset. Björlandavägen används vid resor från Sätila mot 
Göteborgsregionen. Hyssnavägen används vid resor mot Hyssna, centralorten eller någon annan 
målpunkt i den västra delen av kommunen. På Hyssnavägen går det mellan 1500 och 2000 fordon per 
dygn. På Björlandavägen är trafikmängden lägre med upp till 500 fordon per dygn (se figur 4:11 kapitel 
4 Tematiska fokusområden, avsnitt En allsidig infrastruktur). Här går också buss 330 mot 
Göteborg/Kinna. Med kollektivtrafik tar det drygt en timme från Sätila centrum till Nils Ericsson-
terminalen i Göteborg (byte i Landvetter centrum och vissa tider direktbuss) och 33 minuter till Kinna 
resecentrum. Pendlingstid på under en timme (även med byte) gör området attraktivt för utveckling.  

61%

28%

11%

BOSTADSBESTÅND SÄTILA
Småhus Flerbostadshus Specialbostäder

Figur 5:37. Bostadsbestånd i Sätila huvudort.   

Figur 3:1. Bostadsbestånd i Sätila 
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Avrinning och lågpunkter

Karta Huvudstråk med bedömd större avrinning 
och instängda områden med risk för översväm-
ning, sid 28 visar stråk för avrinning och lågpunk-
ter i Sätila. Vid stora nederbördsmängder riskerar 
dagvattenhanteringssystemet att fyllas och vatten-
avrinningen ske på markytan istället.

Fem huvudavrinningsstråk är identifierade där av-
rinning bedöms kunna ske på markytan, markera-
de med pilar. Längs stråken finns platser med in-
stängda områden, markerade med rosa ringar där 
vatten riskerar att ansamlas vid stora nederbörds-
mängder.

Kartorna redovisar utbredning och djup. Notera 
att översvämningsrisken vid skolan och inom be-
fintliga verksamhetsområden är stor.

Huvudavrinningsstråken går genom flera av de 
föreslagna områdena för utveckling och det före-
kommer även instängda områden i flera av dem. 
Vid utbyggnad bör hänsyn tas så att risken mini-
meras för att vatten ansamlas i områden där det 
redan idag förekommer översvämningsrisk.

Sätilas vattentäkt ligger i anslutning till Lygnevi. 

Miljö- och hälsoskydd

Verksamheter med rekommenderade skydds-
avstånd visas i karta Miljörisker sid 30. Vid den 
tidigare drivmedelsstationen finns ett skyddsav-
stånd på 100  meter där riskanalyser bör utföras 
vid utveckling.

Djurhållande gårdar är markerade i kartan, men 
inte skyddsavståndet, då underlaget inte omfattar 
vilken sorts djurhållning som bedrivs. Frågan bör 
utredas vid behov.

Det finns också risk för förorenade områden vilket 
redovisas i avsnitt Planförslag.

Buller

Det finns risk för bullerstörningar från Björlanda- 
och Hyssnavägen. Översiktliga gränser redovisas 
i karta Miljörisker sid 30. I flera utvecklingsom-
råden är det aktuellt med detaljerade buller-
utredningar. 

Flygtrafik från Landvetter flygplats åstadkommer 
även visst buller.

GRÖNA OCH BLÅ STRUKTURER I SÄTILA

Grönstruktur

De gröna värdena har kartlagts och redovisas för 
Sätila i karta Grönstruktur sid 32.

I Sätila finns det fyra gröna kilar som går in i tät-
orten från nordost, nordväst, sydost och sydväst. 
Det finns tre utpekade gröna stråk, ett längs Lyg-
nevi, ett nordsydligt i öster, precis utanför tätor-
ten samt ett större längs vattendraget i öster som 
korsar åkermarken i nordsydlig riktning. Det 
finns ett 15-tal gröna öar utpekade i tätorten med 
olika värde och funktion.

Nåbarhet grönområden

Idag har samtliga bostäder inom Sätila tätort till-
gång till någon form av grönområde inom re-
kommenderat 300 meters avstånd. Framförallt 
grönytor med vatten, stenrösen eller fruktbäran-
de brynväxter har extra kvaliteter att bevara.

Grönstråk bör lokaliseras längs de naturliga av-
rinningsstråken och vid lågpunkter för att kunna 
buffra klimatorsakade översvämningar.

Ekosystemtjänster i Sätila

Det är av stor vikt att ekosystemtjänster utreds i 
respektive utvecklingsområde innan förtätning 
sker i Sätila. Det höga befolkningstrycket gör att 
allt fler av ursprungligen integrerade grönområ-
den behöver tas i anspråk. Kvaliteten och mäng-
den ekosystemtjänster i kvarvarande grönområ-
den respektive på tillkommande bostadsgårdar 
och byggnader behöver då höjas.

Natur- och kulturturism

Lygnern och Storåns dalgång är utpekade som 
områden för besöksnäring i översiktsplanen. Åt-
gärder som bidrar till ökad natur- och kulturtu-
rism som exempelvis utbud och tillgänglighet 
bör prioriteras.
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Jordbruk

Teckenförklaring

Område med risk för förorenad mark

Område med risk för vägbuller

Miljöfarlig verksamhet

Djurgårdar

Område som översiktligt ej kan klassas som 
tillfredsställande stabilt eller otillräckligt utrett. 
Detaljerad utredning rekommenderas.

Källa: Statens Räddningsverk/GF Konsult 2000-10-27, rev 2001-05-22. 
Stabilitetskarteringen har ritats digitalt från originalkartor i skala 1:5000 
med vagt kartunderlag. Vid närmare studie, se kartor i original.

Gräns för kartering

MILJÖRISKER

Service (förskola, skola, 
kyrka, äldreboende m m)

Blandad bebyggelse

Barr- och blandskog

Verksamheter

BEFINTLIG MARKANVÄNDNING

Lövskog

Skala 1:15 000
0 0,15 0,3 0,45 0,6 km °
MILJÖRISKER SÄTILA
FÖP MARK NORDVÄST



31 FÖP MARK NORDVÄST Fördjupning av översiktsplan för Marks kommun

Jordbruk

Teckenförklaring

Område med risk för förorenad mark

Område med risk för vägbuller

Miljöfarlig verksamhet

Djurgårdar

Område som översiktligt ej kan klassas som 
tillfredsställande stabilt eller otillräckligt utrett. 
Detaljerad utredning rekommenderas.

Källa: Statens Räddningsverk/GF Konsult 2000-10-27, rev 2001-05-22. 
Stabilitetskarteringen har ritats digitalt från originalkartor i skala 1:5000 
med vagt kartunderlag. Vid närmare studie, se kartor i original.
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STRATEGIER FÖR UTVECKLING I SÄTILA

Fram till år 2030 bör det tillkomma drygt 240 bo-
städer i Sätila.

Med utgångspunkt i översiktsplan, fördjupning-
ens befolkningsmål, strukturbild och intentioner 
så har följande strategier tagits fram:

Bygg fler lägenheter i flerbostadshus

Tillgodose närheten till grönområden

Vid planering inom de kartlagda grönområdena 
bör det göras en analys av omgivande bostäders 
fortsatta närhet till grönområden. I varje föresla-
get område bör det finnas gröna inslag i boende-
miljön. Även vid hög täthet bör mindre grönytor 
integreras. 

Grönområdena i anslutning till förskolor och sko-
la bör bevaras för att säkra rekreationsmöjligheter 
(gynna fysisk aktivitet) för barn och ungdomar. 

Bevara Sätilas karaktär

Sätilas naturnära läge, Lygnern och kulturpräg-
lade  dalgångslandskapet bidrar till att ge orten 
dess identitet. Anpassning till landskapets förut-
sättningar samt natur- och kulturmiljövärdena är 
betydelsefullt för att ortens identitet inte ska gå 
förlorad. Det öppna landskap ställer krav på be-
byggelsens placering. Närheten till sjön kan bidra 
till att skapa en sammanhängande arkitektur med 
marina inslag.

Utveckla centrum

Målsättningen för att bibehålla funktionen som 
serviceort är att bevara och stärka den. Centrum är 
redan en attraktiv samlingspunkt för ortens invå-
nare och bör fortsatt ges en småskalig och tillgäng-
lighetsanpassad utformning.

Skapa en god och trygg infrastruktur

För ökad trafiksäkerhet inom tätorten bör fram-
komlighets- och hastighetsdämpande åtgärder 
genomföras vid Hyssna- och Björlandavägen. Ut-
veckling av gång- och cykelnätet bör ske enligt 
Trafiksäkerhetsplanen, med tillägg av en GCM-väg 
mellan Hultavägen (1611) och över Storån.

För Sätilaborna är det en stor förlust att varje av-
gång med Västtrafiks linje 330 inte längre har 
direkt förbindelse med Göteborg. En god kollek-
tivtrafikförsörjning utgör en attraktivitetsfaktor.

PLANFÖRSLAG

Utveckling av länkstråk och externt stråk

Det finns behov av att öka framkomligheten på 
de två interna stråken samt ett externt stråk mot 
Kungsbacka, då de är kurviga och smala. Åtgärds-
planer bör upprättas för dem.

När det gäller länkarna till väg 156 så är länk-
stråket mellan Sätila och Hyssna strategiskt vik-
tigt, då det förbinder de två största orterna i Mark 
Nordväst och bör prioriteras först. En gång- och 
cykelväg bör tillkomma längs länken och utbygg-
naden förhandlas i samband med överföringsled-
ningens utbyggnad.

Det behövs framkomlighetsåtgärder för oskydda-
de trafikanter över väg 156 vid Hyssna Handel el-
ler vid korsningen med väg 1612.

Förtydliga rörelsestråken inom tätorten

Sätila centrum och skola ligger på olika höjdni-
våer. Kopplingen mellan målpunkterna är bitvis 
svaga och bör knytas samman med tydligare rö-
relsestråk.

För att stärka centrumkaraktären skulle trafik-
stråket kunna omvandlas till en stadsgata. Ge-
nom omsorgsfull gestaltning med exempelvis 
platt satta ytor, trädrader, småskalig belysning 
och bänkar skapas en attraktivare gatumiljö som 
samtidigt bidrar till sänkt hastighet.

Slänten mellan skolan och utsiktsplatsen skulle 
kunna förses med fler funktioner, framförallt med 
koppling till skolverksamheten. De välanvända 
stigarna bör permanentas genom att förses med 
markbeläggning och trappor. Slänten närmast be-
fintlig bebyggelse föreslås för utveckling av blan-
dad bebyggelse. Bevarandet av rörelsestråket bör 
då säkras.

En gång- och cykelväg mellan centrum och stran-
den via skolområdet skulle bidra till att binda 
ihop ortens funktioner.

Ett promenadstråk längs strand linjen bort mot 
Kullanäs och Flohult skulle öka tillgången till 
rekreativa miljöer. Stråket kan vara av naturtyp 
med informationsskyltar, utsikts punkter, sittplat-
ser och liknande. Placebranding, Fojab arkitekter 
2014.

En bro över Storån mellan Lygnevi och Smälte-
ryd skulle avsevärt förbättra vandringsmöjlighe-
terna mot Ramhulta fallets naturreservat, enligt 
samrådshandlingen för Planprogram för området 
runt Smälteryd 2018.
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Ungdomar i Sätila saknar en plats där de kan samlas med sina 
motorfordon utan att störa omkringboende.

För att öka tillgängligheten till Storån skulle ett 
vandringsstråk kunna anläggas längs vägarna i 
dalgången. Det skulle förbinda tätorten med bo-
städerna åt Björlanda, öka trafiksäker heten och ge 
positiva effekter på friluftslivet.

Sätila Sand

Det finns tre gällande byggnadsplaner för de delar 
av Lygnevi som ingår i LIS-området 07A. Marken 
ägs idag av en samfällighet. Kommunen bör säkra 
framtida skötsel genom naturvårdsavtal.

Området kring idrotts- och badplatsen (byggnads-
plan 1956-10-06) är utpekat som område för all-
mänt plats, park. Sätila Sand (byggnadsplan 1965-
11-26) pekas också ut som ett område för allmän 
plats. I planbeskrivningen anges det som ett områ-
de för rekreation och att tillgängligheten till om-
rådet ska vara god. Plats för lek och bollspel ska 
finnas. Även byggnadsplanen för skolan (1981-08-
25) anger park.

Syftet med fördjupningen och LIS-området stäm-
mer överens med planena. Hänsyn till strandskyd-
det, riksintresse för naturvård och friluftsliv samt 
till påverkan på vattenskyddsområdet måste tas.

Planprogram för Smälteryd 2018

Ett planprogram för området runt Smälteryd, Lyg-
nersvider 1:29 har varit på samråd under somma-
ren 2018.

Utöka antalet förskoleplatser

Ett område för förskola behöver avsättas i centra-
la Sätila för att ersätta förskolan på Lisakullavä-
gen och eventuellt Ramdalens förskola. För att 
samtidigt kunna utöka antalet förskoleplatser fö-
reslås att mark avsätts inom område B1. Därmed 
kan förskole verksamheten utvecklas.

UTVECKLING AV INFRASTRUKTUREN

Pendelparkering

För att öka möjligheterna att pendla med kollek-
tivtrafik från Sätila bör mark avsättas för en pendel-
parkering, vilken föreslås lokaliseras i korsningen 
mellan Hyssna- och Torråsvägen.

Gång-, cykel- och mopedvägnät

Gång-, cykel- och mopedvägnätet (GCM) i centra-
la Sätila är utbyggt. En ny GCM vid Fjäråsvägen 
mellan Björlanda och Knoppelidsvägen är högst 
prioriterad i Trafiksäkerhetsplan (2017). Även en 
GCM-bana längs Zethelius väg förbi skolan har 
prioritet 1. FÖPen förespråkar även en GCM-väg 
mellan Hultavägen (1611) och Sätila Bygg.

Rekommendationen i denna fördjupning är att det 
längs kommunala huvudvägar för biltrafik bör fin-
nas ett avskilt gång- och cykelvägnät. På entré gator 
bör bil samt gång- och cykeltrafik kunna samord-
nas på ett säkert sätt.

Återvinningsstation

En ny placering av återvinningsstation i Sätila 
föreslås förläggas till ovan föreslagen pendelpar-
kering i korsningen mellan Hyssna- och Torrås-
vägen. Alternativt skulle återvinningsstationen 
eventuellt kunna placeras på de stora ytorna vid 
Tappen.

Förslag till rörelsestråk (pilar) som bör permanentas respek-
tive utvecklas i Sätila. Placebranding, Fojab arkitekter 2014.

Centrum
gata

Skola

Strandstråk

Ny bebyggelse

Ny bebyggelse

Centrum
gata

Skola

Strandstråk

Ny bebyggelse

Ny bebyggelse

SÄTILA - PRINCIPSKISS
För att stärka centrum skulle 
centrumgatan behöva omvandlas till 
en stadsgata. Dagens landsvägska-
raktär bidrar till höga bilhastigheter 
och skapar en miljö som människor 
väljer att passera istället för att 
vistas i. Genom sänkt hastighet 
och omsorgsfull gestaltning som 
vänder sig till fotgängare med t ex 
plattsatta trottoarer, trädplanteringar, 
belysning och bänkar skulle en 
attraktivare gatumiljö kunna skapas. 
Ny bebyggelse skulle med fördel 
kunna placeras nära gatan och stora 
parkeringsytor i direkt anslutning till 
gatan bör undvikas.

Slänten mellan Hyssnavägen och 
skolan skulle kunna aktiveras med 
fler funktioner/aktiviteter, gärna med 
koppling till skolan. De välanvända 
smitvägarna borde permanentas 
och förses med markbeläggning och 
trappor.

I slänterna norr och söder om skolan 
finns två lägen som skulle kunna 
vara lämpliga för ny bebyggelse, med 

rätt utformning och förbindande gång- och cykelstråk skulle dessa kunna bidra till att binda ihop skolområdet med 
centrum och stranden.

Ett sammanhängande strandstråk längs strandlinjen bort mot Kullanäs/Flohult skulle öka ortens tillgång till rekreativa 
miljöer. Stråket kan vara av naturtyp men med informationsskyltar, utsiktspunkter, sittplatser eller liknande. 
(Referens - se strandstråket i Lomma kommun)

   MARK NV 8

ORTSKARAKTÄR - PRINCIPDIAGRAM
Sätila har en marin karaktär där sjön och det strandnära 
friluftslivet är en viktig del av ortens identitet. Bebyggelsen 
trappar ner mot stranden där byns olika funktioner, 
som centrum och skola, ligger på olika fysiska nivåer. 
Kopplingen mellan dessa delar är bitvis svag i dagsläget 
och skulle behöva knytas samman med fler stråk.

SÄTILA



Service (förskola, skola, 
kyrka, äldreboende m m)

Blandad bebyggelse

Skogsmark

Verksamheter

Blandad bebyggelse

FÖRESLAGEN MARKANVÄNDNINGBEFINTLIG MARKANVÄNDNING

Vatten

Jordbruk

LIS 07D

LIS 07A

LIS-område

Fri passage

LIS LANDSBYGDSUTVECKING
I STRANDNÄRA LÄGEN

B01

B02

B03

B7

B05
B06

B07

B04

MARKANVÄNDNING SÄTILA
FÖP MARK NORDVÄST

Skala 1:15 000
0 0,15 0,3 0,45 0,6 km °
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Service (förskola, skola, 
kyrka, äldreboende m m)

Blandad bebyggelse

Skogsmark

Verksamheter

Blandad bebyggelse

FÖRESLAGEN MARKANVÄNDNINGBEFINTLIG MARKANVÄNDNING

Vatten

Jordbruk

LIS 07D

LIS 07A

LIS-område

Fri passage

LIS LANDSBYGDSUTVECKING
I STRANDNÄRA LÄGEN

B01

B02

B03

B7

B05
B06

B07

B04

MARKANVÄNDNING SÄTILA
FÖP MARK NORDVÄST

Skala 1:15 000
0 0,15 0,3 0,45 0,6 km °

FÖRSLAG OMRÅDEN FÖR BLANDAD BEBYGGELSE

Nedan redovisas förslag till områden för utbygg-
nad av blandad bebyggelse. Avgränsningarna är 
övergripande och kan komma att justeras i sam-
band med kommande planering.

Urvalskriterier

• Överensstämmer med översiktsplanen gällande 
att bygga i nära anslutning till befintlig bebyg-
gelse.

• Närheten till service gör områdena attraktiva att 
utveckla.

• Avvägning gällande produktiv jordbruksmark 
har gjorts enligt översiktsplanens kriterier. 

• Områdena ligger inte inom respektavstånd till 
djurgårdar.

Planeringsinriktningar

• I översiktsplanen redovisas vilka skäl som 
föreslås användas vid avvägningar mellan 
jordbruks mark och bebyggelse utveckling. Stor 
restriktion ska råda, men avvägning måste göras 
i varje enskilt fall. Sådan avvägning är aktuell i 
område B3 och B4.

• Riktlinjer för respektavstånd mellan bostäder 
och djurhållning (Marks kommun 2015) anger 
ett respektavstånd på 200 meter mellan gårdar 
med stor påverkan och bostäder.

• Befintliga grönytor bör integreras för att skapa 
attraktiva boendemiljöer.

• Samtliga områden ligger inom Lygnerns avrin-
ningsområde där särskild hänsyn ska tas. För att 
säkerställa statusen i närmaste recipient (Lyg-
nern) ska påverkan från respektive utvecklings-
område utredas.

• Hänsyn ska tas till landskapsbilden, natur- och 
kulturvärden samt bebyggelsestruktur.

• Fjärrvärmenät saknas i Sätila.

• Områdena ingår i generellt riskområde för väg-
buller (se karta Miljörisker sid 30). I kommande 
planering bör hänsyn tas till placering och ut-
formning för att minska buller påverkan.

• Dagvattenutredningar bör upprättas för respek-
tive område, med fokus på vart dagvattnet av-
rinner så att områden nedanför inte påverkas 
negativt av den nya bebyggelsen.

• Samtliga områden ligger i anslutning till kom-
munalt verksamhetsområde för VA och kom-
mer att anslutas till det kommunala nätet, för-
utom område B10, där kapaciteten på VA-nätet 
först måste utredas.

• Radhus, kedjehus eller villor är lämpliga husty-
per, byggda med mellan områdena varierande 
täthet. I centrum även flerbostadshus.

• En variation av upplåtelseformer förordas.

Vy över kyrkan, utsiktsplats, slänten samt det etablerade gångstråket ner till skolan. Det finns även en välanvänd stig mellan  
Knoppelidsvägen och skolan.
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Skala 1:7 500
0 0,08 0,16 0,24 0,32 km °

B01 Öster om 
Gunnesgården/
norr om Ekehöjd

B01  Öster om Gunnesgården, Norr om Ekehöjd

Området ligger öster om centrum i anslutning till 
befintlig bebyggelse och länkstråket mot Hyssna. 
Avståndet är 300 meter till förskola, drygt 1000 
meter till bibliotek och grundskola, 250-500 meter 
till kollektivtrafik och 500 meter till centrum, mat-
affär och vårdcentral. Området består av skogs- 
och ängsmark.

• Det finns inga angivna natur- eller kulturvär-
den, men ett grönstråk bör säkerställas i nord-
sydlig riktning, se karta Grön struktur.

• Kompletterande bebyggelse med hög täthet 
som blir glesare österut föreslås, med hus typer 
som rad- och kedjehus eller villor. Med anled-
ning av höjdskillnader i landskapet kan sutter-
ränghus vara lämpliga.

• Det är aktuellt att placera en ny förskola i om-
rådet som kan ersätta Ramdalens och Sätila för-
skola.

• Även om en hög täthet föreslås bör kvalitativa 
mindre grönytor integreras i boendemiljöerna.

• Anslutning till Björlandavägen är möjlig via 
Ramdals- eller Tvärdalsvägen respektive Fäna -
gatan och Lillängsvägen.

• Runt Gunnesgården och Kammarsjön i norr 
finns idag större rekreationsområden. Nåbarhet 
till de områdena bör säkerställas.

• Området ligger delvis på en höjd och ett av Sä-
tilas huvudstråk för avrinning går genom områ-
det. Därav bör det avsättas tillräckligt stora ytor 
för dagvattenhantering så att avrinning från ex-
trema nederbördsmängder kan för dröjas och 
infiltreras. Det bör utredas i en dagvattenutred-
ning och integreras med föreslaget grön stråk.

• Jordarten i västra delen består främst av lera 
och silt, vilka har låg infiltrationsförmåga. Öst-
ra delen av området består främst av berg och 
morän, vilket generellt bedöms lämpligt för in-
filtration.

• Påverkan på Lygnerns avrinningsområde ska 
utredas.

• Inget skyddsavstånd från någon djurgård. 

• Det finns inga registrerade fornlämningar.

• Det finns inga förorenade områden.

• Området ingår i riskområdet för vägbuller, men 
med tanke på höjdskillnaderna i området görs 
bedömningen att en bullerutredning inte behö-
ver upprättas.
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Skala 1:7 500
0 0,08 0,16 0,24 0,32 km °

FÖP NORDVÄST
MARKANVÄNDNING SÄTILA

B02 Grebbeshult

B02 Grebbeshult

Området ligger i utkanten av tätorten, i anslutning 
till länkstråket mot Hyssna. Det är 800 meter till 
förskola, drygt 1,5 km till grundskola och biblio-
tek, 1,6 km till centrum, och 250 meter till när-
maste busshållplats.

Utfart till Hyssnavägen föreslås ske via befintlig 
utfart.

• Norr om området runt Gunnesgården och Kam-
marsjön finns idag större rekreationsområden. 
Nåbarhet till dessa områden bör säkerställas.

• Området föreslås bebyggas med medelhög 
täthet med radhus, kedjehus eller villor som 
lämpliga hustyper. 

• Anpassning till det omgivande landskapet och 
natur- och kulturvärden exempelvis bebyggel-
sens placering bör ske för att områdets värden 
ska bevaras. Med anledning av höjdskillnader-
na kan suterränghus vara lämpliga.

• Området lutar ganska brant. Dagvattenutred-
ning bör upprättas med fokus på vart dagvatt-
net avrinner så att bebyggelse nedanför inte 
påverkas negativt. Dagvattnet bör tas om hand 
lokalt och integreras med grönstrukturen.

• Jordarten består främst av berg och morän med 
inslag av lera och silt. Områden med morän be-

döms som lämpliga för infiltration.

• Påverkan på Lygnerns avrinningsområde ska 
utredas.

• Bullerutredning bör upprättas och eventuell 
ljuddämpad sida bör övervägas.

• Inget skyddsavstånd från någon djurgård. 

• Det finns inga registrerade fornlämningar

• Det finns inga förorenade områden
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Skala 1:7 500
0 0,08 0,16 0,24 0,32 km °

B03 Väster om 
Torråsvägen

B03 Väster om Torråsvägen

Från området är det 800 meter till för-
skola, drygt 1,5 km till grundskola och 
bibliotek, drygt 1000 meter till cen-
trum, livsmedelsaffär och vårdcentral, 
samt 400 meter till kollektivtrafik. Om-
rådet är ett flackt jordbrukslandskap 
med svag söderlutning. 

• En ny förskola skulle kunna samlo-
kaliseras med bostadsbebyggelsen, 
vilket innebär kortare avstånd till 
service i framtiden.

• Anslutning till området föreslås 
ske via befintlig utfart mellan Mad-
ängs- och Torråsvägen.

• Bullerfrågan bör utredas i detaljpla-
neskedet där tyst eller ljuddämpad 
sida kan bli aktuell.

• Utformningen av de nya bostäderna bör an-
passas efter bebyggelsen i omgivande områden 
så att ett helhetsperspektiv uppnås. Det skulle 
kunna bli en stor attraktivitetsfaktor i området. 

• Påverkan på Lygnerns avrinningsområde ska 
utredas.

• Eftersom stor restriktivitet ska råda mot ny be-
byggelse på produktiv jordbruksmark bör den 
aktuella jordbruksmarkens användning och 
produktivitet utredas.?

• De i översiktsplanen angivna skälen för etable-
ring på jordbruksmark uppfylls i område B03 
(Översiktsplan del 1 Strategier och avvägning-
ar, avsnitt Avvägningar mellan olika intressen 
och, del 2 Kartor och bestämmelser).

1. Jordbruksmarken söder om utvecklingsom-
rådet bedöms vara tillräcklig stor för att ett 
livskraftigt jordbruk ska kunna fortsätta be-
drivas i området. 

2. Området ligger i anslutning till befintlig be-
byggelse och bedöms vara en naturlig fort-
sättning på Sätila tätort.

3. Området avgränsas mot omgivande 
jordbruks mark av en väg.

• Området föreslås bebyggas med medelhög tät-
het. Radhus, kedjehus eller villor är lämpliga 
hustyper, med en variation av upplåtelsefor-
mer.

• Anpassning till det omgivande landskapet 
med natur- och kulturvärden bör ske. De lantli-
ga utblickarna bör bevaras.

• Befintliga grönytor med vatten, stenrösen eller 
fruktbärande brynväxter bör integreras för att 
skapa attraktiva boendemiljöer.

• Ett av Sätilas huvudstråk för avrinning går ge-
nom området. Det bör avsättas tillräckligt stora 
ytor för dagvattenhantering för att kunna för-
dröja extrema nederbördsmängder.

• Jordarterna i området är främst lera och silt, 
vilka har låg infiltrationsförmåga.

• Grönområden bör lokaliseras längs de naturli-
ga avrinningsstråken.

• Det finns stora möjligheter för rekreation i an-
slutning till området, både norr om Hyssnavä-
gen och väster om området. Tillgång till Sätila 
sand via skogshöjden väster om området bör 
säkras i kommande planering.

• Med utgångspunkt i riktlinjer för respektav-
stånd mellan bostäder och djurhållning (2015) 
ligger området utanför 200 meters respektav-
stånd från Haga gård.

• Området ingår i riskområdet för vägbuller, 
se karta Miljörisker sid 30, vilket innebär att 
bullerutredning bör upprättas och eventuell 
ljuddämpad sida bör övervägas.

• Det finns inga registrerade fornlämningar.

• Det finns inga förorenade områden.
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B04 Väster om Björlandavägen

Området ligger centralt med god tillgänglig-
het till sociala mötesplatser och avståndet till 
kollektivtrafik 200 m, skola drygt en km, för-
skola 500 meter, livsmedelsbutik 250 meter 
och vårdcentral 200 meter.

• Anslutning till Björlandavägen före slås ske 
via befintlig utfart på Gunnesvägen.

• Områdets centrala läge gör det lämpligt för 
utbyggnad med hög täthet, d.v.s. lägenhe-
ter i radhus eller kedjehus som lämpliga 
hustyper.

• Området ligger i anslutning till Hede by 
som är utpekad i kommunens kulturmiljö-
program. Anpassning till bebyggelsen i 
området bör därmed prioriteras för att be-
vara karaktären.

• Bullerfrågan bör utredas och tyst sida kan 
bli aktuell.

• Området är ett relativt flackt jordbruks-
landskap med en mindre höjdskillnad.

Skala 1:7 500
0 0,08 0,16 0,24 0,32 km °

B04 Väster om 
Björlandavägen

• Området är flackt med svag lutning åt väster så 
ytor för dagvattenhantering bör avsättas så det 
inte stannar kvar och skadar bebyggelsen inom 
området eller rinner av mot anslutande bebyg-
gelse.

• Jordarterna består främst av sand med små in-
slag av lera och silt. Sand har generellt ganska 
bra infiltrationsförmåga.

• Grönområden bör lokaliseras längs de naturliga 
avrinningsstråken alternativt kan vattnet ledas 
i svalldiken till en närliggande plats för infil-
tration, för att mini mera risken för översväm-
ningsskador.

• Påverkan på Lygnerns avrinningsområde ska 
utredas.

• Rekreationsmöjligheterna i anslutning till om-
rådet är goda. Avståndet till lekplats med pul-
kaback är drygt 200 meter, till fotbollsplan 
drygt 400 meter och till elljusspår och rekrea-
tionsområde vid Gunnesgården drygt 500 me-
ter. Nåbarhet till dessa områden bör tillgodoses.

• Området ligger i anslutning till en avvecklad 
drivmedelsstation. Sanering kommer att ske.

• Det finns inga registrerade fornlämningar.

• Det finns inga förorenade områden.

• Anpassning till dalgångslandskapet bör ske för 
att erbjuda attraktiva utblickar.

• Utformningen av de nya bostäderna bör anpas-
sas till bebyggelsen i omgivande områden så 
att ett helhetsperspektiv uppnås.

• Stor restriktivitet bör iakttas mot ny bebyggelse 
på produktiv jordbruksmark. Tre av skälen för 
etablering på jordbruksmark som anges i över-
siktsplanen är uppfyllda  i område B04. (se 
Översiktsplan för Marks kommun del 1 Strate-
gier och avvägningar, avsnitt Avvägningar mel-
lan olika intressen)

1. Området ingår i ett större skifte, men efter-
som området inte skär av det stora skiftet 
utan endast omfattar en liten del i kanten be-
döms omgivande jordbruksmark kunna fort-
sätta att användas för jordbruksändamål.

2. Området ligger i anslutning till befintlig be-
byggelse.

3. Området bedöms vara en naturlig utveck-
ling av Sätila som en länkad ort.

• Befintliga vegetationsytor bör integreras för att 
skapa attraktiva boendemiljöer.

• Utvecklingsområdet omfattas till viss del av 
riks intressena i Storåns dalgång. Då det är en 
tätortsnära, mindre del i kanten av riksintres-
set bedöms påverkan inte som påtaglig.
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B05 Lygnevivägen, Väster Beens och Torells väg 

Skala 1:7 500
0 0,08 0,16 0,24 0,32 km °

FÖP NORDVÄST
MARKANVÄNDNING SÄTILA

B05 Lygnevivägen, 
väster om Beens 
och Torells väg

• Området är lokaliserat inom tertiär zon för Sä-
tila vattentäkt. Då zonen inte har några specifi-
ka skydds föreskrifter bedöms den inte innebära 
begränsning av utvecklingen. Hänsyn till even-
tuell påverkan på vattentäkten bör dock iakttas.

• Påverkan på Lygnerns avrinningsområde ska 
utredas.

• Då området är brant bör andelen hårdgjord yta 
minimeras och dagvattenhantering prioriteras. 
Jordarten i området är främst lera och silt, vilka 
har låg infiltrationsförmåga.

• Dagvattenutredning bör upprättas.

• Eventuellt behöver bullerfrågan utredas och 
ljuddämpad sida kan bli aktuell.

• Inget skyddsavstånd från någon djurgård. 

• Det finns inga registrerade fornlämningar.

• Det finns inga förorenade områden.

Området är centrumnära och attraktivt med närhet 
till kollektivtrafik drygt 500 meter, skola 500 me-
ter, förskola drygt en km, vårdcentral 350 meter, 
livsmedelsaffär 400 meter och andra sociala mö-
tesplatser.

I direkt anslutning till området finns en fotbolls-
plan och en lekplats med pulkabacke. Området 
ligger drygt 500 meter från Lygnevi, vilket ger bo-
ende stora möjligheter till rekreation.

• Det går att ta sig till området via Lygnevivägen. 

• Området föreslås bebyggas med medelhög tät-
het med radhus, kedjehus eller villor som 
lämpliga hustyper. Eftersom området är brant 
kan suterränghus vara ett lämpligt alternativ. 
Anpassning till dalgången och omgivande be-
byggelse genom en radbykaraktär bör ske. Vyer-
na över Storån bör bibehållas.

• En del av område B05 utgör en grön ö, vilket 
innebär att områdets natur- och rekreationsvär-
den bör kartläggas. En del av området bör fort-
sätta vara en nåbar grönyta.

• Utvecklingsområdet ligger inom riksintresse för 
friluftsliv och naturvård. Då den föreslagna be-
byggelsen ligger i kanten på riksintressena och 
mellan väg och befintliga bostadsområden be-
döms den övergripande påverkan på riksintres-
sena inte vara påtaglig.
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B06 Zethelius väg

Området är centrumnära och attraktivt med när-
het till grundskolan och utsikten över Lygnern. 
Avståndet till vårdcentral, kollektivtrafik och so-
ciala mötesplatser är 500 meter samt förskola 700 
meter.

I direkt anslutning till området finns en fotbolls-
plan och en lekplats med pulkabacke. Området 
ligger 500 meter från Lygnevi, vilket ger boende 
stora möjligheter till rekreation.

• Området föreslås anslutas till Fjäråsvägen via 
befintlig utfart på Zethelius väg.

• Området kan bidra till att binda ihop centrum 
med skolan och området kring Lygnern. Där-
med föreslås hög täthet vid utbyggnad av om-
rådet med lägenheter i flerbostadshus, radhus 
eller kedjehus som lämpliga hustyper. Med an-
ledning av de branta höjdskillnaderna kan sut-
teränghus vara lämpliga.

• Befintliga grönytor bör integreras för att skapa 
attraktiva boendemiljöer.

• Nåbarheten till dessa områden bör säkerställas 
i kommande planering.

• Anpassning till omgivande landskap och be-
byggelse bör iakttas för att bevara vyerna.

• Utvecklingsområdet ligger inom riksintresse 
för friluftsliv och naturvård. Då den föreslag-
na bebyggelsen ligger mellan väg och befintli-
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ga bostadsområden i kanten på riksintressena 
bedöms den övergripande påverkan inte vara 
påtaglig.

• Området är lokaliserat inom sekundär skydds-
zon för Sätila vattentäkt. Skyddsföreskrifterna 
för skyddszonen ska följas (Sweco 2007, Säti-
la Vattentäkt – tekniskt underlag samt vatten-
skyddsområde och skyddsföreskrifter). Be-
byggelseutveckling som följer föreskrifterna 
bedöms kunna tillkomma.

• Påverkan på Lygnerns avrinningsområde ska 
utredas.

• Ett av Sätilas huvudstråk för avrinning går ge-
nom området. Därför bör dagvattenhanteringen 
utredas så att det ges möjligheter för extrema 
nederbörds mängder att fördröjas.

• Jordarterna är främst lera och silt, vilka gene-
rellt har låg infiltrationsförmåga.

• Området ingår i riskområdet för vägbuller från 
Hyssnavägen, se karta Miljörisker sid 30, vilket 
innebär att bullerutredning bör upprättas.

• Det finns inga registrerade fornlämningar.

• Det finns inga förorenade områden.
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B07 Öster om Hede

Ett skogsområde norr om tätorten kan på längre 
sikt utvecklas längs länkstråket till väg 156. Områ-
det anses vara lämpligt för utbyggnad med medel-
hög eller låg täthet. Lämpliga hustyper är villor, 
radhus eller kedjehus. Bostäderna i området kan 
få fina vyer över jordbrukslandskapet i Storåns 
dalgång, vilket gör området attraktivt för utbygg-
nad. 

Området ligger 300 meter från förskola, 350 meter 
från kollektivtrafik drygt en km från centrum samt 
drygt två km från biblioteket och grundskolan.

• Tillfart till området kan ske via en befintlig an-
slutning till Björlandavägen.

• Anpassning till landskapet och dess bebyggel-
sestruktur bör ske.

• Ett grönstråk i väst-östlig riktning bör bevaras.

• Det finns kommunalt VA i anslutning till om-
rådet. Det är osäkert om befintligt nät klarar ök-
ningen, vilket bör utredas i kommande plan-
arbete. Skala 1:7 500
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• Eftersom området ligger på en höjd bör tillräck-
liga ytor för lokal dagvattenhantering avsättas 
så att områden nedanför inte påverkas nega-
tivt.

• Området består främst av lera, men också en 
del morän. Morän har generellt bra infiltra-
tionsförmåga. Därmed kan infiltrationslösning-
ar bli aktuella i de delarna.

• Bedömningen görs att området ligger på en 
höjd och att det finns skyddande bebyggelse 
mellan området och Björlandavägen så buller-
utredning är inte aktuell.

• Det finns en registrerad gård med djurhållning 
inom området. Påverkan från och på denna 
verksamhet bör utredas.

• Det finns inga registrerade fornlämningar.

• Det finns inga förorenade områden.

Hyssna
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Hyssna
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

ETT UTPRÄGLAT JORDBRUKSLANDSKAP

Hyssna är beläget i Surtans dalgång, i en utpräg-
lad jordbruksbygd och orten har urspungligen be-
stått av flera mindre byar. Jord- och skogsbruk har 
en mycket stark tradition i området. Surtan har 
under lång tid sakta grävt sig ner och skapat ett 
meandrande ravinlandskap från Hyssna i norr till 
Björketorp i söder. Runt dalgången reser sig skogs-
klädda höjder och formar en storslagen landskaps-
bild. Vegetationen utgörs både av löv- och barr-
skog. I anslutning till gårdar och betade marker 
finns alléer och gamla lövträd.

Hyssna ligger på ett isälvsdeltaområde som ut-
gör ett stort och öppet landskapsrum. Orten kan 
upplevas som glest bebyggd då bebyggelse och 
verksamheter förutom ett centralt område ligger 
i ovanligt smala stråk och enklaver, framförallt i 
landskaps rummets västra sida.

Centralt i orten ligger skola, förskola och äldrebo-
ende samt företagshus och pizzeria. Bebyggelsen 
består av flerbostadshus, radhus och villor. Av-
stånden till Hyssnas norra bebyggelse samt den 
ringa befolkningsmängden gör det svårt att hålla 
centrum levande.

Den öppna landsbygdskaraktären är typisk för 
Hyssna och ger goda möjligheter till bevarade ut-
blickar. 

NATUR- OCH KULTURVÄRDEN

Hyssna är en historisk bygd med bevarande värda 
kulturmiljöer och fornminnen. Möjligheterna 
till rekreation och upplevelser omkring tätorten 
är goda, förutom svårigheten att röra sig tvärs 
skiftes indelningarna.

Natura 2000

Sydost om Hyssna tätort ligger naturreservatet 
Stoms ås som också är ett Natura 2000-område. 

Hyssna Bostadsbehov till 2030 
Hyssna 140 bostäder

De för Mark Nordväst största regionala målpunkterna finns idag i Göteborgsregionen och central orten. 
Hyssnas läge i anslutning till huvudstråket 156 gör tätorten attraktiv för inflyttning och verksamhets-
etableringar. Hyssna tätort har cirka 630 invånare. Det finns potential för en ökning av invånarantalet. 

Avsnittet inleds med en kartläggning av de planeringsförutsättningar som finns i Hyssna. Därefter 
redovisas de strategier som bör gälla vid utveckling av orten. Avsnittets tredje del omfattar förslag på 
utveckling av blandad bebyggelse, infrastruktur m.m.

Vy från Skogvallavägen över område B10 med Hyssna nya kyrka i bakgrunden.
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Det är en stor bokskog som utgör en del av en his-
toriskt sett större sammanhängande ädellövsskog.

Radbyn och klungbyn

Radbyn i Melltorp och Hyssna klungby i anslut-
ning till gamla kyrkan är utpekade som värdefulla 
miljöer och objekt i kommunens kulturmiljöpro-
gram. Byggnaderna, bygatan, murar, fägator och 
spår av äldre odlingslandskap är även av riksin-
tresse för kulturmiljö vården. Det finns områdes-
bestämmelser för hur bebyggelse i anslutning till 
radbyn ska utformas.

Kvarnar

Melltorps kvarn har också betydande kulturhisto-
riska värden och rörelsen med konferensanlägg-
ning, rekreationspaket, festvåning och pensionat 
med restaurang lockar både kommuninvånare och 
besökare utifrån. Lockö kvarn ligger i södra delen 
av Hyssna tätort. Kvarnbyggnaden har lämningar 
från både tidiga och senare anläggningar. Tillsam-
mans med naturom rådet längs forsen bildas en 
värdefull rekreationsmiljö.

Två kyrkor

Efter att ha bevarat den gamla kyrkan vid bygget 
av den nya är Hyssna unikt med sina två kyrkor. 
Hyssna gamla kyrka är från 1100-talet. Miljön runt 
den gamla kyrkan med stenvalvsbron, gamla skol-
huset, prästbostället och den parkliknande natu-
ren vid Surtan förstärker kulturmiljöupplevelsen.

SOCIAL HÅLLBARHET OCH SERVICE

I vardagslivskartläggningen (2011) lyftes platser 
för idrott och bad fram som viktiga mötesplatser, 
till exempel Ekängs idrottsplats, Härsjöns och 
Lilla Hålsjöns badplatser. Även det kulturhisto-
riska området längs Surtan med byggnader och 
platser betonas som väl använda mötesplatser. 
De kilformade odlingsmarkerna mitt i byn anses 
viktiga att bevara för odling och rekreativt områ-
de vintertid. Omgivande skogar och Hyssnaleden 
anses ge både rekreativa värden och historiska 
perspektiv. 

I Hyssna finns dagligvarubutik och en pizzeria 
som är betydelsefulla service- och mötes platser. 
Bensinstationen som även är postombud utgör 
också en mötesplats.

Äldreboendet Stomsåker i centrala Hyssna ger 
möjligheter att leva kvar på orten. Kommunal 
service för barnfamiljer finns som förskola och 
skola upp till årskurs 6. Även dessa och idrotts-
hallen är viktiga mötesplatser. Karta Natur- och 

kulturmiljövärden sid 44 och Sociala funktioner. 
mötesplatser sid 46 visar natur- och kulturvärden 
samt service och sociala mötesplatser.

INFRASTRUKTUR

Huvud och länkstråk

Närheten till väg 156 ger snabba kommunikatio-
ner både till Göteborg och central orten. Hyssna är 
därför attraktivt för utveckling. Bollebygdsvägen 
(1627) leder mellan väg 156 genom Hyssna tätort 
och norrut till Bollebygd.  Vägen utgör ett viktigt 
pendlingsstråk mellan Mark Nordväst och Borås, 
samt centralorten och Bollebygd.

GCM-vägar

Trafikverket har utfört åtgärder centralt i Hyss-
na för att förbättra trafik säkerheten, både vid väg 
1626 mot Rydal och 1627 mot Bollebygd. Det 
finns gång-, cykel och moped vägar mellan Hyss-
nas spridda bebyggelseområden och de centrala 
målpunkterna som skola, förskola och försam-
lingshemmet.

Det saknas en GCM-sträcka till idrottsplatsen 
Ekäng och bygdegården där väg 1626 är smal och 
kurvig.

Hyssna servicecentrum med kollektivtrafikhållplats som trafikeras av 
linje 300 och 330 samt en pendelparkering och dagligvaruhandel.
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Figurens lila pilar visar huvudstråken för avrinning i Hyssna med bedömd större avrinning. Avrinningsområden är markerade med 
svart gräns och instängda områden är streckade i grått. Översvämningsanalys Mark Nordväst, Tyréns 2015.
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3.3  Hyssna

Motsvarande beräkningar för Hyssna redovisas i figurerna 11 till 15. Samtliga beräkningsresultat 
för Hyssna visas med större figurer i bilaga 5. 

Figur 11. Huvudstråk inom Hyssna med bedömd större avrinning (lila pilar). I figuren 
framgår respektive huvudstråks avrinningsområde. 
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BOSTÄDER

Bostadsfördelningen i Hyssna skiljer sig stort 
från Mark Nordväst som helhet. I Hyssna tätort 
är andelen småhus drygt 30 %och andelen fler-
bostadshus nästan 55 % medan andelen är uppåt 
90% respektive knappt 10% i hela Mark Nord-
väst. Till tätorten räknas dock inte Melltorp, Oli-
deberg eller Ryavägen. Figur 3:2 redovisar bo-
stadsbeståndet i Hyssna tätort.

Komplettering av lägenhetsbeståndet, främst med 
bostadsrätter i flerbostadshus, kan möjliggöra för 
unga och äldre att bo kvar i Hyssna. Komplette-
ring med flerbostadshus, radhus och parhus cen-
tralt i Hyssna och villor i utkanten bidrar till för-
tätning, ett stärkt serviceunderlag och en ökad 
variation av upplåtelseformer, boende miljöer och 
befolkningsbakgrund.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Dricksvatten

Hyssna försörjs numera  med vatten från central-
orten via överföringsledningen. Fler anslutningar 
är möjliga vid utbyggnad.

Kartan till vänster visar vattenskyddsområdets 
utbredning i Hyssna, samt verksamhetsområdet 
för dricks-, spill och dagvatten. 

Fjärrvärme

I Hyssna tätort finns det ett fjärrvärmenät som 
Marks Kraftvärme AB ansvarar för med möjlighe-
ter till anslutning vid utbyggnad i tätorten.

Avrinning och lågpunkter 

Hyssna tätort har kommunal dagvattenhantering, 
men vid prognostiserade framtida nederbörds-
mängder kan den vara underdimensionerad. Kar-
tan sid 48 visar stråk för avrinning i Hyssna. 

Avrinning i Hyssna sker mot Surtan och det finns 
två huvudstråk där avrinning bedöms kunna ske 
på markytan. Stråken är markerade med lila pilar 
på kartan sid 48 vilka illustrerar områden där vat-
ten riskerar att ansamlas vid skyfall i förhållande 
till befintliga och utbyggnadsområden.

Flera utvecklingsområden ligger i anslutning till 
huvudstråken och det förekommer även instäng-
da områden. Vid utbyggnad bör risken minimeras 
för att ytterligare vatten ansamlas.

TEKNISKA OLYCKSRISKER I HYSSNA

Geoteknik

Längs Surtan i de centrala delarna av Hyssna finns 
områden där stabiliteten inte anses vara tillfreds-
ställande eller tillräckligt utredd enligt skredrisk-
värderingen från 2001. I dessa områden kommer 
utredningar och stabilitetshöjande åtgärder even-
tuellt att bli aktuella. Behovet redovisas för res-
pektive område i Planförslag. I karta Miljörisker 
sid 52 redo visas skredriskområdena.

Buller och farligt gods

Eftersom Hyssna ligger i närheten av väg 156 och 
Bolle bygdsvägen 1627 behöver troligen vissa åt-
gärder utföras för att uppnå riktvärdena för bul-
ler. De utvecklingsområden där en ljud dämpad 
sida kan bli aktuell redovisas i Planförslag. Kar-
ta Miljörisker sid 50 visar, utan att ta hänsyn till 
höjdskillnader, vilka områden som kan beröras av 
buller problematik.

Väg 156 är sekundär transportled för farligt gods. 
I planeringsskedet bör därmed hänsyn tas till ris-
ken inom 150 meter från vägen.

Djurhållning och bebyggelse

Det bedrivs djurhållning i Hyssna, vilket visas i  
karta Miljörisker sid 50. Kombinationen mellan 
utbyggnad och fortsatt djurhållning är betydel-
sefull för att bevara ortens karaktär. Utvecklings-
område B10 påverkas av skyddsavstånd från djur-
hållning se Planförslag. Kommunens riktlinjer för 
respektavstånd mellan djurhållning och bostäder 
(2015) ska användas.

BOSTADSBESTÅND HYSSNA

Figur 5:49 redovisar bostadsfördelningen i den centrala  

tätorten. Omkringliggande villaområden är inte samman-

vuxna med tätorten.

TÄTORTEN HAR ETT STRATEGISKT LÄGE FÖR PENDLING 

Närheten till väg 156 gör att Hyssna är väl förbundet med riksväg 40 i norr, och med kommunens centralort i 
söder. Eftersom väg 156 är ett huvudstråk enligt översiktsplanens strukturbild har Hyssna ett attraktivt läge för 
utveckling. En god infrastruktur ger stora möjligheter för pendling inom och utanför kommunen.  

Bollebygdsvägen förbinder Hyssna tätort med väg 156, fortsätter genom tätorten och norrut mot Bollebygd.  
Detta möjliggör även pendling mellan Hyssna och Bollebygd. 

Större delen av bebyggelsen i Hyssna tätort är lokaliserad söder om Bollebygdsvägen medan skolan ligger på den 
norra sidan. Detta bidrar till vissa trafiksäkerhetsproblem.  

Idag är det inte möjligt att ta sig med bil genom Hyssna tätort till Hyssna handel utan att åka via väg 156. Vid en 
så stor utveckling som planeras i Hyssna tätort finns behovet av en inre genomfart.  I Planförslag nedan föreslås 
lokalisering av en sådan genomfart. 

Det finns tillgängliga gång- och cykelvägar i de centrala delarna av Hyssna tätort (se figur 5:48 – kommer att 
kompletteras när digitale skikt levererats från TSF). Vid utveckling av orten kan nya behov uppstå. I Planförslag 
nedan föreslås sträckor som är aktuella för utbyggnad. 

KOMPLETTERA CENTRALA HYSSNA MED LÄGENHETER I FLERBOSTADSHUS OCH RADHUS 

Figur 5:49 redovisar hur bostadsbeståndet ser ut i Hyssna. I Hyssna huvudort är andelen småhus 31 %, vilket är 
lägre än i Mark Nordväst som helhet (87 %). Andelen flerbostadshus är däremot 54 %, vilket är betydligt högre 
än i Mark Nordväst som helhet (9 %).  

Komplettering med lägenheter flerbostadshus (främst bostadsrätter) i Hyssna kan ge både unga och äldre 
möjligheten att bo kvar i sina hemtrakter och därmed frigöra friliggande småhus och få igång flyttkedjor. Även 
större lägenheter kan ge barnfamiljer som vill bo i lägenhet centralt i tärorten möjligheten till det. Komplettering 
med lägenheter i flerbostadshus, radhus och parhus centralt i Hyssna och med villor i utkanten av tätorten kan 
bidra till en större variation av upplåtelseformer och boendemiljöer. Förslag till var dessa nya bostäder bör 
lokaliseras redovisas i detta kapitel i Strategier för utveckling av Hyssna och i Planförslag.  

 

Figur 5:48. Cykelvägar – när de levererats från TSF. 
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Figur 5:49. Bostadsbestånd i Hyssna huvudort.   
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Vattendrag och sjöar

Vattendraget Surtan påverkar starkt landskaps-
bilden i Hyssna. Även Hålsjöarna öster om orten 
kopplas ihop med Hyssnas identitet, framförallt 
badplatsen vid Lilla Hålsjön.

Ekosystemtjänster i Hyssna

Det är viktigt att värna de ekosystemtjänster som 
tillgodoses av jordbruks- och det vattennära 
landskapet som exempelvis habitat, pollinering, 
natur pedagogik och matproduktion. Ekosystem-
tjänsterna bör utredas närmare i kommande pla-
nering av orten så de inte går förlorade.

Natur- och kulturturism

Hyssna, Surtan och området runt Hålsjöar-
na och Hyssnaleden är utpekat som prelimi-
närt område för besöksnäring i översiktsplanen. 
Det innebär att åtgärder som bidrar till ökad na-
tur- och kultur turism bör prioriteras. Aktuel-
la platser bör därför utredas med fokus på hur 
de kan utvecklas och stärka besöksnäringen. 

GRÖNA OCH BLÅ STRUKTURER I HYSSNA

I kapitel 4 redovisas ett antal begrepp som kopp-
las till grönområden och rekreation. I Hyssna har 
begreppen kartlagts och redovisas i karta Grön-
struktur sid 52.

Grönstruktur

Idag har samtliga bostäder inom Hyssna tätort till-
gång till grön områden inom rekommenderade 300 
meter. Vid exploatering inom de kartlagda grön-
områdena bör en analys av ekosystemtjänster och 
påverkan på bostädernas avstånd till närmaste 
grönområde göras.

I Hyssna finns det gröna kilar som når tätorten 
från söder, nordost och nordväst. Det finns två 
gröna stråk, ett längs Surtan och ett över väg 156 
norr om Hyssna handel. Det finns ett antal gröna 
öar i tätorten med olika kvalitet och funktion. I 
karta Grönstruktur sid 52 även skyddade områ-
den och rekreationsområden utpekade.

De öar som inte används för rekreation idag bör 
göras nåbara, gallras och eventuellt kompletteras 
med planteringar för att höja upplevelsekvaliteten.
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STRATEGIER FÖR UTVECKLING I HYSSNA

Vy över ny övergång med refug till Hyssnaskolan och nya idrottshallen. Till höger i bild skymtar den nya bebyggelsen norr om skolan. 

Hyssna centrum med återvinningsstation, äldreboendet, parkering och företagshuset.Utveckla Hyssnas karaktär

För att skapa underlag för service och kollektiv-
trafik bör Hyssna växa. Samtidigt bör de karaktä-
ristiska utblickarna över odlingslandskapet och 
kultur miljön tillvaratas.

Framhäv kulturmiljövärdena på orten

I Hyssna förekommer olika kulturmiljövärden, 
och fornminnen mitt i byn. Strategin är att fram-
häva dessa värden för att skapa ett attraktivt mer-
värde i bostadsmiljöerna. 

Bygg fler små lägenheter

För att nå målet om ett varierat bostadsbestånd 
bör lägenheter med olika upplåtelseform och 
storlekar byggas i Hyssna. Därmed kan befintliga 
småhus bli lediga och flyttkedjor startas.

Utveckla ortscentrum och ett servicecentrum

Det befintliga torget i Hyssna behöver iordning-
göras för att bli en attraktiv mötes plats. Området 
vid Hyssna handel bör utvecklas till ett resecen-
trum.

Behovet av trafiksäkra lösningar

Vid en befolkningstillväxt i Hyssna kommer 
fler människor att röra sig i trafikmiljöerna och 
över väg 156, 1626 (Hålsjövägen) och 1627 (Bol-
lebygdsvägen). Ytterligare åtgärder för att skapa 
säkra trafik lösningar eftersträvas i planeringen.

Fram till år 2030 bör det tillkom-
ma drygt 160 bostäder i Hyssna för 
att befolkningsmålet ska uppnås.  
Utifrån översiktsplanens och denna 
fördjupnings befolkningsmål, struktur-
bild och intentioner har strategier för 
utveckling av Hyssna tagits fram:

Bygg ihop Hyssnas bostadsområden

Idag är bebyggelsen i Hyssna till stor 
del utspridd. För att få en sammanhål-
len bebyggelsestruktur måste förtät-
ning ske som samtidigt bör anpassas 
efter landskapsbilden.
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PLANFÖRSLAG

Utveckla pendlingsmöjligheterna

För att förbättra pendlingen till och från Hyssna 
bör åtgärder på väg 156 prioriteras. Ur pendlings-
synpunkt är det externa stråket, väg 1627 till 
Bolle bygd viktigt. Vägen och de två enfiliga bro-
arna behöver breddas och förses med mittlinje. 
Fler kollektivtrafikturer bör trafikera hållplatsen 
Stomshöjd centralt vid Hyssnaskolan.

Stärk interna kopplingar på orten

Hyssna är uppdelat i två centra med olika funk-
tion och karaktär. Dels området kring torget, piz-
zerian och företagshuset och dels området vid 
Hyssna handel och pendelparkeringen som också 
fungerar som mötesplats se figur nedan.  Den geo-
grafiska kopplingen mellan de centrala platserna 
behöver förstärkas och prioriteras i det fortsatta 
arbetet.

Centrum vid Hyssna handel kan med fördel ut-
vecklas åt det urbana hållet som rese- och service-
centrum, med kollektivtrafik och livsmedels affär 
samt andra servicefunktioner. Ny byggnation bör 
vara sammanhållen och i flera våningar för att ha 
bullerdämpande effekt.

De natur- och kulturvärden som finns kan förtyd-
ligas på orten genom ett rekreativt stråk mellan 
Hyssna handel och torget. Stråket bör förläggas 
längs med Surtan för att göra vattnet nåbart.

Utvecklingsbehovet av dagens centrum vid före-
tagshuset i Hyssna är stort och bör prioriteras. 
Nya bostäder och handel bör etableras i området 
för att stärka mötesplatsen.

Samla bebyggelsen

Hyssnas befintliga bebyggelse ligger förutom 
villa gatorna söder om torget i ett långt band längs 
skogskanten i ortens norra del, som en följd av  
det tätortsnära jordbruket.

För att effektivisera infrastrukturen och minska 
avstånden till service föreslås en kommande ut-
veckling främst att ske söderut mellan torget och 
servicefunktionerna vid Hyssna handel.

Öka antalet skol- och förskoleplatser

Majoriteten av de framtida bostäderna i Hyssna 
före slås lokaliseras i Lockö-området. För att kun-
na erbjuda fler förskoleplatser behöver ytterligare 
en förskola tillkomma. Lämplig lokalisering av en 
ny förskola bedöms vara mellan Skogvalla- och 
Locköfallsvägen, i område B10 eller B11. Utök-
ning av skollokalerna beräknas kunna ske på be-
fintligt skolområde. En förstudie för dessa ända-
mål är initierad.

UTVECKLING AV INFRASTRUKTUREN

En ny vägsträckning som kan samordna utfarterna 
på väg 156 och trafikmata befintlig bebyggelse samt 
område B10 och B11 bör utredas. 

Gång- och cykel och mopedvägar

Gång- och cykelvägnätet i Hyssna är utbyggt till 
viss del. Planering av utbyggnad och åtgärder finns 
i kommunens Trafiksäkerhetsplan för gång-, cykel- 
och mopedvägar. Målet med planen är skapa sam-
manhängande gång- och cykelvägnät i orterna.

Rekommendationen i denna fördjupning är att det 
längs kommunala huvudvägar för biltrafiken bör 
finnas ett avskilt gång- och cykelvägnät. På bo-
stadsgator bör bil- samt gång- och cykeltrafik gene-
rellt kunna samordnas på ett säkert sätt.

En fortsättning på gång- och cykelbanan mellan 
församlingshemmet och idrottsplatsen Ekäng bör 
även prioriteras, samt en separat gång- och cykel-
väg mellan torget och Hyssna handel bör utredas i 
kommande planering.

Principskiss över Hyssna. Genom att bygga vidare på respektive cen-
trums karaktär kan dessa stärkas. Dagens centrum, brokopplingen 
över Surtan samt service- och handelscentrum är punkter med nyckel-
funktioner som bör prioriteras. Placebranding, Fojab arkitekter 2014.
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ORTSKARAKTÄR - PRINCIPDIAGRAM
Hyssna är uppdelat i tre centrum med olika innehåll och 
karaktär. Respektive centrum kan med fördel utvecklas 
inom sitt område men de geografiska kopplingarna 
behöver förbättras så att Hyssna kan fungera som en 
hel ort. De höga natur- och kulturvärdena som finns i 
omgivningen kan knytas starkare till orten genom ett 
utvecklat rekreativt stråk.

HYSSNA - PRINCIPSKISS
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FÖRSLAG OMRÅDEN FÖR BLANDAD BEBYGGELSE 

På nästa uppslag redovisas förslag till områden för 
utbyggnad av blandad bebyggelse. Avgränsningar-
na är övergripande och kan komma att justeras i 
samband med kommande planering beroende på 
förutsättningarna i områdena.

Urvalskriterier

• Överensstämmer med översiktsplanen gällande 
att bygga ut utvecklingsnod nära kollektivtra-
fikhållplats vid huvudstråket.

• Hyssna är ett genuint jordbrukssamhälle om-
givet av odlingsmark, därav  behöver nutida 
bebyggelse utveckling ianspråkta vissa av jord-
bruksytorna. Avvägning enligt översiktsplanen 
är utförd.

• Närheten till kollektivtrafik och servicepunkter 
gör områdena attraktiva och hållbara.

• Endast ett av områdena ligger inom respekt-
avstånd till djurgårdar.

Planeringsinriktningar

• I översiktsplanen redovisas de kriterier som ska 
användas vid avvägningar mellan jordbruks-
mark och bebyggelse utveckling. Sådan avväg-
ning är aktuell i område B10, B11, B13 och B15.

• Riktlinjer för respektavstånd mellan bostäder 
och djurhållning (Marks kommun 2015) anger 
ett respektavstånd på 200 meter mellan gårdar 
med stor påverkan och bostäder.

• Områdena ingår i riskområde för vägbuller, vil-
ket innebär att utredningar bör utföras i kom-
mande planering.

• Hänsyn ska tas till landskapsbilden, natur- och 
kulturvärden samt befintlig bebyggelse.

• Befintliga grönytor bör integreras för att skapa 
attraktiva boendemiljöer. Rekommendationen 
max 300 meter mellan bostad och närmaste 
grön yta gäller.

• Samtliga områden ligger i anslutning till kom-
munalt verksamhetsområde för VA och kom-
mer att anslutas till det kommunala nätet.

• Det finns möjlighet att ansluta till fjärrvärmenä-
tet i Hyssna.

• Dagvattenutredningar bör upprättas för respek-
tive område, så att områden nedanför den nya 
bebyggelsen inte kommer att påverkas negativt 
av avrinningen.

• För att mini mera risken för översvämnings-
skador bör grönområden lokaliseras längs 
huvud stråken för avrinning. Det ger synergi-
effekter då grönområden med dagvattendam-
mar bildar specifika biotoper, ekosystemtjäns-
ter och kan användas i rekreativt syfte.

• Flerbostadshus, rad- och kedjehus eller villor är 
lämpliga hustyper, byggda med mellan område-
na varierande täthet.

• En variation av upplåtelseformer förordas.

• Hyssna försörjs via överföringsledningen från 
de stora vattenreserverna i centralorten. Två 
av områdena ligger inom skyddsområdet för 
Hyssnas före detta vattentäkt. 

Gång- och cykelvägen mellan Hyssna och Hyssna handel föreslås få 
en förlängning skild från Skogvallavägen vid bebyggelseutbyggnad.
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B10 Locköfallsvägen

Området ligger mellan Hyssnas målpunkter och 
i anslutning till befintlig bebyggelse. Det är ett 
strategiskt område att bebygga för att förbätt-
ra kopplingen mellan centrum och Hyssna han-
del. Bebyggelsen kan därmed bidra till en mer 
samman hållen ort.

Kommunikationsmöjligheterna är goda. Det är 
drygt 200 meter till dagligvaruhandeln och buss-
hållplatsen Hyssna handel samt knappt en km 
till grund- och förskolan. Högstadieskola och bib-
liotek finns i Sätila, på sju km avstånd.

• Området kan anslutas till befinligt vägnät via 
Locköfallsvägen.

• De i översiktsplanen angivna skälen för etable-
ring på jordbruksmark uppfylls i område B14. 
Därmed görs bedömningen att bebyggelse-
intresset i det här fallet bör prioriteras.

1. Jordbruksmarken i omgivningen bedöms 
vara tillräckligt stor för att ett livskraftigt 
jordbruk ska kunna fortsätta bedrivas.

2. Området ligger i anslutning till befintlig be-
byggelse och bedöms vara viktig för att bin-
da ihop Hyssna tätort.

3. Området avgränsas mot omgivande jord-
bruks mark av vägar, naturmark och bebyg-
gelse.Skala 1:7 500
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• Inom utvecklingsområdet finns beteshagar 
och gårdar som bedriver djurhållning. Påver-
kan bör utredas enligt kommunens riktlinjer 
för respekt avstånd (2015), vilka anger att det 
är möjligt att ha beteshagar i direkt anslutning 
till nya bostäder. Därför görs tidig bedömning 
att det går att kombinera intressena i området.

• Området bör bebyggas med högre täthet än 
omgivande bebyggelse, så lägenheter i flerbo-
stadshus och rad- eller kedjehus är lämpliga 
hustyper. Några mindre villatomter kan bli ak-
tuellt i gränsen till befintligt bostadsbestånd. 

• Anpassning till det omgivande landskapet 
med natur- och kulturvärden bör ske. Siktstråk 
från väg 156 mot nya kyrkan bör bevaras.

• I den planerade täta bebyggelsen bör grönstråk 
integreras mellan bostadsmiljöerna.

• Nordväst om området löper ett avrinnings-
stråk, så dagvattenhanteringen bör utredas. 
Mark för fördröjning kan integreras med ett 
grönstråk ner mot avrinningsstråket. Ett längs-
gående grönstråk bör även avsättas i kanten 
längs avrinningsstråket.

• Jordarten i området är främst lera och silt. Då 
jordarterna har låg infiltrationsförmåga bör an-
dra lösningar övervägas.

• Område B10 ligger både i primär och sekun-
där zon inom det kommunala vattenskydds-
området (se karta Hyssna vattenskyddsområde 
sid 48). Således behövs det utredas om vatten-
täktens kvalitet påverkas, och om så är fallet 
utföras en avvägning av bebyggelsens utbred-
ning. Vattenförsörjning sker från centralorten. 

• Området ligger i anslutning till väg 156, vilket 
innebär risk för bullerproblematik. En buller-
utredning bör upprättas i samband med detalj-
planering.

• Det finns risk för föroreningar i ett mindre om-
råde i norra delen. Risken bör utredas och vid 
behov åtgärdas.

• Området innehåller ett ekologiskt särskilt 
känsligt område, som ingår i det värdefulla 
odlingslandskapet i Surtans dalgång. Ekolo-
gin bör utredas närmare och ny bebyggelse bör 
placeras för minimal påverkan.

Vy mot väg 156 från Locköfallsvägen, område B10.
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B11 Skogvallavägen

Området ligger mellan Hyssnas målpunkter och i 
anslutning till befintlig bebyggelse. Det är ett strate-
giskt område att bebygga för att förbättra koppling-
en mellan centrum och Hyssna handel. Bebyggels-
en kan bidra till en mer sammanhållen ort.

Det är drygt 200 meter till dagligvaruhandeln (Hyss-
na handel) och busshållplatsen, 500 meters gång-
väg eller 1,5 km bilväg till förskolan och knappt 
en km till grundskolan. Högstadieskola och biblio-
tek ligger på  sju km avstånd i Sätila. Kommunika-
tionsmöjligheterna till och från området är goda.

• Området kan anslutas till utfarten vid Hyssna 
handel och väg 156 via Skogvallavägen.

• Området bör bebyggas med högre täthet än om-
givande bebyggelse, så lägenheter i rad- eller 
kedjehus är lämpligt.

• Anpassning till det omgivande landskapet bör 
ske för att erbjuda attraktiva, lantliga utblickar 
samt bevarade siktstråk till Hyssna nya kyrka.

• I anslutning till området går ett avrinnings-
stråk, så dagvattenhanteringen bör utredas. 
Mark för fördröjning kan integreras i ett grön-
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stråk ner mot avrinningsstråket. Ett längs-
gående grön stråk bör även avsättas i kanten 
längs avrinnings stråket.

• Jordarterna är främst lera och silt. Då dessa har 
låg infiltrationsförmåga bör fördröjande dagvat-
tenlösningar övervägas. 

• Området ligger inom sekundär skyddszon i 
det kommunala vattenskyddsområdet, se kar-
ta Hyssna vattenskyddsområde sid 48. Således 
behövs det utredas om vattentäktens kvalitet 
påverkas, och om så är fallet utföra en avväg-
ning av bebyggelsens utbredning. Vattenför-
sörjning sker från centralorten. 

• Inom och i närheten av utvecklingsområdet 
finns beteshagar. Kommunens riktlinjer för 
respekt avstånd (2015) anger att det är möjligt 
att ha beteshagar i direkt anslutning till nya 
bostäder. Därför görs tidig bedömning att det 
går att kombinera intressena i området.

• Området ligger i anslutning till väg 156, vilket 
innebär risk för bullerproblematik. En buller-
utredning bör upprättas i samband med detalj-
planering.
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B12 Centrum

Området omfattar utbyggnad av bostäder i Hyss-
na centrum. Området ligger bredvid förskolan, 
400 meter från Hyssnaskolan, drygt en km från 
dagligvaruhandeln och busshållplatsen vid Hyss-
na Handel. Högstadieskola och bibliotek ligger på 
sju km avstånd i Sätila. Bokbussen har en håll-
plats på torget och en vid förskolan.

• En fysisk utveckling av Hyssna centrum före-
slås för att göra det till en attraktivare mötes-
plats.

• I området föreslås flerbostadshus i lägenheter 
byggas ovanför de lokaler som i botten våning 
som före slås bli handel.

• Området bör bebyggas med hög täthet.

• Utformningen av nya bostäder bör anpassas 
till och integreras med befintlig centrumbe-
byggelse.

Skala 1:7 500
0 0,08 0,16 0,24 0,32 km °

FÖP NORDVÄST
MARKANVÄNDNING SÄTILA

B12 Centrum

• Befintliga vegetationsytor bör integreras för att 
skapa attraktiva boendemiljöer och bidra till att 
centrum  blir en välbesökt mötesplats. Använd-
ning av grönområden för att även hantera dag-
vattnet förespråkas.

• I anslutning till området går ett av Hyssnas av-
rinningsstråk. Dagvattenutredning ska upp-
rättas och mark för dagvattenhantering bör 
avsättas för att klara extrem nederbörd. Samlo-
kalisering med grönytor bör ske.

• Jordarten i området är sand, vilket ger goda in-
filtrationsmöjligheter.

• Området ligger vid Hålsjö- och Bollebygdsvä-
gen, vilket gör att det finns risk för bullerpro-
blematik. En bullerutedning bör upprättas i 
samband med detaljplanering.
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B13, B14, B15 Daläng, Dalängsvägen, Slätthed

Områdena ligger centralt i Hyssna med närhet 
till ortens olika målpunkter och även postombud 
och drivmedels station. Avståndet till bibliotek 
och vårdcentral i Sätila är cirka sju kilometer.

Kommunikationerna och utbyggd infra struktur 
till områdena är goda.

• Område B14 består av skogsmark på berg, där 
fördröjning och alternativa lösningar till infil-
tration bör övervägas. Jordarten i område B13 
består av sand och i B15 av sand med en min-
dre del lera, vilka antas ha god förmåga till in-
filtration.

• Utveckling av bebyggelse får endast ske längre 
än 100 m från drivmedelsstationen och hän-
syn ska tas till risker från buller och farligt 
gods på väg 156.

• Områdena bör bebyggas med medelhög täthet, 
med rad- och kedjehus som lämpliga hustyper.

• Områdena ligger inom skyddsavstånd för djur-
hållning.

• Väganslutningar är möjliga från Bollebygds- 
respektive Dalängsvägen.

• Från Hyssna handel över Uvekullen till Bro-
backe ska ett grönstråk bevaras, lämpligtvis i 
gränserna mellan områdena.

• Område B13 och B15 ligger delvis på jord-
bruksmark. Stor restriktivitet bör iakttas mot 
ny bebyggelse på produktiv jordbruksmark bör 
den aktuella jordbruksmarkens användning 
och produktivitet utredas. Tre av fyra skäl för 
etablering på jordbruksmark som anges i över-
siktsplanen uppfylls i B13 och B15.

1. Området ligger i en utvecklingsnod.

2.  Mellan centrum av området och kollektiv-
trafikhållplats är det 400 meter.

3.  Avgränsas av vägar.

Skala 1:7 500

0 70 140 210 280 Meter

B14 Slätthed

°

B15 Dalängs-
vägen

B13 Daläng
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V 10 Sandvadskrysset väst

Området är långsträckt och beläget intill väg 156 
inom den tidigare vägsträckningen för Sätilavä-
gen, 1612. Området gränsar till kollektivtrafik-
hållplats Sandvad.

• Jordarten är sand vilket anses ha god infiltra-
tionsförmåga.

• I norra delen av området finns ett markerat 
område för fornlämningar, en tidigare boplats 
som är undersökt och borttagen 2011.

• Småskalig struktur med låg byggnadshöjd och 
utan markhöjning förespråkas, för att utblick-
en över dalgången och landskapsbilden ska 
bevaras.

V 11 Sandvadskrysset öst

Området ligger sydost om korsningen mellan väg 
156 och infartsvägen till Hyssna, vid kollektivtra-
fikhållplats Sandvad.

• Jordarten är sand vilket anses ha god infiltra-
tionsförmåga.

• I södra delen av området finns en fyndplats för 
flintyxa, vilken är klassat som fornminne. Ut-
anför norra gränsen till området vid infarten 
till Sandvads gård står två färdvisningsstenar.

• Verksamhetsområdet följer dalgångens sida 
genom att det är placerat längs med höjden 
söder om. Verksamheternas byggnadskroppar 
bör placeras i en gårdsstruktur med höjden i 
ryggen, för att bevara utblicken längs dalgång-
en.

• Verksamheter i detta läge skulle även funge-
ra som buffert mellan väg 156 och bebyggelse-
område B13 öster om området.

Skala 1:7 500
0 0,08 0,16 0,24 0,32 km °
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Ubbhult



UTVECKLINGSOMRÅDEN 

FÖRESLAGEN MARKANVÄNDNING
enligt Planprogram Ubbhult Ks 2016-10-05
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MARKANVÄNDNING 
PLANPROGRAM UBBHULT
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Ubbhult

Namnet Ubbhult används för den utsträckta bebyggelse som finns längs Kungsbackavägen i både 
Marks och Kungsbacka kommuner, medan det också finns kopplingar mot Härryda kommun. Det 
område som utgör Ubbhult tätort är Kråkered med 205 invånare. I anslutning till Kråkered finns ock-
så småorterna Hägnen-Flyksnäs och Hultet. Från Kråkered till pendlingsnoden Källarbacken vid väg 
156 i Härryda kommun är det drygt fem kilometer. Därifrån går buss till Göteborg och centralorten. 
Närheten till Landvetter Airport och Göteborg gör Ubbhult attraktivt för utbyggnad. 

Denna fördjupade översiktsplan redovisar planeringsförutsättningar och därefter redovisas strategier 
för utveckling. När det gäller förslag till utvecklingsområden för framtida utbyggnad av blandad be-
byggelse hänvisas till Planprogram för Ubbhult (2016). 

Området är kraftigt kuperat och runt sjöarna re-
ser sig skogsklädda branter och klippartier. Den 
dominerande skogs typen är barrskog medan löv-
skog främst återfinns i anslutning till drumlinens 
goda moränjordar.

Rekreation

När Ubbhultsborna pekar ut betydelsefulla om-
råden är det områden knutna till naturen och 
landskapet – badplatser och sjöar, promenadsti-
gar och lättillgängliga naturområden för rekre-
ation. Runt Änkatjärnen finns en fin motions-
slinga som sköts av Ubbhults IF. Badplatser som 
används av många är framförallt i Hägnen vid 
Östra Ingsjön och Sjödal vid Stora Öresjön. 

SERVICE OCH SOCIAL HÅLLBARHET

Det finns två förskolor och en skola för F–3, vilket 
utgör en betydelsefull service och attraktivitet på 
orten. Viss livsmedelsförsäljning finns i gårdsbu-
tiken Gunnagård, medan övrig service och driv-
medel finns i Hällingsjö.

Skolan och förskolorna är också sociala mötes-
platser, liksom bygdegården, idrottsplatsen, bad-
platserna, Gunnagård, Stjärnboden och kapellet. 

INFRASTRUKTUR

Överföringsledningen

Överföringsledningen som är planerad mellan 
Sjödal via Kråkered ner till Hägnen möjliggör 
anslutning av nya bostäder till kommunalt VA.

Vägar och trafikslag

I Ubbhult finns det tre statliga vägar: Kungsbacka-
vägen (1614), Lindomevägen (503) längs Ingsjö-
arna samt Flygsnäsvägen (1619) som förbinder 

Bostadsbehov till 2030 
Ubbhult 120 bostäder

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

DRUMLINEN DEFINIERAR UBBHULT-OMRÅDET

Ubbhultsdrumlinen är riksintresse för naturvård 
och består av ett långsträckt, lätt välvt landskaps-
rum med öppna odlingslandskap omgivna av bran-
ta slänter och småkuperade områden.

Högt beläget kulturlandskap som identitet

Den befintliga bebyggelsen samt bebyggelse-
grupperna relaterar till det centrala landskaps-
rummet, vilket långsträckt följer Ubbhultsdrum-
linen. Det levande kulturlandskapet med 
beteshagar och gles bebyggelse omgiven av sko-
gar med höjder och sjöar är identiteten och när-
heten till detta värdesätts av invånarna. 

NATUR- OCH KULTURVÄRDEN

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer

Det finns många värdefulla kulturmiljöer, vilka 
ger Ubbhult sin landsbygdskaraktär. Det finns 
fem kulturhistoriskt värdefulla områden i an-
slutning till Ubbhult huvud ort: Gården Lidhult, 
Ubbhults kapell, Gården Hultet, Torpet Öresjö, 
Torpet Nabben och Torpet Högasvedjan.

Topografi och landskapsbild

Topografin i området är omväxlande med stora 
våtmarks- och barrskogsområden på höga platåer 
i vilka vattendrag har bildat mindre dalgångar i 
en sprickdalsterräng. Både vattendrag, dalgångar 
och höjdpartier sträcker sig i nordost – sydvästlig 
riktning.

Området runt det långsträckta odlingslandskapet 
bildar ett skogs tätt sprickdalslandskap, där höjd-
partierna bryts av avlånga sjöar och vattendrag. 
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de två första. Kungsbackavägen mellan Kråke-
red och pendlingsnod Källarbacken är utpekad 
som ett länkstråk vars standard bör prioriteras för 
både bilpendlare och oskyddade trafikanter.

Hastigheterna på Kungsbackavägen och Lindo-
mevägen upplevs som höga av boende, skola och 
förskola, varav de senare har lokaler på båda sid-
or om Kungsbackavägen. Den största bebyggels-
en ligger norr om vägen och därför finns ett stort 
 behov av en trafiksäker passage till skolan.

Kollektivtrafik

Vid pendlingsnod Källarbacken i Hällingsjö går 
busslinjer till Göteborg, Kinna och Svenljunga. 
En bussresa till Göteborg tar ca 40 minuter. Pend-
lingsnoden Källarbacken har nyligen förstärkts 
med utökad pendelparkering och ombyggnation 
av hållplatslägena.

Busslinje 740 mellan Fjärås och Hällingsjö tra-
fikerar hållplatserna längs Kungsbackavägen. 
Genom synkroniserat byte i Hjälm går turen till 
Kungsbacka. Avgångstiderna på linjerna från Sä-
tila till Inseros via Hägnen, samt Ubbhults såg via 
St. Öresjö till Sätila, följer skolornas tider.

MILJÖ- OCH HÄLSORISKER

Området norr om Ingsjöarna samt en smal kil 
längs kommungränsen mellan Hästebacka och 
Hålalycke ingår i influensområde med hänsyn 
till flygbuller. De i planprogrammet föreslagna 
utvecklingsområdena berörs inte.

I anslutning till Ubbhult går en kraftledning (440 
kV). Vid bygglov och detaljplan bör hänsyn tas till 
bullerrisk inom 130 meter från ledningen.

Hästhållningen är utbredd

Det finns många gårdar med djurhållning, främst 
hästhållning, i kulturlandskapet längs Kungs-
backavägen. Vid bebyggelseutveckling i anslut-
ning till djurhållning gäller kommunens rikt-
linjer för respektavstånd mellan djurhållning och 
bostäder (2015).

STRATEGIER FÖR UTVECKLING I UBBHULT

Enligt den här fördjupningen bör det fram till år 
2030 tillkomma 110 bostäder i Ubbhult.

Enligt strukturbilden för Mark Nordväst finns det 
två småorter, Hultet och Sjödal, där landsbygds-
utveckling föreslås koncentreras. Hultet har kor-
tast avstånd till pendlingsnoden Källarbacken 
och Sjödal är ett utpekat LIS-område. För dem fö-
reslås ingen detaljerad markanvändning.

Utifrån befolkningsmål, strukturbild, intentioner 
och planprogrammet (2016) har strategier för ut-
veckling av Ubbhult tagits fram.

Bygg i drumlinens kantzoner

För minimal påverkan på riksintresset för natur-
vård och för att stärka drumlinens bebyggelse-
struktur i kulturlandskapet bör ny bebyggelse till-
komma i drumlinens och utanför riksintressets 
kantzoner. På så sätt upprätthålls vyerna och land-
skapsrummets attraktivitet.

Bevara drumlinens långsträckta landskapsrum

Den högt belägna lantliga karaktären med höga na-
tur- och kulturvärden som finns i Ubbhult är en 
faktor som kan locka människor att vilja flytta till 
området. Vid bebyggelseutveckling bör denna ka-
raktär bevaras och utvecklas, både genom place-
ring av bebyggelse och estetisk utformning. Pro-
menadstråk och ridleder bör prioriteras i framtida 
utvecklingsarbete.

Prioritera trafiksäkerheten i centrala Ubbhult

För att uppnå en god boendemiljö för Ubbhults-
borna bör trafiksäkerheten förbättras. Gång- 
och cykelvägnätet bör utökas centralt så att 
det går att ta sig till ortens service och funk-
tioner trafiksäkert. Även säkerheten vid ut-
farter till Kungsbacka vägen bör prioriteras. 
Fram till år 2030 bör det tillkomma mer än 50  
bostäder i Ubbhult.

Utveckling av skolan och GCM-väg

En cykel bana längs Kungsbackavägen samt pas-
sage över vägen vid skolan är i Trafikverkets 
projekterings fas. Teknik- och serviceförvalt-
ningen driver en förstudie av skolområdet. Båda 
dessa åtgärder kommer att bidra till en intimare 
trafikmiljö och cent rumkänsla, vilket eftersträvas 
i Planprogrammet (2016).

Tätare kollektivtrafikavgångar

Det finns behov av att förbättra bytesmarginaler-
na från Ubbhult i Källarbacken. Vissa avgång-
ar vid Källarbacken är inte koordinerade så att 
vänte tiden kan bli lång. Det saknas även helg-
trafik på linjen till Kungsbacka.

Vid ett ökat invånarantal i Ubbhult bör kommu-
nen verka för en tätare kollektivtrafik till Kungs-
backa. En ökning i turtätheten skulle också stärka 
pendlingsmöjligheterna till Källarbacken för byte 
till Göteborg.
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PLANFÖRSLAG I PLANPROGRAMMET 2016

Planprogrammet för Ubbhult omfattar 150-200 
nya bostäder inom en 20-30 årsperiod och ger för-
slag till blandad bebyggelse, infrastruktur samt 
skol- och centrumverksamheter. Programmet lis-
tar fyra övergripande principer:

Fotskäl

• Skapa en sammanhängande väg- och gatu-
struktur

• Bevara det unika kulturlandskapet, bygg 
ej på åkermark

• Bevara natur- och rekreationsmiljöer

• Undvik bostäder längs Flygsnäsvägen

Nya områden föreslås lokaliseras på drumlinen 
för att få en nära koppling till byns centrum i Krå-
kered. Dessa lägen bedöms som attraktiva då de 
stämmer väl med Ubbhults landskaps- och bebyg-
gelsestruktur. I anslutning till de två landskaps-
rummen mellan Kråkered och Oljanäs före slås 
anpassad bebyggelse uppdelad i mindre grupper.

Föreslagna områden tangerar och ligger delvis 
inom riksintresset för Ubbhultsdrumlinen. Nya 
hus placeras i kantzonerna intill de öppna od-
lings- och mossmarkerna. Dels på skogshöjderna 
söder om skolan och dels vid brynen i de sluttan-
de skogspartierna norr om jordbrukslandskapet. 
Här ramar husen tillsammans med lövskogsbry-
nen, in landskapsrummen. All jordbruks-, ängs- 
och betesmark bibehålls.

Områdena närmast Kråkered är lämpliga för en 
tätare bebyggelse med flerbostadshus, radhus och 
kedjehus. Andra områden kommer att utformas 
som mindre grupper med småhusbebyggelse på 
större tomter. 

Planprogrammet föreslår även utbyggnad av 
gång- och cykelvägnätet och av skolan.

Förändringar senare än planprogrammet

Sedan planprogrammet godkändes så har ett nytt 
planbesked kommit in (2017) för industrifast-
igheten sydväst om område V1 i kartan Mark-
användning planprogram Ubbhult på sida 64. 
Bostäder och en ny väganslutning till Kungsback-
avägen utreds i plan arbetet.

Vägskälet i Nordhult.
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Fotskäl



Service (förskola, skola, 
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Fotskäl

Fotskäl är en länkad ort enligt översiktsplanens strukturbild. Det innebär att orten har ett strategiskt läge 
mellan huvudstråket väg 156 och Kungsbacka och bebyggelseutveckling föreslås för att stärka service-
underlaget.

Orten är förbunden med huvudstråket via väg 1604 och med Kungsbacka via väg 1602. Läget mellan två 
arbetsmarknader samt ortens vackra omgivningar gör området attraktivt att utveckla.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

SURTANS DALGÅNG KARAKTÄRISERAR OMRÅDET

Miljön i Fotskäl med omnejd präglas av Surtans 
dalgång. I söder, vid Fotskäls kyrka, är dalgång-
en bred och öppen, och ån leder fram i en bred 
ravin. Dess påverkan på landskapet är markant. 
Kyrkan ligger högt över intilliggande landskap 
och utgör ett tydligt landmärke. 

Samhället Fotskäl ligger i ett separat landskaps-
rum ovanför dal gången bland öppna jordbruks-
marker och ett flertal stenmurar. I orten bor det  
knappt 200 personer.

Bostadsbehov till 2030 
Fotskälsområdet 60 bostäder

Kommunens ishall ligger här, vilken är en mötes-
plats i orten och en plats för rekreation. Även 
skogsområdet nordost om äldreboendet, som an-
vänds i rekreationssyfte.

Hembygdsgården och bygdegården är platser för 
möten och helgfiranden. Gärdsås, Barekulle och 
Bönhult är väl använda rekreativa miljöer, varav 
den tredje har en särskilt unik natur och historia 
sedan bronsåldern.

Fotskäls kyrka, gamla landsvägen och kyrkbyn.



Service (förskola, skola, 
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Skogsmark

Verksamheter

BEFINTLIG MARKANVÄNDNING

Jordbruk

Barekulle, 
lek- och grillplats.

Sociala funktioner, mötesplatser
(Vardagslivskartläggning 2011)

VARDAGSLIVSKARTLÄGGNING

Rådahed.

Kransatorpet.
Torplämning.

Nabbaretorpet.
Torplämning.

Gärdsås, 
utsiktsplats.

Paradis.
Torplämning.

Froms. Torp-
lämning.

Öjes.Torp-
lämning.

Dunevads
trav.

Stenvalvsbro
Mölnebacka.

Skomakarens. 
Torplämning.

Marks ishall.Skola, 
fritids.

Äldreboende
Almäng.

Bilverkstäder.
Bensin-
station

Marielund,
hembygds-
föreningens
plats.

Postlåda

Bilverkstad

Fotskäls 
bygdegård

Klockar-
gården

Kyrkbyn
Fotskäls 
kyrka

Skala 1:15 000
0 0,15 0,3 0,45 0,6 km °

FÖP MARK NORDVÄST

SOCIALA FUNKTIONER,
MÖTESPLATSER  FOTSKÄL

Teckenförklaring



73 FÖP MARK NORDVÄST Fördjupning av översiktsplan för Marks kommun

Service (förskola, skola, 
kyrka, äldreboende m m)

Blandad bebyggelse

Skogsmark

Verksamheter

BEFINTLIG MARKANVÄNDNING

Jordbruk

Barekulle, 
lek- och grillplats.

Sociala funktioner, mötesplatser
(Vardagslivskartläggning 2011)

VARDAGSLIVSKARTLÄGGNING

Rådahed.

Kransatorpet.
Torplämning.

Nabbaretorpet.
Torplämning.

Gärdsås, 
utsiktsplats.

Paradis.
Torplämning.

Froms. Torp-
lämning.

Öjes.Torp-
lämning.

Dunevads
trav.

Stenvalvsbro
Mölnebacka.

Skomakarens. 
Torplämning.

Marks ishall.Skola, 
fritids.

Äldreboende
Almäng.

Bilverkstäder.
Bensin-
station

Marielund,
hembygds-
föreningens
plats.

Postlåda

Bilverkstad

Fotskäls 
bygdegård

Klockar-
gården

Kyrkbyn
Fotskäls 
kyrka

Skala 1:15 000
0 0,15 0,3 0,45 0,6 km °

FÖP MARK NORDVÄST

SOCIALA FUNKTIONER,
MÖTESPLATSER  FOTSKÄL

Teckenförklaring

KULTURMILJÖVÄRDEN OCH SOCIAL HÅLLBARHET

Det finns flera kulturhistoriskt intressanta plat-
ser, bland annat kyrkan, Drottning Rådas sten, 
Bönhult, Gärdsås och Guthult. De är inte bara be-
tydelsefulla platser utan också sociala mötesplat-
ser. Även Almäng, skolan, förskolan och bilverk-
staden anges som betydelsefulla servicepunkter 
och mötesplatser i Vardagslivskartläggningen. 

Det finns möjlighet att gå i skolan upp till sjät-
te klass på orten, vilket är en attraktivitetsfaktor. 
Högstadieelever hänvisas till Sätilaskolan och 
det finns skolskjuts verksamhet mellan orterna.

Närmaste dagligvarubutik är Hajoms kooperativa 
butik på drygt sex km avstånd. Natur- och kultur-
värden respektive sociala funktioner redovisas i 
karta Natur- och kulturmiljöer sid 70 och Sociala 
funktioner, mötesplatser sid 72.

INFRASTRUKTUR

Länkstråk

I Fotskäl korsas flera vägar, mot Sätila, Tostared, 
Björketorp och Hajom, vidare till centralorten. 
Väg 1604 som ansluter till väg 156 är utpekat 
som ett länkstråk i översiktsplanens strukturbild. 
Det ska gå att på effektivt sätt ta sig till närmaste 
bytes punkt och därifrån åka vidare med kollek-
tivtrafik.

Interna och externa länkar

Vägarna mot Sätila och Björketorp anges som in-
terna länkar. Väg 1602 mot Kungsbacka är utpe-
kad som en extern länk i strukturbilden för Mark 
Nordväst, så pendlingsfunktionen bör priorite-
ras. Det är även närmaste vägen till havet.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Fotskäl försörjs med vatten från Björketorp och 
ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten 
och avlopp. Det finns inget fjärrvärmenät.

TEKNISKA OLYCKSRISKER

Det finns tre miljöfarliga verksamheter i Fotskäl, 
två träverksamheter och en kemisk verksamhet. 
Det finns också en drivmedelsstation, se karta 
Miljörisker sid 74. Vid utveckling inom 100 me-
ter från dessa bör riskanalyser göras.

Kartan redovisar även områden med risk för föro-
reningar. Där behövs detaljerade utredningar och 
eventuella saneringsåtgärder utföras innan even-
tuell utveckling. 

Det förekommer också risker för buller i anslut-
ning till Tostaredsvägen. Föreslagna utvecklings-
områden kan eventuellt påverkas.

BOSTÄDER

Idag finns 26 st två- och trerumslägenheter i fler-
bostadshus medan resterande bostäder är frilig-
gande småhus.

STRATEGIER FÖR UTVECKLING I FOTSKÄL

Fram till 2030 bör det tillkomma 40 bostäder i 
Fotskäl för att befolkningsmålet ska kunna upp-
nås.

Utifrån översiktsplanens och denna fördjupnings 
befolkningsmål, strukturbild och intentioner har 
strategier för utveckling av Fotskäl tagits fram:

Bygg ut orten åt öster mot kyrkan

Kyrkan är ett betydelsefullt landmärke i Fotskäl. 
För att få en mer sammanhägande ort bör på sikt 
ny bebyggelse lokaliseras längs Tostaredsvägen 
och bidra till att bygga ihop centrala delar av Fot-
skäl med kyrkan. Kyrkan och omkringliggande 
miljö  bör samtidigt bevaras som landmärke.

Fotskäls unika karaktär

Fotskäl ligger högt med utsikt över omgivande 
öppna odlingslandskap. Huvudgatan genom or-
ten kantas av trädrader. Dessa kvaliteter bör tas 
tillvara för att skapa ytterligare attraktivitet. 

Grönområden bör integreras i boendemiljöerna, 
vara tillgängliga för alla och hålla hög kvalitet. 
Tostaredsvägen genom centrala Fotskäl bör fort-
satt vara trädplanterad.

Bygg en-, fyra- och femrumslägenheter

Lägenhetsbeståndet består av två- och trerums-
lägenheter och behöver kompletteras med både 
mindre och större lägenheter i blandade upp-
låtelseformer. Det kan sätta igång flyttkedjor.



Jordbruk

Teckenförklaring

Område med risk för förorenad mark

Område med risk för vägbuller

Miljöfarlig verksamhet

Djurgårdar

MILJÖRISKER

Service (förskola, skola, 
kyrka, äldreboende m m)

Blandad bebyggelse

Barr- och blandskog

Verksamheter

BEFINTLIG MARKANVÄNDNING

Lövskog

Skala 1:15 000
0 0,15 0,3 0,45 0,6 km °
MILJÖRISKER FOTSKÄL
FÖP MARK NORDVÄST
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PLANFÖRSLAG

Trafiksäkerhet

Den externa länken, väg 1602 (Tostaredsvägen), 
mot Kungsbacka går genom centrala delarna av 
Fotskäl. Det går en del tung trafik på vägen.

Trafiksäkerheten i centrala Fotskäl bör utredas 
och en åtgärdsplan bör tas fram för att skapa säk-
ra miljöer. Trafiksäkerhetsplanen rekommende-
rar hastighetsdämpande åtgärder med prioritet 1. 
Trafikverket äger vägen.

Gång- och cykelväg genom centrum

Rekommendationen i denna fördjupning är att det 
längs huvudvägar för biltrafiken bör finnas ett av-
skilt gång- och cykelvägnät.

Trafiksäkerhetsplanen prioriterar hastighetsdäm-
pande åtgärder längs Tostaredsvägen i de centrala 
delarna av Fotskäl högst. Denna fördjupning före-
slår en gång- och cykelväg längs denna sträcka för 
att skapa en än mer trafiksäker miljö. Säkra skol-
vägar för barn bör vara en prioriterad fråga.

FÖRSLAG OMRÅDEN FÖR BLANDAD BEBYGGELSE

Nedan redovisas förslag till områden för utbygg-
nad av blandad bebyggelse i Fotskäl. Avgränsning-
arna av områdena är övergripande och kan behöva 
justeras i kommande planering beroende på områ-
denas förutsättningar.

Urvalskriterier i Fotskäl

• Överensstämmer med översiktsplanen med 
att bygga  i länkad ort samt i nära anslutning 
till befintlig bebyggelse och kollektivtrafik.

• Områdena i Fotskäl är lokaliserade till tät-
ortsnära skogsmark i anslutning till befintlig 
bebyggelse och bedöms därför inte splittra 
brukningsenheter.

Planeringsinriktningar

• Hänsyn ska tas till landskapsbilden, natur- 
och kulturvärden samt befintlig bebyggelse.

• Befintliga grönytor bör integreras för att skapa 
attraktiva bostadsmiljöer. Rekommendationen 
max 300 meter mellan bostad och närmaste 
grönyta ska följas.

• Radhus, kedjehus eller villor är lämpliga hus-
typer, byggda med mellan områdena varieran-
de täthet.

• En variation av upplåtelseformer förordas.

• Riktlinjer för respektavstånd mellan bostäder 
och djurhållning (Marks kommun 2015) anger 
ett respektavstånd på 200 meter mellan gårdar 
med stor påverkan och bostäder.

• Några områden ingår i riskområde för vägbul-
ler, se karta Miljörisker sid 74, vilket innebär 
att hänsyn måste tas i kommande planering.

• Dagvattenutredning bör upprättas i varje del-
område förutom B21 som är mycket litet.

• För att mini mera risken för översvämnings-
skador bör grönområden lokaliseras längs hu-
vudstråken för avrinning. Det ger synergief-
fekter då grönområden med dagvattendammar 
bildar ekosystemtjänster, specifika bio toper 
och kan användas i rekreativt syfte.

• Fotskäl är ett kommunalt verksamhetsområde 
för VA och ny bebyggelse kan anslutas.

• Det finns inget utbyggt fjärrvärmenät i Fotskäl.



Service (förskola, skola, 
kyrka, äldreboende m m)

Blandad bebyggelse

Barrskog

Verksamheter

Blandad bebyggelse
FÖRESLAGEN MARKANVÄNDNINGBEFINTLIG MARKANVÄNDNING

Vatten

Jordbruk

Lövskog

B10

B22

Skala 1:15 000
0 0,15 0,3 0,45 0,6 km °

FÖP MARK NORDVÄST

MARKANVÄNDNING FOTSKÄL

Teckenförklaring

B24

B23

B21
B20

Verksamhetsområden

V21

V20
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B20 Öster om Almäng

Området ligger centralt i Fotskäl och i anslut-
ning till befintlig bebyggelse. Det är drygt 500 
meter till förskolan och 700 meter till Fotskäls-
skolan. Kollektivtrafikhållplats finns i direkt 
anslutning till området. Det är cirka en mil till 
Sätila där det finns högstadieskola, bibliotek, 
vårdcentral, apotek, bank och livsmedelsbu-
tik. Till Hajoms livsmedelsbutik är det drygt 
sex km. 

• Området föreslås anslutas till Tostaredsvä-
gen via befintliga vägar.

• Eftersom området är lokaliserat centralt i 
Fotskäl föreslås en medelhög täthet vid ut-
byggnad med radhus, kedjehus eller lägen-
heter i flerbostadshus som lämpliga hus-
typer.

• Anpassning till natur- och kulturvärden bör 
ske.

• Nuvarande skogsområde med vandringsstig 
i anslutning till området bör bevaras och nå-
barheten till området bör säkerställas.

• I delarna närmast Tostaredsvägen finns risk 
för bullerproblematik.

• Eftersom området är lokaliserat i anslutning 
till befintlig bebyggelse bör dagvattenfrågan 
prioriteras så att ökade nederbördsmängder 
inte påverkar varken ny eller befintlig be-
byggelse negativt. 

Skala 1:7 500
0 0,08 0,16 0,24 0,32 km °

FÖP NORDVÄST
MARKANVÄNDNING SÄTILA

B20 Öster 
om Almäng

• Jordarten i området är främst morän som gene-
rellt har låg infiltrationskapacitet. Därmed bör 
fördröjning eller andra alternativa lösningar till 
infiltration övervägas.

• Det finns inga registrerade fornlämningar

• Ingen risk för föroreningar.

• Det finns två träverksamheter i anslutning till 
området. Risken med nya etableringar i an-
slutning till verksamheterna bör utredas, då  
skyddsåtgärder kan bli aktuellt.

• Överväg att att plantera alléträd längs Tosta-
redsvägen för att förstärka karaktären av träd-
kantad huvudgata.

Område B20 är beläget i skogspartiet till vänster bakom radhusen.
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B21 Öster om Palmgrens väg

Området ligger i anslutning till befintlig bebyggel-
se i östra delen av orten. Det är drygt 700 meter till 
förskolan och Fotskälsskolan samt 200 meter till 
kollektivtrafikhållplats. Det är cirka en mil till Sä-
tila där det finns högstadieskola, bibliotek, vård-
central, apotek, bank och livsmedelsbutik. Till Ha-
joms livsmedelsbutik är det drygt sex km.

• Området föreslås anslutas via Palmgrens väg.

• Då området är litet föreslås komplettering med  
enstaka fristående småhus anpassade till omgi-
vande bebyggelsestruktur.

• Då området inte ligger i direkt anslutning till 
Tostaredsvägen bedöms bullerrisken som liten. 
Bullerutredning bedöms inte behövas. 

• Eftersom området är lokaliserat i anslutning till 
befintlig bebyggelse bör dagvattenhanteringen 
utredas för ökade nederbördsmängder.

• Jordarten i området är främst morän som gene-
rellt har låg infiltrationskapacitet. Därmed bör 
alternativa lösningar till infiltration övervägas.

• Det finns inga registrerade fornlämningar eller 
områden med risk för föroreningar inom områ-
det.

• Nåbarhet till rekreationsområdet med vand-
ringsstig nordost om Palmgrens väg bör säker-
ställas.

Skala 1:7 500
0 0,08 0,16 0,24 0,32 km °

FÖP NORDVÄST
MARKANVÄNDNING SÄTILA

B21 Öster om
Palmgrens väg

• En träverksamhet ligger i anslutning till områ-
det. Risken med nya etableringar i anslutning 
till verksamheten bör utredas. Skyddsåtgärder 
kan bli aktuellt.
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Område B22  är beläget i skogspartiet nordost om Mejeriet.

B22 Norr om Tostaredsvägen

Området stämmer överens med strategin att förtä-
ta i riktning mot kyrkan och ligger i anslutning till 
befintlig bebyggelse bakom Mejeriet.

Avståndet är drygt en km till förskolan och Fot-
skälsskolan samt 200 meter till kollektivtrafikhåll-
plats. Det är cirka en mil till Sätila där det finns 
högstadieskola, bibliotek och annan service. Till 
Hajoms livsmedelsbutik är det drygt sex km. 

• Området föreslås anslutas till Tostaredsvägen 
via en av de befintliga utfarterna.

• Då området är lokaliserat centralt i Fotskäl fö-
reslås en medelhög täthet vid utbyggnad med 
radhus, kedjehus eller villor som lämpliga hus-
typer.

• Anpassning till det omgivande landskapet med 
natur- och kulturvärden bör ske.

• Det finns ett registrerat markavvattningsföre-
tag i anslutning till området som bör utredas i 
detalj planeskedet.

• Eftersom området är lokaliserat i anslutning till 
befintlig bebyggelse och har en viss lutning bör 
dagvattenhanteringen utredas för ökade neder-
bördsmängder.

• Jordarten i området är främst morän som gene-
rellt har låg infiltrationskapacitet. Fördröjning 
och andra alternativa lösningar till infiltration 
bör övervägas. Delområden kommer att behöva 
användas för att leda bort överskottsvatten.

• Det finns inga registrerade fornlämningar.

Skala 1:7 500

0 70 140 210 280 Meter

B22 Norr om 
Tostaredsvägen

°

• Ingen risk för föroreningar inom området.

• En kemisk verksamhet ligger i anslutning till 
området. Risken med nya etableringar i anslut-
ning till verksamheten bör utredas. Skyddsåt-
gärder kan bli aktuellt.
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Skala 1:7 500
0 0,08 0,16 0,24 0,32 km °

FÖP NORDVÄST
MARKANVÄNDNING SÄTILA

B23 Mellan 
Sträteheds- 
och Vikulla-
vägen

B23 Mellan Sträteheds- och Vikullavägen

Området ligger centralt i Fotskäl och i anslutning 
till befintlig bebyggelse. Det är drygt en km till för-
skolan och Fotskälsskolan samt 200 meter till kol-
lektivtrafikhållplats. Det är cirka en mil till Sätila 
där det finns högstadieskola, bibliotek, vårdcen-
tral, apotek, bank och livsmedelsbutik. Till Ha-
joms livsmedelsbutik är det drygt sex km. 

• Området föreslås anslutas till Tostaredsvägen 
via Strätehedsvägen och Vikullavägen.

• Eftersom området är lokaliserat centralt i Fot-
skäl föreslås en medelhög täthet vid utbyggnad 
med radhus, kedjehus eller lägenheter i flerbo-
stadshus som lämpliga hustyper. Delen av som 
ligger närmast Tostaredsvägen föreslås ha en 
högre täthet än den södra delen av området.

• Anpassning till det omgivande landskapet med 
natur- och kulturvärden bör ske

• Även om en medelhög täthet föreslås bör till-
gängliga grönytor integreras i boendemiljöerna.

• I delarna närmast Tostaredsvägen finns en viss 
bullerrisk.

• Eftersom området är lokaliserat i anslutning till 
befintlig bebyggelse och har en viss lutning bör 
dagvattenhanteringen utredas för ökade neder-
bördsmängder.

• Jordarterna i området är främst berg och lera. Ge-
nerellt har dessa jordarter låg infiltrationskapa-
citet. Delområden kommer att behöva användas 
för att fördröja och leda bort överskotts vatten.

• Det finns inga registrerade fornlämningar

• Ingen risk för föroreningar.

• Det finns en träverksamhet och en kemisk verk-
samhet i anslutning till området. Riskerna med 
nya etableringar i anslutning till verksamheter-
na bör utredas, då skyddsåtgärder kan bli ak-
tuellt.

Område B23 är beläget till vänster, söder om korsningen.
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Skala 1:7 500
0 0,08 0,16 0,24 0,32 km °

FÖP NORDVÄST
MARKANVÄNDNING SÄTILA

B24 Väster om 
Törestorpsvägen

B24 Väster om Törestorpsvägen

Området ligger på en höjd i utkanten av samhäl-
let och bidrar till strategin att bygga ihop tätorten 
med kyrkbyn.

Det är drygt en kilometer till förskolan och Fot-
skälsskolan samt 200 meter till kollektivtrafik-
hållplats. Det är cirka en mil till högstadieskola, 
bibliotek och annan service i Sätila. Till Hajoms 
livsmedelsbutik är det drygt sex km. 

• Området föreslås anslutas till Tostaredsvägen 
via befintliga utfarter.

• För att bevara den lantliga karaktären i Fotskäl 
före slås en låg täthet vid utbyggnad med villor, 
vilket bedöms minimera påverkan på miljön 
runt kyrkan.

• Anpassning till det omgivande landskapet med 
natur- och kulturvärden bör ske. Utblickarna 
mot omgivande jordbrukslandskap bör tas till-
vara för att skapa ytterligare attraktivitet.

• Nåbarhet till omgivande skogsområde bör prio-
riteras i detaljplaneskedet.

• Då området ligger på en höjd bedöms bullerris-
ken som liten. En bullerutredning bedöms inte 
krävas. En vegetationsridå kan sparas mellan 
området och trafiken på Tostaredsvägen.

• Eftersom området är lokaliserat på en höjd bör 
dagvattenhanteringen utredas för att ökade ne-
derbördsmängder inte ska påverka. Ett ökat an-
tal hårdgjorda ytor kan leda till att överblivet 
vatten leds mot Tostaredsvägen. 

• Jordarterna i området är främst berg med inslag 
av morän som kan ha låg infiltrationskapacitet. 
Fördröjning och alternativa lösningar till infil-
tration bör övervägas. Delområden kommer att 
behöva användas för att leda bort överskotts-
vatten.

• Det finns inga registrerade fornlämningar eller 
områden med risk för föroreningar inom om-
rådet.

• Det finns en kemisk verksamhet som ligger i 
anslutning till området. Risken med nya eta-
bleringar i anslutning till verksamheten bör ut-
redas, då skyddsåtgärder kan bli aktuellt.
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Skala 1:15 000
0 0,15 0,3 0,45 0,6 km °

V20 Söder om 
Tostaredsvägen

V21 Sörvilg

V20 Söder om Tostaredsvägen och V21 Sörvilg

För område V20 finns en detaljplan från 1990-03-
28 som tillåter handel (ej livsmedel) och service 
i nordvästra delen, samt småindustri, hantverk 
och handel (ej livsmedel) på resten av området. 
För att bibehålla Fotskäls småskaliga karaktär bör 
skyddsplanteringar utföras runtom detaljplanens 
kvarter.

V21 är reservområde för verksamheter sedan 
fördjupad översiktsplan 1991-06-25. Det är vik-
tigt att eventuella verksamheter uppförs med 
skyddsavstånd så att de inte påverkar föreslaget 
bebyggelseområde B23 Mellan Sträteheds- och 
Vikullavägen.
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Hajom



Service (förskola, skola, 
kyrka, äldreboende m m)

Blandad bebyggelse

Barr- och blandskog

Verksamheter

BEFINTLIG MARKANVÄNDNING

Jordbruk

Fornminnen

Riksintresse för naturvård

Teckenförklaring

Lövskog

Skala 1:15 000
0 0,15 0,3 0,45 0,6 km °

FÖP MARK NORDVÄST
NATUR OCH KULTURMILJÖER
HAJOM
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Hajom
Hajom är en utvecklingsnod enligt översiktsplanens strukturbild. Det innebär att orten har ett strategiskt 
läge när huvudstråket (väg 156) och bebyggesleutveckling före slås för att förstärka den lokala servicen. 
Från Hajom by är det drygt två km till väg 156 och pendelparkeringen vid Hjorttorps hållplats. Därmed 
bedöms orten ha goda möjligheter att resa mot centralorten eller Göteborgsregionen. Pendlingsmöjlighe-
terna tillsammans med de vackra omgivningarna är två anledningar till att Hajom bedöms som attraktivt 
att utveckla.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

ODLINGSLANDSKAPET PRÄGLAR HAJOM

Precis som Hyssna och Fotskäl präglas Hajom av 
vattendraget Surtan och dalgångens böljande od-
lingslandskap med stor variation av flora och fau-
na. I Hajom by bor det drygt 200 personer. Här 
rinner många mindre vattendrag ut i Surtan. De 
har skapat lövskogsklädda raviner som går tvärs 
dalgången och gör landskapet finkulligare och än 
mer varierat. Hela Surtan och dess närmaste om-
råde är av riksintresse för naturvården. Från Sur-
teby kyrka och söder ut omfattar riksintresseom-
rådet hela dalgångens bredd.

KULTURMILJÖVÄRDEN

Det historiska perspektivet blir tydligt i beskriv-
ningen av Hajom med omnejd. Gamla Berghems-
vägen som är ett rid- och vandringsstråk och 
Gamla Kungsvägen mellan Göteborg och Karls-
krona är ett par exempel.

Det finns flera äldre betydelsefulla byggnader, 
bl.a. ett antal kvarnar och stenvalvsbroar, varav 
några är från 1800-talets slut. Jättestenen i Fria-
red, ”Kunga eken” och Ålkista vid Iglabäcken är 
andra historiskt intressanta platser. Den medelti-
da kyrkan med omgivning bidrar också till ortens 
historiska karaktär.

SOCIAL HÅLLBARHET OCH MÖTESPLATSER

Det finns flera sociala mötesplatser i Hajom. Den 
kooperativa affären, som även är bensinstation 
och paketutlämningsställe, är en central punkt. 

Även före detta skolan, idrottshallen, bygdegår-
den, liksom församlingshemmet och kyrkan sam-
lar bygdens invånare. På hembygdsgården hålls 
flera evenemang. Om utvecklingen av tidigare 
Hajomskolan till företagscenter blir av bildas en 
stark mötesplats. I karta Natur- och kulturmiljöer 
sid 84 och Sociala funktioner, mötesplatser sid 
86 redovisas natur- och kulturvärden samt socia-
la funktioner i Hajom.

INFRASTRUKTUR

Den huvudsakliga vägen för förflyttningar till och 
från Hajom är väg 1604, vilken är underdimen-
sionerad sett till den mängd tung trafik som be-
lastar den. En gång- och cykelbana saknas genom 
byn och till Hjorttorps pendelparkering.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Orten försörjs av vatten från en lokal vattentäkt 
med tillhörande vattenskyddsområde. Vattentäk-
ten har inte möjlighet att försörja den föreslagna 
utvecklingen i Hajom. På 5-10 års sikt är intentio-
nen att koppla på Hajom till överföringsledning-
en. 

TEKNISKA OLYCKSRISKER

I karta Miljörisker sid 88 redovisas risker som be-
höver tas hänsyn till i kommande planering. Det 
finns risk för buller både från väg 156 och Hjort-
torpsvägen (väg 1604).  Det finns också ett par 
gårdar med djurhållning där hänsyn kan behöva 
tas i kommande planering (se vidare Planförslag 
nedan).
 

Bostadsbehov till 2030 
Hajomsområdet 60 bostäder



Service (förskola, skola, 
kyrka, äldreboende m m)

Blandad bebyggelse

Skogsmark

Verksamheter

BEFINTLIG MARKANVÄNDNING

Jordbruk

Sociala funktioner, mötesplatser
(Vardagslivskartläggning 2011)

VARDAGSLIVSKARTLÄGGNING

Kransatorpet.
Torplämning.

Flitigt använd
väg

Kajbergs-
vägen.

Hembygdgård

Flitigt använd
väg

Gamla kungsvägen
mellan Göteborg och
Karlskrona.

Ålkista

Milsten

Stenvalvsbro

Hönekullen

Bygdegård

Hajoms kooperativa

Hembygdgård
Kvarn

Gamla Berghems-
vägen - råd och
vandringsstråk.

Skjutbana

Idrottshall

Slöjdsal
Tidgare 
skola.

Kyrkan

Församlingshem.

Puben

Kvarn

Skala 1:15 000
0 0,15 0,3 0,45 0,6 km °

FÖP MARK NORDVÄST
SOCIALA FUNKTIONER,
MÖTESPLATSER I HAJOM

Teckenförklaring



87 FÖP MARK NORDVÄST Fördjupning av översiktsplan för Marks kommun

Service (förskola, skola, 
kyrka, äldreboende m m)

Blandad bebyggelse

Skogsmark

Verksamheter

BEFINTLIG MARKANVÄNDNING

Jordbruk

Sociala funktioner, mötesplatser
(Vardagslivskartläggning 2011)

VARDAGSLIVSKARTLÄGGNING

Kransatorpet.
Torplämning.

Flitigt använd
väg

Kajbergs-
vägen.

Hembygdgård

Flitigt använd
väg

Gamla kungsvägen
mellan Göteborg och
Karlskrona.

Ålkista

Milsten

Stenvalvsbro

Hönekullen

Bygdegård

Hajoms kooperativa

Hembygdgård
Kvarn

Gamla Berghems-
vägen - råd och
vandringsstråk.

Skjutbana

Idrottshall

Slöjdsal
Tidgare 
skola.

Kyrkan

Församlingshem.

Puben

Kvarn

Skala 1:15 000
0 0,15 0,3 0,45 0,6 km °

FÖP MARK NORDVÄST
SOCIALA FUNKTIONER,
MÖTESPLATSER I HAJOM

Teckenförklaring

Vy över Hajoms kyrka, byn, bensintappen och Hajoms kooperativa handel.

STRATEGIER FÖR UTVECKLING AV HAJOM

I kapitel 2 Hållbar samhällsutveckling  presen-
teras antalet bostäder som behöver tillkomma i 
Hajom för att befolkningsmålet ska kunna upp-
nås. Fram till 2030 bör det tillkomma 40 bostäder 
i orten. 

Utifrån översiktsplanens och denna fördjupnings 
befolkningsmål, strukturbild och intentioner har 
strategier för utveckling av Fotskäl tagits fram:

Låt orten växa mot väg 156

Ur ett strukturbildsperspektiv och för att bidra 
till att avstånden till kollektivtrafik blir ännu kor-
tare bör lokalisering av bebyggelse bidra till att 
orten utvecklas i riktning mot väg 156.

Bygg ut på östra sidan om Hjorttorpsvägen

För att ta tillvara det böljande jordbruksland-
skapet och utblickarna över Surtans dalgång bör 
ny bebyggelse lokaliseras på östra sidan om väg 
1604. Det innebär också att värdefull jordbruk-
smark inte tas i anspråk och att riksintresset inte 
påverkas.

Integrera och utveckla nåbara grönområden 

Även om Hajom omges av rekreationsområden 
bör små kvalitativa grönområden integreras i bo-
stadsmiljöerna. Grönområdena bör vara tillgäng-
liga för alla.

Bevara och utveckla Hajoms karaktär

Hajom och Surtans dalgång består av öppna od-
lingslandskap. Dessa miljöer bör tas tillvara för 
att bevara attraktiva lantliga utblickar. Miljön 
kring kyrkan bör bevaras och ny bebyggelse före-
slås anpassas till befintlig bebyggelsestruktur.

Fler lägenheter i flerbostadshus

För att skapa en variation av hustyper och för att 
det ska vara möjligt att bo på orten hela livet bör 
det byggas fler lägenheter i flerbostadshus. Det 
finns en efterfrågan från både äldre och ungdo-
mar att bo i lägenheter.

GCM-bana mellan Hajom och Hjorttorp

Denna fördjupning ekommenderar att det längs hu-
vudvägar för biltrafik bör finnas ett avskilt gång- och 
cykelvägnät. Därför föreslås en GCM-väg på sträck-
an mellan hållplats Hjorttorp och förskolan längs 
väg 1604. Möjligheten att ta sig med cykel eller till 
fots till en kollektivtrafiknod är mycket viktig.



Skala 1:15 000
0 0,15 0,3 0,45 0,6 km °

Jordbruk

Teckenförklaring

Område med risk 
för förorenad mark

Område med risk för vägbuller

Djurgårdar

MILJÖRISKER

Service (förskola, skola, 
kyrka, äldreboende m m)

Blandad bebyggelse

Barr- och blandskog

Verksamheter

BEFINTLIG MARKANVÄNDNING

Lövskog MILJÖRISKER HAJOM

FÖP MARK NORDVÄST
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Skala 1:15 000
0 0,15 0,3 0,45 0,6 km °

Jordbruk

Teckenförklaring

Område med risk 
för förorenad mark

Område med risk för vägbuller

Djurgårdar

MILJÖRISKER

Service (förskola, skola, 
kyrka, äldreboende m m)

Blandad bebyggelse

Barr- och blandskog

Verksamheter

BEFINTLIG MARKANVÄNDNING

Lövskog MILJÖRISKER HAJOM

FÖP MARK NORDVÄST

PLANFÖRSLAG

På nästa uppslag redovisas förslag till områden 
för utbyggnad av blandad bebyggelse. Avgräns-
ningarna är övergripande och kan komma att jus-
teras i samband med kommande planering bero-
ende på förutsättningarna i områdena.

Urvalskriterier

• Överensstämmer med översiktsplanen gällan-
de att bygga ut utvecklingsnod nära kollektiv-
trafikhållplats vid huvudstråket.

• Områdena är lokaliserade till skogsmark för-
utom det mest centrala området.

• Närheten till kollektivtrafik och servicepunk-
ter gör områdena attraktiva och hållbara.

• Endast ett av områdena ligger inom respekt-
avstånd till djurgårdar.

Planeringsinriktningar

Enstaka bebyggelse kan eventuellt anslutas till be-
fintlig markbädd i Hajom. 

• Dagvattenutredningar bör upprättas för res-
pektive område, så att områdena inte kommer 
att påverkas negativt.

• För att mini mera risken för översvämnings-
skador bör grönområden lokaliseras längs 
huvud stråken för avrinning. Det ger synergi-
effekter då grönområden med dagvattendam-
mar bildar ekosystemtjänster, specifika bio-
toper, och kan användas i rekreativt syfte.

• Rad- och kedjehus, flerbostadshus eller vil-
lor är lämpliga hustyper, byggda med mellan 
medelhög till låg täthet.

• En variation av upplåtelseformer förordas.

• Skola med årskurs F-6 finns i Fotskäl och års-
kurs 7-9 finns i Sätila, på sju respektive 15 
kilo meters avstånd. I Sätila finns det även bib-
liotek, vårdcentral, bank och annan service.

• Till serviceutbudet i Skene och central orten är 
avståndet cirka 10 km.

Surtans dalgång förstärker Hajoms lantliga karaktär.

• I översiktsplanen redovisas de kriteri-
er som ska användas vid avvägningar 
mellan jordbruks mark och bebyggelse-
utveckling. Sådan avvägning är aktuell 
i område B31.

• Riktlinjer för respektavstånd mellan 
bostäder och djurhållning (Marks kom-
mun 2015) anger ett respektavstånd på 
200 meter mellan gårdar med stor på-
verkan och bostäder.

• Områdena ingår i riskområde för väg-
buller, vilket innebär att utredningar 
bör utföras i kommande planering.

• Hänsyn ska tas till landskapsbilden 
samt natur- och kulturvärden.

• Mindre befintliga grönytor bör integre-
ras för att skapa attraktiva boendemil-
jöer. Rekommendationen max 300 me-
ter mellan bostad och närmaste grön yta 
gäller.

• Områdena ligger vid kommunalt verk-
samhetsområde för VA och kan anslu-
tas när Hajom kopplas till överförings-
ledningen.

• Det finns inget fjärrvärmenät i Hajom.



Service (förskola, skola, 
kyrka, äldreboende m m)

Blandad bebyggelse

Barr- och blandskog

Verksamheter

Blandad bebyggelse

FÖRESLAGEN MARKANVÄNDNINGBEFINTLIG MARKANVÄNDNING

Vatten

Jordbruk

Lövskog

LIS 12A
B32

B31

B30

Skala 1:15 000
0 0,15 0,3 0,45 0,6 km °
MARKANVÄNDNING HAJOM
FÖP MARK NORDVÄST

LIS-område

LIS LANDSBYGDS
UTVECKING I STRAND-
NÄRA LÄGEN

Verksamhetsområde
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FÖRSLAG OMRÅDEN FÖR BLANDAD BEBYGGELSE 

Skala 1:7 500
0 0,08 0,16 0,24 0,32 km °

FÖP NORDVÄST
MARKANVÄNDNING SÄTILA

B30 Mossaberg

B30 Mossaberg

Utveckling i området följer strategin för en 
utvecklingnod  då det innebär en utveck-
ling av Hajom i riktning mot väg 156. Om-
rådet ligger i anslutning till befintlig be-
byggelse. 

Avståndet till förskolan och kollektiv-
trafik hållplats är en kilometer i vardera 
riktning. Till Hajoms kooperativa affär är 
det ca 700 meter.

• Området föreslås anslutas till väg 1604 
via befintliga utfarter.

• För att bevara den lantliga karaktären i 
Hajom före slås en låg täthet vid utbygg-
nad med villor som lämplig hustyp.

• Utblickarna mot omgivande jordbruks-
landskap bör tas tillvara för att stärka 
Hajoms karaktär och attraktivitet.

• Bedömningen görs att en bullerutred-
ning inte behövs i kommande plane-
ring, eftersom området ligger på en 
höjd bakom befintlig bebyggelse.

• Eftersom området är lokaliserat i anslut-
ning till befintlig bebyggelse och har en 
viss lutning bör dagvattenfrågan priori-
teras så att ökade nederbördsmängder 
inte påverkar bebyggelsen negativt.

• Jordarten i området är främst berg som 
har mycket låg infiltrationskapacitet. 
Fördröjning och andra alternativa lös-
ningar till infiltration bör övervägas.

• Det finns inga registrerade fornläm-
ningar eller områden med risk för föro-
reningar inom området.

• Det finns ett registrerat ekologiskt sär-
skilt känsligt område inom området. 
Området ingår i inventeringen av vär-
defulla odlingslandskap, Anpassning 
till omgivningen blir därmed en förut-
sättning för att bevara karaktären i od-
lingslandskapet. 

• Omgivande skogsområden bör  göras 
nåbara i rekreationssyfte.
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B31 Hajom

Utveckling i området följer strategin 
för en utvecklingnod  då det inne-
bär en utveckling av Hajom i rikt-
ning mot väg 156. Området ligger i 
anslutning till befintlig bebyggelse.

Förskolan ligger i anslutning till om-
rådet. Till hållplats Hjorttorp är det 
drygt två km och till Hajoms kyrka 
max 600 meter. Hajoms kooperativa 
ligger upp till 600 meter från områ-
desgränsen.

• Området bedöms kunna anslutas 
till väg 1604 via befintliga utfar-
ter.

• Området omfattar de centrala de-
larna av Hajom. En medelhög tät-
het föreslås vid utbyggnad med 
radhus, lägenheter i marknära 
flerbostadshus eller villor. En 
medelhög täthet medger olika 
placeringsmöjligheter för att be-
vara den lantliga karaktären. 

Skala 1:7 500
0 0,08 0,16 0,24 0,32 km °

FÖP NORDVÄST
MARKANVÄNDNING SÄTILA

B31 Hajom

• Bullerutredning vid väg 1604 bör utföras i 
detalj planeskedet.

• Eftersom området är lokaliserat i anslutning till 
befintlig bebyggelse och delvis sluttar, bör dag-
vattenhanteringen utredas så att ökade neder-
bördsmängder inte kommer att påverka bebyg-
gelsen negativt.

• Jordarten i området är främst sand med god in-
filtrationskapacitet. 

• Det finns inga registrerade fornlämningar eller 
områden med risk för föroreningar.

• Det förekommer registrerad djurhållning inom 
200 meter från området. Storlek på djurhåll-
ningen bör utredas i kommande planering och 
riktlinjer för respektavstånd mellan bostäder 
och djurhållning (2015) bör följas.

• Det finns ett registrerat ekologiskt särskilt 
känsligt område inom området, vilket ingår i 
inventeringen av värdefulla odlingslandskap, 
Anpassning till odlingslandskapet är därmed 
en förutsättning för att behålla karaktären.

• Omgivande skogsområden bör göras nåbara i 
rekreationssyfte, vilket stämmer överens med 
strategin att integrera tillgängliga grönområden 
i orten.

• Hajoms kyrka ligger i anslutning till området 
så anpassning till den medeltida miljön bör 
ske. Utbyggnad närmast kyrkan bör ha låg tät-
het för att minimera påverkan.

• Utblickarna mot omgivande dalgångslandskap 
bör tas tillvara för att skapa attraktivitet. 

• Område B31 klassas som jordbruksmark. 
Efter som stor restriktivitet ska iakttas mot ny 
bebyggelse på produktiv jordbruksmark bör 
den aktuella markens användning och pro-
duktivitet utredas.

• Tre av fyra skäl för etablering på jordbruks-
mark som anges i översiktsplanen uppfylls i 
B31.

1. Området ligger i en utvecklingsnod.

2. Mellan utkanterna av området och 
kollektiv trafikhållplats Hajoms kyrka är 
det 400 meter.

3. Omgivande jordbruksmark bedöms vara 
tillräckligt stor för att fortsätta bedriva ett 
produktivt jordbruk.

• Området berör delvis sekundär skyddszon för 
Hajoms vattentäkt. Detaljplanering bör föregås 
av en utredning så att eventuell negativ påver-
kan på vattentäkten minimeras.
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B32 Lundsberg

Området ligger i anslutning till befintlig bebyggel-
se och förskolan finns precis intill området. Till 
hållplats för kollektivtrafik är det 250 meter alter-
nativt två kilometer. Hajoms kooperativa ligger 
drygt 500 meter från området.

• Området föreslås anslutas till väg 1604 via be-
fintliga utfarter.

• En medelhög täthet föreslås öster om idrotts-
hallen med par-, radhus eller lägenheter i 
marknära flerbostadshus. I södra delen föreslås 
en lägre täthet med friliggande småhus.

• Utblickarna mot omgivande jordbruksland-
skap bör tas tillvara för att behålla attraktivitet.

• Området ligger delvis inom sekundär skydds-
zon för Hajoms vattentäkt. Detaljplanering bör 
föregås av en utredning så att eventuell negativ 
påverkan på vattentäkten minimeras.

• Bullerutredning vid väg 1604 bör utföras i 
detalj planeskedet.

• Eftersom området är lokaliserat i anslutning 
till befintlig bebyggelse och delvis ligger på en 
höjd bör dagvattenfrågan prioriteras så att öka-
de nederbördsmängder inte påverkar bebyggel-
sen negativt. 

Skala 1:7 500
0 0,08 0,16 0,24 0,32 km °

FÖP NORDVÄST
MARKANVÄNDNING SÄTILA

B32 Lundsberg

• Jordarten i området är främst berg, vilken har 
mycket låg infiltrationskapacitet. Därmed bör 
alternativa lösningar till infiltration övervägas.

• Det finns en registrerad fornlämning i området. 
Detaljplanering bör föregås av arkeologisk ut-
redning. 

• Det finns inget registrerat område med risk för 
föroreningar inom området.

• Det finns ett registrerat ekologiskt särskilt käns-
ligt område inom området, vilket ingår i inven-
teringen av värdefulla odlingslandskap. An-
passning till odlingslandskapet är därmed en 
förutsättning för att behålla karaktären.

• Omgivande skogsområden bör tillgängliggöras i 
rekreationssyfte.

• Det finns ett registrerat markavvattningsföretag i 
anslutning till området. Eventuell påverkan bör 
utredas i kommande planering. 
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Bebyggelse-
områden 

utanför huvudorterna



Barrskog

Blandad bebyggelse B40 a-d
FÖRESLAGEN MARKANVÄNDNING

BEFINTLIG MARKANVÄNDNING

Vatten

Jordbruk

LIS 05D

LIS-område

Fri passage

LIS LANDSBYGDSUTVECKING
I STRANDNÄRA LÄGEN

B02

B40 a

MARKANVÄNDNING OMRÅDE 
MELLAN ALMERED OCH 
BRANDSKOG

FÖP MARK NORDVÄST

Skala 1:15 000
0 0,15 0,3 0,45 0,6 km °

B40 e

B40 c

B40 b

B40 d

Riksintresse för naturvård

Lövskog

Blandad bebyggelse B40 e
Utbyggnad på längre sikt efter 2030

RIKSINTRESSE
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B40 A-E MELLAN ALMERED OCH BRANDSKOG

En hållbar bebyggelseutveckling möjliggörs av 
att överföringsledningen för VA förläggs i anslut-
ning till områdena och att kollektivtrafiken är ut-
byggd. Det planeras även en GCM-väg till håll-
plats Hyssna handel.

Bullerfrågan från länkstråket (väg 1612) kan be-
höva utredas. Respektavstånd till hästgårdar kan 
vara aktuellt.

Område LIS 05D kan vara lämpligt för blandad be-
byggelse i anslutning till befintlig bebyggelse med 
10-20 nya bostäder. De bör utformas småskaligt, 
smälta in i omgivningen och anslutas till överfö-
ringsledningen för VA eller gemensamma VA-an-
läggningar innan en ny sammanhållen bebyggelse 
kan bli aktuell. Allmänhetens tillgänglighet säker-
ställs genom att området inte omfattar den fria pas-
sagen på 30 meter från strandområdet. Genom att 
möjliggöra ny bebyggelse kan underlaget för sko-
la, barnomsorg och handel stärkas i Hyssna. (LIS, 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen 2017).

Strukturbilden anger sträckan mellan Sätila och 
Hyssna som ett viktigt länkstråk för pendling. För 
att åstadkomma en hållbar utveckling i kombina-
tion med högt bebyggelse tryck, föreslås ett antal 
lämpliga områden att bebygga längs stråket.

Almered ligger mitt emellan Sätila och Hyssna, 
på tre respektive 3,5 kilometers avstånd och från 
Brandskog är det två kilometer till Hyssna. I Sä-
tila och Hyssna finns kommunal och annan ser-
vice.

Det är positivt att komplettera bebyggelsen i små-
orten Almered med par-, rad eller kedjehus i 
medelhög täthet. I övrigt föreslås att småhusbe-
byggelse lokaliseras i enklaver längs skogsbryn, 
med undantag av i hagmark vid Kyrkekullen/
Brandskog. Utveckling i B40e Brandskog plane-
ras ske efter 2030, är beroende av att en gemen-
sam utfart anordnas och att busshållplatsen åter 
tas i bruk.
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B41 BJÖRLANDA

Strukturbilden anger Björlanda som pend-
lingsnod och tack vare det höga bebyggelse-
trycket så kan struktur resonemanget appliceras 
även i området vid Björlandakrysset, som dessut-
om är ett etablerat begrepp och plats.

Från pendlingsnod till småort eller trafikplats

Strategisk bebyggelseplanering skulle kunna ske 
för att på sikt bilda en småort med blandade verk-
samheter och snabba kollektivtrafikförbindelser 
till Göteborg och Landvetter. Service finns i Säti-
la på sex kilometers avstånd. Det är inte aktuellt 
med utbyggnad av kommunal service i Björlanda.

Riksintresse

Västra delen av Björlanda klassas som riksintres-
se för naturvård och friluftsliv. Riksintresse na-
turvård gäller även längs vattendraget i öst-väst-
lig riktning i området. På brukad jordbruks mark 
saknas idag tillträde för friluftsliv.

Avvägning mellan riksintressen och bebyggelse-
utveckling i Sätila ska enligt översiktsplanen av-
vägas i den fortsatta planeringen, ”så att påtaglig 
skada på riksintresset inte uppstår, och vilka åt-
gärder, hänsyn och konsekvenser detta i så fall 
skulle medföra”.

Ianspråkstagande av jordbruksmark

Stor restriktivitet ska råda mot ny bebyggelse på 
produktiv jordbruksmark. Avvägning har skett en-
ligt de i översiktsplanen angivna skälen för etable-
ring på jordbruksmark:

1. Området ligger i anslutning till befintlig pend-
lingsnod och bedöms därför vara lämpligt för 
bebyggelse.

2. Området ligger vid en vältrafikerad kollektiv-
trafikhållplats.

3.  Området avgränsas mot omgivande jordbruks-
mark av vägar och tydliga höjder.

4. Jordbruksmarken väster om utvecklingsom-
rådet bedöms vara tillräckligt stor för att ett 
livskraftigt jordbruk ska kunna fortsätta bedri-
vas i området.

Bebyggelse och busshållplats Dukared

I område B41 prövas möjligheten till bebyg-
gelse. Bebyggelseutveckling i Björlanda skulle 
tydlig göra porten till Storåns dalgång. Bebyggel-
se sydväst om pendlingsnoden Björlandakrys-
set, på gränsen till riksintresset, kan inom befint-
lig vägstruktur utgöras av 20 småhus. I området 
nordväst om vägkorsningen finns utrymme för 
cirka 80 småhus. Den aktuella jordbruks marken 
vid riksintresset är sank, vilket kräver dränerings-
åtgärder. Tillsammans med bebyggelse skulle det 
generera en ökad avrinning.

Nordost om Björlandakrysset föreslås fem småhus 
och sydost om korsningen ett tiotal på jordbruks-
mark omgiven av vägar. I områdena österut före-
slås bebyggelsen förläggas längs skogskanter och 
befintliga vägar. Lämplig bebyggelse är 30 frilig-
gande småhus. Utvecklingen skulle motivera att 
busshållplatsen Dukared åter tas i bruk. Totalt 
skulle förslaget utgöra cirka 140 bostäder.

Skala 1:15 000
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V41(B41) BJÖRLANDA VERKSAMHETER

Ett alternativt scenario i Björlanda vid framtida 
utbyggnad av väg 156 är att vägområdet expande-
rar, en eventuellt planskild trafikplats anordnas 
och att därtill relevanta verksamheter etableras.
En sådan utveckling av noden ses som positivt, 
men skulle reducera antalet bostäder till cirka 
110. Eventuell utbyggnad av V41 sker efter 2030.

B42 RÅRYGGEN

Området vid Råryggen är beläget norrut längs 
huvud stråket och gränsar till Hällingsjö i Härry-
da kommun. Området har de snabbaste kommu-
nikationerna till Göteborg från Marks kommun.

Avståndet till Källarbacken och Hällingsjö sko-
la är ungefär en kilometer via väg 156 respektive 
Björkängsvägen. Till idrottsplatsen Björkäng och 
klubbstugorna är det 500 meter. Ett reningsverk 
ligger mellan Råryggen och Björkäng drygt 150 
meter in i Härryda kommun. Riksintresset för fri-
luftsliv bedöms ligga inom ritteknisk felmarginal.

Vid huvudstråket ligger en samling gårdar och bo-
städer samt en verkstad, vilka tillsammans bildar 
en antydan till by. Vid utfarterna ligger busshåll-
plats Råryggen och det råder sänkt hastighet på 
väg 156 förbi den småskaliga platsen redan idag. 
Föreslagen utbyggnad planeras ske efter 2030.

Samarbete med Härryda kommun

En utveckling av Råryggen skulle kräva att samar-
betsavtal skrivs med Härryda kommun, bland an-
nat gällande teknisk infrastruktur, samt förskola 

och skola. Barn och ungdomar i gränsområdet har 
idag möjlighet att välja mellan högstadieskolgång 
i Sätila eller Rävlanda. 

Bebyggelse och serviceunderlag

Vid Råryggen finns inget större behov av att ut-
veckla kommunal service, utan bebyggelseom-
rådet skulle snarare stärka serviceunderlaget i 
Hällingsjö. Lämplig bebyggelse är mellan 30 och 
40 friliggande småhus.

TEKNISKA OLYCKSRISKER

Områdena ligger i anslutning till väg 156, vilket 
innebär att risk för buller och farligt gods bör ut-
redas.

SJÄLVHUSHÅLLNING

Då bebyggelse placeras i anslutning till jordbruks-
mark bör tomterna göras relativt stora, alternativt 
att fastigheterna bildar gemensamhetsanläggning-
ar för odling och eventuell djurhållning. Kom-
munen bör i detta fall underlätta för att självhus-
hållning kan utgöra en naturlig del för bostäder 
på landet, för att stärka ett socialt och ekologiskt 
hållbarhetsperspektiv.

V42 RÅRYGGEN VERKSAMHETER

Mellan väg 156 och kraftledningen i väster finns 
ett potentiellt göteborgsnära område för verksam-
heter. Kommunflaggorna står dag på platsen, vil-
ken utgör porten till Marks kommun från Göte-
borg. Eventuell utbyggnad av V42 sker efter 2030.

Skala 1:15 000
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4. TEMATISKA FOKUSOMRÅDEN I 
MARK NORDVÄST

Attraktiva livsmiljöer
Enligt översiktsplanen (laga kraft 2017-05-25) under fokusområdet ”Attraktiva livsmiljöer” bör kom-
munen verka för att skapa förutsättningar för attraktiva, konkurrenskraftiga, hållbara, jämlika och häl-
sofrämjande livsmiljöer i småskaliga naturnära, trygga och sammanhållna orter med god tillgång till 
service, sysselsättning, mötesplatser, natur, kultur samt kommunikationer. Det betonar också vikten 
av att möjliggöra utveckling i alla upplåtelseformer samt ta hänsyn till naturvärden och det rörliga 
friluftslivet. I Mark Nordväst finns stora möjligheter att skapa detta.

REKOMMENDATIONER ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER 

•	 Bygg totalt 790 bostäder i Mark Nordväst mellan 2018 och 2030 för att uppnå översiktspla-
nens befolkningsmål.

•	 Den största bebyggelseutvecklingen bör ske i strukturbildens utvecklingsnoder Hyssna och  
Hajom, samt i de länkade orterna Sätila, Ubbhult och Fotskäl.

•	 Småskalig bebyggelseutveckling bör ske i attraktivt belägna små orter som Almered, Tostared, 
Hultet, Sjödal och Svansjökulle-Bokelid.

•	 Cirka 60 bostäder bör uppföras inom föreslagna LIS-områden till år 2030. Utbyggnad i område-
na bör ske småskaligt, anpassas till landskapet samt anslutas till kommunalt vatten- och avlopp. 

•	 Åtgärder inom eller intill det föreslagna lågstrålande området i Mark Nordväst bör inte bidra till 
att höja den elektromagnetiska strålningsnivån.

•	 Prioritera utveckling av stråk och länkar enligt strukturbilden för att effektivisera byten till kol-
lektivtrafik.

•	 Komplettera bostadsbeståndet i Mark Nordväst med fler lägenheter i fler bostadshus för att 
uppnå översiktsplanens mål.

•	 Prioritera utveckling av boendeformer för äldre, främst i någon av huvudorterna.

SATSA I HUVUDORTER OCH SMÅORTER 

Avsnittet Befolkningsutveckling redovisar att det 
behöver byggas drygt 790 bostäder i Mark Nord-
väst för att uppnå översiktsplanens mål för hela 
kommunen se figur 2:1 sid 17.

Mellan 2012 och 2017 byggdes 138 bostäder i Mark 
Nordväst, vilket betyder att det totalt mellan 2018 
och 2030 behöver byggas 652 bostäder för att uppnå 
översiktsplanens mål. Detta innebär att cirka 50 bo-
städer behöver tillkomma årligen. Den ungefärliga 
etapputbyggnaden som följer är uppdaterad 2018: 
 
2018-2020: 150 bostäder
2021-2025: 250 bostäder
2026-2030: 250 bostäder.

Störst utveckling i tätorterna

Enligt strukturbilden bör bebyggelse främst till-
komma i någon av huvudorterna Sätila, Hyssna, 
Ubbhult, Hajom och Fotskäl. Den största utveck-
lingen bör ske i någon av tätorterna, det vill säga 
Sätila och Hyssna. 

Stråket mellan Sätila och Hyssna anses vara stra-
tegiskt viktigt så småorten Almered som ligger i 
stråket bedöms mest fördelaktig att utveckla. Även 
småorten Sjödal är särskilt fördelaktig att utveck-
la i och med att den är utpekad som LIS-område.
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Teckenförklaring

05A Melltorp 20 bost.
05B Hyssna 40-60 bost.
05C Stjärnhult 10-20 bost.
05D Flybacka 10-20 bost.
05E Balltjärn 5-10 bost.06B Sjödal 30-50 bost.

Befintlig blandad bebyggelse

Utredningsområden blandad bebyggelse

LIS-område. Område för landsbygdsutveckling
i strandnära läge, enligt tematiskt tillägg till
översiktsplan (Marks kommun 2015a). 
Område avsett för blandad bebyggelse.

LG  Lågstrålande område

FÖP MARK NORDVÄST
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER
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Utredningsområden blandad bebyggelse
Utbyggnad på längre sikt efter 2030
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Bebyggelse och länkar på landsbygden

Bebyggelsen som föreslås tillkomma i småorter 
och på landsbygden bör främst lokaliseras i min-
dre grupper med hög grad av anpassning till land-
skapet, det vill säga följa traditionell placering i 
kant zoner, samt ha acceptabla lösningar för VA. 

I stråket mellan Sätila och Hyssna har förslag till 
områden pekats ut. Länkstråken och de interna 
länkarna i Mark Nordväst bör prioriteras så att de 
som bor på landsbygden ges möjlighet att använ-
da kollektivtrafiken. Därmed kan utveckling av en 
levande landsbygd även bidra till att förstärka un-
derlagen till kollektivtrafiken.

LIS, landsbygdsutveckling i strandnära lägen

I Mark Nordväst finns två (åtta delområden) ut-
pekade LIS-områden landsbygdsutveckling i 
strandnära läge, för blandad bebyggelse, se kar-
ta Attraktiva livsmiljöer sid 102. Delområdena 
både lokaliserade i anslutning till huvudorter 
och sjönära. Cirka 60 bostäder bör uppföras inom 
LIS-områdena till år 2030.

I LIS-områdena rekommenderas en småskalig ut-
byggnad, väl anpassad till landskapet, med anslut-
ning till kommunalt vatten och avlopp (VA), samt 
hänsyn till riksintressen för natur-, kulturmiljö 
och friluftsliv. Dessutom ska fri passage säkras.

För LIS-områdena i Hyssna gäller riksintressen för 
natur- och kulturmiljön. 

Lågstrålande område

Det finns ett lågstrålande område i Mark Nordväst, 
se karta Attraktiva livsmiljöer sid 102. Ingen an-
läggning som ökar strålningsnivån bör tillkomma 
där enligt översiktsplanen.

Lokaliseringsprinciper

Merparten av de föreslagna utvecklingsområdena 
är lokaliserade inom eller i anslutning till befintli-
ga bebyggelseområden och förespråkar en yteffek-
tiv utbyggnadsstrategi, vilken skapar sammanhåll-
na och ännu mer livskraftiga orter. Samtidigt tas 
hänsyn till natur- och kulturmiljövärdena i land-
skapet. Att uppnå god tillgänglighet till kollektiv-
trafik och annan service har också varit en viktig 
faktor för lokalisering. Därför prövas även ett antal 
strategiskt belägna områden vid huvudstråket och 
länkstråket Sätila - Hyssna för bebyggelseutveck-
ling.

ANDELEN FLERBOSTADSHUS BÖR ÖKA

I figur 5:2 presenteras hur bostadsbeståndet ser ut 
i hela Mark Nordväst. 87 % av bostadsbeståndet i 
Mark Nordväst är småhus och av det 92 % ägande-
rätter.

I Hyssna och Sätila är andelen lägenheter i flerbo-
stadshus  högre än i Mark Nordväst som helhet, 55 
respektive 28 %. I Fotskäl finns 26 lägenheter och 
Hajom 16 lägenheter i  flerbostadshus. I Ubbhult 
består i princip hela bostadsbeståndet av småhus 
(97%).

Totalt är andelen lägenheter i Mark Nordväst 10% 
vilket är betydligt färre jämfört med kommunen 
som helhet där andelen är cirka 30 %. Det innebär  
att bostadsbeståndet bör kompletteras med ytterli-
gare lägenheter i flerbostadshus, både bostadsrät-
ter och hyresrätter.

Specialbostäder

Specialbostäder omfattar bostäder för äldre, per-
soner med funktionsvariationer och studentbostä-
der. Det finns 94 specialbostäder i Mark Nordväst.

Invånarnas efterfrågan

I vardagslivskartläggningen 2011 efterfrågas ett 
mer varierat bostadsutbud. I Sätila lyfts behovet 
av små och billiga hyresrätter, för att ge unga möj-
lighet att flytta hemifrån. Även Hyssnas invånare 
betonar vikten av att komplettera de friliggande 
villorna med bostäder för både yngre och äldre.

Figur 4:1. Total fördelning av bostadsbeståndet i Mark Nordväst. 
Källa: SCB 
 
 
Småhus är friliggande en- eller tvåbostadshus samt rad- eller 
kedjehus.  
Flerbostadshus är ett hus med tre lägenheter eller fler. I flerbo-
stadshus ingår även lägenheter i hus som har andra huvudändamål 
än bostäder, t.ex. verksamhetsbyggnader.  
Specialbostäder omfattar bostäder för äldre, funktionshindrade, 
studenter eller för andra väl avgränsade grupper med särskilda 
behov.

 

ANDELEN FLERBOSTADSHUS BÖR BLI HÖGRE 

I figur 4:3 presenteras hur bostadsbeståndet ser ut i hela Mark Nordväst. 87 % av bostadsbeståndet i Mark 
Nordväst är småhus och då främst äganderätter (92 %).  

 

 

Bostadsbeståndet i de olika huvudorterna varierar. I Sätila huvudort är andelen lägenheter i flerbostadshus högre 
(28 %) än i Mark Nordväst som helhet. I Hyssna huvudort är över hälften av ortens bostadsbestånd (55 %) 
lägenheter i flerbostadshus. I Fotskäls huvudort finns det däremot inga lägenheter i flerbostadshus. 
Bostadsbeståndet där består endast av småhus och specialbostäder. Samma sak gäller för huvudorten Hajom. 
Även i Ubbhult består i princip hela bostadsbeståndet av småhus (97%). Totalt är andelen lägenheter i Mark 
Nordväst betydligt färre jämfört med kommunen som helhet där andelen är 29%. Detta betyder att 
bostadsbeståndet bör kompletteras med ytterligare lägenheter i flerbostadshus, både bostadsrätter och 
hyresrätter (ref Bostadsförsörjningsprogram). 

Specialbostäder omfattar bostäder för äldre/funktionshindrade, studenbostäder eller annan specialbostad än för 
äldre eller funktionshindrade eller en studentbostad som är varaktigt förbehållen vissa väl avgränsade grupper. 
Idag finns det 94 specialbostäder i Mark Nordväst. Andelen äldre i kommunen beräknas bli högre fram till 2030 
(ref Bostadsförsörjningsprogram) så behovet av specialbostäder kan också förväntas öka. 

Figur 4:3. Total fördelning av bostadsbeståndet i Mark Nordväst. 
Källa: SCB 

Småhus är friliggande en- eller tvåbostadshus samt rad- eller 
kedjehus.  

Flerbostadshus är ett hus med tre lägenheter eller fler. I 
flerbostadshus ingår även lägenheter i hus som har andra 
huvudändamål än bostäder, t.ex verksamhetsbyggnader.  

Specialbostäder omfattar specialbostäder för 
äldre/funktionshindrade, studenter eller för andra väl 
avgränsade grupper med särskilda behov. 
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POTENTIAL FÖR ÖKAD ATTRAKTIVITET

Översiktsplanen betonar vikten av satsningar på 
olika typer av boendeattraktivitet, för att möta 
olika gruppers behov. Det bör satsas på hög kva-
litet i skola, vård och omsorg, utvecklade natur-, 
kultur- och friluftsvärden samt goda kommuni-
kationer. Enligt ÖP bör det sociala perspektivet 
stärkas i plane ring och byggande. 

Lokal servicenivå

I fördjupningsområdets huvudorter finns ett fler-
tal kommunala förskolor och ett par privata. I Sä-
tila ligger Mark Nordvästs högstadie. I Hyssna 
och Fotskäl finns skola upp till årskurs sex och i 
Ubbhult till årskurs tre. Skolförutsättningarna är 
en attraktivitetsfråga och kan bidra till att barn-
familjer väljer att flytta till dessa orter inklusive 
närområdet.

Det finns bibliotek i Sätila och bokbuss minst 
en gång varannan vecka i övriga orter samt på 
landsbygden. Idrottshallar finns i Sätila, Hyssna 
och Fotskäl. I Sätila finns en vårdcentral.

Boende för familjeperioden

I attraktivitetsplanen (KS 2015-10-28) beskrivs 
strategier som kan bidra till att göra Marks kom-
mun mer attraktiv för invånare, företagare och 
besökare. Enligt planen har kommunen främst 
förutsättningar för att attrahera människor 25-
65 år. Den livsfasen kallas familjeperioden eller 
ansvars tiden och personerna har ofta fokus på ar-
bete, bra boende, skola, barnomsorg och vardags-
bestyr. I Mark Nordväst finns därmed förutsätt-
ningar för utveckling och inflyttning i området.

Boende för ungdomar och målgruppen 55+

Fler bostadshus med lägenheter i både små och 
stora storlekar samt par-, rad- samt kedjehus fö-
respråkas i olika områden i samtliga huvudorter.

Äldreboenden

Det finns äldreboenden i Hyssna, Sätila och Fot-
skäl, vilket ger invånarna möjlighet att bo kvar i 
Mark Nordväst på äldre dar. Utveckling av äldre-
boenden i övriga huvudorter skulle öka livskvali-
teten för den äldre målgruppen.

Vattennära boende

Möjligheten att bo nära vatten lockar vissa mål-
grupper, främst något äldre enligt översiktsplanen. 
se karta Attraktiva livsmiljöer sid 104. Ungefär 
hälften av LIS-områdena är omvandlingsområden, 
där boendet går från fritidshusområden till allt fler 
permanentat boende. Dessa är Stjärnhult-Balltjärn, 
Flybacka och Sjödal vilka är omvandlingsområ-
den för kommunalt VA.

Snabba kommunikationer

Eftersom befolkningstillväxten i Mark Nordväst 
redan är positiv, så finns det resurser att utveckla 
områdets attraktivitet. Det är därför viktigt att ut-
veckla snabba kommunikationer till och från om-
rådet, se En allsidig infrastruktur sid 114.

Platsutveckling

Utveckling av platsers specifika kvaliteter är vik-
tiga för att skapa attraktivitet. Det innebär att ana-
lysera platsens förutsättningar och historia och 
vidareutveckla för samtiden. De kulturstråk som 
föreslås utredas i Värdefulla natur- och kultur-
miljöer är exempel på områden där platsutveck-
ling kan bli aktuellt.

Området vid Sätila sand och Lygnevi är också en 
plats som bör utredas närmare för att skapa en 
ännu mer enhetlig målpunkt och förtydliga som 
viktig funktion.

Lokala mötesplatser

Offentliga rum och mötesplatser bör utvecklas 
med ökad trygghet och trivsel. I samtliga huvu-
dorter finns det bygde- och hembygdsgårdar, 
församlingshem och idrottsplatser som i Var-
dagslivskartläggningen anges som viktiga mötes-
platser för orternas invånare (Social infrastruk-
tur, En allsidig infrastruktur).

Det finns även idrottshallar, badplatser, bibliotek 
och bokbuss, butiker och restauranger för möten 
och umgänge. De centrumfunktioner som finns i 
huvud orterna samlar mötesplatserna och bidrar 
till naturliga möten. Förstärkning och utveckling 
av mötes platser är en attraktivitetsfaktor.
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Tillgängliga natur- och kulturmiljöer

Mark Nordväst har ett varierat landskap med 
många natur- och kulturmiljöer. Att tillgänglig-
göra och marknadsföra dessa områden är ett sätt 
att skapa attraktivitet i Mark Nordväst. För att na-
tur- och kulturmiljöernas attraktivitet ska bevaras 
och utvecklas är det viktigt att områdena förblir 
sammanhängande och inte bryts av ny bebyggelse.

Lågstrålande område

För att öka mångfalden av miljöer i Mark Nordväst 
finns även ett utpekat så kallat lågstrålande områ-
de, se karta Attraktiva livsmiljöer, sid 102.
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Skala 1:130 000
0 1,5 3 4,5 6 km °

LIS 12

LIS 07
07A Lygnevi och 
07D Smältetryd 

12A Hajom 

Teckenförklaring

Utredningsområde för verksamheter som
kan vara störande för omgivningen
LIS  Område för landsbygdsutveckling 
i strandnära läge, enligt tematiskt tillägg 
till översiktsplan (Marks kommun 2015a)
Område avsett för verksamheter.

Befintligt verksamhetsområde

Befintlig blandad bebyggelse

Företag med registrerad omsättning

Dagligvaruhandel

!

FÖP MARK NORDVÄST
ETT LIVSKRAFTIGT NÄRINGSLIV

HAJOM

FOTSKÄL

SÄTILA
HYSSNA

UBBHULT

Tostared

!
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REKOMMENDATIONER ETT LIVSKRAFTIGT NÄRINGSLIV
•	 Överväg att placera nya medelstora eller störande verksamheter vid strategiska korsningspunkter 

längs huvudstråket, väg 156.

•	 Lokalisera mindre verksamheter och sådana som inte är störande för omgivningen i huvudorterna 
(Sätila, Hyssna, Ubbhult, Hajom och Fotskäl).

•	 Placera personalkrävande verksamheter närmast huvudstråket för goda kollektivtrafikmöjligheter.

•	 För att möjliggöra strategisk bebyggelseutveckling i Hajom, redigeras verksamhetsområdet i Skene 
skog. 

•	 Vidareutveckla den näringslivsstruktur med lokalt förankrade företag som finns i Mark Nordväst.

•	 Utred områdena för besöksnäring gällande utbud och nåbarhet och fokusera på hur natur- och kultur-
turismen kan stärkas i Mark Nordväst.

Ett livskraftigt näringsliv

Enligt översiktsplanen gällande detta fokusområde anges det att kommunen ska skapa förutsättningar 
för utveckling och etablering av befintliga och nya företag. Kommunen ska också värna och underlät-
ta för kommersiell service, skapa förutsättningar för nya verksamhetsområden i bra lägen samt skapa 
förutsättningar för utveckling av besöksnäringen. 

I avsnittet nedan analyseras denna inriktning tillsammans med översiktsplanens mer detaljerade re-
kommendationer och bestämmelser och hur den framtida planeringen i Mark Nordväst kan bidra till 
att uppnå inriktningsbeslutets och översiktsplanens intentioner. Följande ämnesområden behandlas:  
Nuvarande näringsliv i Mark Nordväst, Verksamhetsområden längs väg 156, Bevara och utveckla 
handeln, Jordbruksnäringen, Natur- och kulturturism - en stor möjligghet i Mark Nordväst.

NUVARANDE NÄRINGSLIV I NORDVÄST

De dominerande näringarna i Mark Nordväst uti-
från antal registrerade företag inom branschen är 
jordbruk/skogsbruk/fiske (29 %), byggverksam-
het  (14 %) och handel: reparation av motorfor-
don och motorcyklar (11 %). De två sistnämnda 
har större andel registrerade företag än både riket 
och Marks kommun som helhet. Byggverksamhet 
är också en av de dominerande näringarna i Mark 
som helhet.  Vård- och omsorg samt utbildning 
är inte lika stora näringar i Mark Nordväst som 
i resten av kommunen. Karta Ett livskraftigt nä-
ringsliv sid 106 visar andelen registrerade företag 
inom olika branscher.

Andelen registrerade företag inom branscherna är 
inte detsamma som antalet anställda per bransch. 

Det finns inget företag i Mark Nordväst som har 
mer än 50 anställda. Majoriteten av de registrera-
de företagen har färre än 10 anställda. 

Verksamheterna är främst lokaliserade längs hu-
vudstråket väg 156, eller någon av de, i struktur-
bilden, utpekade externa eller interna länkarna 
se karta Strukturbild sid 20. I tätorterna Sätila 
och Hyssna finns flera registrerade företag sam-
lade. Utvecklingen av bredband möjliggör att fler 
tjänsteföretag kan etablera sig i Mark Nordväst.

I Attraktivitetsplanen (2015) framgår vikten av att 
skapa ett differentierat näringsliv och en stabil 
arbetsmarknad. I Mark Nordväst bedöms utveck-
ling av de befintliga samt nya mindre och medel-
stora företag som gynnsamt.
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VERKSAMHETSOMRÅDEN VID VÄG 156

Med närheten till Göteborg, Landvetter och 
Kungsbacka har Mark Nordväst ett gynnsamt 
läge för verksamhetsutveckling. Den framti-
da utvecklingen vid Landvetter flygplats gör 
Mark Nordväst till ett ännu mer attraktivt om-
råde för företagsetableringar. Det bidrar till 
ökning av antalet arbetstillfällen  och gör 
Mark Nordväst mer attraktivt för inflyttning. 
Det kräver att mark för verksamheter tillgänglig-
görs. 

Störande verksamheter

Verksamheter som är störande för omgivningen 
finns i Skene skog, Sätila, Hyssna, och Fotskäl. 
I Skene skog finns de största befintliga verksam-
hetsområdena såväl som de största föreslagna. 

Nya utredningsområden

Vid lokalisering av nya utredningsområden för 
verksamheter har översiktsplanens strukturbild 
tillämpats, liksom resultatet från en dialog med 
företagare i Mark Nordväst (april 2015). Utred-

ningsområdena för verksamheter är lokaliserade i 
anslutning till befintliga verksamhetsområden el-
ler till någon av utvecklingsnoderna vid väg 156. 
Lokalisering av upp till medelstora verksamheter 
vid noderna minimerar behovet av transporter och 
gör dem tillgängliga med kollektiv trafik. Personal-
krävande och transportintensiva verksamheter bör 
placeras där.

På dialogmötet framkom att de största framgångs-
faktorerna för företagarna är tillgång till väl fung-
erande infrastruktur, som vägar och bredband och 
till mark i attraktiva lägen. De områden som före-
slås som framtida utredningsområden redovisas i 
karta Ett livskraftigt näringsliv sid 106.

Mindre verksamheter som inte är störande för om-
givningen kan med fördel lokaliseras i blandad be-
byggelse. Det kan främja det lokala livet och skapa 
service och arbetstillfällen för ortsinvånarna.

Figur 4:2  Andelen registrerade företag 
inom olika branscher i Mark Nordväst.
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Nytt skyddsavstånd Skene skog

Gällande FÖP för Kinna/Skene/Örby (2012) föreslår 
nya verksamhetsområden i Skene skog. Området ger 
möjlighet för etablering av verksamheter med 500 
meters skyddsavstånd. Hajoms utveckling kan på-
verkas negativt av det föreslagna verksamhetsområ-
det. Det illustreras i figurerna ovan, vilken visar att 
skyddsavståndet omfattar stora delar av centrala Ha-
jom.

Därför föreslås att utredningsområdet för verksamhe-
ter som ligger närmast orten minskas. Det förhindrar 
inte möjligheten till verksamhetsutvecklingen i Ske-
ne skog. Det nya skyddsavståndet ersätter det i över-
siktsplanen och FÖP Kinna/Skene/Örby angivna.

Skala 1:50 000
0 0,55 1,1 1,65 2,2 km °

Service (förskola, skola, 
kyrka, äldreboende m m)

Blandad bebyggelse

Verksamheter

Blandad bebyggelse

FÖRESLAGEN MARKANVÄNDNINGBEFINTLIG MARKANVÄNDNING

FÖP NORDVÄST
MARKANVÄNDNING HAJOM

Verksamheter Skene Skog
enligt FÖP KINNA SKENE ÖRBY

500 meter buffertzon 
kring föreslagna 
områden för verk-
samheter

HAJOM

HAJOM

FÖRESLAGNA VERKSAMHETSOMRÅDEN (mörklila)
MED SKYDDSAVSTÅND (prickad linje)
Källa: FÖP KINNA SKENE ÖRBY, laga kraft 2012-09-18

BEGRÄNSNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE MED SKYDDSZON
I SKENE SKOG FÖR ATT MÖJLIGGÖRA UTVECKLING I HAJOM
(beskuren yta med skyddszon inringad med lila heldragen linje)

Verksamheter inom LIS-områden

I Mark Nordväst finns det tre LIS-områden för 
verksamheter, Lygnevi, Smälteryd och Hajom, se 
karta Ett livskraftigt näringsliv sid 112. LIS-områ-
dena Lygnevi och Smälteryd föreslår en utveck-
ling av de befintliga verksamheterna respektive 
vandrarhemsverksamhet samtidigt som allmän 
tillgänglighet till strand och vatten säkerställs.

I Hajom  har en travbana etab lerats enligt LIS- 
utredningens rekommendationer. Utredningen 
visar att området anses lämpligt för häst-, fritids- 
och turistverksamheter, förutom i strandbrinken 
och de två ravinerna. Etableringen har bidragit till 
drygt 20 nya arbetstillfällen i området.

Figur 4:3 Skene Skog
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Fotskäl

Ubbhult

Tostared

Hajom
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Teckenförklaring

Jordbruksmark (från fastighetskartan)

Betesmark

Ängs- och hagmark

Skog

Sjöar och vattendrag

FÖP MARK NORDVÄST

AREELLA NÄRINGAR

BEVARA OCH UTVECKLA HANDELN

Tillgång till dagligvaror och handel har stor be-
tydelse för attraktiviteten och kan på så sätt bidra 
till att attrahera fler invånare och företag till Mark 
Nordväst. I översiktsplanen betonas handelns roll 
för att skapa levande och tillgängliga tätorter. Stra-
tegiskt betonas vikten av att förlägga ny bebyggelse 
till utvecklingsnoder och länkade orter, även för 
att stärka underlaget för handel.

Det finns livsmedelsbutiker i  Hyssna, Sätila och 
Hajom. Detaljhandel och butiker för sällanköps-
varor finns utspridda i området, främst när det gäl-
ler hantverk, kläder och heminredning.

Förutsättningarna för handeln har använts vid lo-
kaliserandet av nya områden för blandad bebyg-
gelse, se karta Ett livskraftigt näringsliv sid 106. 
Majoriteten av bostadsbebyggelsen föreslås i hu-
vudorterna där nåbarheten till dagligvaruhandeln 
är som bäst. Det är även fördelaktigt att kunna ta 
sig till affären med cykel eller kollektivtrafik.

JORDBRUKSNÄRINGEN 

Storåns och Surtans dalgångar är typiska jord-
bruksbygder med lång tradition. Odlingslandska-
pen karaktäriseras numera av att det finns stora 
sammanhängande ytor för ekonomiskt bärkrafti-
ga jordbruk. Ytterligare jordbruksmark finns mel-
lan Sätila och Hyssna, på Ubbhultsdrumlinens 
sydvästra del och vid Hedån sydväst om Fotskäl 
se karta Areella näringar nedan.

Skogs- och jordbruksmark är en viktig samhälls-
resurs och ny bebyggelse på jordbruksmark ska 
motiveras. I Mark Nordväst finns en stor andel 
jord- och skogsbruksmark i direkt anslutning till 
orterna. Ett tiotal föreslagna utvecklingsområden 
är belägna på jordbruksmark. I kapitel 3 görs av-
vägningar enligt översiktsplanen i respektive ak-
tuellt område. 
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NATUR- OCH KULTURTURISM 

I översiktsplanen framgår vikten av att arbeta 
strategiskt med utveckling av besöksnäringen i 
kommunen. Besöksnäringen skiljer sig från andra 
näringar eftersom den finns som både storskaliga 
och småskaliga anläggningar och butiker.

Ovan angivna förslag till utveckling av besöks-
näringen är i linje med kommunens Attraktivi-
tetsplan som antogs 2015. Under utvecklings-
området Mark-Värdigt betonas vikten av att 
destinationsutveckla Mark, tillgängliggöra och 
marknadsföra natur- och kulturmiljöer samt att 
utveckla kultur arenor, mötes platser och informa-
tionspunkter.

En väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik 
är en förutsättning för hållbar utveckling av besöks-
näringen då nåbarhet är en grundförutsättning.

Målpunkter

I Mark Nordväst dominerar den småskaliga be-
söksnäringen med mindre målpunkter av varie-
rande slag, till exempel gårdsbutiker, restaurang-
er, natur- och kulturmiljöer samt vandringsleder, 
se karta Besöksnäring ovan. Målpunkterna är 
spridda i hela Mark Nordväst och är en viktig del 
av områdets identitet. Besöksnäringens intressen 
sammanfaller till stor del med de natur-, kultur- 
och friluftsvärden som finns.

Natur- och kulturvärden som attraktivitetsfaktor

Landskapliga vyer som åskådliggör områdets na-
tur- och kulturmiljövärden kännetecknar Mark 
Nordväst. Naturen, kulturen och kulturarvet är 
de främsta dragarna för att skapa en livskraftig 
besöks näring i MarkNordväst.

Kulturmiljö stråken som föreslås bevaras i Kultur-
miljöprogrammet (1991/2018) bör utredas för att 
fortsatt anses som sammanhängande områden. 

Teckenförklaring

Fiskevårdsområden

Badplats

Cykel-, kanot- och 
vandringsled

# Campingplats

Riksintresse för friluftsliv

Riksintresse för naturvård

Riksintresse för kultur-
miljövård

Naturreservat, 
Natura 2000-områden

Höga naturvärden enligt
naturvårdsplanen

Preliminära områden för 
besöksnäringen

! Målpunkter för shopping

Område med höga värden 
för besöksnäring, fokus-
område Turism från Natur-
vårdsprogram (Marks kom-
mun 2010c).

BESÖKSNÄRING
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Natur- och kulturturismen ihop med områdets 
övriga besöksmål med lokal anknytning, har goda 
förutsättningar att uppnå en långsiktig hållbarhet 
som kan bidra till nya jobb och tillväxt. Fler ar-
betstillfällen kan öka områdets attraktivitet med 
inflyttning, etablering av nya verksamheter samt 
ett ökat kvarboende.

Utvecklingsområden för besöksnäringen

Översiktsplanen pekar ut ett antal utvecklingsom-
råden för besöksnäringen, vilka innehåller star-
ka värdekärnor och har ytter ligare utvecklings-
potential. Det kan exempelvis vara aktuellt att 
komplettera de utpekade områdena med boende-
anläggningar eller ytter ligare aktiviteter. 

Utveckling av besöksnäringen i Mark Nordväst 
skulle kunna bidra till att stärka områdets identi-
tet och varu märke. Det skulle i sin tur marknads-
föra området och öka dess attraktivitet. Område-
na bör utredas ytterligare med fokus på utbud 
och åtgärder som tillgängliggör områdena.

Besöksnäring i Storåns dalgång

Storåns dalgång är ett av de utpekade område-
na för besöksnäring i översiktsplanen. Dalgång-
en är riksintresse för både naturvård, friluftsliv 
och i Härryda kommun även för kulturmiljö. Den 
är utpekad som fokusområde i naturvårdspro-
grammet, har värdefulla, unika landskapskva-
liteter och det finns väl bevarad kulturhistorisk 
bebyggelse. Storåns dalgång skulle kunna utveck-
las och synliggöras ytterligare med en vandrings- 
och ridled längs, samt med broar över ån.

Besöksnäring längs Hyssnaleden och Surtan

Det andra utpekade området för besöks näring 
är ett större område i Hyssna med omnejd, med 
besöksmål som exempelvis Kvarnen i Hyssna, 
Hyssnaleden, naturreservaten Stoms Ås och Lia-
gärde samt Surtans dalgång söder ut. 

Kommunen bör se till helheten vid utveckling 
och marknadsföring av besöksmålen i Mark 
Nordväst. 

Samverkande intressen

Det finns både samverkande och motverkande in-
tressen vid utveckling av besöksnäringen. Sam-
verkande intressen är t.ex. områden med höga 
natur-, kultur- och friluftsvärden som är värda att 
framhäva både för invånare och besökare. En an-
nan samverkansfaktor är satsningar på infrastruk-
turen i Mark Nordväst och att stärka nåbarheten 
till olika besöksmål. Eftersom natur- och kultur-
turismen har stor potential i området är utveck-
ling av gång- och cykelleder av extra stor bety-
delse.

Motstående intressen

Ett motstående intresse kan vara bebyggelse-
utveckling som bryter av landskapsvyer. Bebyg-
gelse i strandnära läge kan också minska tillgäng-
ligheten och påverka möjligheten till fri passage. 
Vid exploatering i LIS-områdena bör inte negativ 
påverkan på helhetsupplevelsen av det vatten-
nära området uppstå. När bebyggelsen anpasssas 
till landskapet så bedöms intressena istället vara 
samverkande.

Informationsskylt om besöksområdet Lygnern.
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En allsidig infrastruktur
En hållbar infrastrukturplanering är grundläggande för att uppnå en balanserad ekologisk, ekonomisk 
och social utveckling. Enligt översiktsplanen bör kommunen planera för hållbara resor och transpor-
ter med fokus på tillgänglighet, genom att prioritera utbyggnad av kollektivtrafiken, gång- och cykel-
nätet samt pendel parkeringar. Kommunen bör verka för att de regionala projekten för väg byggs ut 
samt för en utbyggnad av elektroniska kommuni kationer.

Översiktsplanen betonar även att kommunen ska ge goda förutsättningar för en väl lokaliserad social 
infrastruktur.

REKOMMENDATIONER EN ALLSIDIG INFRASTRUKTUR

•	 Satsa i utvecklingsnoder och länkade orter i anslutning till huvudstråket väg 156 samt i länkstråken väg 
1612 Hyssna - Sätila, 1609 Björlanda - Sätila och 1604 Hajom - Fotskäl för att samordna bebyggelseutveck-
lingen och öka underlaget för resande med kollektivtrafik.

•	 Verka för utveckling av huvudstråket väg 156 så att förbättringsåtgärder fortsätter att genomföras. Förbätt-
ra framkomligheten genom exempelvis fler omkörningsmöjligheter och ett minskat antal utfarter. 

•	 Förbättra pendlingsmöjligheterna i de externa länkarna väg 1627 Hyssna -  Bollebygd, 1609 och 1613 Sätila 
- Kungsbacka samt 1602 Fotskäl - Kungsbacka. Åtgärdsplaner bör tas fram för vägarna. Det kan få positiva 
konsekvenser för pendlingen inom Marks kommun och till andra kommuner.

•	 Etablera och satsa på utveckling av pendelparkeringar med laddstolpar och cykelparkeringar.

•	 Största delen av tillkommande bebyggelse bör lokaliseras inom 800 meter från en kollektiv trafikhållplats.

•	 Verka för att etablera kollektivtrafik till Landvetter Airport.

•	 Utveckla Närtrafiken i Mark Nordväst mellan och genom orterna så att fler målpunkter blir tillgängliga.

•	 Verka för att det i huvudorterna ska gå att ta sig fram i ett samman hängande gång- och cykelvägnät, även 
till hållplatser för kollektivtrafik.

•	 Lokalisera en stor del av bebyggelsen i områden med möjlighet att ansluta till kommunalt VA.

•	 Använd översiktsplanens rekommendationer och lokalisera var det finns möjlighetet att använda lokala 
och öppna system för dagvatten.

•	 Avsätt mark för nya förskoleplatser i Sätila, Hyssna och Ubbhult samt möjliggör ombyggnad till ända-
målsenliga lokaler.

•	 Möjligheten att bygga ut grundskolan i Hyssna är under utredning.
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VÄG 156 EN RYGGRAD I INFRASTRUKTUREN

I översiktsplanen betonas vikten av att samordna 
bebyggelse- och kollektivtrafikutbyggnad i struk-
turbildens utvecklingsnoder och länkade orter. 
Det skapar starka stråk och kortar restiderna från 
hela kommunen till de större arbetsmarknader-
na. Då skapas förutsättningar för en större befolk-
ningstillväxt och en hållbar samhällsutveckling 
i kommunen. Översiktsplanen betonar vikten av 
att förbättra res ande underlagen så att kollektiv-
trafik med stort res utbud kan erbjudas.

Huvudstråket för resande och transporter i Mark 
Nordväst är väg 156 som leder till arbetsmark-
nadsregionerna i Göteborg och Landvetter Air-
port. Från väg 156 finns det anslutningsvägar i 
de externa länkarna till Fjärås och Kungsbacka i 
väster samt till Bollebygd och Borås i nordost, se 
karta Strukturbild sid 20.

Pendlingen till och från Mark Nordväst är såpass 
stor, att en fungerande infrastrukturstandard är 
viktig för att skapa attraktiva pendlingsmöjlig-
heter. Målet är att invånarna ska kunna ha Mark 
Nordväst som nav och smidigt kunna ta sig till 
arbete, skola och aktiviteter med kollektivtrafik.

Antal fordon och korsningar

Karta Antal fordon per dygn sid 116 visar hur 
många fordon som passerar på vägarna i Mark 
Nordväst per dygn, varav mellan 5000 och 6999 
passerar på väg 156. Enligt Trafikverkets trafikal-
stringsverktyg kommer antalet personresor att 
öka med 4500, varav 3500 med bil vid 680 nya 
bostäder.

Eftersom majoriteten av transporterna i Mark 
Nordväst sker via väg 156 kommer även den 
största resandeökningen vara här, oberoende av 
var befolkningstillväxten sker.

På väg 156 i Mark Nordväst finns det tre större 
korsningspunkter och ett stort antal mindre utfar-
ter. Det medför ojämna hastighetsbegränsningar 
(50-80 km/h) och försämrad framkomlighet.

Utveckling av väg 156

För att öka den regionala integreringen av Mark 
Nordväst är en standardförbättring av väg 156 
nödvändig. Vägstandarden är mycket viktig för 
att kommunens befolkningsmål ska kunna reali-
seras. 

Vid framtida utbyggnad av väg 156 bör möj-
ligheten till breddning av vägbanan till minst 
tre körfält samt planskilda korsningar utredas. 

Höjdskillnader vid Hajom/Hjorttorp och Sand-
vadskrysset kan underlätta för planskildhet samt 
eventuellt även vid pendlingsnod Björlanda.

En åtgärdsplan har tagits fram för att förbättra väg 
156 (Regional plan för transportinfrastrukturen i 
Västra Götaland 2018-2029, VGR 2018). De åtgär-
der som finansieras av stråkpotten är sidoområdes-
åtgärder, stigningsfält mellan Skoghem och Back-
adal, åtgärder för trafiksäkerhet och tillgänglighet 
vid Hyssna handel samt en ny cykelparkering vid 
Hjorttorp (Trafikverket stråk 6). Åtgärderna vid 
Hyssna handel och Hjorttorp kommer att påbörjas 
2018-2019.

I åtgärdsplanen finns också förslag på åtgärder som 
inte omfattas av stråkpotten, men ändå bedöms ha 
hög prio ritet. Det gäller påverkansåtgärder för att 
fler ska byta bil mot kollektivtrafik, tillgänglighets-
anpassning, belysning och en hastighetsöversyn 
på stråket. Kommunen bör verka för att även åtgär-
der som inte finns i stråkbudgeten ska realiseras.

Trafikverket avser även att starta upp en åtgärds-
valstudie för hela stråket väg 156, från Härryda 
kommun till Tranemo, via Mark och Svenljunga. 
För att förbättra framkomligheten bör då en över-
syn av stråkets utfarter göras, samt en samordning 
av väganslutningar och borttagning av mindre ut-
farter.

UTVECKLING AV ÖVRIGA STRÅK OCH NODER

I Strukturbilden på sida 20 redovisas även länk-
stråk som går mellan huvud stråket och de länkade 
orterna Sätila, Fotskäl och Ubbhult, samt interna 
länkar mellan orterna och externa länkar till omgi-
vande kommuner. Länkfunktionen betonar att till-
gången till kommunikationer bör stärkas.

Länkstråken

Länkstråket mellan Sätila och Hyssna, 1612, har 
mellan  1500-1999 fordon per dygn. Den utveck-
ling som planeras i Sätila och Almered kommer 
att kräva vägförbättrande åtgärder samt en gång- 
cykel- och mopedväg och sträckan prioriteras 
högt. Länkstråket mellan Sätila och Björlanda, 
på väg 1609, trafikeras av 1000-1499 fordon per 
dygn och är ett viktigt pendlingsstråk mot Göte-
borg med buss och bil och rankas näst viktigast. 
Det finns även ett länkstråk mellan Ubbhult och 
Källarbacken där en gång-, elcykel- och moped-
väg kan vara aktuell och ett fjärde länkstråk leder 
mellan Fotskäl och pendlingsnod Hjorttorp där 
en gcm-väg mellan Hajom och Hjorttorp föreslås 
i kapitel 3 under Hajom.
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331 Kinna-Sätila-Hulta 
och omvänt

381 Hästebacka-
Källarbacken-
Sätila och omvänt

442 Tostared-Fotskäl-
Kunskapens Hus-Kinna
och omvänt

741 Sätila-Nåkälla-
Fjärås-Kungsbacka
och omvänt

Teckenförklaring

300 Kinna-Göteborg och omvänt
330 Kinna-Sätila-Göteborg och omvänt*)

331 Kinna-Sätila-Hulta 
och omvänt

382 Ubbhult-
Källarbacken-
Sätila och omvänt

NÅKÄLLA

KÄLLARBACKEN

HÄSTEBACKA

KÄRRA

BACK-
ÅKRAV.

BJÖRL.

300 Kinna - Göteborg och omvänt

300 Kinna-Göteborg

330 Kinna-Sätila-Göteborg*)
300 Göteborg-Kinna

330 Göteborg-Sätila-Kinna*)

STRÖMMASK.

330 Kinna - Sätila - Göteborg och omvänt
331 Kinna - Sätila - Hulta och omvänt
381 Hästebacka - Källarbacken - Sätila
382 Ubbhult - Källarbacken - Sätila och omvänt
442 Kinna - Kunskapens Hus - Fotskäl - Tostared
740 Hällingsjö - Ubbhult - Hjälm - Fjärås
741 Sätila - Nåkälla - Fjärås - Kungsbacka

TRAFIKERADE TURER I OMRÅDET

Hållplats

En del turer stannar vid Landvetter resecentrum, medan
en del går vidare till Göteborg. Linjen har anslutning med 
Röd Express vid Landvetter resecentrum.

*) Linje 330 Göteborg-Sätila-Kinna och omvänt. 

FÖP MARK NORDVÄST
KOLLEKTIVTRAFIK MED 
HÅLLPLATSER

740 (Hällingsjö)-
Ubbhult-Hjälm-
Fjärås och omvänt

381 Hästebacka-Källarbacken-Sätila 
och omvänt

330 Kinna-Sätila-Göteborg 
330 Göteborg-Sätila-Kinna

Externa länkar

Vägarna till Bollebygd, väg 1627 och Kungsbacka 
1609 är externa stråk där pendlingsfunktionen är 
mycket viktig. Åtgärdsplaner för vägarna 1609 och 
1627 bör tas fram.

I utvecklingsplanen som tagits fram inom 
BoHäM-samarbetet (KF 2014-09-25) pekas väg 
1627 mellan Hyssna och Bollebygd ut som ett vik-
tigt stråk för boende i området eftersom Bollebygd 
utgör en serviceort. Avståndet mellan orterna är 13 
km, varav 8 km går genom Marks kommun. Ytter-
ligare åtgärder behövs för ökad framkomlighet och 
upprätthållande av en god pendlingsfunktion.

Satsningar behövs även i de externa stråken i föl-
jande prioritetsordning mellan Kungsbacka och 
Sätila, väg 1609, Kungsbacka och Fotskäl, väg 
1602 där det passerar mellan 500 och 999 for-
don per dygn,även tunga fordon. Väg 1614 mellan 
Kungsbacka och Ubbhult ges tredje och väg 503 
mot Lindome fjärde prioritet. Trafikmängden på 

väg 1614 och 503 är högre, men de två förstnämn-
da används av ett större antal invånare i Marks 
kommun. För att förbättra trafiksäker heten bör 
vägarna på lång sikt breddas och mitt separeras. 
Även på kort sikt bör säkerhets åtgärder övervägas.

Interna länkar

Längs de interna länkarna 1613, 1602 till Björke-
torp samt vägen Sätila - Ubbhult bör tillgänglighe-
ten utvecklas till närmaste bytespunkt för kollek-
tivtrafik samt skolskjutsverksamheten. Majoriteten 
av invånarna i Mark Nordväst arbetar inom kom-
munen men det rör sig om förhållandevis korta 
sträckor och prioritering bör ske punktvis.

Landvetter Airport

Götalandsbanans station vid Landvetter flygplats 
kan förbättra resmöjligheterna från Mark till resten 
av regionen. Möjligheterna att ta sig med bil till 
Landvetter flygplats är goda, men kollektivtrafik-
förbindelserna är mycket långsamma. Satsningar 
på kollektiv trafikanslutning till Götalandsbanans 
stations läge bör prioriteras.
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ÖKA RESANDET MED KOLLEKTIVTRAFIK

Kollektivtrafik är basen för ett hållbart resande. 
Snabb och säker kollektivtrafik har stor betydel-
se för tillväxt och utveckling och utgör grunden i 
kommunens strukturbild. Trafikverket förordar att 
kollektivtrafiken ska bli ett attraktivt alternativ till 
bilen. Det gäller arbetspendling såväl som till tu-
rist- och besöksmål och fritidsaktiviteter. Kollek-
tivtrafiken bör kompletteras med gång- och cykel-
vägar till hållplatserna, även vid huvudstråket.

Det kollektivtrafikutbud som finns i Mark Nord-
väst idag redovisas i karta sid 116. Busslinjerna 
med högst turtäthet är linje 300 och 330 som går 
på väg 156 mellan Kinna och Göteborg. Buss 300 
är en expressbuss medan buss 330 står för lokal-
trafiken. 

Sätila centrum utgör något av ett kollektivtrafik-
nav, då det förutom av 330 trafikeras av busslin-
jer mot Hyssna, Hulta, Ubbhult och Källarbacken/
Kungsbacka. Dessa linjer har lägre turtäthet.

Förkortade restider är en bidragande faktor för att 
öka andelen kollektivtrafikresor. Genom lokalise-
ring av ny bebyggelse i utvecklingsnoder och län-
kade orter i närheten av hållplatslägen, möjliggörs 
ett ökat resande underlag och ökad kollek tivtrafik.

Det är fördelaktigt att utveckla huvudorterna ut-
ifrån ett strikt kollektivtrafikperspektiv. Majo-
riteten av bebyggelsen i Mark Nordväst föreslås 
placeras inom 800 meter från närmaste busshåll-
plats, att jämföra med 400 meter i tätbebyggda 
områden. (Hållbart resande, Sweco 2014)

Hyssna och Hajom ligger strategiskt för kollek-
tivtrafikutveckling, medan möjligheterna i Fot-
skäl och Ubbhult är sämre. Där bör utveckling 
av länkstråken samt bytesfunktionen vid Hjort-
torp respektive Källarbacken ske. Även hållplats 
Sandvad ligger strategiskt för Hyssna som trafik-
matas endast via Sandvadskorsningen. 

Bebyggelse utanför huvudorterna ligger oftast 
längre än 800 m från hållplatslägen, så där blir 
bytes punkter vid pendelparkeringar viktiga.  Sam-
ordning av tidtabellerna är också mycket viktig. 
Om pendlingstiden understiger en timme stiger 
attraktiviteten.

Bytesmöjligheterna har förbättrats i Mark Nord-
väst, och där finns pendelparkeringar vid Björlan-
da, Hjorttorp och Hyssna handel. Vid den senare 
pågår arbete med att utöka antalet parkeringsplat-
ser samt trafiksäkerhetsåtgärder på väg 156. Cy-
kelställ för säker fastlåsning finns vid Björlanda 
och Källarbacken och ska åtgärdas vid de övriga 

pendel parkeringarna under 2019-20. Parkeringar-
na bör på sikt även utrustas med laddstolpar.

I länkade orten Sätila saknas i nuläget en pendel-
parkering, men en placering är föreslagen i avsnit-
tet om Sätila.

Kommunens närmaste hållplatsläge på Götalands-
banan planeras till Landvetter Airport. Satsningar 
på snabba kommunikationer dit bör därför prio-
riteras. Det gynnar dessutom kommunens flygre-
senärer och de 200 kommuninvånare som arbetar 
på och omkring Landvetter Airport, varav 80 per-
soner från Mark Nordväst att slippa använda bil.

Översiktsplanen förordar utveckling av kommu-
nens Närtrafik. Att möjliggöra resande med buss 
mellan orterna i Mark Nordväst skulle öka ande-
len kollektivtrafikresor.

UTVECKLING AV GÅNG- OCH CYKELVÄGNÄTET

Ett väl fungerande gång- och cykel vägnät bidrar 
till att uppnå ett hållbart resande. Det ska även 
vara möjligt att gå eller cykla trafiksäkert till pend-
lingsnoder och till kollektivtrafik i tätorter.

Visionen i kommunens trafiksäkerhetsplan är att 
det ska vara naturligt att gå, cykla eller åka moped 
(gcm) för kortare resor till och från arbetsplatsen, 
skolor och andra målpunkter.

Planens mål är att antalet cykelresor ska öka och 
att oskyddade trafikanter ska röra sig i ett säkert 
och lättillgängligt gcm-nät. I planen har stråk och 
länkar i Fotskäl, Hyssna, Sätila och Ubbhult iden-
tifieras för att få ett heltäckande gcm-nät, varav 
sträckan mellan Hyssna och Sandvad, väg 1626, 
är redovisad. Där de oskyddade trafikanterna de-
lar gatu rummet med andra fordonsslag, har även 
behovet av hastighetsdämpande- eller framkom-
lighetsåtgärder undersökts.

Längs väg 156 är endast hållplats Hyssna han-
del tillgänglig för gång- och cykelresenärer. Det 
finns inga gcm-länkar till Hjorttorp, Björlanda el-
ler Källarbacken. En gcm-länk förespråkas även 
mellan Hajom och Hjorttorp, väg 1605, och på sikt 
mellan Ubbhult och Källarbacken, väg 1614. 

Ur ett strategiskt hållbarhetsperspektiv bör 
gcm-länkar mellan huvudorterna i Mark Nord-
väst utvecklas för att också öka resandet på längre 
sträckor. Då den största befolkningsutvecklingen 
föreslås i Hyssna och Sätila med omland, så bör en 
gcm-väg på väg 1612 mellan dessa orter priorite-
ras. Det skulle möjliggöra trafiksäkra resor till sko-
la, service, fritidsaktiviteter och bidra till en ökad 
attraktivitet för hela området.
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UBBHULT
Förskola,
grundskola F-3
och fritidshem

HYSSNA
Förskola, 
grundskola F-6
och fritidshem

SÄTILA
Naturbrukscentrum 
(gymnasieskola)
Strömma

SÄTILA
Förskola, 
grundskola F-9
och fritidshem

FOTSKÄL
Förskola, 
grundskola F-6
och fritidshem

HAJOM
Förskola

Kyrka

! Bibliotek. Bokbuss finns.

¹ Vård- och omsorgsboende/
gruppboende, korttidsboende

" Vårdcentral

" Idrottshall

ApotekA

FÖP MARK NORDVÄST
SOCIAL INFRASTRUKTUR
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UTVECKLING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Vatten- och avloppsförsörjning

Översiktsplanen vill uppnå en långsiktigt håll-
bar vatten- och avloppsförsörjning (VA) genom 
att under lätta kommunala eller gemensamma 
lösningar. Kommunala verksamhets om råden för 
dricks- och spillvatten finns i Sätila, Hyssna, Ubb-
hult, Hajom och Fotskäl. I Hyssna och Sätila finns 
vatten- och avloppsreningsverk, samt mindre verk 
i Hajom och Ubbhult. Verken är varierande skick 
och har begränsad kapacitet. Se karta Verksam-
hetsområden för VA sid 118.

När överföringsledningen byggs kommer kapacite-
ten på VA-försörjningen att öka och samtliga vat-
ten- och avloppsreningsverk förutom det i Sätila 
att tas ur bruk. Vissa anläggningar kommer att be-
hållas som reservoarvolym. Områden anslutna till 
ledningen kommer att försörjas med vatten från 
cent ral orten och spillvatten kommer att avledas 
till Skene avloppsreningsverk.

Kapaciteten finns för vattenförsörjning från cen-
tral  orten, vilket skulle kunna ersätta Hyssna vat-
tentäkt. Det möjliggör i så fall bebyggelse utveckling 
i ett strategiskt läge i Hyssna. Ledningen mellan 
Hägnen, Sätila och Hyssna ska vara färdigställd 
2019 och det lokala nätet utbyggt 2020. År 2021 
är målet att ansluta Flohult, Dyrenäs samt Stjärn-
hult-Balltjärn.

Enligt Miljönämndens beslut ska alla planlagda 
områden anslutas. Totalt kommer drygt 4000 per-
soner i Mark Nordväst att anslutas till kommunalt 
VA när ledningen är färdig byggd. Anslutningar ut-
över dessa är möjliga. I övriga områden finns rikt-
linjer för hur VA-försörjningen bör utformas. 

Fastigheter utanför verksamhetsområdena har 
någon form av enskilda VA-anläggningar. Miljö-
nämnden har beslutat om ett antal områden i 
Mark Nordväst som bedöms ha hög skyddsnivå. 

Vattenskyddsavstånden är beroende av lokalise-
ring och vilken status recipienten har. Bebyggelse 
inom skyddsområden får inte orsaka utsläpp som 
försämrar recipientens status. Därför är huvud-
inriktningen att ny bebyggelse i första hand ska 
anslutas till kommunalt VA.

Översiktsplanen pekar ut två avrinningsområden, 
längs Surtan och runt Lygnern, där särskild hän-
syn ska tas till påverkan på vattenkvaliteten vid 
bebyggelse utveckling.

Dagvatten

Översiktsplanen vill uppmärksamma dagvatten-
situationen i tidiga planeringsskeden samt var 
det finns möjlighet att använda lokala och öppna 
system för dagvattenhantering. I karta Verksam-
hetsområden för VA sid 118 redo visas befintliga 
verksamhetsområden för dagvatten. Dagvatten-
systemet kommer vid framtida, stora nederbörds-
mängder inte kunna ta hand om allt vatten, vilket 
gör att lokala och fördröjande system måste anläg-
gas för att undvika översvämningsskador. 

Avfallshantering och sortering

Även ett hållbart avfallssystem är av stor vikt vid 
bebyggelseutveckling. Fastighetsnära insamling 
kommer att bli norm, vilket innebär att sortering  
i fler avfallsfraktioner kommer att ske i anslutning 
till bostadsområden. Den fastighetsnära insam-
lingen bör beaktas i detaljplaneringen.

Internettillgång

Snabb bredbandsanslutning på landsbygden är en 
tillväxt- och utvecklingsfaktor. Det utgör en del i 
att skapa attraktiva boendemiljöer och ett gott före-
tagsklimat eftersom det möjliggör distans arbete. 
Utbyggnad av fibernät anses som det bästa sättet 
att tillfredsställa framtidens bredbandsbehov.

I Mark Nordväst finns det fiberföreningar i Fot-
skäl, Hajom, Hyssna och Ubbhult. Sätilas fiber-
förening beräknas ha fiber 2019. I Tostared finns 
två fiberföreningar, den västra delen (från Äske-
kärr) av Tostared har idag tillgång till fiberbred-
band medan den östra delen är nära driftsätt-
ning och beräknas att bli klara under 2019.

SOCIAL INFRASTRUKTUR

Social hållbarhet är en strategisk fråga för sam-
hällsplaneringen. Kommunen ska ge förutsätt-
ningar för en god och väl lokaliserad social infra-
struktur. Betydelsefulla samhällsfunktioner i Mark 
Nordväst bör vara tillgängliga och lokaliseras cen-
tralt enligt strukturbilden. 

Skola

Det finns förskola, antingen kommunal eller privat 
i samtliga orter i Mark Nordväst, vilket gör områ-
dena attraktiva för barnfamiljer. Ubbhult har skola 
upp till klass tre, medan det i Hyssna och Fotskäl 
finns skola till sjätte klass och i Sätila finns det för-
skole- till nionde klass.
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Invånarna i Hajom och Tostared går främst i skola i 
Fotskäl. Från Ubbhult går det skolskjuts till Sätila 
fr.o.m. fjärde klass och från Hyssna och Fotskäl för 
högstadieelever. En bostadsutbyggnad kräver fler 
skolplatser i flera av fördjupningsomådets orter. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat 
en lokalutredning där dagens och framtidens be-
hov redovisas. Förskolan i Sätila är fullbelagd så 
där behövs ytterligare lokaler. I Sätilas grundsko-
la är kapaciteten god och kan klara utvecklingen 
enligt förslaget. Förskole- och skolverksamheten 
i Hyssna behöver större lokaler vid utveckling av 
orten. En förstudie har initierats för detta ändamål.

Förskolan och skolan i Ubbhult är fullbelagd och 
ytterligare lokaler krävs. En förstudie pågår.

Förskolan i Sätila och Ubbhult har inte ända-
målsenliga lokaler. I första hand bör det hand-
la om om- och tillbyggnader av befintliga lokaler 
men i andra hand om nybyggnationer.

Utvecklingen av skolverksamheten ska ske i någon 
av fördjupningsområdets huvudorter. Tillräckligt 
stora och lekfulla utemiljöer samt säkra vägar till 
och från skolorna bör prioriteras. Specificering av 
placeringen av nya förskolor i Sätila och Hyssna 
finns i kapitel 3.

Äldrevård

I Hyssna, Sätila och Fotskäl finns äldreboenden, 
som gör att invånarna kan bo kvar i sina närom-
råden. Eftersom andelen äldre ökar så behövs yt-
terligare boendemöjligheter för den kategorin. Ut-
vecklingen bör ske i någon av huvudorterna  för 
att stärka servicefunktionen. (Strukturplan för 
äldres trygghet, 2009)

Service

Tillgång till hälso- och sjukvård, apotek och dag-
ligvaruhandel tillhör de grundläggande behov 
människor har. Det är en bidragande faktor ur ett 
inflyttnings- och ett kvarboendeperspektiv. Närhet 
till samhällsservice skapar en social trygghet.

Dagligvaru handel finns i Hyssna, Hajom och Sä-
tila. Affärerna ligger strategiskt i närheten av 
huvud stråket och på serviceorten. Sätila har det 
största serviceutbudet med bl.a. bibliotek, vård-
central, apotek och bank.

Den lokala servicen minskar andelen transporter 
till centralorten eller utanför kommunen. Säti-
la beräknas fortsatt vara den största orten i Mark 
Nordväst 2030, vilket ger större underlag för servi-
ce. Invånarna i Mark Nordväst använder sig främst 
av samhällsservicen i Sätila.

Mötesplatser

För att skapa social hållbarhet ska det finnas till-
gång till platser där människor i olika åldrar och 
med olika bakgrund kan mötas. I vardagslivskart-
läggningen redovisas befintliga mötesplatser i 
kommunens orter.

Invånarna i samtliga orter i Mark Nordväst ser 
badplatser, idrottsplatser och idrottshallar, sko-
lor, bibliotek, bygdegårdar, torg, livsmedelsbu-
tiker och församlingshem som platser där alla 
människor träffas.

Även lekplatser är betydelsefulla mötesplatser, 
både för barn och föräldrar samt ger möjligheter 
till en aktiv fritid. Det finns fem offentliga lekplat-
ser i Sätila och två i Hyssna.

Tillgång till mötesplatser finns således i olika for-
mer på samtliga orter. Det möjliggör en socialt 
hållbar utveckling och skapar attraktivare boende-
miljöer. Kvaliteten på mötesplatserna kan behöva 
förbättras, främst ur  aspekten fysisk tillgänglighet.
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Värdefulla natur- och kulturmiljöer
Mark Nordväst har en lång brukartradition vilket resulterat i många natur- och kulturmiljöer i ett om-
växlande landskap, allt från enskilda objekt till stora landskapsavsnitt. Det finns till exempel små-
skaliga jordbruk, starkt kuperad terräng och kulturhistoriska miljöer och fornlämningar. Kyrkorna i 
Sätila, Hyssna och Fotskäl är kulturhistoriska landmärken.

Inriktningsbeslutet betonar vikten av att vårda och utveckla natur- och kulturarvet gällande upplevel-
se och rekreation för boende och besökare såväl som för att främja den biologiska mångfalden. Beslu-
tet anger även att ny bebyggelse bör anpassas till landskapet och betonar vikten att skapa tätortsnära 
grönområden.

I det här avsnittet kommer övergripande frågor för hela Mark Nordväst behandlas utifrån inriktnings- 
beslutet och översiktsplanens regler och rekommendationer. Övergripande rubriker och ämnesområden 
som behandlas är:

• Kulturmiljön – en möjlig tillväxtfaktor

• Stor tillgång på naturmiljöer i Mark Nordväst

• Anpassa bebyggelsen till det unika landskapet i Mark Nordväst

• Bevara och utveckla grönstrukturen

REKOMMENDATIONER VÄRDEFULLA NATUR- OCH KULTUR- 
MILJÖER

• Kultur- och naturvärden samt fornlämningar ska ses som resurser för att skapa varierande och attrak-
tiva boendemiljöer.

• Digitalisera kommunens byggnadsinventering för att kartlägga kulturmiljöstråk, inventerade broar, 
ängs- och hagmarker samt andra fornlämningar. De bör tillgängliggöras och marknadsföras utåt.

• Detaljplanering och bygglov ska motivera och tydliggöra hur anpassning av bebyggelse till det varie-
rande landskapet i Mark Nordväst bör ske, främst i områden där landskapet har låg tålighet mot nya 
etableringar.

• En sammanhängande grön infrastruktur med attrak tiva grönstråk i huvudorterna bör arbetas fram, för 
att gynna den biologiska mångfalden och andra ekosystemtjänster.

• Grönområden ska integreras vid bebyggelseutveckling i huvudorterna för att skapa attraktivitet.

• Kompensationsåtgärder på likvärdig plats bör vidtas vid konflikt mellan utbyggnad och upprätthållan-
de av grönstrukturen.

• Säkerställ att grönområden hålls nåbara, tillgängliga och ges hög kvalitet. Alla bör ha möjlighet till 
rekreation och social sammanhållning genom tillgång till bostadsnära natur inom 300 meter från sin 
bostad. 

• Ekosystemtjänster bör kartläggas och utvecklas i föreslagna utvecklingsområden.



î

î

î

îî

î

î
î

î

î

Fotskäl

Ubbhult

Tostared

Hajom

SÄTILA

HYSSNA

Skala 1:130 000
0 1 2 3 4 km °

Teckenförklaring

Kyrkor

Ängs- och hagmark

Riksintresse för kulturmiljövård

Område med höga värden för kulturmiljön

Broar

Boplats, fornlämningsliknande lämning, grav, 
gränsmärke, hällristning, stensättning, vägmärke

FORNMINNEN

Källa: "Broar i Älvsborgs län", kulturhistorisk inv. 1979-1980.

Källa: Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister 

Boplats, bro, bytomt/gårdstomt, fornlämnings-
liknande bildning, fossil åker, sammanförda 
lämningar

!

FÖP MARK NORDVÄST
KULTURMILJÖ

î
ú



125 FÖP MARK NORDVÄST Fördjupning av översiktsplan för Marks kommun

KULTURMILJÖN – EN MÖJLIG TILLVÄXT-
FAKTOR

Samhället, den bebyggda miljön och kultur-
landskapet förändras snabbare och på ett mer 
genom gripande sätt än tidigare. Genom plan- 
och bygglagen har kommunerna ett stort ansvar 
att tillvarata och utveckla kulturvärdena, och 
kulturmiljö vårdsinsatser bör ske integrerat med 
samhällsplaneringen (PBL 8:4 och 8:13).

Marks kommuns kulturmiljöprogram (1991) 
redo visar många bevarandevärda miljöer och ob-
jekt. Kulturmiljö programmet är under revidering 
2018.

Ny bebyggelse kan med efter tanke och anpass-
ning förstärka värdena så att värnandet av kul-
turvärden inte behöver stå i motsats till sam-
hällsutveckling. Förändringar bör genomföras så 
att spåren av tidigare generationer kan avläsas i 
landskapet.

Fem föreslagna utvecklingsområden i Nordväst 
ligger inom eller i anslutning till områden med 
registrerade fornlämningar. Ny bebyggelse i dessa 
områden behöver därmed utredas ytterligare och 
anpassas till befintliga värden.

Riksintressen, områden, kyrkor och de broar 
som har ett kulturhistoriskt värde och är särskilt 
skyddsvärda visas i karta Kulturmiljö sid 124. 

Riksintressen för kulturmiljövård

Hyssna gamla kyrka och Melltorps radby är av 
riks intresse för kulturmiljövård, då de är exem-
pel på gårdsbebyggelse från tiden innan laga 
skiftet. Det finns områdesbestämmelser för riks-

intresseområdet, bestämmelser för Hyssna kyrk-
by respektive Melltorps radby. Områdesbestäm-
melserna omfattar hantering och utformning av 
ny bebyggelse och tillbyggnader för att tillskotten 
ska stärka kulturmiljöerna.

Hede by i Sätila har tidigare utgjort riksintresse, 
men togs bort 1990 då flera av de ursprungliga 
byggnaderna trots riksintresset hade rivits.

Kulturhistoriskt värdefulla områden

De utpekade områdena i kommunens kulturmiljö-
program anses ha ett särskilt kulturhistoriskt vär-
de. Det redovisar omfattning och inriktning för 
vård och bevarande av de utpekade kulturmiljö-
erna och objekten. De områden i Mark Nordväst 
som pekats ut redovisas i karta Kulturmiljö sid 
124 och listas nedan:

• BK Hede by (Sätila Socken) – Kulturlandskap 
utmed Hede radby

• BK Strömma Gård (Sätila Socken) – Bebyggel-
semiljön och kulturlandskapet vid Strömma 
skolan

• FBK Hyssna och Melltorps by (Hyssna sock-
en) – Kulturlandskap med fornlämningar 
och bebyggelse runt Hyssna gamla kyrka och 
Melltorps by

• BK Kalvshult (Sätila socken) – Gårdsmiljö 
med välbeverad långloftsstuga

• BK Käringeliden 1:11 (Sätila socken) – Back-
stuga uppförd 1821

• Håkankila och Smälteryd, förslag till beslut i 
kommande kulturmiljöprogram (2018)

Källa: Figurerna 4:4-6 Riksantikvarieämbetet, Bygga och bevara - hur påverkar fornlämningar dina byggplaner?
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Kulturhistoriskt värdefulla objekt

Kulturmiljöprogrammet pekar ut enskilda objekt 
och kompletteras av en broinventering* (1979-
80). För fastigheter som klassats som kulturhisto-
riskt värdefulla gäller PBL 8:13 ”Byggnader som 
är särskilt värdefulla från historisk, miljömässig 
eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas”. 

I Sverige är fornlämningar skyddade enligt 2 kap 
Kulturmiljölagen (KML) (se översiktsplanen del 
3 kapitel 8.4 Värdefulla natur- och kulturmiljö-
er). Det finns många registrerade fornlämningar i 
Mark Nordväst, se karta Kulturmiljö sid 124.

Det är möjligt att exploatera i områden med forn-
lämningar, men det kan krävas vissa ändringar i 
byggplanerna samt ytterligare utredningar, av ex-
empelvis arkeologisk art. Figur 4:4-6 visar exem-
pel på ett tillvägagångssätt för att framhäva histo-
rien och därmed skapa attraktiva boendemiljöer 
och besöksmål.

Kulturmiljön som identitet

En positiv effekt av kommunens kulturmiljö-
program kan vara att lyfta fram kulturmiljön och 
utveckla ”kulturismen”, vilket innebär att till-
gänglig- och levandegöra kulturmiljön. Samman-
taget kan de kulturhistoriska värdena ses som ett 
känne tecken för området, en identitet. 

Satsningar på kulturmiljöerna kan ses som att-
raktivt för invånare och besökare och därmed 
bli en tillväxtresurs. På flera lokala vägar finns 
det exempelvis broar som är utpekade i bro-
inventeringen. Ängs- och hagmarker samt forn-
minnen bidrar också till en levande kulturmiljö.

I kultur miljöprogrammet kan kulturmiljöstråk 
med samlade värden urskiljas. Kulturmiljö-
stråken bör tillgängliggöras och marknadsföras.

STOR TILLGÅNG PÅ NATURMILJÖER

Bevarande och utveckling av värdefull natur kan, 
precis som vid kulturmiljövärden, skapa rekrea-
tiva boende miljöer, vilka bidrar till attraktivitet 
och utgör en tillväxtfaktor. Naturvårdsintresse-
na är starka i Mark Nordväst och bör bevaras, ut-
vecklas och integreras i den kommande bebyggel-
seutvecklingen.

Riksintressen

Tre riksintressen för naturvård ingår i Nordväst 
(läs mer i ÖP del 1 kapitel 3.4): 

• NRO 14165 Ubbhultsdrumlinen representa-
tivt odlingslandskap med förekomster av na-
turliga fodermarker. Området bedöms påver-
kas negativt av täkt, upplag, vägar, ledningar, 
bebyggelse, anläggningar m.m.

• NRO 14166 Lygnern och Storåns dalgång 
Lygnern är en sprickdalssjö med en myck-
et hög biologisk funktion med sällsynta ar-
ter. Storåns dalgång utgör ett representativt 
odlings landskap i skogsbygd. Nya landskaps-
förändrande verksamheter, som större vägar, 
kraftledningar och täkter bör inte tillkom-
ma. Områdets lövskogar bör skötas långsik-
tigt och hävden av kulturlandskapet bör upp-
rätthållas. Vattenmiljön har stabiliserats med 
kalkningsinsatser men systemet tål inte yt-
terligare närsalttillskott. Rekommendationen 
är också att fortsätta med jordbruk, åkerbruk 
och naturvårdsinriktad betesdrift samt sköt-
sel av landskapselement. 

• NRO 14170 Gode Mosse ett orört representa-
tivt kärr med västlig karaktär. Områdets hy-
drologi bör skyddas mot dränering, vatten-
reglering, dämning och torvtäkt. Avverkning 
av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar i 
kantzoner bör ej utföras.

Längs Ubhultsdrumlinen och längs Storåns dal-
gång är naturvårdsintressena starkt knutna till 
det öppna kulturlandskapet.

Det föreslås ingen ny bebyggelse inom gränserna 
för Gode Mosse.  Längs Storåns dalgång, Lygnern 
och Ubbhultsdrumlinen föreslås viss utbyggnad, 
placerad i gränserna till riksintresseområdena för 
att minimera påverkan. Hänsyn ska tas för att vär-
dena kan bibehållas, t.ex. efter landskapets förut-
sättningar väl anpassad bebyggelse.

Naturvårdsprogram

En stor del av Mark Nordväst kännetecknas av 
naturvärden. I Naturvårdsprogrammet för Marks 
kommun fastslås att: ”Naturvärden ska utgöra en 
av de grundläggande planeringsförutsättningarna 
vid all fysisk planering. Utgångspunkten ska vara 
att naturvärden är en tillgång som ska tas tillva-
ra som ett positivt inslag i vår närmiljö.” (Marks 
kommun 2010c)
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Programmet pekar ut ett antal fokusområden 
med satsningar för att bevara naturvärden i form 
av biologisk mångfald, folkhälsa och turism bör 
prioriteras vid eventuell utveckling, se karta Na-
turmiljö sid 126. Följande områden är aktuella i 
Mark Nordväst:

• Ubbhultsdrumlinen (öppet landskap)

• Storåns dalgång (öppet landskap)

• Härsjön (biologisk mångfald, folkhälsa, turism)

• Kvarnen i Hyssna/Melltorps kvarn (Biologisk 
mångfald, turism)

• Liagärde (Biologisk mångfald, folkhälsa, tu-
rism, småskaligt öppet landskap)

• Ramhultafallet (Biologisk mångfald, folkhälsa, 
turism)

• Storåns mynning (Biologisk mångfald, folkhäl-
sa, turism)

• Tostared (Biologisk mångfald, folkhälsa, tu-
rism)

• Bönhult (Biologisk mångfald, öppet landskap) 

Hänsyn till fokusområdena ska tas i den fysiska 
planeringen. För att bäst kunna bevara fokusområ-
denas värden bör urvalskriterierna tydligt framgå. 

Vissa fokusområden utpekas som kärn områden, 
med ett folkhälso- och turismperspektiv där nå-
barhet och tillgänglighet är viktigt. Majoriteten av 
fokus områdena är nåbara då de ligger i anslutning 
till orter.

Naturreservat

I Nordväst finns sex beslutade naturreservat både 
kommunala och regionala, se karta Naturmiljö sid 
126. Natur reservat har ett starkt skydd som omfat-
tar rest riktioner och reglering av markanvändning. 
Skötsel planer talar om hur området ska skötas. De 
beslutade reservaten är:

• Ramhultafallet och Årenäs/Tostakulla lövsko-
gar (bildat 1997 och 2001, Länsstyrelsen

• Gode mosse (Bildat 2014, Länsstyrelsen)

• Smälteryd (Bildat 2014, Länsstyrelsen)

• Stoms ås (bildat 2012, Länsstyrelsen)

• Liagärde (bildat 2003, kommunalt)

Flera av naturreservaten i Mark Nordväst ligger i 
anslutning till orterna, vilket ger stora möjligheter 
till tätortsnära rekreation.

Natura 2000

I Mark Nordväst finns tre utpekade Natura 
2000-områden enligt EU:s nätverk för särskilt 
skyddsvärda områden. 

•	 Stoms Ås 

•	 Ramhultafallet 

•	 Årenäs-Tostakulla 

Regler för Natura 2000-områden finns i översikts-
planen del 2 Kartor och  bestämmelser.

Naturdatabasen

I kommunens naturdatabas utpekas områden med 
naturvärden och höga naturvärden. Samtliga om-
råden med höga naturvärden anges som ekologiskt 
särskilt känsliga områden. De som finns i Mark 
Nordväst redovisas i karta Naturmiljö sid 126. Ex-
ploatering inom dessa bör undvikas. Inom ett fåtal 
av de föreslagna utvecklingsområdena finns eko-
logiskt känsliga områden.

Även områden med naturvärden enligt naturdata-
basen bör så långt som möjligt skyddas från bebyg-
gelse. Vid byggnation i områdena bör hänsyn till 
naturvärdena tas och mer detaljerade naturvärdes-
inventeringar bör göras. 

Stort opåverkat område

I norra delen av Mark Nordväst på gränsen till 
Bolle bygds kommun, se karta Naturmiljö sid 126 
finns ett beslutat stort opåverkat område som kan 
anses mellankommunalt. Den föreslagna utbygg-
naden av blandad bebyggelse i Mark Nordväst 
påverkar inte området.

Strandskyddsområden

Alla sjöar och vattendrag har ett strandskyddsom-
råde på 100 meter. Fyra sjöar i Mark Nordväst har 
ett utökat strandskydd till 200 eller 300 meter, se 
karta Strandskydd sid 130. Utvecklingen i främst 
Hyssna och Sätila påverkas till viss del av strand-
skyddsbestämmelserna. I dessa orter har därför 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
läge (LIS-områden) fastställts i ÖP för väl avvägd 
strategisk utveckling enligt strukturbilden.
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Karta LANDSKAPSANALYS 
Landskapsanalysens indelning i landskapstyper 
och karaktärsområden i Mark Nordväst. Karak-
tärsområden har numrerats och namngivits.
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LANDSKAPSANALYS

Landskapstyper

I Landskapsanalysen (2011) delas landskapet in 
i fyra landskapstyper, skogsklädda höjder, dal-
gångar, randzoner och mosaik,  samt sjölandskap. 
Karta Landskapsanalys sid 130 redovisar var i 
Mark Nordväst som de olika landskapstyperna 
förekommer.

Landskapets tålighet

I landskapsanalysen presenteras också vilken tå-
lighet de olika landskapstyperna har för stör-
re etab leringar. Skogsklädda höjder är den land-
skapstyp som bedöms ha högst tålighet ur ett 
landskapsbilds perspektiv. De andra landskaps-
typerna har generellt lägre tålighet mot nya etable-
ringar, eftersom den visuella påverkan blir större.

Låg tålighet betyder inte förbud mot utveckling, 
men vid all form av exploatering bör kommunen 
utföra en lokaliserings prövning för att ta ställning 
till hur nya etableringar påverkar landskapsbilden 
beroende av placering.

Karaktärsområden

Landskapsanalysen delar också in Mark Nord-
väst i ett antal karaktärsområden, med fokus på 
visuella karaktärsdrag samt nutida och historisk 
användning, som ger respektive område en egen 
identitet.

Förhållningssätt till känsliga landskapstyper

Anpassning till befintligt landskap bör ske, till ex-
empel att bygga i skogskanter för att minimera på-
verkan på utsikten i landskapet. Den bebyggelse 
som strategiskt föreslås i områden med lägre tålig-
het lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggel-
se och infrastruktur.

DET UNIKA LANDSKAPET I NORDVÄST

Det är viktigt att inte bygga sönder följande land-
skapsrum för att behålla dess särpräglade karaktär.

Storåns och Surtans dalgångar

Landskapet i Mark Nordväst har en omväxlan-
de topografi, lång brukandehistoria och varie-
rande naturtyper, se karta Landskapsanalys sid 
130 och Det unika landskapet sid 133. Land-
skapet präglas av vattendragen Storån och Sur-
tan. Storån sträcker sig från Härryda kommun ge-
nom Mark till Lygnern. Storåns dalgång har ett 
karakter istiskt odlingslandskap där bebyggelsen 

ligger samlad i stråk längs sidorna och omgivan-
de sluttningar är betade eller skogsklädda. Lyg-
nern sträcker sig från Sätila till Fjärås omgiven av 
stora partier med ädellövsskog.

Surtans dalgång är en utpräglad jordbruksbygd 
som sträcker sig från Bollebygds kommun genom 
Hyssna, Hajom och Fotskäl och rinner ut i Vis-
kan. Den variationsrika topo grafin med böljande 
kullar utgör idag ett av kommunens mest särpräg-
lade landskapsrum. I norra delen av dalgången är 
topo grafin brantare medan den söderut breddar 
sig allt mer.

Lygnerns landskapsrum

Vid anblicken av Lygnern framkallas en närmast 
marin känsla. Landskapsrummet med ädellöv-
skogsområden i sluttningar och branta slänter är 
mycket karaktärsfullt och bevarandevärt.

Ubbhultsdrumlinen

Ubbhultsdrumlinen är ett utmärkande inslag i 
landskapet och även riksintresse för naturvård. På 
toppen av drumlinen finns ett långsträckt odlings-
landskap som omges av branta slänter och små-
kuperade områden ner mot omgivande vatten-
drag. Det centrala landskapsrummet bör bevaras. 

Skogsområden

I fördjupningsområdets nordligaste del ligger ett 
höglänt område som gränsar till Härryda, Bolle-
bygds och Borås kommuner. Det är ett mer slutet 
sprickdalslandskap som i huvudsak är bevuxet 
med barrskog, vilket med jämna mellanrum öpp-
nar sig kring mindre odlings- och betesmarker 
samt mossar och myrmarker. Området gränsar 
också till Hålsjöarna, vilka omsluts av branta löv-
skogssluttningar och höjder, så de öppna vatten-
ytorna bildar väldefinierade landskapsrum.

Stora delar av Mark Nordväst utgörs av högpro-
duktiv skogsmark. Det gäller även området mel-
lan Lygnern och Ingsjöarna. Skogs partierna är 
även intressanta för ett rörligt friluftsliv, såsom 
jakt och fritidsfiske.

GRÖNA OCH BLÅ STRUKTURER

Översiktsplanen betonar vikten av att utveckla 
grönområden och grönstråk, förstärka det rörliga 
friluftslivet samt utveckla idrottsytor. En av kva-
liteterna med att bo i en mindre ort är närheten 
till naturen, därav är det av stor vikt att säkerstäl-
la tillgången till tätortsnära natur.
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Med grönområde i anslutning till tätorter menas 
all mark som inte är bebyggd eller hårdgjord, allt 
från den välansade villaträdgården till vild natur, 
åar och sjöar. En sammanhängande grön infra-
struktur ska eftersträvas.

Bebyggelsetrycket gör att konflikter kan uppstå 
mellan förtätning och bevarande av grön struktur. 
Vid före slagen exploatering bör  ekosystem tjänster 
och naturvärden kartläggas, integreras och even-
tuellt kompletteras i den nya miljön. Avvägning 
bör alltid göras för att värna om befintliga grön-
områden.

Grönstrukturen kan användas för lokal dagvatten-
hantering. Nya gröna och blå strukturer bör inte-
greras i utvecklingsområdena, andelen hårdgjorda 
ytor begränsas, samt vid behov bör kompensa-
tionsåtgärder vidtas för att upprätthålla balansen 
av ekosystemtjänster. 

Grönytor kan även användas mellan störnings-
känsliga områden och vägar, parkeringsplatser el-
ler störande verksamheter. 

Den gröna infrastrukturen är kartlagd i Sätila och 
Hyssna. Gröna kilar, stråk och öar har identifie-
rats (se kapitel 3.) Gång- och cykelväg nätet bör 
också utvecklas då det är viktigt att säkert kunna 
ta sig till rekreationsområdena.

Ekosystemtjänster

Förutom naturvärden och rekreationsmöjligheter 
bidrar grön områden till andra ekosystem tjänster 
som biologisk mångfald, dagvattenhantering, tem-

peratur- och bullerreglering. Användandet av eko-
systemtjänster ger möjlighet att mäta kvaliteterna 
för att kunna bevara, utveckla och i viss mån kom-
pensera grönstrukturen. (Översiktsplan Marks 
kommun del 3 Underlag, kapitel 8.4 Värdefulla 
natur- och kulturmiljöer).

Rekreation

I Mark Nordväst finns olika möjligheter till rekre-
ation och en aktiv fritid, se karta Friluftliv och re-
kreation sid 128.

Huvudorterna är till stor del omgivna av odlings-
landskap men även skog som sträcker sig nära 
inpå bebyggelsen. Många av dessa områden har 
stora rekreationsvärden. Särskild hänsyn bör tas 
till områden som är värdefulla rekreationsområ-
den för befintliga bostadsområden, i relation till 
storleken. Tillgängligheten till odlad mark kan 
dock vara begränsad.

Nåbarheten till bostadsnära rekreation är viktigt 
att beakta i den fysiska planeringen. Forskning vi-
sar att 300 meter är ett gränsvärde för hur långt 
människor är beredda att gå till ett grönområde 
och använda det i vardagen (Boverket 2007).

Förskole- och grundskoleverksamheten har goda 
erfarenheter av att använda tätortsnära skog. I 
Hyssna och Fotskäl finns det skol skogar som an-
vänds till utomhuspeda gogik (se Grönstruktur i 
respektive ort kapitel 3). Skolskogarna ger barn 
och ungdomar naturvana och gynnar den fysiska 
aktiviteten.

Figur 4:7 Ekosystemtjänster delas in i fyra 
grupper utefter vilken tjänst de levererar. 
Tjänsterna angivna ovan är de mest aktu-
ella i urbana områden. Källa: c/o city 2014 
Ekosystemtjänster i stadsplaneirng - en 
vägledning.



Lygnern och Storåns dalgång utgör ett stort rekrea-
tionsområde i Mark Nordväst som också är ett 
riks intresse för rörligt friluftsliv (FP 11). Det va-
rierande odlingslandskapet genererar en rad eko-
systemtjänster. Lygnern är även riksintresse för fri-
tidsfiske. Många andra större sjöar inom Nordväst 
har regionalt intresse för fritidsfisket, bland annat 
Härsjön, Stora Öresjön och Ingsjöarna. Det finns 
också cykel- och vandringsleder som är lätta att 
nå, se karta Friluftsliv och rekreation sid 128. 

Invånarna i Mark Nordväst anser att bad- och 
idrottsplatser är betydelsefulla för socialt um-
gänge  och rekreation (2011). I Sätila, Hyssna och 
Ubbhult finns badplatser. Vid Lygnern finns också 
en camping samt en småbåtshamn. 

Idrottsplatser finns i samtliga huvudorter i Nord-
väst. Idrottshallar finns i Hyssna, Sätila och Hajom  
(privat) och i Fotskäl finns kommunens ishall.

Sjöar och vattendrag

De flesta sjöar och vattendrag har betydelse för de 
närboende. Utmärkande är framförallt Lygnern, 
men som strukturelement också Hålsjöarna i ös-
ter och Ingsjöarna i norr. Storån och Surtan är de 
tydligaste vattendragen med skydd i form av riks-
intressen.

Gröna kilar

En sammanhängande grön infrastruktur bör efter-
strävas från omgivande naturområden in mot be-
byggelsen. Sådana gröna kilar innehåller ekosys-
temtjänster då de tillsammans med grönstråken 
fungerar som spridningskorridorer för växter och 
djur och har betydelse för rekreation och land-
skapsbild. Ny bebyggelse bör inte skära av stråken 
utan placeras längs med dem.

Gröna stråk

Det bör vara möjligt att säkert kunna ta sig mellan 
de gröna kilarna. Gröna stråk är därför viktiga, då 
de binder samman grönområden med varandra. 
De utgör spridningskorridorer för växter och djur 
och ger möjlighet till rörelse i gröna stråk genom 
tätortens olika delar. De kan samordnas med till 
exempel cykelvägar, motionsslingor eller vand-
ringsleder.

Gröna öar

Mindre avgränsade grönområden i orterna kallas 
gröna öar och utgör viktiga biotoper, ger tillsam-
mans spridningsmöjligheter och är nåbara för in-
vånare som inte kan röra sig längre sträckor. Om-
rådena har estetiska och sociala värden och kan 
med fördel integreras med nya bostadsområden.

Credits not available.

september 18, 2018terrängskuggning och lutning
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Karta Det unika landskapet i 
Mark Nordväst

Unika landskapsrum är mar-
kerade med gröna pilar på 
karta med terrängskuggning. 
Heldragen linje represente-
rar dominanta landskaps-
rum och streckad linje lokalt 
identitetsskapande rum.
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Energi och miljö för framtiden
Delen av inriktningsbeslutet för översiktsplaneringen som behandlar energi- och miljöperspektivet be-
tonar vikten av att hushålla med naturtillgångar, skydda tillgängliga grundvattentillgångar, fortsatt ut-
byggnad av fjärrvärmenätet, planera för en hållbar energiförsörjning samt ta hänsyn till klimatföränd-
ringar vid bebyggelseutveckling. Det finns goda förutsättningar att uppnå detta i Mark Nordväst. Det här 
avsnittet omfattar de faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid den framtida planeringen i Nordväst. 
Avsnittet omfattar följande rubriker:

•	 Energieffektiv utbyggnadsstrategi

•	 Vindkraft

•	 Många olika vattenrelaterade faktorer påverkar utvecklingen

•	 Överföringsledningen bidrar till ökade utbyggnadsmöjligheter

•	 Materialförsörjning

REKOMMENDATIONER ENERGI OCH MILJÖ FÖR FRAMTIDEN
 

• Användning av klimatneutrala byggnadsmaterial och ett livscykelpers pektiv ska efter strävas.

• Utred möjligheterna att etablera fjärrvärmenät i Sätila, Ubbhult, Fotskäl och Hajom samt utveckla det 
befintliga i Hyssna.

• Analysera påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten särskilt i Hyssna och Sätila då de omfattas av 
avrinningsområden där särskild hänsyn ska tas.

• Samordna dagvattenhanteringen med grönstruktur och öppna dagvattensystem som rain gardens. 
Undvik bebyggelse i avrinningsstråk, lågpunkter och instängda områden där dagvatten ansamlas.  

• Avsätt specifika ytor för dagvattenhantering i detaljplaner. 

• Utred berörda markavvattningsföretag i samband med utbyggnad, även vid bygglovsprövning på 
landsbygden.

• Ingen ny bebyggelse bör tillkomma innan områdena kan anslutas till kommunalt VA.

ENERGIEFFEKTIV UTBYGGNADSTRATEGI  

Kommunens energiplan innehåller tre större mål: 

• en effektiv energianvändning

• reduktion av fossila bränslen och el till upp-
värmning

• reduktion av fossila bränslen för transporter

Byggnaders klimatavtryck påverkas av material val 
och driftens energieffekt. Material valet påverkar 
energianvändningen och föro reningshalten i dag-
vatten. Valet av byggnads material bör baseras på 
livscykelanalyser.

Lokalisering av ny bebyggelse ska i första hand ske 
i anslutning till befintligt fjärrvärmenät och där ut-
byggnad av det är möjligt. Det finns endast ett be-
fintligt fjärrvärmenät i Mark Nordväst så fjärrvär-
menät bör etableras i övriga orter.

Ett  exempel på klimat smart agerande i fysisk pla-
nering är när förtätning av bebyggelse sker nära 
kollektivtrafikhållplatser och ett sammanhängan-
de cykelväg nät både leder till snabbare transporter 
och minskade utsläpp av fossila bränslen.
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VINDKRAFT 

Det finns tre befintliga vindkraftverk i Mark Nord-
väst idag. Översiktsplanen föreslår inga områden 
för vindkraftsparker i Mark Nordväst och kommu-
nen har använt sin rätt att avslå ansökningar om 
större vindkraftverk. Bygglovsprövningar av en-
skilda verk sker enligt översiktplanens riktlinjer 
för vindkraft.

VATTENRELATERADE PÅVERKANSFAKTORER

Miljökvalitetsnormer (MKN)

Figurerna 4:8-9 visar vilken ekologisk och ke-
misk status sjöarna och vattendragen har, samt 
de avrinningsområden där särskilt noggranna ut-
redningar behövs innan byggnation.

Utveckling i Mark Nordväst får inte resultera i 
en försämring av nuvarande status. Kommande 
detalj planer ska beskriva eventuellt ökade ut-
släpp, om de kan påverka den aktuella recipien-
tens status, framförallt i de avrinningsområden 
där särskild hänsyn ska tas.

Huvudorterna Sätila och Hyssna, ingår i nämnda 
avrinningsområden, vilket innebär övervägande 
vid de flesta av de föreslagna utbyggnadsområde-
na. Analyser av eventuella utsläpp från nybygg-
nation bör därför utföras i dessa områden.

Avrinningsstråk och instängda områden

Vatten rinner genom landskapet i avrinningsstråk 
och de platser där nederbörd riskerar att ansam-
las kallas för instängda områden. Framtidsprog-
nosen visar på ökad nederbörd medan nuvaran-
de dagvatten nät inte är dimensionerat för så stora 
vatten mängder.

Vid bebyggelse utveckling bör de naturliga strå-
ken och områdena användas för fördröjning av 
dagvattnet. De ska ges en erforderlig yta samt hål-
las fria från bebyggelse. Strategisk placering av 
väl utformade grönområden för infiltration och 
rekreation kan bilda attraktiva inslag i bostads-
miljön. Om ett avrinningsstråk passerar genom 
ett område som är strategiskt viktigt att utveckla 
så finns det möjlighet leda om vattnet i sekundä-
ra vattenvägar. 

Teckenförklaring
Berg

Morän

Sand

Lera och silt

Vatten

Skala 1:175 000
0 2 4 6 8 km °
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Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)

Översiktsplanen förordar lokalt omhändertagan-
de av dagvatten (LOD) i öppna system. I andra 
hand kan slutna rörsystem övervägas. Dimensi-
onen på rörsystemen ska anpassas till framtida 
nederbörds mängder.

Infiltrationskapaciteten i den platsspecifika 
jordarten är avgörande för hur effektiv dagvatten-
hanteringen kan bli. Sandiga och grusiga jordar-
ter har bäst infilt rationskapacitet medan lera och 
berg har den sämsta. Infiltrationskapaciteten i 
morän varierar så pass mycket att varje enskilt 
fall måste bedömas. I karta Jordarter sid 136 re-
dovisas jordarter för Mark Nordväst. 

Vid bebyggelseutveckling ökar andelen hårdgjor-
da ytor och eftersom avrinningen sker snabbare 
riskerar diken att överbelastas vid framtida ne-
derbördsmängder.

Markavvattning

Hänsyn ska tas till befintliga mark av vattnings-
företag. Företagen uppstår om flera fastigheter 
i anslutning till varandra dränerar sina marker. 
Vid exploatering av ett område med påkoppling 
till en befintlig markavvattningsanläggning krävs 
en omprövning av markavvattningssamfällighet-
en. Karta Markavvattningsföretag ovan visar de 
markavvattningsföretag som finns registrerade i 
Mark Nordväst.

Markavvattningsföretag förekommer i anslutning 
till ett par föreslagna utvecklingsområden. Där 
måste påverkan från utvecklingsområdet respek-
tive dikningsföretaget utredas. 

Vid ansökt nybyggnation på landsbygden bör när-
heten till markavvattningsföretag alltid utredas.

Fotskäl

Ubbhult

Tostared

Hajom

î

î

î

î

î

îî

î

î
î

î

î

SÄTILA

HYSSNA

Källa: Markavvattningsföretagen är hämtade från Länsstyrelsen i Västra Götaland, webbGIS 2016-10-10
Markavvattning innebär varaktig avvattning av mark för att öka dess lämplighet för ett visst ändamål 
t ex jordbruksdrift eller exploatering. Dikning, vattenavledning, Iinvallning och täckdikning är exempel 
på olika typer av markavvattning. När markavvattning berör flera fastigheter bildas vanligen en 
samfällighet, ett dikningsföretag.

Markavvattning, båtnadsområden (de 
områden som får nytta av markavvattningen)
Fastställt = gäller troligen. Länsstyrelsen 
har ingen information om något annat, 
men förändringar kan ändå ha skett. 
Markavvattningsföretagens diken, rör och 
invallningar. Fastställt. Gäller troligen, det 
finns ingen information om något annat, 
men förändringar kan ändå ha skett.

Skala 1:175 000
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Figur 4:9. Kemisk status i sjöar och 
vattendrag i Mark Nordväst exklusi-
ve kvicksilver. Blå färg betyder god 
kemisk status och röd färg betyder 
uppnår ej god kemisk status.   
Källa: VISS (beslutade statusklass-
ningar 2009).

Figur 4:8. Ekologisk status i sjöar 
och vattendrag i Mark Nordväst. 
Grön färg betyder: God ekologisk 
status, gul färg betyder måttlig 
ekologisk status och orange innebär 
Otillfredsställande ekologisk status.  
Källa: VISS (preliminära statusklass-
ningar 2015).
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ÖVERFÖRINGSLEDNING VATTEN OCH AVLOPP

Dricksvattenförsörjning

Det finns dricksvattentäkter i Hajom, Hyssna, 
Sätila och Ubbhult medan Fotskäl försörjs av 
Björke torps vattentäkt. Sätila kommer att fortsät-
ta att försörjas från den egna vattentäkten. Hyss-
na försörjs från överföringsledningen i sin helhet. 
Även Ubbhult och på längre sikt Hajom kommer 
att anslutas till överföringsledningen.

Vattenskyddsområden och bebyggelse

Vattenskyddsområden i Mark Nordväst visas i 
karta Vattenförsörjning ovan. Bebyggelse bör en-
ligt översiktsplanen inte placeras inom primär 
eller sekundär skyddszon. Nuvarande vatten-
skyddsområden i Sätila och Hyssna kan begrän-
sa utvecklingen av orterna och överenskommel-
se om lösningar måste ske internt i kommunen. 
Eftersom Hyssna försörjs via överföringsled-
ningen är orten inte beroende av den nuvarande 
vatten täkten och då kan väga bebyggel seintresset 

tyngre. Även vattenskyddsområdet i Hajom kan 
påverka utvecklingen av orten, tills dess att an-
slutning sker.

Omvandlingsområden

Överföringsledningen kommer att lösa VA-prob-
lematik och möjliggöra utbyggnad i omvandlings-
områden där fritidshus permanentas. Hägnen, 
Dyrenäs, Flohult, Stjärnhult-Balltjärn och Sjödal 
räknas som omvandlings områden. Hägnen och 
Sjödal planeras att anslutas till ledningen först, 
medan övriga områden samt småorten Almered 
ansluts senare. Ingen ny bebyggelse bör tillkom-
ma innan den kan anslutas till kommunalt VA.

Grund- och ytvattenmagasin

Det finns fyra prioriterade grundvattenmagasin 
och tre ytvattenmagasin för eventuell framtida 
dricksvattenförsörjning, se karta Vattenförsörj-
ning ovan. Dessa bör undersökas närmare innan 
bebyggelse tillåts i anslutning till dem. Vid till-
ståndsprövning ska påverkan på vattenförekom-
sten kartläggas och förebyggas.

î
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îî
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Skyddsområde runt vattentäkt 
(MB 7:21-22)

Tillrinningsområde till grund-
vattenmagasin

Grundvattenmagasin

VATTENFÖREKOMSTER

Källa: SGU

OMRÅDEN VIKTIGA FÖR VATTENFÖRSÖRJNINGEN

Källa: SGU

Sjöar och vattendrag

Utredningsområde för framtida 
vattenförsörjning (MB 3:8)
Avrinningsområden där särskild 
hänsyn ska tas (MB 3:6)
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MATERIALFÖRSÖRJNING

I Mark Nordväst finns lokal tillgång till kross-
material vid till exempel hus-, och vägbyggen 
vilket kan minska transportsträckor och utsläpp. 
Det finns två aktiva natur grustäkter, en norr om 
Sätila och en vid Vågerse sydväst om Fotskäl. 
Dessutom finns en bergtäkt i Skene skog söder 
om fördjupningsområdet.

Två områden i Mark Nordväst pekas ut som möj-
liga framtida bergtäkter, se karta Materialförsörj-
ning ovan. Innan prövning av bebyggelse i dessa 
täkt områden bör kartering och tekniska analyser 
av bergkvaliteten utföras.

Teckenförklaring
Befintlig blandad bebyggelse

Aktiv naturgrustäkt

Område för vidare undersökning där bergkvali-
teten antas kunna vara lämplig ballast. Numre-
ringen på områdena är den prioriteringsordning 
som gjorts av områdena. 
Källa: Strategisk materialförsörjningsplan 2015

MF 1-7 Utredningsområde för framtida 
materialförsörjning (MB 3:7)

500 meter bufferyta kring aktiv 
naturgrustäkt

Skala 1:175 000
0 2 4 6 8 km °
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MATERIALFÖRSÖRJNING
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Miljö- och riskfaktorer
Översiktsplanen tar upp de miljö- och klimatmässiga samt de tekniska risker som bör behandlas i den 
framtida planeringen i kommunen. I detta avsnitt behandlas de risker som bedömts vara relevanta för 
utvecklingen i Mark Nordväst.

REKOMMENDATIONER MILJÖ- OCH RISKFAKTORER 
• Utred eventuell påverkan på vattentäkten i Sätila vid utveckling av orten och begränsa vid behov 

andelen hårdgjorda ytor.

• Upprätta särskilda utredningar för enskilda avlopp vid utveckling inom 500 meter från Lygnern och 
Storån och inom 100 eller 50 meter från övriga utpekade områden med hög skyddsnivå.

• Utred bullersituationen vid utveckling i riskområdena längs huvudstråket (väg 156) och i anslutning till 
länkstråken i Hyssna och Sätila.

• Planläggning i områden som klassats som förorenade enligt riskklass 1 eller 2 behöver före gås av 
vidare utredningar för bedömning av vilka saneringsåtgärder och efterbehandling som behövs. Varje 
detaljplan bör också innehålla en så pass utförlig beskrivning av markområdets historik så att beho-
vet att undersöka förekomst av föroreningar i mark eller grundvatten kan bedömas. 

• Kombinera djurhållning och tillväxt. Nya områden bör integreras med djurhållningen i enlighet med 
kommunens riktlinjer.

• Utred skredrisken i Sätila och Hyssna i samband med utbyggnad enligt upprättade karteringar.

• Ta särskild hänsyn till riskerna som sekundära farligt gods-transporter innebär för Hyssnas utveckling 
inom 150 meter från väg 156.

UTSLÄPPSRISKER TILL VATTEN

Berörda vattentäkter

Vattentäkten i Sätila ligger centralt så skydds-
området omfattar stora delar av centrum. Det 
medför utsläppsrisker från bebyggelse, verksam-
heter, transporter och bensinstation. Inga större 
vägar passerar och de verksamheter som kan på-
verka bedöms ligga utanför till rinningsområdet. 
De största riskerna enligt kommunens vatten- 
och avloppsförsörjningsplan (2009) är eventuell 
spridning av bekämpningsmedel från idrottspla-
nen, bebyggelse med oljetankar och hemkemika-
lier, samt dagvatten hanteringen. Flera av avrin-
ningsområdena i Sätila är utpekade för att särskild 
hänsyn ska tas, se karta Vattenförsörsörjning sid 
139. Området i anslutning till Hajoms vattentäkt 
utgörs av tunna lager morän eller berg. Det med-
för att sårbarheten är stor eftersom föroreningar 
snabbt kan infiltreras i sprickor i berggrunden. 
Ett av de föreslagna utvecklingsområdena i Ha-
jom kan påverka vattenskyddsområdet.

Hårdgjorda ytor för bostäder, verksamheter och 
vägar riskerar att försämra vatten täktens kvalitet 
och bör därför begränsas.

Hög skyddsnivå

Flera enskilda avlopp har bedömts ha hög 
skyddsnivå enligt miljönämndens beslut. Syftet 
med hög skyddsnivå är att förhindra smittsprid-
ning via avloppsvattnet och skydda känsliga om-
råden som dricksvattentäkter mot negativ miljö-
påverkan. Områden med hög skydds nivå i Mark 
Nordväst är:

• Sätila vattentäkt, inklusive hela vattenskydds-
området

• Täkter som är utpekade som intressanta för 
framtida dricksvattenförsörjning Hulta, Bua, 
Hjorttorp, Sandryd och Vågerse (Strategisk 
vattenförsörjningsplan 2015)

• Närområde till enskild vattentäkt (högst 3 må-
naders transportsträcka för grundvattnet till 
dricksvattentäkt, annars normal skyddsnivå)
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• Sammanhållen bebyggelse som har hög 
samlad belastning ur miljö- och hälso-
skyddssynpunkt)

• Badplatser (Härsjön, Stora Hålsjön, Lilla Hål-
sjön, Stora Öresjön i Mark NV)

• Lygnern

• Storån 

• Surtan, som ett vattendrag som inte uppnår 
eller riskerar att inte uppnå miljökvalitetsnor-
men (MKN) ”god status” för övergödning.

• Diken (om diket utmynnar i ett känsligt ytvat-
ten)

• Natura 2000-områden (inte heller påverkas 
negativt av enskilda avlopp)

• Naturreservat och andra känsliga områden

• Där MKN riskerar att inte uppnå god status

Skyddsavstånd

För Lygnern och Storån gäller ett skyddsavstånd på 
500 meter. Lygnern är även vattentäkt för Kungs-
backa kommun, vilket medför att hänsyn till vat-
tenkvaliteten får ännu större betydelse. För övriga 
sjöar och vattendrag gäller ett skyddsavstånd på 
100 meter och vid bäckar 50 meter.

Bebyggelse inom skyddsavstånd får inte orsaka 
utsläpp som försämrar recipientens status. Ny be-
byggelse bör därför i första hand anslutas till kom-
munalt VA. Särskilda utredningar bör upprättas  
för skyddsområdena för att förebygga att statusen 
försämras. 

I utvecklingsområden och vid förhandsbesked 
inom område med hög skyddsnivå bör påverkan 
på specifik vattenrecipient utredas.  

TYST SIDA VID BEBYGGELSE LÄNGS VÄG 
156 OCH LÄNKSTRÅKEN

Bullersituationen är en påverkansfaktor på hälso-
samma livsmiljöer. Översiktsplanen anger att 
Riksdagens trafikbullerförordning från 2015 ska 
tillämpas. Avstegsregler kan användas vid håll-
platsnära lägen i Hyssna och Sätila.

Den största bullerkällan i Mark Nordväst är trafi-
ken på väg 156, se karta Buller, skyddszon kring 
kraftledning, förorenad mark och radon sid 142. 
Vid en utbyggnad enligt strukturbilden riskerar 
nya områden att bli utsatta för höga bullernivå-
er. De generella zoner som redovisas i kartan il-
lustrerar 30 dbA ekvivalent bullernivå från väg. 

Inom dessa områden bör topografins påverkan och  
buller nivån utredas vid detaljplanering.

FLYGBULLER

Mark Nordväst påverkas av influensområdet för 
flygbuller från Landvetter flygplats. Utbredning-
en av influensområdet utgår från riktvärdet på 70 
dBA vid uteplats och 55 dBA utomhus vid fasad 
se karta Buller, skyddszon kring kraftledning, för-
orenad mark och radon sid 142.

KRAFTLEDNINGAR

Kraftledningar kan vara en bullerkälla. Ur det per-
spektivet är det positivt att kraftledningar till nya 
bostadsområden kan placeras under mark. Lokali-
sering av bebyggelse i närheten av kraftledningar 
bör inte ske.

Alla föreslagna utvecklingsområden ligger utan-
för skyddszonen på 130 meter för den stora 400 
kV-ledning som går genom Mark Nordväst, se kar-
ta sid 142 för illustrerat skyddsavstånd. Utveck-
lingen väster om Almered kan däremot påverkas 
av skydds avståndet. 

FÖRORENADE OMRÅDEN

I Mark Nordväst finns flera områden som bedömts 
som förorenade enligt kommunens inventering se 
karta sid 142. De är indelade i riskklasser mellan 1 
och 4, där 1 är högsta riskklass och där klass 1 och 
2 kräver åtgärder. Planläggning i områden inom 
riskklass 1 och 2 behöver föregås av utredningar 
för att bedöma vilka saneringsåtgärder och efter-
behandlingar som behövs.

Dokumenterad kunskap om föroreningssituatio-
nen inom ett område varierar ofta i tillförlitlighet 
och omfattning. Varje detaljplan bör också inne-
hålla en beskrivning av markområdets historik så 
att undersökningsbehovet av föroreningar i mark 
eller grundvatten kan bedömas. Ett par föreslagna 
utvecklingsområden påverkas av detta.

RADON

Den radonundersökning som gjorts delar in ra-
donhalten i tre kategorier, lågradonmark, normal-
radonmark (ev högradonmark) och högradonmark. 

I Mark Nordväst finns ett område som klassats som 
risk för högradonmark och tre områden med risk 
för normal- eller högradonmark. Områdena med 
risk för normal- eller högradonmark påverkar flera 



Befintlig blandad bebyggelse

! Djurgårdar (betande djur på fastighet)

Källa: Gårdar med betande djur på fastighet. Uttag 
Bygg- och miljökontoret ECOS 2014-04-29. Vissa är 
inte uppdaterade sedan djurskyddet försvann från 
kommunens regi 2008.
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Område som översiktligt ej kan klassas som 
tillfredsställande stabilt eller otillräckligt utrett. 
Detaljerad utredning rekommenderas.

Gräns för kartering

ÖVERSIKTLIG STABILITETSKARTERING
Källa: Statens Räddningsverk/GF Konsult 2000-10-27, rev 2001-05-22

Den översiktliga stabilitetskarteringen har ritats av digitalt från originalkartor i 
skala 1:5000 med vagt kartunderlag. Vid närmare studie, se kartor i original.

EROSION, RAS OCH SKRED, INZOOMNINGAR

SÄTILA HYSSNA
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föreslagna utvecklingsområden, därför kan ytterli-
gare utredningar kan bli aktuella där.

DJURHÅLLNING

Det är vanligt med djurhållning i Mark Nordväst. 
Djurhållning är betydelsefullt för att bibehålla en 
levande landsbygd så utbyggnad bör kombine-
ras med näringen. Det finns respektavstånd som 
gäller mellan bostadsbebyggelse och samhälls-
viktig verksamhet i relation till gårdar med djur-
hållning. Ett fåtal föreslagna utvecklingsområden 
ligger inom 200 meter från fastigheter som bedri-
ver djurhållning. I karta Djurhållning sid 144 re-
dovisas fastigheter där någon form av djurhållning 
bedrivs.

RISK FÖR ÖVERSVÄMNINGAR OCH SKRED

Översvämningar

Det finns inga specifika karteringar av översväm-
ningsriskerna i Surtan eller Storån. Det har hit-
tills inte heller inträffat några översvämningar 
som gett några negativa konsekvenser för den 
omgivande bebyggelsen eller naturen.

Surtans ravin är såpass brant att översväm-
ningsrisken inte förändras vid ökade neder-
bördsmängder. Storån passerar på såpass långt 
avstånd från Sätila tätort att en ökad översväm-
ningsrisk inte bedöms påverka utvecklingen av 
orten, förutom vid Smälteryd.

Förutom översvämningar i anslutning till vatten-
dragen finns risk för dagvattenöversvämningar 
vid extrem nederbörd. Därför bör hänsyn tas till 
avrinningsstråk och instängda områden vid de-
taljplanering.

Erosion, ras och skred

Figur Erosion, ras och skred ovan visar områden 
där risk för erosion, ras och skred förekommer 
i Sätila och Hyssna. Orterna studerades i Rädd-
ningsverkets stabilitetskartläggning 2001. Kli-
matförändringar med ökade neder bördsmängder 
bedöms inte ge en ökad skredrisk vid Storån.

Det har tidigare förekommit skred i Surtans dal-
gång, så riskerna bör utredas närmare vid lokali-
sering av bebyggelse  i anslutning till vattendra-
get.
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TEKNISKA OLYCKSRISKER

Farligt gods

Väg 156 är klassad som sekundär vägtransportled 
för farligt gods, så sådana transporter sker lokalt 
och när det inte går att använda primära leder som 
väg 40 och 41. Länsstyrelsens riskhanteringspoli-
cy anger ett rekommenderat avstånd på 150 meter 
för bebyggelse vid farligt godsleder.

Rapporten Skyddsavstånd till transportleder för 
farligt gods (Borås Stad och Räddningstjänsten 
2016) anger ett anpassat förslag till planerings-
underlag för bebyggelse intill färdvägar för far-
ligt gods i Borås. I rapporten anges differentierade 
skyddsavstånd till bland annat väg 41, beroende 
av hastighet och olika utformningsåtgärder. Med 
tanke på att väg 156 är klassad som sekundär väg-
transportled för farligt gods, bör resultaten i rap-
porten kunna vara vägledande för vilka skyddsav-
stånd som kan vara aktuella även vid väg 156.

Två utvecklingsområden i Hyssna (B10 och B14) 
samt de föreslagna områdena vid Råryggen och 
Björlanda ligger inom 150 meter från väg 156.

Drivmedelstationer

Det finns fyra drivmedelsstationer i Mark Nordväst 
med rekommenderat skydds avstånd på 100 meter. 
Område B14 i Hyssna ligger inom skyddsavstånd 
från drivmedelsstationen. Markföro reningar kan 
komma att påverka utbyggnaden i området kring 
den tidigare samt den nya drivmedelsstationen i 
Sätila.

Teckenförklaring
TEKNISKA OLYCKSRISKER

Drivmedelsstation

SEKUNDÄR TRANSPORTVÄG FÖR
FARLIGT GODS

Avstånd 150 meter från sekundär 
transportväg för farligt gods

!!
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5. GENOMFÖRANDE
FÖRANKRING OCH ANVÄNDNING

Den fördjupade översiktsplanen är en specifice-
ring av översiktsplanens intentioner för ett spe-
cifikt område i kommunen, för att besluten ska 
gå i samma riktning. En framgångsrik planering 
bygger på klara roller och ett väl fungerande sam-
spel mellan politiker, tjänstemän, näringsliv, by-
alag och allmänhet.

LEVANDE STRATEGISK PLANERING

Aktiv planering

Plan- och bygglagen (PBL) ger kommunen befo-
genheter och ansvar att planlägga användning-
en av mark och vatten. Det förutsätts att kommu-
nerna tar ledningen och sätter upp spelregler för 
den fysiska planeringen, vilket är viktigt idag då 
planeringsinitiativ ofta kommer från privata ex-
ploatörer. Kommunen ges på så sätt möjlighet att 
fånga upp initiativ som ligger i linje med de be-
slutade utvecklingsstrategierna.

Rullande översiktsplanering

För att översiktsplan och fördjupningar ska be-
hålla sin funktion som strategiskt vägledande be-
slutsunderlag bör arbetet med översyn, underlag 
och tillägg ske kontinuerligt. Den digitalisering vi 
står inför kommer att underlätta i arbetet med att 
upprätthålla aktuella dokument.

Effektiv plan- och byggprocess

Med en ömsesidig dialog i planeringsprocessen 
kan många frågor lösas i tidiga skeden, vilket ger 
en större samsyn kring planförslaget som även bi-
drar till kortare processer. En tydliggörande för-
djupning minskar behovet av planprogram och 
utredningar kring strategiska frågor och effektivi-
serar på så sätt plan- och byggprocessen. Genom 
prioritering enligt intentionerna i fördjupning-
en av översiktsplanen kan detaljplaner med stor 
samhällsbyggnadspotential hanteras i snabbare 
processer.

Mellankommunalt och regionalt samarbete

Mark Nordväst gränsar till Kungsbacka, Mölndal, 
Härryda, Bollebygd och Borås kommuner. Marks 
kommun ingår i Sjuhärads kommunalförbund, 
deltar i Göteborgsregionens samarbetsprojekt 
Stråket Göteborg-Borås 2035 och kommunens 
nordvästra del ingår även i ett samarbete med 

Härryda och Bollebygd inom BoHäM. Där är vi-
sionen att arbeta gränslöst och utvecklas tillsam-
mans för att bli en än mer integrerad del av Göte-
borgs arbetsmarknadsregion.

Vid strategiska frågor som infrastruktur är Mark 
beroende både av grannkommuner och den regio-
nala utvecklingen. En satsning på exempelvis väg 
156, är för sitt genomförande beroende av priori-
teringar som görs i Härryda kommun, Västra Gö-
talandsregionen och av Trafikverket.

Ett av Mark Nordvästs föreslagna utvecklingsom-
råden (B42) är beläget vid kommungränsen till 
Härryda, nära Hällingsjö tätort. En sådan etable-
ring kräver att ett samarbetsavtal ingås med Här-
ryda kommun gällande bland annat teknisk infra-
struktur och service som förskola och skola.

Även vattenförekomster och tillhörande avrin-
ningsområden är ofta gränsöverskridande. Till 
exempel rinner både Storån, Surtan och Lygnern 
genom angränsande kommuner.

Aktiv markpolitik

Kommunens markpolitik, markinnehav, exploa-
teringsavtal och markanvisningar är verktyg för 
att genomföra översiktsplaneringens intentioner. 
En framåtsyftande markpolitik där strategiska 
områden köps in i ett tidigt skede ökar möjlighe-
terna att genomföra översiktsplaneringens strate-
gier.

Utbyggnad enligt strukturbilden

Ställningstaganden i FÖP Mark Nordväst gäl-
ler framför Översiktsplan för Marks kommun 
(201704-20, laga kraft 2017-05-25). Det ställ-
ningstagande som avviker från översiktsplanen 
och FÖP Kinna Skene Örby (2012-09-18) gäller 
J_Utredningsområde för verksamheter som kan 
vara störande för omgivningen, i Skene Skog (ÖP 
karta 1). FÖP Mark Nordväst föreslår en minsk-
ning av verksamhetsområdet så att skyddsavstån-
det inte begränsar utvecklingsområde B32 för be-
byggelse i Hajom se figur 4:3 sid 109.

Planering och byggande enligt fördjupningens 
strukturbild och strategier skapar utrymme för 
en större och mer proportionellt fördelad befolk-
ningstillväxt i Mark Nordväst. Det i sin tur un-
derlättar planeringen av exempelvis kommunal 
service.
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Bostadsbebyggelse inom utvecklingsområdena 
ska prioriteras framför nybyggnation på ej ian-
språktagen mark. Vid förfrågan om spridd bebyg-
gelse bör hänvisning ske till de utbyggnadsområ-
den som är lokaliserade utanför orter, alternativt 
enligt strukturbilden vid länkar inom 800 meter 
från kollektivtrafikhållplats. Placering av bebyg-
gelse utanför utbyggnadsområdena bör följa tra-
ditionell bebyggelsestruktur och förläggas till 
kantzoner i landskapet.

Utvecklingsområden inom respektive ort ska i 
första hand bebyggas i sin helhet, för att säkra fär-
digställande. Etappindelning är lämpligt i områ-
den som är stora till arealen eller där utbyggnad 
förväntas ske i långsam takt.

PLANPROGRAM OCH UTREDNINGAR

Vid planläggning av större förnyelseområden bör 
ett planprogram tas fram om denna fördjupning 
inte ger tillräckligt med underlag för de strategis-
ka avvägningarna.

Under sommaren 2018 har ett planprogram för 
Smälterydsområdet varit på samråd.

Detaljplan

Olika förslag kan, om de stämmer överens med 
inriktningen, prövas direkt i detaljplan utan före-
gående program. Det bidrar till kortare planpro-
cesser.

Tätortsplaner

Ytterligare en arbetsmetod som kommunen avser  
att praktisera är att arbeta med tätortsplaner. Det-
ta sker halvårsvis under regelbunden kontakt med 
byalag eller liknande ortskonstellationer. 

Utvecklad medborgardialog

Översiktsplanen för Mark anger att det formel-
la samrådet kan behöva kompletteras med andra 
former för dialog och delaktighet som möter in-
vånarna där de är, genom olika media och olika 
platser. Det bör göras tidigt i planprocessen.

Tidigt i fördjupningsarbetet (2014) utfördes en in-
itierande medborgardialog vid livsmedelsaffärer-
na i Hyssna och Sätila, där åsikter fördes ned på 
kartor. I Sätila har också informationsträffar hål-
lits under namnen Smälteryds- och Sätilasamtalet 
(2018). Det förstnämnda för inbjudna näringsidka-
re, intresseorganisationer och föreningar och det 
sistnämnda för allmänheten.
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6. SAMMANFATTNING
av bostäder kan även snabbt komma att påverka 
skolverksamheten.

Företagande

Arbeta för etablering av ny verksamhet i strategis-
ka lägen och i orter med närhet till infrastruktur 
och kollektivtrafik. Utred de utpekade områdena 
för besöksnäring ytterligare.

Närheten till Göteborg och Landvetter Airport 
gör området attraktivt för företagande. Marks 
kommun bör aktivt delta i utvecklingen av Land-
vetter Airport, då den kommer att generera bland 
annat nya arbetstillfällen, bostäder och potenti-
al till utbyggnad av kollektivtrafiknätet till Mark.

Satsa i orterna

Bebyggelseutvecklingen bör i första hand ske i 
strukturbildens utvecklingsnoder Hyssna och 
Hajom samt länkade orter Sätila, Ubbhult och 
Fotskäl. Småskalig bebyggelseutveckling bör 
koncentreras till småorterna Almered, Sjödal, 
Hultet, Svansjökulle-Bokelid och Tostared, där 
de två första är strategiskt belägna. Appliceran-
det av strukturbilden har även lett till att tre ut-
vecklingsområden föreslås strategiskt längs med 
huvudstråket respektive länkstråket mellan Säti-
la och Hyssna.

Öka andelen flerbostadshus

Bostadsbeståndet bör kompletteras med lägenhe-
ter i flerbostadshus. Kommunen ska enligt attrak-
tivitetsplanen attrahera människor i ansvarsfasen 
genom att bygga för olika typer av familjesituatio-
ner. Ett exempel är att prioritera marklägenheter 
till äldre för att möjliggöra flyttkedjor.

Potential för ökad attraktivitet

Lokal servicenivå, förbättrade kommunikationer, 
lokala mötesplatser, tillgängliga natur- och kul-
turmiljöer, vattennära boende och lågstrålande 
områden är viktiga attraktivitetsfaktorer.

I Mark Nordväst kan attraktiviteten höjas genom 
utbyggnad av Hyssna och Hajom mot huvudstrå-
ket 156 och att stärka Sätila som serviceort samt 
satsa på den interna länken mellan Sätila och 
Hyssna. Bebyggelsen bör anpassas till det unika 
kultur- och dalgångslandskapet med Storån och 
Surtan, andelen flerbostadshus bör öka samtidigt 
som de lantliga utblickarna tas tillvara.

Läget i regionen

Mark Nordväst gränsar till Kungsbacka, Mölndal, 
Härryda, Bollebygd och Borås kommun samt till 
kommundelarna centrala Mark och Mark Syd-
väst. Området ligger nära Göteborgs arbetsmark-
nadsregion, men med närhet även till Kinna, 
Kungsbacka, Bollebygd och Borås. 

Befolkningstryck

Mark Nordväst står för ungefär 80% av kommu-
nens befolkningstillväxt och befolkningen växer 
cirka fyra gånger mer än i kommunen som hel-
het. Under perioden 2000-2010 har befolkning-
en i tätorterna i Mark Nordväst ökat kraftigt (12,9 
procent), medan den har minskat i småorterna 
(-1,1 procent) och på landsbygden (-0,5 procent).

Bostadsbehov och fördjupad strukturbild

Målscenariot i Mark Nordväst har en befolkning-
sökning med drygt två procent per år, vilket ger 
närmare 8600 invånare år 2030, cirka 900 fler än 
i nollscenariot. En kompletterande strukturbild 
för Mark Nordväst har tagits fram och den kan bi-
dra till en jämnare fördelning av befolkningstill-
växten. Antal nya bostäder som bör tillkomma är 
i Sätila 270, Hyssna 160, Ubbhult 50, Hajom 40 
och Fotskäl 30 styck.

Arbete och pendling

75 procent av 3800 yrkesverksamma personer 
pendlar ut från Mark Nordväst medan 25 pro-
cent arbetar inom området. Störst utpendling är 
det till Göteborg med 22 procent, vilket är mer än 
dubbelt så stor som i kommunen i helhet. Till öv-
riga delar av Marks kommun pendlar 19 procent, 
men till Borås endast 0,2 procent.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafikutvecklingen bör följa struktur-
bilden. Prioritera utveckling av huvudstråk och 
länkstråk, och i viss mån interna och externa län-
kar till Bollebygd och Kungsbacka, för att effekti-
visera byten till kollektivtrafik och öka resande-
underlaget.

Offentlig service

Sätila är serviceorten i Mark Nordväst med bland 
annat grundskola årskurs F-9, bibliotek, tandlä-
kare, vårdcentral och bank. Flera av orterna be-
höver utöka antalet förskolor och utvecklingen 
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Det unika landskapet

Landskapet i Mark Nordväst har en lång brukan-
dehistoria, varierade naturtyper och en omväx-
lande topografi. Sjön Lygnern, Ubbhultsdrumli-
nen, Storåns särpräglade odlingslandskap och 
bebyggelsestruktur samt Surtans dalgång med 
variationsrik topografi med böljande kullar utgör 
alla unika och identitetsskapande landskapsrum.

Natur- och kulturturism

I Mark Nordväst finns en livskraftig och småska-
lig besöksnäring med målpunkter som Lygnern, 
kulturmiljöer, naturreservat, vandringsleder, 
gårdsbutiker, restauranger och campingplats, vil-
ket bidrar till områdets identitet.

Områden med höga värden för kulturmiljön bör 
fortsatt bevaras som sammanhängande områden. 
De i kulturmiljöprogrammet utpekade stråken 
bör tillgängliggöras och marknadsföras.

Natur- och kulturturismen tillsammans med öv-
riga besöksmål och närheten till Göteborg och 
Landvetter Airport har goda förutsättningar att 
uppnå en långsiktig hållbarhet. Det behövs en 
satsning från kommun, näringsliv och lokala ak-
törer för att strategiskt stärka besöksnäringen i 
området.

En utvecklad grön infrastruktur

Alla bör ha tillgång till rekreation och social sam-
varo natur- och grönytor inom 300 m från bostad 
och det bör finnas kvalitativa grönytor även i 
kommunens småorter. Begreppet grön infrastruk-
tur avser sammanhängande gröna och blå struk-
turer medan ekosystemtjänster levererar stöd-
jande, reglerande, kulturella samt försörjande 
kvaliteter i naturen, vilka bör vara i balans.

Vatten och avlopp

Enligt översiktsplanen bör bebyggelse inte pla-
ceras inom primär eller sekundär skyddszon för 
vattentäkter. Nuvarande skyddsområden skulle 
begränsa bebyggelseutvecklingen i Sätila, Hyssna 
och Hajom. För att uppfylla befolkningsmålet så 
bör bebyggelse prioriteras Hyssna och Hajom, då 
överföringsledningen kommer att nyttjas för vat-
ten och avlopp. I Sätila ska eventuell påverkan på 
vattentäkten utredas vid bebyggelseutveckling.

Överföringsledningen möjliggör bebyggelseut-
veckling i och i omlandet till orterna. Vid anläg-
gandet av ledningen finns möjlighet att förstärka 
länkstråket mellan Sätila och Hyssna med en cy-
kelväg.

Miljö-och riskfaktorer

Särskild hänsyn ska tas till riskerna från farligt 
gods-transporter vid bebyggelseutveckling inom 
150 meter från väg 156. Risk för översvämningar 
och skred kan påverka utbyggnad i anslutning till 
Storån och Surtan. Utredningar bör upprättas för 
enskilda avlopp i anslutning till områden med 
hög skyddsnivå.

Ortsutveckling

SÄTILA

• Förtätning runt de centrala delarna.

• Tillgodose närheten till grönområden även vid 
hög täthet.

• Antalet förskoleplatser bör utökas.

• En gång- och cykelväg till Hyssna bör priorite-
ras.

• Planprogram för Smälterydsområdet har varit 
på samråd under sommaren 2018.

HYSSNA

• Utbyggnad bör ske mellan centrum och kollek-
tivtrafikhållplats Hyssna handel.

• Utveckla dels ortscentrum samt ett servicecen-
trum vid Hyssna handel.

• Framhäv de centrala kulturmiljövärdena för att 
stärka karaktären och skapa attraktivitet.

• Fler smålägenheter bör byggas.

• Antalet förskoleplatser bör utökas.

• En gång- och cykelväg till Sätila bör prioriteras.

UBBHULT

• Utbyggnad bör ske enligt planprogram för Ubb-
hult (2016). 

• Det höglänta kulturpräglade landskapsrummet 
bör bevaras. Ny bebyggelse bör lokaliseras längs 
drumlinens skogskanter.

• Trafiksäkerheten i centrala Ubbhult bör priori-
teras.

• Skolverksamheten behöver utökas.

FOTSKÄL

• Komplettera bostadsbeståndet med enrummare 
samt fyra- och femrumslägenheter.

• Trafiksäkerheten på Tostaredsvägen genom Fot-
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skäl bör prioriteras, på sikt med en gång- och 
cykelbana. Bevara karaktären av småskalig, 
trädkantad centrumgata som en hastighetsdäm-
pande åtgärd.

• Utveckla Fotskäls karaktär med utsikt över vida 
och högt liggande odlingslandskap.

HAJOM

• Lokalisera bebyggelse så att orten växer mot hu-
vudstråket, väg 156.

• Utbyggnad ska ske på vägens östra sida för att 
bevara utsikten över Surtans dalgång.

• Anslutning till överföringsledningen för VA är 
nödvändig för att öka utbyggnadstakten.

• Komplettera bostadsbeståndet med smålägen-
heter för unga och äldre.

• Ett bebyggelseområde i Hajom prioriteras fram-
för en mindre del av tidigare utpekat verksam-
hetsområde i Skene skog.

Planeringsförutsättningar

LOKALT NV

 Överföringsledningen och LV156, BoHäM

REGIONALT

 Landvetter Airport, Göteborg, LV156, kollek-
tivtrafik, Stråket Göteborg-Borås

NATIONELLT

 Infrastruktur, statliga vägar, väg 40, samt riksin-
tresse natur- och friluftslivet i Storåns dalgång.

Ställningstaganden:

• Strukturbilden för Mark Nordväst har kom-
pletterats med kategorin Natur- och rekrea-
tionssamband.

• Att planera enligt bostadsförsörjningsprogram-
met.

• Att bebygga enligt strukturbilden. Den inzoo-
made och utökade strukturbilden ställer högre 
krav på lokalisering av bostäder och verksam-
heter. Och innebär en standardhöjning av den 
lokala infrastrukturen.

• FÖP NV prövar möjligheten att bebygga enligt 
strukturbildens strategiska platser i Björlanda, 
Råryggen och Almered/Brandskog, med som 
längst sex kilometer till skola och förskola. 

Ett alternativt scenario i Björlanda vid fram-
tida utbyggnad av väg 156 är att vägområdet 
expanderar, en eventuellt planskild trafikplats 
anordnas och att därtill relevanta verksamhe-
ter etableras.

• Prioritering av ett bebyggelseområde i Hajom 
innebär en marginell minskning av verksam-
hetsområde i Skene skog, se figur 5:4. 

• För att uppfylla befolkningsmålet så bör be-
byggelse prioriteras framför skyddsområde för 
vattentäkterna i Hyssna och Hajom. Vid bebyg-
gelseutveckling bör dock utredningar upprät-
tas för att minimera påverkan på vattentäkter-
na.

• FÖPen förespråkar ett återupptagande av buss-
hållplats Brandskog på linje 330 för att utveck-
ling av bebyggelse mellan Almered och Brand-
skog ska kunna ske hållbart.

• Landskapets natur- och kulturmiljövärden bör 
användas till att utveckla besöksnäring kring 
natur- och kulturturism.

• Stärk utvecklingen av huvudstråket väg 156.

• Koncentrera bebyggelsen till huvudorter och 
småorter samt vid kollektivtrafikhållplatser.

• Bostadsbebyggelse inom utvecklingsområde-
na ska prioriteras framför nybyggnation på ej 
ianspråktagen mark. Vid förfrågan om spridd 
bebyggelse bör hänvisning ske till de utbygg-
nadsområden som är lokaliserade utanför or-
ter, alternativt enligt strukturbilden vid länkar 
inom 800 meter från kollektivtrafikhållplats.

• Placering av bebyggelse utanför utbyggnads-
områdena bör följa traditionell bebyggelse-
struktur och förläggas till kantzoner i landska-
pet.

• Offentlig service som skola, äldreboenden och 
bokbuss är starka attraktivitetsfaktorer.

• Den sociala hållbarheten bör stärkas genom 
fortsatt satsning på offentlig service och till-
gång till mötesplatser för människor i olika 
åldrar och med varierande bakgrund.




