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INLEDNING
PLANHANDLINGAR

Till planförslaget hör följande handlingar:
• Denna planbeskrivning 
• Plankarta med bestämmelser
• Undersökning av betydande miljöpåverkan
• Samrådsredogörelse
• Granskningsutlåtande

Tillgängligt på samhällsbyggnadskontoret fi nns också:
• Fastighetsförteckning, 2019-05-16
• Grundkarta, 2019-03-22

Övriga handlingar/utredningar:
• Solstudie, 2019-05-03
• Bullerberäkningar, Brekke & Strand, 2018-09-05
• Saneringsrapport: Miljökontroll i samband med nedläggning av drivmedelsstation för 

fastighetsägare Krister Svedberg, fastighetsbeteckning Gullbrandstorp 1:548, ÅF 2016-05-12
• Saneringsrapport: Miljökontroll i samband med avveckling av Preems drivmedelsanläggning på 

fastigheten Gullbrandstorp 1:548 i Halmstads kommun, ÅF 2016-05-03 
• Översiktlig miljöteknisk markundersökning avseende Preems drivmedelsanläggning på 

fastigheten Gullbrandstorp 1:548 i Halmstads kommun, ÅF, 2015-11-05.

Detaljplanen har tagits fram utifrån bestämmelserna i Plan- och bygglag (PBL) 2010:900 samt Boverkets 
allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. Detaljplanen består av en plankarta med 
bestämmelser samt illustrationer. Till planen fogas denna planbeskrivning. Planbeskrivningen och 
illustrationerna ska underlätta förståelsen av detaljplanens innebörd samt redovisa de förutsättningar 
och sy# en planen har. De har, till skillnad från plankartan med bestämmelser, ingen egen rättsverkan. 
Avsikten är att de ska vara vägledande vid tolkningen av planen. 

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syfte
Sy# et med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med lägenheter i fl erbostadshus i centrala 
Gullbrandstorp. Ambitionen är att komplettera och bredda Gullbrandstorps bostadsbestånd, som idag 
nästan uteslutande består av småhus. Sy# et är även att stärka centrumnoden i orten med möjlighet till 
service samt att möjliggöra en något högre bebyggelse (3 våningar) som tydligt markerar centrumnoden 
från Kustvägen. Därmed blir det även viktigt att bebyggelsen håller en hög arkitektonisk kvalitet.  

Huvuddrag
Planområdet utgörs av fastigheten Gullbrandstorp 1:548 som tillsammans med dagligvarubutiken 
på andra sidan Grangatan utgör Gullbrandstorps centrumnod. Inom planområdet har det fram till 
2015 legat en bensinstation med verkstad (tidigare bussgarage). Detaljplanen innebär att tillåten 
markanvändning ändras från bensinstation till bostäder samt centrumfunktioner. För att säkerställa 
att inte hela den centrala fastigheten används för bostäder anger detaljplanen att minst 1 lokal för 
centrumändamål, omfattande minst 100 m², ska fi nnas på bottenvåningen.
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Exploatörens önskan i nuläget är att behålla befi ntlig byggnad och bygga om denna till bostäder med 
viss tillbyggnation. En detaljplan gäller dock under lång tid. För att detaljplanen inte ska vara låst till 
nuvarande idé har kommunen gjort en bedömning av vad som är en rimlig högsta exploatering på 
fastigheten. E� ersom fastigheten ligger centralt och utgör en del av centrumnoden anser kommunen 
att det är lämpligt med en något högre exploatering än de 1-2 våningar som präglar orten i övrigt. 
Genom en högre bebyggelse markeras platsens betydelse - en signal utmed Kustvägen om att detta 
är ortens centrum.  En högre exploatering innebär också att det är möjligt att få in fl er lägenheter 
och utnyttja marken så eff ektivt som möjligt. Vid en eventuell rivning av befi ntlig byggnad bedömer 
kommunen att två 3-våningsbyggnader i vinkel utmed gatorna ger en acceptabel exploateringsgrad. 
Då fi nns fortfarande yta kvar för parkering samt en gemensam utemiljö på gården. 

Maximalt medger detaljplanen en byggrätt på 1000 m² byggnadsarea samt en bruttoarea på 2 800 m². 
Med denna byggrätt fi nns möjlighet att antingen bevara befi ntlig byggnad i ca 2 våningar och bygga 
till med ca 300 m² byggnadsarea eller att riva och bygga nytt i 3 våningar  - ca 25-30 lägenheter. 

Det centrala läget och den högre exploateringen innebär att platsen blir en viktig markör för 
Gullbrandstorp. Det är därför viktigt att ny bebyggelse utformas med en hög arkitektonisk kvalitet. 

Beroende på hur bebyggelsen utformas och placeras krävs åtgärder för att gällande riktvärden för 
buller enligt  förordning (2015:216) om trafi kbuller vid bostadsbyggnader t o m. SFS 2017:359 ska 
uppnås. Genom en skyddsbestämmelse på plankartan regleras att bullernivåerna för tillkommande 
bostäder inte får överskrida riktvärdena. Detta kan åstadkommas på fl era olika sätt.

BAKGRUND OCH UPPDRAG

Gullbrandstorp är en utpekad serviceort enligt kommunens översiktsplan. Detta är orter med god 
tillgång till kollektivtrafi k och service dit kommunen därför önskar koncentrera ny bebyggelse. 
Servicefunktioner i centrum är avgörande för att stärka en orts identitet och skapa en naturlig 
mötesplats där de  boende på orten enkelt kan få ihop vardagslivet. 

Samtidigt som centrumfunktioner är viktiga fi nns också ett behov av fl er lägenheter i fl erbostadshus 
i orten. Bostadsutbudet i  Gullbrandstorp utgörs idag till övervägande del av småhus med äganderätt. 
Endast ca 10 % av bostäderna utgörs av lägenheter i fl erbostadshus. Ett breddat bostadsutbud med 
hyreslägenheter är viktigt för att möjliggöra för människor att fl ytta inom orten vid förändrade 
livssituationer t ex för äldre, ungdomar, vid skilsmässor, när man blir änka/änkeman etc.

Fastighetsägaren till Gullbrandstorp 1:548 inkom 2016-07-12 med en förfrågan om planbesked för att 
möjliggöra en omvandling av den tidigare bensinstationsanläggningen till hyreslägenheter. 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade 2017-03-06  KSU § 56 att ge 
samhällsbyggnadskontoret i uppgi�  att i detaljplan pröva bostads- och centrumverksamhetsändamål 
på fastigheten.

PLANDATA

Planområdet ligger centralt i Gullbrandstorp, i korsningen Kustvägen - Grangatan. Planområdet 
består av den privatägda fastigheten Gullbrandstorp 1:548, som omfattar ca 3150 m². 



    5 ( 2 7 )  

Ortofoto över planområdet.
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MILJÖBEDÖMNING
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Enligt de bestämmelser som gäller för miljöbedömningar av planer och program (Plan- och bygglagen 
4 kap 34 § samt Miljöbalken 6 kap) ska kommunen genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner 
och planprogram som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Undersökningen av betydande 
miljöpåverkan är den analys som leder fram till ställningstagandet om en miljöbedömning behöver 
göras eller inte. Undersökningen upprättas i samband med framtagandet av planen och fi nns med som 
en bilaga, vilken har samråts parallellt med planhandlingarna. 

Ställningstagande
Ett genomförande av denna detaljplan har inte bedömts medföra en betydande påverkan på miljön, 
hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser varför en miljökonsekvensbeskrivning 
inte har upprättas.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
PLANER OCH PROGRAM

Översiktsplan
I kommunens översiktsplan, Framtidsplan 2030, är Gullbrandstorp en utpekad serviceort och 
beskrivs som ett samhälle med god kollektivtrafi kförsörjning och viss grundservice, vilket ger goda 
förutsättningar för att utvecklas. Planområdet fi nns utpekat som C - ”utveckling av tätortscentrum”. 
Detaljplanen bedöms bidra till att uppnå översiktsplanens intentioner.

Handlingsprogram för bostadsförsörjning
Projektet fi nns inte specifi kt utpekat i kommunens bostadsförsörjningsprogram 2016-2030. För 
Gullbrandstorp redovisar programmet dock att andelen bostäder i fl erbostadshus endast utgör 
10 % medan 90% utgörs av småhus med äganderätt. Kommunens ambition är att komplettera 
bostadsutbudet i alla orter med utgångspunkt i att öka valmöjligheterna när det gäller både bostads-
typer, upplåtelseformer och bostadsstorlekar. Denna detaljplan bidrar till att bredda bostadsutbudet i 
Gullbrandstorp.

Gällande detaljplaner
Gällande detaljplan för Gullbrandstorp 1:548 (730 - Byggnadsplan för södra delen av Gullbrandstorp, 
Harplinge och Söndrum Halmstad, 1985-02-12) innebär att fastigheten endast får användas för 
bensinstation. Byggnaden får uppföras med en högsta byggnadshöjd på 4,5 meter. Källare får inte 
anordnas. 

Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut, vilket innebär att kommunen har möjlighet att gå in 
och ändra/ersätta planen. 

RIKSINTRESSE OCH FÖRORDNANDE

Inom eller i nära anslutning till planområdet fi nns inte några utpekade riksintressen eller andra 
särskilda intressen enligt miljöbalken. Planområdet berörs inte heller utav några förordnanden. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR
GATOR OCH TRAFIK

Planområdet ligger i korsningen Kustvägen - Grangatan med in- och utfart mot Grangatan. Mot 
Kustvägen gäller utfartsförbud. Utmed båda gatorna fi nns separerade gång- och cykelbanor. 
Cykelbanan utmed Grangatan fortsätter fram till Gullbrandstorpsskolan. Vid planområdet fi nns även 
ett upphöjt övergångsställe som knyter an till en gång- och cykelbana med tunnel under Kustvägen 
för passage till andra sidan. 

En trafi kräkning har genomförts för Grangatan i april 2018. Denna visar att trafi kfl ödet idag är ca 
1350 ÅDT (årsdygnstrafi k). Andelen tung trafi k är ca 6 %. Tillåten hastighet är 30 km/h. På Kustvägen 
fi nns en trafi kräkning från 2016. Denna visar ett trafi kfl öde på ca 7290 fordon ÅDT. Andelen tung 
trafi k är ca 5 % och tillåten hastighet är 60 km/h vid planområdet. 

Busshållplats fi nns nordost om planområdet, utmed Kustvägen, på ca 100 meters gångavstånd från 
planområdet. 

All parkering sker på egen fastighet. 

Planområdet är väl försörjt med separerade gång- och cykelbanor och kollektivtrafi k.

MARK, VATTEN OCH VEGETATION

Mark och vegetation
Marken inom planområdet är idag i stort sett helt hårdgjord (asfalterad). Fastigheten är relativt fl ack 
med en svag lutning i både nord-västlig och sydlig riktning.  Fastigheten ligger ca 0,5-1 meter högre 
än angränsande fastigheter.

Planområdet är inte beläget inom område som bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens 
översiktsplan. Enligt Artportalen (webbplats för inrapportering av växter och djur) har ett fynd av 
växten grådådra observerats på fastigheten 1989. Sedan dess har arten inte påträff ats inom området 
och får, enligt botanisk expertis, därmed ses som ett enstaka fynd som inte kräver särskild hänsyn 
under det vidare planarbetet. I övrigt fi nns inga intresseområden vad gäller fl ora, fauna, nyckelbiotoper 
eller hotade arter kända inom området.

Vattenområden och strandskydd
Inom planområdet fi nns inga vattenområden. Ingen del av marken berörs av strandskydd.
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Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s (Sveriges Geologiska Undersökningars) jordartskarta består marken av postglacial sand, 
något som även bekrä� ats vid grävarbeten i samband med genomförd sanering av markförorening 
inom fastigheten. Utöver fyllnadsmassor hittades då uteslutande sand i naturlig geologi. Berg 
påträff ades inte vid något tillfälle (5 m. under markytan). 

Fornlämningar 
Några kända fornlämningar fi nns inte inom området.

Parker och torg
Inom planområdet fi nns idag inga parker eller torg. Planområdet utgörs av privatägd kvartersmark. 
Cirka 35 meter söder om planområdet fi nns ett grönstråk/promenadstråk och ytterligare ca 100 meter 
mot söder fi nns ett grönområde med lekplats. 

Behov av kompensationsåtgärder
Detaljplanen innebär inte att några områden med höga ekologiska eller rekreativa värden tas i anspråk 
för exploatering. Något behov av kompensationsåtgärder har därmed inte bedömts vara aktuellt för 
denna detaljplan.

BEBYGGELSE

Bostadsbeståndet i Gullbrandstorp består idag nästan uteslutande av småhus. Bostäder i fl erbostadshus 
endast utgör 10 % medan 90% utgörs av småhus med äganderätt. Kommunens ambition är att 
komplettera bostadsutbudet i alla orter med utgångspunkt i att öka valmöjligheterna när det gäller 
både bostadstyper, upplåtelseformer och bostadsstorlekar. 

Befi ntlig bebyggelse inom planområdet består av en byggnad som ursprungligen uppfördes av SJ som 
bussgarage, sannolikt på 1950-talet. Den senaste tiden har byggnaden använts som servicebyggnad 
och verkstad för den bensinstationsverksamhet som bedrivits på fastigheten. Bensinpumparna 
har nu tagits bort och byggnaden står till större delen tom. I den norra delen av byggnaden fi nns 
Gullbrandstorps pizza & grill. Byggnaden omfattar idag ca 700 m² varav pizzerians lokaler är drygt 100 
m². I pizzeriadelen av byggnaden fi nns även en källare. Byggnadens höjder motsvarar ca 1,5 våningar. 

Byggnaden fi nns inte med i den bebyggelseinventering som Kulturmiljö Halland genomfört över 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i länet.  

Befi ntlig byggnad inom planområdet.
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Fastigheten ligger i den centralaste delen av Gullbrandstorp och utgör tillsammans med 
dagligvarubutiken och övrig service på andra sidan Grangatan ortens centrumnod. I anslutning till 
dagligvarubutiken har det nyligen uppförts 11 st. bostadsrättslägenheter i 1 våning. Söder och öster 
om fastigheten ligger befi ntlig villabebyggelse i 1-1½ våningar. 

Samhällsservice
I Gullbrandstorp centrum fi nns idag en dagligvarubutik, läkarmottagning, frisörsalong samt en 
pizzeria (inom planområdet).

I orten fi nns 2 förskolor med 4 avdelningar vardera, på ett avstånd av cirka 200 respektive 350 meter. 
Gullbrandstorpsskolan, årskurs F-9, ligger ca 300 meter söderut. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Energiförsörjning
E.ON ansvarar för energiförsörjningen i Gullbrandstorp. Kommunens handlingsprogram för hållbar 
energi anger mål och riktlinjer för en eff ektiv och hållbar energianvändning.

Dricks- och spillvatten
Kommunala vatten- och avloppsledningar fi nns utbyggda i Grangatan. Kapacitet fi nns för att ansluta 
ytterligare abonnenter.

Dagvatten
Dagvattensituationen i centrala Gullbrandstorp är ansträngd och kapaciteten i det befi ntliga nätet är 
begränsad.

Avfallshantering
Hanteringen av hushållsavfallet sköts av HEM och bygger på källsortering. Återvinningsstation fi nns 
idag i ortens västra del, i anslutning till Villshäradsvägen. 

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

Markföroreningar
Inom planområdet har det tidigare legat en bensinstation med verkstad (sannolikt år 1978-
2015). I samband med nedläggningen av bensinstationen gjordes först en översiktlig miljöteknisk 
markundersökning och däre# er en sanering av området.

Den översiktliga miljötekniska markundersökningen genomfördes 2015 (Översiktlig miljöteknisk 
markundersökning avseende Preems drivmedelsstation på fastigheten Gullbrandstorp 1:548 i Halmstads 
kommun, ÅF 2015). Fältarbete med miljökontroll genomfördes under januari-mars 2016. Föroreningar 
hittades främst i fastighetens västra/nordvästra halva och största delen av de förorenade jordmassorna 
återfanns i anslutning till den norra pumpön och mot en dieselcistern ned till ett djup av 4-5 meter 
under markytan. Trolig föroreningskälla bedömdes vara ett mindre läckage/spill vid denna pump som 
med tiden spridit sig djupare ner i markprofi len. 
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Schaktvattnet i en av schaktgroparna visade på förhöjda halter av ett fl ertal parametrar för 
petroleumkolväten och oljeindexet låg betydligt högre än riktvärdet. Laboratoriet bedömde att vattnet  
var förorenat av bensin. Åtgärder vidtogs genom tömning med pump till befi ntlig oljeavskiljare 
samt slamsugning. Vid uppföljande provtagning visade provsvaren inga föroreningshalter över 
rapporteringsgräns/riktvärden. Utifrån ytterligare provtagningar gjordes bedömningen att risken för 
spridning till grundvattnet var mycket liten.   

Verksamhetsutövaren Preem AB ansvarade för sanering ner till Naturvårdsverkets riktvärde för 
mindre känslig markanvändning (MKM), t ex kontor och handelslokaler. Däre� er ansvarade 
fastighetsägaren för sanering ner till Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning (KM), 
t ex bostäder och skolor. Båda saneringsrapporterna fi nns att läsa som bilagor till planhandlingarna; 
”Miljökontroll i samband med avveckling av Preems drivmedelsanläggning på fastigheten Gullbrandstorp 
1:548 i Halmstads kommun, ÅF 2016-05-03” samt ”Miljökontroll i samband med nedläggning av 
drivmedelsstation för fastighetsägare Krister Svedberg, fastighetsbeteckning Gullbrandstorp 1:548, ÅF 
2016-05-12” 

ÅF bedömer i rapporterna att uppsatta saneringsmål i och med vidtagna åtgärder för såväl mark 
som grundvatten är uppfyllda och att ytterligare åtgärder inte bedöms nödvändiga eller miljömässigt 
motiverade.

I samband med saneringsarbetet togs även två betongprover inne i byggnaden (verkstaden) på uppdrag 
av Preem. Dessa  visade enbart på spår av förorening (troligen från det ytliga skiktet) och halter som 
låg långt under riktvärden för MKM. 

I samband med planarbetet har eventuella föroreningar inne i byggnaden diskuterats vidare.  De 
tyngre alifatiska kolväten som påvisats i betonggolvet är inte särskilt hälsoskadliga. Riktvärdena, även 
för långtidsexponering, är därför förhållandevis höga. Ämnena är inte heller särskilt fl yktiga. Det 
förefaller därför inte troligt att de låga halter som påträff ats i betonggolvet skulle kunna generera 
halter i lu� en som skulle kunna utgöra någon hälsofara. När det gäller den här typen av förorening 
så kan det dock orsaka en lukt inomhus som kan utgöra en olägenhet för boende, även om inga 
riktvärden överskrids. Detta problem går i så fall relativt enkelt att åtgärda genom att antingen lägga 
på ett spärrskikt som kolväten inte kan diff undera igenom eller genom att fräsa bort någon centimeter 
av betongen där den är mörkfärgad av oljespill. Behov av åtgärder för avhjälpande av föroreningen i 
betongen ska bedömas i samband med bygglovsprövningen.

Radon
Någon  radonhaltsmätning har inte gjorts på platsen. Enligt kommunens översiktliga radonutredning 
är området klassat som normal-låg risk.

Störande verksamheter, större vägar och farligt gods

Störande verksamheter
Den tidigare bensinstationsverksamheten på fastigheten är nedlagd. Angränsande till planområdet 
fi nns inga verksamheter som kan utgöra en risk för människors hälsa. 

På andra sidan Grangatan ligger dagligvarubutiken Tempo. De har sitt varumottag vänt mot 
planområdet, men ligger som närmast ca 30 meter därifrån. Leveranser uppges ske ca 5-6 gånger/dag 
måndag - lördag, i huvudsak dagtid. 
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Större vägar och farligt gods
Kustvägen är inte utpekad led för farligt gods.

För objekt som inte ligger inom detaljplan och som inte kräver bygglov gäller enligt väglagen en 
tillståndspliktig zon på minst tolv meter från allmän väg för att inte riskera trafi ksäkerheten. Utmed 
Kustvägen har länsstyrelsen utökat detta avstånd till 30 meter. Vid detaljplanering ska en bedömning 
av lämpligt avstånd göras med hänsyn till det specifi ka ärendets förutsättningar. Det aktuella 
planområdet ligger som närmast ca 18 meter ifrån Kustvägen. Hastigheten är låg då trafi ken tvingas 
sakta ner i anslutning till cirkulationsplatsen. Ny bebyggelse tillåts i detaljplanen som närmast 20 
meter från vägkant, dvs. i linje med övrig befi ntlig bebyggelse utmed vägen. 

Buller
All information angående buller har samlats under rubriken Planförslag och konsekvenser - Hälsa 
och säkerhet - Buller.

Översvämning
Det fi nns ingen av kommunen känd översvämningsproblematik i området. 

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer infördes med Miljöbalken 1999 som ett styrmedel för att komma till rätta 
med störningar från så kallade diff usa utsläpp, exempelvis från transporter. Utgångspunkten för en 
miljökvalitetsnorm är att den tar sikte på tillståndet i miljön och vad människan och naturen bedöms 
kunna utsättas för utan att ta alltför stor skada. Miljökvalitetsnormerna avser föroreningsnivåer 
som inte får /bör överskridas. Om en föroreningsnivå överskrids eller riskerar att överskridas fi nns 
bestämmelser om skyldigheter att vidta åtgärder.

Miljökvalitetsnormer för luft
Halmstads kommun jobbar aktivt med frågor kring hållbart resande och genomför kontinuerligt 
mätningar av lu" föroreningar i staden. Mätningarna sker vid Viktoriagatan i centrala Halmstad, 
som är den mest trafi kerade gatan i kommunen. Den senaste mätrapporten från 2016 visar att 
miljökvalitetsnormerna för kväveoxid och partiklar uppfylls med marginal. 

Miljökvalitetsnormer för vatten
Sy" et med miljökvalitetsnormerna för vatten är att uppnå en god status enligt EU:s ramdirektiv för 
vatten, vattendirektivet, och att vattendragens status inte ska försämras. 

Miljökvalitetsnormer för buller
I kommuner med mer än 100 000 invånare omfattar miljökvalitetsnormerna omgivningsbuller från 
alla vägar, järnvägar, fl ygplatser och tillståndspliktiga hamnar. Dessa kommuner  samt Trafi kverket 
ska vart femte år göra bullerkartläggningar och däre" er ta fram och fastställa åtgärdsprogram för att 
minska bullerstörningar.  Halmstads kommun uppnådde under våren 2018 fl er än 100 000 invånare. 
En tidig kartläggning av buller från väg och järnväg har under 2016 tagits fram för Halmstad centralort. 
För planområdet har en specifi k bullerberäkning tagits fram. Resultatet av denna fi nns beskrivet under 
rubriken Planförslag och konsekvenser - Hälsa och säkerhet - Buller.
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PLANFÖRSLAG OCH KONSEKVENSER
TRAFIK, GATOR OCH PARKERING

Trafi k och gator
Detaljplanen omfattar endast privatägd kvartersmark - inga gator ingår i planområdet. Befi ntligt 
gatunät bedöms ha tillräcklig kapacitet för trafi ken till och från planområdet. Jämfört med tidigare 
verksamhet på fastigheten - bensinstation - bedöms trafi ken minska. Utfart mot Kustvägen är inte 
tillåtet (parkmark emellan). In- och utfart ska liksom tidigare ske mot Grangatan. Idag ligger befi ntliga 
in-/utfarter till den f.d. bensinstationen ca 20 respektive 65 meter från Kustvägen. I samband med 
bygglovsprövningen kommer exakta lägen för in- och utfarter att preciseras. Det är viktigt att nya 
in- och utfarter placeras på lämpligt sätt ur trafi ksäkerhetssynpunkt, framför allt avseende oskyddade 
trafi kanter. Hänsyn ska tas till angränsande gång- och cykelbana (som bl a leder vidare till skolan), 
infarten till dagligvarubutiken mitt emot samt till anslutningen mot cirkulationsplatsen på Kustvägen. 

Busshållplats fi nns i planområdets direkta närhet. Bostäder i anslutning till denna bidrar sannolikt till 
att fl er väljer kollektivtrafi k för sina resor, vilket också stärker underlaget.

Parkering
Bilparkering
Antalet parkeringsplatser för bilar ska anordnas i enlighet med kommunens parkeringsnorm. För 
fl erbostadshus i Gullbrandstorp (zon 3) anger denna att 11 p-platser / 1000 m² BTA ska anordnas. 
Reducering av antalet p-platser kan göras med upp till 25% genom olika åtgärder för att minska 
e# erfrågan på p-platser t ex bilpool och/eller samnyttjande av platser. Reducering kan också göras 
pga närhet till kollektivtrafi k. I detta fall ligger planområdet mindre än 200 meter från närmaste 
hållplats, vilket kategoriseras som ”mycket god kollektivtrafi k”. Reducering kan därmed göras med 20 
%. Det innebär att antalet p-platser som krävs är 8,8 platser/ 1000 m² BTA. Detaljplanen medger en 
byggrätt på maximalt 2 800 m² bruttoarea, vilket skulle innebära ca 25 p-platser. Genom ytterligare 
åtgärder som minskar e# erfrågan, t ex bilpool eller samnyttjande  skulle antalet kunna reduceras med 
ytterligare 5 %. Detta måste i så fall kunna redovisas i samband med bygglovsansökan. 

Beroende på vilken typ av centrumfunktion som byggnaden kommer att inrymma får behovet av 
bilparkeringsplatser bedömas i samband med bygglovsansökan. Restaurang/café behöver t ex 30 
p-platser /1000 m² medan övrig handel/service får utredas särskilt i varje enskilt fall. 

Fastighetens centrala läge i korsningen Kustvägen - Grangatan innebär att planområdets utformning 
får stor inverkan på människors upplevelse av Gullbrandstorp. Ut mot vägarna, framför allt Kustvägen, 
bör parkering undvikas så långt det är möjligt och i annat fall utformas på ett estetiskt tilltalande sätt 
med planteringar och med fördel delas upp i mindre enheter snarare än en enda stor parkeringsyta. 

Cykelparkering
Antalet parkeringsplatser för cyklar ska anordnas i enlighet med kommunens parkeringsnorm. Hur 
många platser som ska anordnas beror på lägenhetsstorlekar, 1 r ok kräver 2 platser, 2 r o k - 2,5 
platser, 3 r o k  - 3 platser och 4 r o k  - 4 platser. 

Cykelparkering bör finnas i anslutning till entréerna. Det bör även finnas möjlighet att kunna för-
vara sin cykel i ett väderskyddat / låst cykelförråd som är lätt att nå. Allt fler använder cykel som sitt 
enda färdmedel, vilket i förlängningen innebär att el-cyklar, liksom mer utrymmeskrävande cyklar 
såsom lådcyklar, trehjulingar och cykelvagnar används i allt större utsträckning. Även detta är vik-
tigt att beakta vid utformningen av cykelparkeringsplatser. 
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Beroende på vilken typ av centrumfunktion som byggnaden kommer att inrymma får behovet av 
cykelparkeringsplatser bedömas i samband med bygglovsansökan. Restaurang/café behöver t ex 20 
platser /1000 m² medan övrig handel/service får utredas särskilt i varje enskilt fall. 

MARK OCH VEGETATION

Mark och vegetation
Detaljplanen innebär att en idag helt asfalterad yta för bensinstation ersätts av bostäder/
centrumfunktioner med tillhörande parkering samt utemiljö. 

Fastighetens läge, i korsningen mellan två relativt trafi kerade gator, innebär att vissa enskilda 
uteplatser/balkonger eventuellt inte kommer att klara gällande riktvärden för buller på uteplats. En 
gemensam uteplats ska då placeras i ett läge där gällande riktvärden (50 dBA ekvivalent respektive 70 
dBA maximal bullernivå) underskrids. 

Geotekniska förhållanden
Fastigheten är redan idag bebyggd med en byggnad i motsvarande ca 2 våningar. Ingen geoteknisk 
utredning är genomförd i samband med framtagandet av detaljplanen. Inför projektering för eventuell 
nybyggnation ska en geoteknisk undersökning göras för att fastställa lämplig byggnadskonstruktion. 

BEBYGGELSE

Användning 
Detaljplanen medger en användning av fastigheten för bostads- och centrumändamål.

Enligt kommunens översiktsplan ligger planområdet inom den utpekade centrumnoden för 
Gullbrandstorp. Det är positivt att centrumnoden kompletteras med bostäder, men samtidigt är det 
viktigt att det fortfarande fi nns möjlighet för handel och service i detta centrala läge. Detaljplanen 
möjliggör för centrumverksamhet inom hela planområdet. För att säkerställa att inte hela fastigheten 
används enbart för bostäder anger detaljplanen att minst 1 lokal för centrumändamål, omfattande 
minst 100 m² ska fi nnas på bottenvåningen. Detta motsvarar den ungefärliga ytan för dagens pizzeria.

Planbestämmelser:

B   -   Bostäder. 
C

1  
-   Centrum. Minst 1 lokal för centrumändamål, omfattande minst 100 m², ska fi nnas på     

          bottenvåningen. 

Exploateringsgrad
Exploatörens önskan i nuläget är att behålla befi ntlig byggnad och bygga om denna till bostäder, 
eventuellt med viss tillbyggnation. Byggnaden har idag en byggnadsarea på ca 700 m² och en höjd 
motsvarande ca 1½-2 våningar. En detaljplan gäller dock under lång tid, ända fram till dess att den i 
framtiden ändras/ersätts. För att detaljplanen inte ska vara låst till nuvarande idé har kommunen gjort 
en bedömning av vad som är en rimlig högsta exploatering på fastigheten. E# ersom fastigheten ligger 
centralt och utgör en del av centrumnoden anser kommunen att det är lämpligt med en något högre 
exploatering än de 1-2 våningar som präglar orten i övrigt. Genom en högre bebyggelse markeras 
platsens betydelse - en signal utmed Kustvägen om att detta är ortens centrum.  En högre exploatering 
innebär också att det är möjligt att få in fl er lägenheter och utnyttja marken så eff ektivt som möjligt i 
detta goda serviceläge. 
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Vid en eventuell rivning av befi ntlig byggnad bedömer kommunen att två 3-våningsbyggnader 
i vinkel utmed med gatorna ger en acceptabel exploateringsgrad. Då fi nns fortfarande yta kvar för 
parkering samt en gemensam utemiljö på gården. Exploateringen på markytan (byggnadsarean) blir 
då  ca 900 m². Uppförs byggnaderna i 3 våningar blir det en sammanlagd våningsyta (bruttoarea) på 
ca 2 700 m². Därutöver är det rimligt att det fi nns utrymme att uppföra uthus/miljörum/cykelförråd 
etc. på ytterligare ca 100 m². Den totala byggrätten har därför reglerats till maximalt 1000 m² 
byggnadsarea samt 2 800 m² bruttoarea. Väljer exploatören att behålla befi ntlig byggnad innebär det 
att denna kan byggas till med ca 300 m² (inklusive uthus/miljörum/förråd etc.). Källare för exempelvis 
bostadskomplement/förrådsytor etc. ska inte inräknas i bruttoarean utan får anordnas därutöver. 

Minsta tomtstorlek har reglerats till minst 3000 m². Det innebär att fastigheten inte kan delas upp i 
fl era mindre fastigheter, utan den byggrätt som planen medger är låst till en tomt på minst 3000 m².  

Ut mot vägarna medger planen en högsta byggnadshöjd respektive nockhöjd som motsvarar 3 
våningar - 10 respektive 14 meter. I den inre delen av fastigheten, där befi ntlig byggnad ligger idag, 
har höjderna begränsats till att motsvara ca 2 våningar - 7 respektive 11 meter. På detta sätt minskas 
skuggningseff ekterna för  angränsande fastigheter. 

Höjderna i detaljplanen har reglerats med generösa mått för att kunna inrymma centrumlokaler i 
bottenvåningen då detta i regel kräver en högre takhöjd samt plats för ventilation. 

Planbestämmelser:

- Största exploatering är 1000 m² byggnadsarea.
- Största exploatering är 2800 m² bruttoarea. Därutöver får källare anordnas.
- Minsta fastighetsstorlek är 3000 m².
- Högsta byggnadshöjd i meter är 7/10 m.
- Högsta nockhöjd i meter är 11/14 m. 

Illustrationskartorna på nästa sida redovisar olika alternativ där befi ntlig byggnad behålls och byggs 
ut till totalt ca 1000 m² samt ett alternativ där befi ntlig byggnad rivs och ersätts av ny bebyggelse 
med en total byggnadsarea på ca 1000 m² i 3 våningar.  Alla dessa lösningar är exempel på möjliga 
exploateringar enligt detaljplanen. Flera andra lösningar är också möjliga.  

Placering
Detaljplanen låser inte bebyggelsens exakta placering  utan anger endast vilka avstånd som ska hållas 
mot angränsande fastigheter genom sk. ”prickmark”. Mot gatorna ska ett avstånd på minst 2 meter 
hållas mot fastighetsgräns. Mot angränsande villafastigheter i öster är avståndet till huvudbyggnad 
begränsat till minst 6 meter (komplementbyggnader får uppföras 4 meter från tomtgräns). För 
att minska insynen till angränsande villafastigheter i öster och söder tillåts inte balkonger på 
3-våningsgavlarna (se rubriken Insyn /solförhållanden). Mot söder är avståndet minst 4 meter mot 
angränsande villafastighet. Där är skuggningspåverkan mindre än mot öster. 

Planbestämmelser:

Prickmark - marken får inte förses med byggnad.
Korsmark - marken får endast förses med komplementbyggnad. Högsta nockhöjd är 4,5 meter.
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Illustrationer - Bild 1-3: Exempel på hur befi ntlig byggnad skulle kunna byggas till på olika sätt. 
Bild 4: Exempel på hur ny bebyggelse skulle kunna utformas om befi ntlig byggnad rivs. 
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Utformning
Det är av stor vikt att ny bebyggelse utformas med hög arkitektonisk kvalitet då det centrala läget och 
den högre exploateringen innebär att platsen blir en viktig markör för Gullbrandstorp från Kustvägen. 

Bebyggelsen i centrala Gullbrandstorp är relativt brokig avseende material, färgsättning etc. Det fi nns 
inte heller några kulturhistoriska värden att förhålla sig till. Det har av dessa anledningar inte ansetts 
motiverat med några juridiskt bindande planbestämmelser avseende detta. Det kan dock vara lämpligt 
att anknyta materialvalen till omgivande bebyggelse i området, exempelvis tegel, puts eller trä. Rött 
tegel skulle med fördel kunna användas för att anknyta till den ursprungliga bussgaragebyggnaden. 
Vid ett bevarande av denna byggnad är ambitionen att återställa den tidigare tegelfasaden. Nya tillägg 
till en sådan byggnad bör anknyta till byggnadens historiska industrikaraktär genom exempelvis tegel, 
detaljer i metall/plåt, svarta smidesräcken etc.

För att säkerställa en god kvalitet i detaljutförandet reglerar detaljplanen att synliga elementskarvar 
(mellan större betongelement) inte är tillåtet e� ersom detta i regel ger byggnaderna ett ”ofärdigt” och 
obearbetat intryck. 

Planbestämmelse:

Fasader ska utformas utan synliga elementskarvar. 

Samhällsservice
Genom att möjliggöra centrumfunktioner samt även säkerställa detta i delar av bottenvåningen bidrar 
detaljplanen till att stärka servicen i centrala Gullbrandstorp. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Dricks- och spillvatten
Kapacitet fi nns för att ansluta den nya bebyggelsen till det befi ntliga ledningsnätet.

Dagvatten
Detaljplanen innebär att en idag helt asfalterad yta för bensinstation ersätts av bostäder/
centrumfunktioner med tillhörande parkering samt utemiljö. Områdets hårdgjorda yta kommer 
således sannolikt att minska och dagvattnet även att vara mindre förorenat. Dagvattnet kommer, 
liksom tidigare, att ledas till befi ntlig dagvattenledning som löper parallellt med fastighetens östra 
gräns. Dagvattnet går via befi ntlig dagvattendamm väster om tätorten till Skintan och slutligen till 
Halmstads kustvatten.

Planområdet ligger ca 0,5-1 meter högre än omkringliggande tomter. Det är av stor vikt att området 
höjdsätts på ett korrekt sätt i samband med utbyggnaden så att dagvatten från fastigheten inte belastar 
grannfastigheterna. 

Avfallshantering
Den nya bebyggelsen ska anpassas till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshantering.

Energiförsörjning
Inom planområdet har E.ON en markförlagd servisledning in till byggnaden. Ledningens ungefärliga 
läge framgår av kartbilden på nästa sida. 
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Innan markarbete/grävning påbörjas måste kabelvisning i fält beställas av E.ON. Vid rivning av 
befi ntlig byggnad måste serviskabeln tas ur dri�  och kopplas ur.

För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens medgivande 
och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får 
utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför ledningen, så att 
reparation och underhåll försvåras.

Skulle det visa sig e� er utsättning av serviskabeln, att byggnationen kommer i konfl ikt med ledningen 
måste kontakt tas med E.ON Energidistribution AB för att träff a överenskommelse om ledningsfl ytt.

Teleförsörjning
Telia Infra har kabelanläggningar inom planområdet. Kabelanläggningarnas läge framgår ungefärligt 
av kartan nedan. Vid fl yttningar eller andra åtgärder vid ledningen ska kontakt tas med Telia Infra.

Ungefärliga lägen för Telia Infras ledningar 
i anslutning till planområdet.

Ungefärligt läge för E.ON:s servisledning 
inom planområdet.
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MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

Sociala konsekvenser
Gullbrandstorp är en utpekad serviceort enligt kommunens översiktsplan. Servicefunktioner i 
centrum är avgörande för att stärka en orts identitet och skapa en naturlig mötesplats. Ett fungerande 
serviceutbud är också viktigt för att boende på orten ska kunna få ihop vardagslivet på ett enkelt sätt. 
Orten har en relativt hög andel av befolkningen i åldersgrupperna barn och pensionärer, vilket gör 
detta extra viktigt. Genom att möjliggöra centrumfunktioner samt även säkerställa detta i delar av 
bottenvåningen bidrar detaljplanen till att stärka servicen i centrala Gullbrandstorp. 

Samtidigt som centrumfunktioner är viktiga på denna plats fi nns också ett behov av fl er lägenheter 
i fl erbostadshus. Bostadsutbudet i  Gullbrandstorp utgörs idag till övervägande del av småhus 
med äganderätt. Endast ca 10 % av bostäderna utgörs av lägenheter i fl erbostadshus. Ett breddat 
bostadsutbud med hyreslägenheter är viktigt för att möjliggöra för människor att fl ytta inom orten vid 
förändrade livssituationer t ex för äldre, ungdomar, vid skilsmässor, när man blir änka/änkeman etc. 
Ett bredare bostadsutbud ger även en mer blandad befolkningssammansättning.

Trygghet
Området kring centrum är i dagsläget relativt öde under sen kvällstid, vilket kan innebära att platsen 
känns otrygg under dessa tider på dygnet. En komplettering med bostäder i centrumområdet innebär 
att fl er människor rör sig och fi nns närvarande i området även under dessa tider, vilket ger en ökad 
upplevelse av trygghet.

Brand
I samband med bygglovsprövningen ska exploatören kunna redovisa att gällande brandskyddskrav 
enligt BBR (Boverkets byggregler) uppfylls. Detta gäller både bostäder och lokaler. Planområdet ligger 
utanför det geografi ska område där man har möjlighet att tillgodoräkna sig räddningstjänstens stegar 
för utrymning, vilket innebär att andra lösningar måste kunna redovisas.  

Befi ntliga brandposter ligger längre ifrån planområdet än de riktlinjer som räddningstjänsten tillämpar. 
Vid ett genomförande av detaljplanen ska det därför kompletteras med en ny brandpost längst 
Grangatan. Ny brandpost föreslås placeras i anslutning till grönstråket, strax söder om fastigheten 
Gullbrandstorp 1:533 (röd markering i kartbilden). I anslutning till redovisat läge fi nns en befi ntlig 
100 mm-ledning, vilken ger tillräckligt fl öde för planerad bebyggelse.

Förslag på placering av ny brandpost.
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Störande/farliga verksamheter 
En ändring av planen från bensinstation till bostäder/centrum innebär att risken för olyckor/ störningar 
minskar i området. 
 
Detaljplanen medger en användning av fastigheten för både bostäder och centrumändamål. Om 
befi ntlig byggnad behålls och pizzerian ligger kvar måste fastighetsägaren säkerställa att pizzerian inte 
innebär en störning för de nya bostäderna i byggnaden, t ex i form av lukt eller buller från ventilation, 
kylanläggning etc. Detsamma gäller nya centrumverksamheter som etablerar sig inom fastigheten. En 
bedömning av eventuell störningspåverkan kommer att ske i samband med bygglovsansökan.  

Buller
Omgivningens bullerpåverkan på planområdet
Vid bedömningen av trafi kbuller  inom planområdet tillämpas  Förordning (2015:216) om trafi kbuller 
vid bostadsbyggnader t o m. SFS 2017:359. 

Denna innebär att trafi kbullret inte bör överskrida:
 1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
 2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas 
i anslutning till byggnaden. (Maximala ljudnivån får överskridas med högst 10 dBA fem gånger per 
timme mellan kl. 06.00 och 22.00).

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.

Om 60 dBA ekvivalent ljudnivå ändå överskrids bör:
 1. minst häl! en av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå 
inte överskrids vid fasaden, och
 2. minst häl! en av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden (får överskridas fem gånger/natt).

I samband med planarbetet har en bullerberäkning genomförts. Följande trafi kinformation har legat 
till grund för beräkningen:

Trafi kräkning 2016 resp. 2018 Andel tung trafi k Has� ghet

med uppräkning 1,58 %/år � ll år 2030

Kustvägen 7290 ----- ca 9100 ÅDT ca 5 % 60 km/h

Grangatan 1350 ----- ca 1600 ÅDT ca 6 % 30 km/h

Beräkningen har utgått ifrån skyltad hastighet, dvs. 60 km/h på Kustvägen. I verkligheten innebär 
cirkulationsplatsen som ligger i direkt anslutning till planområdet att hastigheten sannolikt tvingas 
vara betydligt lägre. En lägre hastighet har stor påverkan på bullernivåerna inom planområdet. 

I bullerutredningen har två olika scenarion studerats: ett alternativ där befi ntlig byggnad behålls och 
omvandlas till bostäder (scenario 1) och ett alternativ där befi ntlig byggnad rivs och ersätts av ny 
bebyggelse i form av två huskroppar mot gatorna. (scenario 2). 
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Störande/farliga verksamheter 
ändring av planen från bensinstation till bostäder/centrum innebär att risken för olyckor/ störningar 
skar i området. 

Detaljplanen medger en användning av fastigheten för både bostäder och centrumändamål. Om 
befi ntlig byggnad behålls och pizzerian ligger kvar måste fastighetsägaren säkerställa att pizzerian inte 

ebär en störning för de nya bostäderna i byggnaden, t ex i form av lukt eller buller från ventilation, 
kylanläggning etc. Detsamma gäller nya centrumverksamheter som etablerar sig inom fastigheten. En 
bedömning av eventuell störningspåverkan kommer att ske i samband med bygglovsansökan.  

Omgivningens bullerpåverkan på planområdet
Vid bedömningen av trafi kbuller  inom planområdet tillämpas  Förordning (2015:216) om trafi kbuller 
vid bostadsbyggnader t o m. SFS 2017:359. 

Denna innebär att trafi kbullret inte bör överskrida:
kvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och

 2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas 
i anslutning till byggnaden. (Maximala ljudnivån får överskridas med högst 10 dBA fem gånger per 
timme mellan kl. 06.00 och 22.00).

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.

kvivalent ljudnivå ändå överskrids bör:
 1. minst häl! en av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå 
inte överskrids vid fasaden, och
 2. minst häl! en av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden (får överskridas fem gånger/natt).

I samband med planarbetet har en bullerberäkning genomförts. Följande trafi kinformation har legat 
till grund för beräkningen:

Trafi kräkning 2016 resp. 2018 afi k � ghet

 ll år 2030

Kustvägen ca 5 %

Grangatan ca 6 %

Beräkningen har utgått ifrån skyltad hastighet, dvs. 60 km/h på Kustvägen. I verkligheten innebär 
kulationsplatsen som ligger i direkt anslutning till planområdet att hastigheten sannolikt tvingas 

vara betydligt lägre. En lägre hastighet har stor påverkan på bullernivåerna inom planområdet. 

I bullerutredningen har två olika scenarion studerats: ett alternativ där befi ntlig byggnad behålls och 
omvandlas till bostäder (scenario 1) och ett alternativ där befi ntlig byggnad rivs och ersätts av ny 
bebyggelse i form av två huskroppar mot gatorna. (scenario 2). 

Scenario 1 – Befi ntlig byggnad bevaras och byggs om till bostäder:
De ekvivalenta ljudnivåerna innehåller riktvärdena vid samtliga fasader. Riktvärdena för uteplats innehålls 
i söder/sydost om byggnaden. Enskilda eller en gemensam uteplats ska således placeras inom detta område 
(grön markering på kartbilden nedan).

Projekt: Gullbrandstorp 1:548

60 km/h på Kustvägen

Vy från nordöst

Ljudnivå vid fasad, befintlig byggnad

s kommun

5815288 0001 A01

2018 09 05

Projektnummer

Utfört av 

Granskat  av

Datum

Bilaga

5815288

EEH

JRA

Prognosår:
2030

Bullerkälla
Väg

Beräkningshöjd:

Trafikbullerutredning

Ekvivalent ljudtrycksnivå dB(A)

   

Projekt: Gullbrandstorp 1:548

60 km/h på Kustvägen

Vy från sydväst

Ljudnivå vid fasad, befintlig byggnad

s kommun

5815288 0001 A04

2018 09 05

Projektnummer

Utfört av 

Granskat  av
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Bilaga

5815288

EEH

JRA

Prognosår:
2030
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Väg

Beräkningshöjd:

Trafikbullerutredning

Maximal ljudtrycksnivå dB(A)

Scenario 1 - Ekvivalent ljudnivå vid befi ntlig byggnad understiger riktvärdet 60 dBA vid samtliga fasader. 
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Projekt: Gullbrandstorp 1:548

60 km/h på Kustvägen

Vy från sydväst

Ljudnivå vid fasad, befintlig byggnad

s kommun

5815288 0001 A02

2018 09 05

Projektnummer

Utfört av 

Granskat  av

Datum

Bilaga

5815288

EEH

JRA

Prognosår:
2030

Bullerkälla
Väg

Beräkningshöjd:

Trafikbullerutredning

Ekvivalent ljudtrycksnivå dB(A)

Scenario 1 - Maximal ljudnivå vid befi ntlig byggnad understiger riktvärdet 70 dBA vid samtliga fasader.       

Projekt: Gullbrandstorp 1:548

60 km/h på Kustvägen

Ljudnivå vid uteplats, befintlig byggnad

Maximal ljudtrycksnivå dB(A)

s kommun
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2018 09 05

Projektnummer

Utfört av 
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Trafikbullerutredning

Projekt: Gullbrandstorp 1:548

60 km/h på Kustvägen

Ljudnivå vid uteplats, befintlig byggnad

Ekvivalent ljudtrycksnivå dB(A)

s kommun

5815288 0001 C01

2018 09 05

Projektnummer

Utfört av 

Granskat  av

Datum

Bilaga

5815288

EEH

JRA

Prognosår:
2030

Bullerkälla
Väg

Beräkningshöjd:
1,6 m

Trafikbullerutredning

Scenario 1 - Ekvivalenta respektive maximala ljudnivåer vid ett bevarande av befi ntlig byggnad.
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Scenario 2  - Ny bebyggelse - två huskroppar utmed gatorna:
De ekvivalenta ljudnivåerna innehåller riktvärdena vid samtliga fasader på byggnaden mot Grangatan. För 
byggnaden i norr överskrids riktvärdena för ekvivalent ljudnivå mot Kustvägen samt delar av gaveln mot 
cirkulationsplatsen (gul markering på modellbilderna nedan). Då den maximala bullernivån vid denna 
byggnad överskrider riktvärdet 70 dB(A) på gaveln mot cirkulationsplatsen samt på delar av byggnadens 
gårdssida är det inte möjligt att utforma lägenheterna genomgående med häl� en av bostadsrummen mot 
en ”ljuddämpad” sida. Endast mindre lägenheter på under 35 m² eller centrumlokaler är således möjligt i 
den delen av byggnaden. Alternativt får byggnaden utformas med en mer sluten fasad i hörnet. Sträckan 
där riktvärdet överskrids är ca 15 meter beräknat från fastighetsgränsen mot Grangatan. Riktvärdena för 
uteplats innehålls sydost om byggnaderna. Gemensam uteplats ska således placeras inom de områden som 
markerats med grönt på de båda utbredningskartorna, dvs på kvarterets gårdssida.

Projekt: Gullbrandstorp 1:548

60 km/h på Kustvägen

Ljudnivå vid uteplats, nya bostadshus

Maximal ljudtrycksnivå dB(A)

s kommun

5815288 0001 C04

2018 09 05

Projektnummer

Utfört av 

Granskat  av

Datum

Bilaga

5815288

EEH

JRA

Prognosår:
2030

Bullerkälla
Väg

Beräkningshöjd:
1,6 m

Trafikbullerutredning

Scenario 2 - Ekvivalenta respektive maximala ljudnivåer vid uppförande av nya byggnader inom 
fastigheten. Teckenförklaring - se motsvarande kartbild på föregående sida. 

Projekt: Gullbrandstorp 1:548
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2030
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Väg

Beräkningshöjd:
1,6 m

Trafikbullerutredning

        
Projekt: Gullbrandstorp 1:548

60 km/h på Kustvägen

Vy från nordöst

Ljudnivå vid fasad, nya bostadshus
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Ekvivalent ljudtrycksnivå dB(A)

Projekt: Gullbrandstorp 1:548

60 km/h på Kustvägen

Vy från sydväst

Ljudnivå vid fasad, nya bostadshus

s kommun

5815288 0001 B02

2018 09 05

Projektnummer

Utfört av 

Granskat  av

Datum

Bilaga

5815288

EEH

JRA

Prognosår:
2030

Bullerkälla
Väg
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Trafikbullerutredning

Ekvivalent ljudtrycksnivå dB(A)

Projekt: Gullbrandstorp 1:548

60 km/h på Kustvägen

Vy från nordöst

Ljudnivå vid fasad, nya bostadshus

s kommun

5815288 0001 B03

2018 09 05

Projektnummer

Utfört av 

Granskat  av

Datum

Bilaga

5815288

EEH

JRA

Prognosår:
2030

Bullerkälla
Väg

Beräkningshöjd:

Trafikbullerutredning

Maximal ljudtrycksnivå dB(A)

Projekt: Gullbrandstorp 1:548

60 km/h på Kustvägen

Vy från sydväst

Ljudnivå vid fasad, nya bostadshus

s kommun

5815288 0001 B04

2018 09 05

Projektnummer

Utfört av 

Granskat  av

Datum

Bilaga

5815288

EEH

JRA

Prognosår:
2030

Bullerkälla
Väg

Beräkningshöjd:

Trafikbullerutredning

Maximal ljudtrycksnivå dB(A)

Scenario 2 - Riktvärdet för 
ekvivalent ljudnivå (60 dBA) 
överskrids mot Kustvägen 
samt på del av gavel mot 
cirkulationsplatsen (gult).

Scenario 2 - Riktvärdet för 
maximal ljudnivå överskrids 
för det norra husets gavel mot 
cirkulationsplatsen samt på del av 
gårdsfasaden, vilket omöjliggör 
”ljuddämpad sida”. Endast 
smålägenheter/ centrumlokaler 
är möjlig för denna del av 
byggnaden. Alternativt får 
byggnaden utformas med en mer 
sluten fasad i hörnet.
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Slutsats
Bullerberäkningarna visar att båda scenarierna är möjliga att genomföra. I scenario 1, där befi ntlig 
byggnad bevaras och byggs om till bostäder, krävs inga åtgärder för att klara bullerriktvärdena förutsatt 
att enskilda eller en gemensam uteplats anordnas i ett skyddat läge. Vid rivning och uppförande av 
ny bebyggelse krävs åtgärder på planlösningar för byggnaden mot Kustvägen och i den västra delen 
av byggnaden kan endast smålägenheter på maximalt 35 m² eller centrumverksamheter uppföras. 
Alternativt får byggnaden utformas med en mer sluten fasad i hörnet. 

Sannolikt skulle denna beräkning dock se annorlunda ut e� er en faktisk mätning av hastigheterna 
då medelhastigheten förbi planområdet/ i cirkulationsplatsen troligtvis understiger skyltad hastighet 
på 60 km/h. Skulle det bli aktuellt att gå vidare med scenario 2, dvs. rivning och uppförande av ny 
bebyggelse rekommenderar samhällsbyggnadskontoret att en hastighetsmätning samt uppdatering av 
bullerberäkningen utifrån verklig hastighet görs och redovisas i samband med bygglovsansökan.
 
För att säkerställa att gällande riktvärden för buller enligt  förordning (2015:216) om trafi kbuller 
vid bostadsbyggnader t o m. SFS 2017:359 uppnås vid de nya bostäderna innehåller detaljplanen en 
planbestämmelse som reglerar detta.

Planbestämmelse:

Bostäder med en sida där 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå överskrids vid fasad ska ha anpassade 
planlösningar. Minst häl$ en av bostadsrummen ska då orienteras mot en sida med högst 70 dB(A) 
maximal ljudnivå kl. 22-06 samt 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad. Detta gäller inte bostäder 
på maximalt 35 m² under förutsättning att 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad. 
Minst en uteplats per bostad eller en gemensam uteplats  ska anordnas i ett läge med högst 50 dB(A) 
ekvivalent samt 70 dB(A) maximal ljudnivå.  

Detaljplanens påverkan på bullersituationen
Detaljplanen innebär att tillåten markanvändning ändras från bensinstation till bostäder (ca 25-30 
lägenheter) och centrumfunktioner. Sannolikt innebär det lokalt en minskning av biltrafi ken och 
därmed även trafi kbullernivåerna på platsen. Närheten till olika typer av service samt kollektivtrafi k 
innebär att förutsättningarna för att resa hållbart och undvika bilkörning är goda.

Förutom bostäder medger detaljplanen även en användning av fastigheten för centrumändamål, vilket 
skulle kunna innebära bullerstörningar för kringboende, t ex pga. fl äktar på fasaden. Det är viktigt 
att de centrumverksamheter som etablerar sig inte innebär betydande störningar för de boende. En 
bedömning av detta kommer att ske i samband med bygglovsansökan. 
  
Insyn/ Solförhållanden
Detaljplanen innebär en höjning av tillåten byggnadshöjd med ca 1 - 2 våningar samtidigt som bostäder  
möjliggörs inom fastigheten. Detta innebär en ökad insyn från de nya bostäderna till intilliggande 
befi ntliga bostadstomter. För att begränsa insynen något mellan trevåningshus och närmaste trädgårdar 
tillåts inte balkonger på gavelfasaderna om byggnaden placeras i liv med byggrättsgränsen. 

Planbestämmelse:

Balkonger får inte fi nnas på gavelfasad. 
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Om byggrätten utnyttjas maximalt kan detaljplanen medföra en ökad skuggning för intilliggande 
fastigheter i öster. Graden av skuggning för de fyra villafastigheterna beror på om exploatören 
väljer en utformning med trevåningshus utmed gatan eller en ombyggnation av befi ntlig byggnad 
till 2 våningar. Olika alternativ ger olika påverkan för olika fastighetsägare. Ett tvåvåningshus med 
långfasad utmed den östra gränsen ger skuggeff ekter för fl era e� ersom bebyggelsen kommer närmare 
fl er av fastigheterna medan ett trevåningsalternativ skuggar den närmast angränsande fastigheten i 
större utsträckning e� ersom gaveln mot dem blir högre. 

Under höst och vår infaller skuggning inom villatomterna (i olika utsträckning) från ca kl. 16-17 och 
under sommaren från ca kl. 18-19.  De riktlinjer som Boverket anger om minst 5 timmars sol kl. 9-17 
under vår- och höstdagjämning kommer även i fortsättningen att klaras med marginal. Detta gäller 
även gården/utemiljön för de nya bostäderna. 

En skuggstudie fi nns som en bilaga till planhandlingarna. I denna illustreras skuggningen för befi ntlig 
byggnad jämfört med exempel på byggnation enligt tillåtna höjder i 2 respektive 3 våningar. 

Tillgänglighet
All byggnation inom planområdet ska uppfylla gällande krav på tillgänglighet för personer med 
funktionshinder. Detta regleras av Boverkets byggregler (BBR) och ska kunna redovisas i samband 
med bygglovsansökan.

Miljökvalitetsnormer

Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte innebära att några miljökvalitetsnormer 
överskrids. 

Miljökvalitetsnormer för luft
Detaljplanen innebär att tillåten markanvändning ändras från bensinstation till bostäder och 
centrumfunktioner. Sannolikt innebär det lokalt en minskning av biltrafi ken. Närheten till olika 
typer av service samt kollektivtrafi k innebär att förutsättningarna för att resa hållbart och undvika 
bilkörning är goda. Att tillföra lokaler för service lokalt i Gullbrandstorp bedöms även det kunna bidra 
till att minska behovet av resor med bil. 

Miljökvalitetsnormer för vatten
Planområdet berör inte någon grundvattenförekomst. 

Detaljplanen innebär att en idag helt asfalterad yta för bensinstation ersätts av bostäder/
centrumfunktioner med tillhörande parkering samt utemiljö. Områdets hårdgjorda yta kommer 
således sannolikt att minska och dagvattnet även att vara mindre förorenat. Dagvattnet kommer, liksom 
tidigare, att ledas till befi ntlig dagvattenledning som löper parallellt med fastighetens östra gräns. 
Dagvattnet går via en dagvattendamm väster om samhället till Skintan och slutligen till Halmstads 
kustvatten. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte få någon negativ påverkan på recipienten.

Miljökvalitetsnormer för buller
Detaljplanen innebär att tillåten markanvändning ändras från bensinstation till bostäder (maximalt 
ca 25-30 lägenheter) och centrumfunktioner. Sannolikt innebär det lokalt en minskning av biltrafi ken 
och därmed även bullernivåerna på platsen. Närheten till olika typer av service samt kollektivtrafi k 
innebär att förutsättningarna för att resa hållbart och undvika bilkörning är goda. Att tillföra lokaler 
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för service lokalt i Gullbrandstorp bedöms även det kunna bidra till att minska behovet av resor med 
bil.   

Under framtagandet av detaljplanen har en bullerberäkning gjorts. Denna visar att det, beroende på 
hur bebyggelsen utformas och placeras, krävs åtgärder för att gällande riktvärden för buller enligt  
förordning (2015:216) om trafi kbuller vid bostadsbyggnader t o m. SFS 2017:359 ska uppnås. För 
att säkerställa att gällande riktvärden uppnås vid de nya bostäderna innehåller detaljplanen en 
planbestämmelse som reglerar detta. Detta kan åstadkommas på fl era olika sätt. 



26 (27)  

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga 
åtgärder som erfordras för ett samarbete och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidplan

Tid Planprocessen Byggprocessen

4:e kvartalet 2018 Samråd

2:a kvartalet 2019 Granskning

3:e kvartalet 2019 Antagande 

4:e kvartalet 2019 Laga kra! 

4:e kvartalet 2019 Byggstart

Genomförande
Planens genomförandetid är 5 år från den dagen detaljplanen vinner laga kra! .

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att e! er ansökan om bygglov få 
bygga i enlighet med planen. E! er genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre garanterad 
byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen. 

Ansvarsfördelning

Anläggning Genomförande, dri# 

Allmänt VA-nät Laholmsbuktens VA

El, " ärrvärme E.on

Kvartersmark Berörd markägare / exploatör

Huvudmannaskap
Inom planområdet fi nns ingen allmän plats. Halmstads kommun är inte huvudman för allmän 
plats i Gullbrandstorp, med undantag för gång- och cykelvägarna utmed Kustvägen och Grangatan. 
Gullbrandstorps vägförening ansvarar för vägar och övrig allmän plats. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Detaljplanen berör endast fastigheten Gullbrandstorp 1:548. Detaljplanen planeras inte innebära 
några  fastighetsbildningsåtgärder.

EKONOMISKA FRÅGOR

Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inklusive tex. bullerdämpande åtgärder inom 
kvartersmark bekostas av berörd fastighetsägare.

Exploatören bekostar erforderlig utbyggnad av det allmänna VA-nätet inom planområdet. 
Anläggningsavgi!  avseende VA-anslutningar regleras i den kommunala VA-taxan. Ny brandpost 
bekostas  av Laholmsbuktens VA.
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Avgi�  för elanslutning uttages i enlighet med gällande taxa (för tillkommande exploateringar).

Plankostnaden regleras sedan tidigare i avtal med exploatören.

Eventuell dagvattenutredning bekostas av berörd markägare som även bekostar utbyggnad av 
erforderliga dagvattenanläggningar inom planområdet. Korrekt höjdsättning av planområdet vid en 
utbyggnad är av stor vikt.

Eventuella detaljerade undersökningar avseende geologi, markens bärighet, markradonförekomst, 
arkeologiska undersökning osv. som kan krävas vid byggnation inom aktuellt planområde bekostas av 
berörd fastighetsägare. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER

• Jonna Kignell, planarkitekt, Samhällsbyggnadskontoret
• Sara Nylander, planarkitekt (bitr.), Samhällsbyggnadskontoret
• Jennie Hemborg, exploateringsingenjör, Samhällsbyggnadskontoret
• Emma Gustavsson, exploateringsingenjör, Samhällsbyggnadskontoret
• Ellinor Waldemarson, kommunekolog, Samhällsbyggnadskontoret
• Ann-Charlotte Abrahamsson, kommunekolog, Samhällsbyggnadskontoret
• Peter Svelenius, senior bygglovarkitekt, Byggnadskontoret
• Alexandra Sandberg, handläggare, Miljöförvaltningen
• Per-Anders Linder, handläggare, Miljöförvaltningen
• Iris Hjalmarsdottir, handläggare, Miljöförvaltningen
• Gert Heinsvig, Räddningstjänsten
• Daiva Börjesson, VA-ingenjör, Laholmsbuktens VA
• Stina Alexandersson, trafi kmiljöingenjör, Teknik- och fritidsförvaltningen

Samhällsbyggnadskontoret

Mila Sladic   Jonna Kignell
planchef    planarkitekt


