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Samråd 8 juli – 12 augusti 2020 
 

Planhandlingar: 

• Planbeskrivning ändring av detaljplan, 2020-07-03 

• Plankarta ändring av detaljplan, 2008-05-07 

• Illustrationskarta, 2008-05-07 

 

Handlingar finns att läsa på: 

Stadshuset, Rådhustorget 3C, Falkenberg 

https://kommun.falkenberg.se/detaljplaner 

 

Skriftliga synpunkter skickas till: 

E-post: plan@falkenberg.se 

Alternativt 

Falkenberg kommun 

Planavdelningen 
311 80 Falkenberg 

 

Upplysningar om detaljplanen lämnas av: 

Planavdelningen  
genom Kontaktcenter 0346 – 88 60 00 

 

https://kommun.falkenberg.se/detaljplaner
mailto:plan@falkenberg.se
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1.     INLEDNING 

1.1 Planens handläggning, bakgrund och tidplan 
Detaljplanen består av en juridisk plankarta med planbestämmelser. Till planen hör 
planbeskrivning, illustrationskarta m.m. Dessa ska vara vägledande och underlätta förståelsen 
av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften planen har. De har 
ingen egen rättsverkan. 

Prövningen vid ändring av en detaljplan ska enbart omfatta det som ändringen avser. Detta 
redovisas i den här planbeskrivningen. Ett område får enbart ha en gällande detaljplan och 
ändringen redovisas i nu gällande plankarta. När ändringsplanen vinner laga kraft ersätter 
kartan nu gällande plankarta.   

Kommunstyrelsen gav 2019-05-14 §146 kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ändra 
gällande detaljplan. Beslut om samråd togs 2020-07-01 av planchef Daniel Helsing. 
 
Planförfarande 
Detaljplanen föreslås handläggas med så kallat utökat förfarande i enlighet med 5 kap 7§ 
plan- och bygglagen, vilket innebär att förslaget kommer att samrådas två gånger i så kallat 
samråd samt granskning (se bild längre ner på sidan). Planområdets storlek och har legat till 
grund för val av förfarande.  

Uppskattad tidplan 

− Samråd juli/augusti 2020 
− Granskning oktober/november 2020 
− Antagande december 2020 

 

1.2 Beskrivning av planändringen 
Planändringen omfattar riktlinjer för bullernivåer. Följande formulering som omfattar 
bullernivåer på plankartan utgår: 

 
Bostadsbebyggelse skall utformas så att följande riktvärden för buller från spårtrafik uppfylls 
30 dB(A) ekvivalent ljudnivå inomhus 
45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid (utrymmen för sömn och vila) 
55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus 
75 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 
 
De redovisade bullernivåerna utgick 2015-04-09 då förordning (SFS 2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnationer började gälla. Förordningen innebär att nya bullernivåer 
kommer att kunna tillämpas på den del av plankartan som omfattas av planändringen. De nya 
riktlinjerna tillåter något högre bullernivåer. Riktlinjer för ekvivalent ljudnivå inomhus utgår 
helt då inomhusnivåer regleras av lagstiftning i bygglovskedet.  
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR, BAKGRUND OCH SYFTE 

2.1 Planändringens syfte och huvuddrag 
Huvudsyftet med ändringen av detaljplanen är att kunna tillämpa bullerriktvärdena för planen 
så att de stämmer med nuvarande riktvärden (SFS 2015:216). Detta görs genom att de 
bullerriktvärden som tidigare reglerat högsta tillåtna bullernivåer för bostäder inom 
detaljplanelagt område utgår. Därmed kan riktvärden för buller regleras via förordningen om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216). Gällande riktvärden ska uppnås och 
åtgärder enligt förordningen ska genomföras om riktvärden överskrids.  

2.2 Gällande detaljplaner 
För den västra delen av planområdet som ingår i detaljplanen Del av Tröinge 10:3 m.fl. 
”Korset”, har en ny detaljplan tagits fram, Del av Tröinge 15:1 (Korset). Planen har vunnit 
laga kraft (2019-01-11) och har en genomförandetid på 10 år. Planen ändrar områdets 
markanvändning från i första hand industri till kontor-, handel- och centrumändamål.  

Den västra delen av Del av Tröinge 10:3 m.fl. ”Korset” omfattas därför inte av 
planändringen. Område som inte omfattas av planändringen redovisas på plankartan. 

2.3 Planändringen 
Denna planändring gäller ändring av detaljplan för Del av Tröinge 10:3 m.fl. ”Korset”.  

Nedan redovisas hur detaljplanen ändras. Planbestämmelsen som utgår redovisas överstruken. 
Övriga bestämmelser i gällande detaljplan (Del av Tröinge 10:3 m.fl. ”Korset”.) gäller 
fortsatt. 
 
2.3.1 Trafikbuller, på plankarta:  
Tidigare formulering:  

Bostadsbebyggelse skall utformas så att följande riktvärden för buller från spårtrafik 
uppfylls 
30 dB(A) ekvivalent ljudnivå inomhus 
45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid (utrymmen för sömn och vila) 
55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus 
75 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

 
Planbestämmelserna utgår och ersätts under Risk- och störningsskydd av följande: 

 
Planen upprättas med Plan- och bygglagen (2010:900) och tillämpar förordning (SFS 
2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnationer. Gällande riktvärden ska uppnås och 
åtgärder enligt förordningen ska genomföras om riktvärden överskrids (4 kap 12§ 1 st 2p).  

 
2.3.2 Trafikbuller, i planbeskrivning:  
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Formuleringen nedan är ett utdrag från bulleravsnittet i planbeskrivningen för del av Tröinge 
10:3 m.fl. ”Korset”. Under utdraget redovisas istället en formulering utifrån de nya 
riktlinjerna avseende trafikbuller. 

 
 
Tidigare formulering från planbeskrivning sida 11: 

Området är utsatt för trafikbuller från järnvägen och från kringliggande vägar. Planen 
har anpassats för att minimera bullerstörningarna. 

 
Hänsyn till buller bör tas vid placering av uteplatser och vid planering av bostäder i 
de fastigheter där riktvärdet för ekvivalent ljudnivå överstiger 55 dB(A) och samtliga 
bostadsfastigheter ska ha tillgång till tyst eller ljuddämpad sida. Tyst sida är en sida 
med en dygnsekvivalent ljudnivå som är lägre än 45 dBA som en totalnivå – det vill 
säga det sammanlagda ljudet från olika källor, till exempel trafik, fläktar och industri. 
Ljuddämpad sida har en dygnsekvivalent ljudnivå mellan 45 och 50 dBA som en 
totalnivå. Även maximalnivån 70 dBA bör uppfyllas för både tyst och ljuddämpad 
sida. 

 
Trafikbuller, ny formulering  
Området är utsatt för trafikbuller från järnvägen och från kringliggande vägar. Planen har 
anpassats för att minimera bullerstörningarna och Förordning (SFS 2015:216) om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader tillämpas. Enligt förordningen bör ljudnivåer från spårtrafik och vägar 
inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Vid uteplats i 
anslutning till byggnaden gäller 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå.  

 
Om ljudnivån ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända 
mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och minst hälften av 
bostadsrummen bör vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids 
mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå ändå 
överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger 
per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. För små lägenheter om högst 35 kvadratmeter gäller att 
ljudnivån inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad och att 
minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå 
inte överskrids vid fasaden. 

 
Bullerberäkningar har genomförts av Akustikforum (2017-12-12). Där går att läsa att 
ekvivalent ljudnivå vid fasad överstiger satta riktlinjer på 60 dBA vid en låg andel av 
fasaderna. Vid någon av fasaderna så överskrids 70 dBA maximal ljudnivå på båda sidor av 
fasaden. På nästa sida redovisas kartbilder från bullerberäkningarna med och utan bullerplank 
mot järnväg. 
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Ekvivalent ljudtrycksnivå 2030 för väg- och järnvägstrafik Akustikforum (2017-12-12). 

 
 

   
Ekvivalent ljudtrycksnivå 2030 för väg- och järnvägstrafik med 3 m bullervall mot järnväg 
Akustikforum (2017-12-12). 
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Maximal ljudtrycksnivå 2030 för vägtrafik Akustikforum (2017-12-12). 

 
 

 
Maximal ljudtrycksnivå 2030 för tågtrafik Akustikforum (2017-12-12). 

 
 

 
Maximal ljudtrycksnivå 2030 för järnvägstrafik med 3 m bullervall mot järnväg 

 
2.3.3 Genomförandetid: 
 
Genomförandetid på plankarta:  
Tidigare formulering: 

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 

 
Ny formulering: 

Planbestämmelserna utgår och ersätts under Administrativa bestämmelser av följande: 

Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta ändringen av detaljplanen har 
vunnit laga kraft. 
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Genomförandetid i planbeskrivning:  
Tidigare formulering: 

Formuleringen nedan är ett utdrag från genomförandet för del av Tröinge 10:3 m.fl. Korset.  

Genomförandetiden går ut 10 år efter det datum då detaljplanen vunnit laga kraft (s 13). 

 
Ny formulering: 

Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta ändringen av detaljplanen har 
vunnit laga kraft. 

 

2.3.4 Ventilation: 
 
Ventilation på plankarta:  
 

Tidigare formulering: 

Byggnader skall förses med fjärrstyrda ventilationsnödstopp. Ventilationsintag samt 
utrymningsvägar skall placeras så att de ventilerar bort från järnvägen. 

 

Bestämmelsen utgår: 

Formuleringen stryks och ersätts inte av någon ny bestämmelse. Det är inte lämpligt att med 
planbestämmelser binda upp eller förbjuda användandet av viss teknik eller visst tekniskt 
utförande. Behovet av bestämmelsen har stämts av med Räddningstjänsten som konstaterar att 
de ventilationsstopp som regleras i och med detaljplanen är enligt riskanalysen för farligt gods 
för Hallands län inte tillämpbar för bostäder, vilket förhindrar en utbyggnad enligt planens 
syfte. 

 
Ventilation i planbeskrivning: 
 

Tidigare formulering: 

Planområdets läge nära järnvägen och väg 154 innebär att områdets kan utsättas för risker, 
främst i samband med transport av farligt gods. Områdets utformning har anpassats för att 
minimera dessa risker. Detaljplanen har t.ex. en bestämmelse som säger att byggnader skall 
förses med fjärrstyrt ventilationsstopp. Dessutom ska en varningssiren (WMA-sändare), vid 
händelse av allvarlig olycka, uppföras inom området. Detta hanteras i 
genomförandebeskrivningen samt genom avtal. 
 
För en mer utförlig redogörelse för riskfrågorna i samband med detaljplanen hänvisas till 
MKBn samt till den särskilda riskanalys som tagits fram i samband med planarbetet. (s 11–
12) 
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Ny formulering: 

Planområdets läge nära järnvägen och väg 154 innebär att områdets kan utsättas för risker, 
främst i samband med transport av farligt gods. Områdets utformning har anpassats för att 
minimera dessa risker. En varningssiren (WMA-sändare), vid händelse av allvarlig olycka, 
ska uppföras inom området. Detta hanteras i genomförandebeskrivningen samt genom avtal. 
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2.4 Bakgrund 
 

Motiv för planändringen 

Planändringen motiveras av att de bullerriktlinjer som styrt tidigare plan har utgått och ersatts 
av nya riktlinjer. Det är idag inte möjligt att bygga ut planen enligt dess syfte, trots 
bullerskyddande åtgärder. Det innebär att ändringen är angelägen för att få tillstånd den 
utbyggnad av Tröinge som detaljplanen Del av Tröinge 10:3 m.fl. ”Korset” syftar till.  

 
 

2.5 Område där ändring av detaljplan görs 
Plandata 

Planändringen kommer omfatta del av Fastigheten Tröinge 10:3, 10:4 och 10:10. Tröinge 10:3 
och 10:10 ägs av Tröinge fastighetsförvaltning AB. 

Området som berörs är den östra och nordvästra delen av originalplanen och omfattar 
bostadsbebyggelse, park, naturmark, skola och gata till ett område av cirka 21 hektar.  

 

 
Röd markering visar vilken del av planområdet som omfattas av planändringen. För den sydöstra delen, 
utanför röd markering, finns en ny antagen plan, del av Tröinge 15:1 (2018-12-18), varför detta område 
inte berörs av ändringen. 
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För den västra delen finns en ny detaljplan, antagen 2018, varför den delen inte ingår i 
planändringen. 

2.6 Underlag till planarbetet 
 

• Detaljplan för del av Tröinge 10:3 m.fl. ”Korset”, Falkenbergs kommun (Upprättad 
2008-05-07 Reviderad, 2010-01-26) 

• Miljökonsekvensbeskrivning, Antagandehandling Underlag till detaljplan för Tröinge 
10:3 m.fl. ”Korset”, Falkenbergs kommun (Upprättad 2008-05-07 Reviderad, 2010-
01-26) 

• Bullerutredning, Akustikforum (2017-12-12) 

 

3 KONSEKVENSER 

3.1 Bedömning av miljöpåverkan 
Ändringen av detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses 
i 6 kap 3§ miljöbalken och ingen miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats. I den 
befintliga miljökonsekvensbeskrivningen (2010-07-02) som upprättades vid framtagandet av 
detaljplanen så har bullerfrågan däremot utvärderats. I miljökonsekvensbeskrivningen 
användes lägre riktlinjer för buller än de som planändringen tillåter. De lägre 
bullerriktlinjerna ansågs inte vara ett hinder för planens genomförande varför de nya, mindre 
begränsande riktlinjerna, inte heller bör vara det. I miljökonsekvensbeskrivningen (s 11) 
redovisas exempel på hur områdets utformning kan anpassas för att minimera 
bullerstörningarna genom t.ex. bullerplank eller stängda fasader samt att uteplatser ska 
lokaliseras på fastighetens ljuddämpade eller tysta sida. Dessa rekommendationer bör fortsatt 
användas.  
 
De nya riktvärdena för buller kommer medföra att personer som bor eller vistas i området kan 
utsättas för något högre bullernivåer jämfört med tidigare riktlinjer då nya riktlinjer är mer 
tillåtande. Som går att utläsa från Akustikforums bullerberäkningar (s 5-6) är det bara fasader 
mot gata som påverkas av bullernivåer i det högre spannet, planen möjliggör fortsatt för tyst 
sida samt bullerskyddande innergårdar.  

 
 

4 GENOMFÖRANDE AV PLANFÖRSLAGET  

4.1 Organisatoriska och administrativa frågor 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum planen vinner laga kraft. 
 
Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän plats. 
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5 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN  
Planen har upprättats av Arkitekterna Krook & Tjäder genom Linnea Blixt, 
planeringsarkitekt, och Amanda Leo, planeringsarkitekt, på uppdrag av Planavdelningen 
genom planchef Daniel Helsing.  

 

 

 

Linnea Blixt    Daniel Helsing   

Planeringsarkitekt   Planchef 
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