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Trollhättans 

Stad 

INLEDNING 

Detaljplanens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplan för Knorren är att pröva utveckling med bostäder, förskola och vård- och 
om sorgsboende samt lokaler för centrumverksam het i anslutning till Vårviksvägen. 
Detaljplanen syftar även till att säkerställa delar av Vårviks naturområde som ska användas för 
rekreation och tillgodose goda livsvillkor för djur- och växtliv. I detaljplanen möjliggörs att en 
om rådeslekplats anläggs inom del av grönområdet. 

Inom planområdet planeras för cirka 270 bostäder, en förskola i 6 avdelningar, vård- och 
om sorgsboende med 102 boendeplatser samt en om rådeslekplats och rekreationsytor. I 
byggnad närmast Vårviksvägen möjliggörs, förutom bostäder, även centrumverksamhet. Ytor 
för tekniska anläggningar säkerställs i plankartan. 

Läge och areal 
Planområdet är beläget cirka 1 kilometer norr om Trollhättans centrum, väster om Göta älv, och 
är en etapp av den nya stadsdelen Vårvik. Detaljplanen avgränsas i söder av Vårviksvägen, i 
väster av Vänersborgsvägen, i norr av Göta älv och i öster av del av rekreationsområdet som 
angränsar till delområdet Knorretorpet. Planområdet är cirka 7,4 hektar. 

Berörda fastigheter är del av Källstorp 4:5 och del av Källstorp 3:1, vilka ägs av Trollhättans 
Kommun. 

Nuvarande markanvändning 
Marken inom planområdet utgörs av grönområde/rekreationsområde. 

Översiktsplanering 
Planområdet ingår i den nya stadsdelen Vårvik som pekas för tätortsutbyggnad i 
översiktsplanen för Trollhättans stad (2013). Utbyggnaden är viktig för att uppnå Stadens mål 
om att utvecklas till ett långsiktigt hållbart Trollhättan och nå befolkningsmålet om 70 000 
invånare år 2030. 

Planförslaget följer intentionerna i gällande översiktsplan och fördjupad översiktsplan för 
Vårviksområdet. 

Sammanfattning av undersökningen 
Detaljplanen bedöms medföra en betydande miljöpåverkan. 

Kommunens preliminära ställningstagande 
I samband med tidigare detaljplanearbeten i Vårvik (Stridsbergsområdet och Knorretorpet) har 
ett flertal utredningar tagits fram som utgör underlag även i detaljplan för Knorren. För 
detaljplanerna gjordes även en strategisk miljöbedömning med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) då det inledningsvis inte gick att avgöra om planförslagen 
skulle leda till betydande miljöpåverkan. I MKB:n konstaterades att åtgärder krävs och såvida 
dessa utförs kommer ett genomförande av planerna inte leda till betydande miljöpåverkan. 
Frågeställningar från tidigare arbete som även kan appliceras på nu aktuellt planområde 
arbetas in i detaljplanen. 

Undersökning miljöpåverkan 
Detaljplan för Knorren, del av Källstorp 4:5 med flera 2(8) 
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Trollhättans 

Stad 

Underskrids rekommenderade 
skyddsavstånd (miljöfarliga 
verksamheter, kraftledningar, 
hästgårdar etc.)? 

Luft 
Ligger planområdet inom område 
som påverkas negativt av utsläpp 
från trafik? 

Leder planens genomförande till 
ökade utsläpp från trafiken? 

Berörs planområdet av andra 
utsläpp, till exempel från 
industriella processer? Kan även 
exempelvis vara stark lukt 

Överskrids nationella rikt- och 
gränsvärden och 
miljökvalitetsnorm? 

Nationella, regionala och 
lokala miljömål 
Finns det risk att projektet 
åstadkommer effekter som 
motverkar de nationella, regionala 
eller lokala miljömålen och därmed 
en hållbar utveckling? Se varje mål 
nedan: 
Generationsmålet 
Begränsad klimatpåverkan 
Frisk luft 
Bara naturlig försurning 
Giftfri miljö 
Skyddande ozonskikt 
Säker strålmiljö 
Ingen övergödning 
Levande sjöar och vattendrag 
Grundvatten av god kvalitet 
Myllrande våtmarker 
Levande skogar 
Ett rikt odlingslandskap 
God bebyggd miljö 
Ett rikt växt- och djurliv 

Undersökning miljöpåverkan 

X 

Ja Nej 

X 

X 

X 

X 

Ja Nej 

Detaljplan för Knorren, del av Källstorp 4:5 med flera 

Osakert Motivering/Kommentar 

Utifrån att dagvatten omhändertas och till 
viss del renas. 

Osäkert Motivering/Kommentar 

Den sammantagna bedömningen av 
miljömålen redovisas i framtagen MKB, 
Rådhuset arkitekter, maj 2020. 
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