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Bakgrund
Kommunledningskontoret har haft i uppdrag att utreda om mer verksamhetsmark kan skapas 
i Ilanda och i samband med det utvärdera om Gravaleden behövs. När ärendet behandlades 
på kommunstyreslen den 23 maj 2017 §20 beslutades följande: stadsbyggnadsnämnden får 
i uppdrag att planlägga området öster om befintligt verksamhetsområde vid Ilanda enligt 
skiss 1 i tjänsteyttrandet. Det innebär för stora kostnader att exploatera området söder om 
befintligt verksamhetsområde. Det klarar inte heller 50-års flöden avseende översvämning och 
ska därför inte genomföras. 

Dnr KS-2015-194     Dpl 60 sid 4 (6)

Skiss 1.

Genomförbarhetsstudie ny logistikpark
Innan en planeringsprocess av ett nytt verksamhetsområde kan starta finns ett antal 
frågor som behöver utredas. Kommunens klimat- och miljöstrategi liksom 
strategisk plan ska också beaktas. Syftet med genomförbarhetsstudien är att i ett 
mycket tidigt skede ta reda på om den tänkta verksamheten är genomförbar med 
avseende på de frågeställningar som rör trafik och miljö. Följande områden har 
studerats utifrån de förutsättningar som finns i kommunens strategiska plan samt 
miljö- och klimatstrategin:

• Befintligt vägnät
• Framkomlighet kopplat till logistikparken
• Ilandavägen
• Gravaleden
• Natur- och friluftsliv
• Vägtrafikbuller
• Översvämningsrisker

Gällande planer
För området finns gällande detaljplan från 2005 som anger område för industri. 

Förslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen.



Nuvarande förhållanden
Området är idag planlagt för industri men inte fullt utbyggt. Området öster om 
ianspråktagen industrimark utgörs idag av skogsmark med höga naturvärden.

Bedömning
Planlagd mark är idag svår att nyttja eftersom all tomtmark längs gatan är i privat ägo. För 
att komma åt mer mark behöver en ny gata anordnas i östra delen. I samband med det kan 
befintliga gränser behöva ses över. 

Förslag
Stadsbyggnadsförvaltningen bör få i uppdrag att göra ny detaljplan. 

Frågor att behandla i planarbetet
• Befintliga naturvärden

• Översvämning

• Geotekniska förhållanden

Planförfarande
Planarbetet föreslås bedrivas med standardförfarande. Detaljplanen kan antas av 
stadsbyggnadsnämnden. Avgift för planarbetet regleras i avtal med Teknik- och 
fastighetsförvaltningen som äger marken. Planavgiften för detaljplanen bedöms bli 
ca 300.000 kronor.

Tidplan
Detaljplanen bedöms prioriteras enligt nivå 2 i planarbetsprogrammet. Planarbetet 
bedöms kunna påbörjas 2 kv 2018 och kunna färdigställas 1 kv 2019.

___________

Detta Plan-PM har sammanställts av stadsbyggnadsarkitekt Jonas Zetterberg den 
28 november 2017.
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