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Kommunkansliet fredagen den 29 januari 2021

Olof Lundberg (S)
ordförande

Richard Brown
sekreterare
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Föredragningslista

Ärende
1

Val av justerare
Digital justering måndagen den 15
februari
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Fastställande av föredragningslistan
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Organisationsförändring kommungemensamma särskilda
undervisningsgrupper
Kl.09.05-09.20

Föredragning
KS 2019/655
Marie Wrethander och
Annika Sunesson
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Idéburet offentligt partnerskap mellan
Stenungsunds kommun och svenska
kyrkan
Kl.09.20-09.35

Föredragning
Sandra Tedenby

KS 2021/28

5

Tillfälliga åtgärder för föreningar för
att mildra de ekonomiska
konsekvenserna till följd av Covid-19
pandemi
Kl.09.35-09.50

Föredragning
Pia Solefors

KS 2020/1092

6

Handlingsplan för suicidprevention
Kl.09.50-10.00

Svara på frågor
Alma Nykvist

KS 2020/671

7

Fastställande av risker i
kommunstyrelsens internkontrollplan
2021
Kl.10.00-10.10

Svara på frågor
Björn Wikman

KS 2020/631
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Godkännande av samrådsredogörelse
för detaljplan för Stenungsunds
resecentrum.
Kl.10.10-10.50

Föredragning
Cecilia Norlander

KS 2016/443

9

Antagande av detaljplan för bostäder,
äldreboende och centrum på del av
Kopper 2:1 med flera, Hasselhöjden
Kl.10.50-11.05

Föredragning
Peter Nilsson

KS 2013/916

10

Utökande av VA-verksamhetsområde
för del av Kärr 1:1, med flera
Kl.11.05-11.15

Svara på frågor
Camilla Hagström

KS 2020/995

11

STO-samverkan om Åtgärdsvalstudie:
Fast vägförbindelse mellan Orust och
fastlandet
Kl.11.15-11.25

Svara på frågor
Stefan Svedhem

KS 2021/15

12

Skydd mot stigande vattennivåer
Kl.11.25-11.40

Svara på frågor
Stefan Svedhem

KS 2020/958

13

Yttrande över promemorian En
utvecklad organisation för lokal statlig
service
Kl.11.40-11.50

Svara på frågor
Marcus Starcke

KS 2020/1108

14

Inkommen skrivelse om likvärdighet i
skolan initierad av Lisbeth Svensson
(L)
Kl.11.50-12.00

LUNCH KL.12-13
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Inkommen skrivelse om extern drift av
hamnen initierad av Lisbeth Svensson
(L)
Kl.12.00-12.10

KS 2021/8

16

Inkommen skrivelse om QR code
information initierad av Lisbeth
Svensson (L)
Kl.12.10-12.20

KS 2021/10

17

Årsplanering för välfärdsutskottet
2021
Kl.12.20-12.25

KS 2020/947

18

Årsplanering för allmänna utskottet
2021
Kl.12.25-12.30

KS 2020/947

19

Anmälningsärende - Motion om
aktivitetskrav vid försörjningsstöd
initierad av Maria Renfors (M)
Kl.12.30-12.35

KS 2021/68

20

Anmälningsärende - Motion om
handlingsplan för arbete mot
hedersförtryck och hedersrelaterat
våld i Stenungsunds kommun initierad
av Maria Renfors (M)
Kl.12.35-12.40

KS 2021/69

21

Inkomna skrivelser och protokoll till
kommunstyrelsen
Kl.12.40-12.55

KS 2020/7
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Redovisning av delegationsbeslut
Kl.12.55-13.00

KS 2020/88

23

Anmälan av ordförandebeslut
Kl.13.00-13.05

KS 2021/66

24

Regional information
• GR politiska styrgrupper
• SOLTAK AB styrelse
• Direktionen Södra Bohusläns
räddningstjänstförbund
• Södra Bohusläns turisms styrelse
• Samordningsförbundet
Kl.13.05-13.25

KS 2020/9

25

Information från kommundirektör
Kl.13.25-13.35

KS 2020/2
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Agneta Dejenfelt
Planeringsledare

Dnr KS 2019/655

Till kommunstyrelsen

Organisationsförändring av kommungemensamma särskilda
undervisningsgrupper
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen om organisationsförändring av
kommungemensamma insatser för elever i behov av särskilt stöd.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen påbörjat ett utvecklingsarbete kring elever
i behov av särskilt stöd.
Förvaltningen arbetar med att skapa lärmiljöer som möter olika förutsättningar så nära den
ordinarie verksamheten som möjligt med ett inkluderande arbetssätt. Det innebär att
verksamheten i de kommungemensamma undervisningsgrupperna på Nyborg kommer att
placeras under en eller flera skolenheter så att den verksamhet som bedrivs blir mer
skolinriktad, och eleverna får möjlighet till undervisning i alla ämnen och en möjlighet till
inkludering i ordinarie undervisningsgrupper.
Organisationsförändringen som helhet innebär att:
•
•
•

Skapa lärmiljöer som möter olika förutsättningar så nära den ordinarie verksamheten
som möjligt med ett inkluderande arbetssätt under en eller flera skolenheter
Utveckla kunskap och kompetens hos personal för att arbeta med en medveten
pedagogik utifrån respekt för olika förutsättningar
Utveckla tvärprofessionella samarbeten och samverkan med andra aktörer.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 21 oktober 2019 förvaltningen i uppdrag att tydliggöra och
kommunicera ansvar, uppdrag och processer för de insatser som finns för elever i behov av
särskilt stöd och att påbörja ett utvecklingsarbete med att skapa forum för dialog kring särskilt
stöd för att skapa samsyn och organisering av särskilda undervisningsgrupper, flexgrupper
samt enskild undervisning.
Utvecklingsarbetet följdes upp på välfärdsutskottet den 6 maj 2020, på kommunstyrelsen den
25 maj och på välfärdsutskottet den 4 november. Vid dessa tillfällen informerade
förvaltningen om arbetet med särskilda undervisningsgrupper/flexgrupper på varje enhet som
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genomförs i syfte att företrädesvis försöka organisera mindre sammanhang i den ordinarie
verksamheten. Detta för att elever med behov av ett mindre undervisningssammanhang så
långt som möjligt ska kunna få det i sin ordinarie grupptillhörighet. Det innebär att behovet av
stationära särskilda undervisningsgrupper/flexgrupper minskar.
Samtidigt informerade förvaltningen om att verksamheten i de kommungemensamma
undervisningsgrupperna på Nyborg kommer att placeras under en skolenhet. Detta för att den
verksamhet som bedrivs ska vara mer skolinriktad, och för att elever ska få möjlighet till
undervisning i alla ämnen samt en möjlighet till inkludering i ordinarie undervisningsgrupper.
Konkret innebär det att en förändring av organisationen för de kommungemensamma
särskilda undervisningsgrupperna på Nyborg behöver genomföras. Det innebär att en
elevgrupp placeras på en av grundskolorna och att verksamheten för övriga elever på Nyborg
organiseras för att möta respektive elevs olika förutsättningar och behov. Förändringarna
innefattar även de elever som inte är placerade på Nyborg idag men som också kan vara i
behov av kommungemensamma insatser av särskilt stöd.
Organisationsförändringen som helhet innebär att:
•
•
•

Skapa lärmiljöer som möter olika förutsättningar så nära den ordinarie verksamheten
som möjligt med ett inkluderande arbetssätt under en eller flera skolenheter
Utveckla kunskap och kompetens hos personal för att arbeta med en medveten
pedagogik utifrån respekt för olika förutsättningar
Utveckla tvärprofessionella samarbeten och samverkan med andra aktörer.

Ekonomiska konsekvenser
Föreslagen organisationsförändring kommer att genomföras inom ram för verksamhet
grundskola och stab stöd.
Barnkonsekvensanalys
Syftet med organisationsförändringen är att skapa likvärdighet i elevsyn och förhållningssätt.
Andra viktiga faktorer är ökad tydlighet, kommunikation och samsyn kring ansvar, roller,
organisation och processer rörande insatser för barn i behov av särskilt stöd.
Att få sin undervisning och möjlighet till utveckling i mindre sammanhang nära den ordinarie
verksamheten bedöms gynna barnen.
Juridiska konsekvenser
Enligt skollagen (2010:800) är det rektor som ”beslutar om sin enhets inre organisation och
ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika
förutsättningar och behov”.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-17
Kommunstyrelsen 2020-05-25 § 191
Kommunstyrelsen 2019-10-21§ 254
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor utbildning
Elisabeth Andreasson
sektorchef

Marie Wrethander
verksamhetschef

Annika Sunesson
funktionschef
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

§ 191

Dnr: KS 2019/655

Uppföljning av utvecklingsarbete kring elever i behov av särskilt
stöd
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen samt noterar att ett brett dialogforum är viktigt för
att tillvarata olika professioners kompetens och få acceptans för nya arbetssätt. Vidare
behöver bland annat vissa elevers behov av små sammanhang säkerställas. Det fortsatta
arbetet följs upp på välfärdsutskottet i november 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-21 att ställa sig bakom den kartläggning av
organisationen kring elever i behov av stöd och identifierade inkluderande lösningar för
effektivt resursutnyttjande och ekonomisk hållbarhet, som förvaltningen genomfört på
uppdrag av kommunstyrelsen.
Välfärdsutskottet beslutade i samband med redovisningen att uppföljning av
utvecklingsarbetet kring processer mm, forum för dialog samt tilläggsbelopp skulle ske på
Välfärdsutskottet 2020-05-06.
Identifierade inkluderande lösningar:
1. mindre skolenheters elevhälsa samordnas inom ramen för annan skolenhet. Innebär ingen
försämring för elever.
2. förvaltningen fortsätter utvecklingsarbetet med att tydliggöra och kommunicera ansvar,
uppdrag och processer för de insatser som finns för elever i behov av särskilt stöd.
3. förvaltningen påbörjar ett utvecklingsarbete med att skapa forum för dialog kring särskilt
stöd för att därigenom skapa samsyn och organisering av särskilda undervisningsgrupper,
flexgrupper samt enskild undervisning.
4. förvaltningen utvecklar arbetssättet kring fördelning av interna tilläggsbelopp till
kommunala skolor och förskolor för att öka kvalitén och förenkla administrationen.

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25
Beslutsunderlag
Välfärdsutskottet 2020-05-06
Tjänsteskrivelse 2020-04-02
Uppföljning
Välfärdsutskottet 2019-10-02 § 55
Utredning
Kartläggning
Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår som tillägg att kommunstyrelsen noterar att ett brett
dialogforum är viktigt för att tillvarata olika professioners kompetens och få acceptans för nya
arbetssätt. Vidare behöver bland annat vissa elevers behov av små sammanhang säkerställas.
Det fortsatta arbetet följs upp på välfärdsutskottet i november 2020.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Agneta Pettersson Bells
(ST) tilläggsförslag och konstaterar att så sker.
Beslut skickas till
annika.sunesson@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Kommunstyrelsen
2019-10-21

§ 254

Dnr: KS 2019/655

Kartläggning av särskilda undervisningsgrupper Nyborg, barn och
elevhälsan, Skolfam för effektiv resursutnyttjande ekonomisk
hållbarhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. mindre skolenheters elevhälsa samordnas inom ramen för annan skolenhet. Innebär
ingen försämring för elever.
2. förvaltningen fortsätter utvecklingsarbetet med att tydliggöra och kommunicera
ansvar, uppdrag och processer för de insatser som finns för elever i behov av särskilt
stöd.
3. förvaltningen påbörjar ett utvecklingsarbete med att skapa forum för dialog kring
särskilt stöd för att därigenom skapa samsyn och organisering av särskilda
undervisningsgrupper, flexgrupper samt enskild undervisning.
4. förvaltningen utvecklar arbetssättet kring fördelning av interna tilläggsbelopp till
kommunala skolor och förskolor för att öka kvalitén och förenkla administrationen.
5. ställa sig bakom kartläggningen av särskilda undervisningsgrupper, Nyborg, barn- och
elevhälsan samt Skolfam.
6. anse uppdraget genomfört och återrapporterat.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-27 § 127 att ge sektor utbildning i uppdrag att kartlägga
särskilda undervisningsgrupper, Nyborg, barn och elevhälsan, Skolfam för att identifiera
inkluderande lösningar för elever som innebär ett effektivt resursutnyttjande och är
ekonomiskt hållbart. En första muntlig återrapportering har skett till välfärdsutskottet 201908-28.
Uppdraget har genomförts av en arbetsgrupp bestående av representanter för elevhälsa,
grundskola, Nyborg samt individ- och familjeomsorgens enhet för barn och unga.
Rektorsgruppen och ledningen för sektor utbildning har varit referensgrupp.
Förvaltningen har genomfört en kartläggning av nuvarande organisation kring elever i behov
av stöd och identifierat inkluderande lösningar som innebär ett effektivt resursutnyttjande och
Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-10-21
är ekonomiskt hållbara. Förvaltningens förslag till lösningar presenteras mer utförligt i separat
bilaga.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag välfärdsutskottet 2019-10-02
Tjänsteskrivelse 2019-08-28
Bilaga 2019-09-18
Bilaga 2019-09-23
Beslut VÄL 2019-08-28
Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbeth Svensson (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. skolfam som arbetsmodell avslutas. Socialtjänstens lagstadgade uppdrag med
uppföljning av familjehemsplacerade elever kvarstår, uppföljning av elevernas
skolgång sker vid behov tillsammans med centrala elevhälsan.
2. mindre skolenheters elevhälsa samordnas inom ramen för annan skolenhet.
3. förvaltningen fortsätter utvecklingsarbetet med att tydliggöra och kommunicera
ansvar, uppdrag och processer för de insatser som finns för elever i behov av särskilt
stöd.
4. förvaltningen påbörjar ett utvecklingsarbete med att skapa forum för dialog kring
särskilt stöd för att därigenom skapa samsyn och organisering av särskilda
undervisningsgrupper, flexgrupper samt enskild undervisning.
5. förvaltningen utvecklar arbetssättet kring fördelning av interna tilläggsbelopp till
kommunala skolor och förskolor för att öka kvalitén och förenkla administrationen.
6. ställa sig bakom kartläggningen av särskilda undervisningsgrupper, Nyborg, barn- och
elevhälsan samt Skolfam.
7. anse uppdraget genomfört och återrapporterat.

Bo Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med välfärdsutskottets
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S)
förslag till beslut och konstaterar att så sker.
Beslut skickas till
Annika.sunesson@stenungnsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Björn Wikman
Utvecklingsledare

Dnr KS 2021/28

Till kommunstyrelsen

Idéburet offentligt partnerskap mellan Stenungsunds kommun och
Svenska kyrkan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet Idéburet offentligt partnerskap mellan
Stenungsunds kommun och Stenungsunds pastorat i syfte att möjliggöra arbetsplatsträning för
personer som står utanför arbetsmarknaden
Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds pastorat och Stenungsunds kommun har för avsikt att ingå ett idéburet
offentligt partnerskap (IOP). Syftet med partnerskapet är att möjliggöra för olika målgrupper
att närma sig den reguljära arbetsmarknaden genom arbetsplatsträning organiserad av
Stenungsunds pastorat, Svenska kyrkan. Arbetsplatsen är en secondhandbutik i centrala
Stenungsund. Målgruppen är personer i Stenungsunds kommun som behöver olika typer av
insatser för att på sikt kunna etablera sig på den ordinarie arbetsmarknaden.
Förvaltningen bedömer att avtalet med Stenungsunds pastorat uppfyller kriterierna i Riktlinjer
för Idéburet offentligt partnerskap.
Målet med att ingå avtalet är också att skapa ett långsiktigt samarbete där den idéburna
sektorns kompetens, resurser och faciliteter tas tillvara på ett bredare plan än idag. Avtalet
föreslås träda i kraft den 1 mars 2021 och gäller till och med den 28 februari 2026. Avtalet
kan dock sägas upp av båda parter med sex månaders uppsägningstid. Då samverkan sker
inom befintliga verksamheter tillkommer inga kostnader för kommunen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde den 16 april 2020 (§ 71) Riktlinjer för Idéburet offentligt
partnerskap. Enligt riktlinjerna kan kommunstyrelsen godkänna ett idéburet offentligt
partnerskap om avtalet uppfyller kriterierna i riktlinjerna. Viktiga kriterier är partnerskapet
inte kan jämställas med en upphandling där kommunen är kravställare. Det får heller inte
jämställas med ett ordinarie kommunalt föreningsstöd då ett IOP ska bygga på långsiktigt
samarbete. En förutsättning för att en överenskommelse om IOP ska bli aktuell är också att
föreningen ägnar sig åt en verksamhet inom det som bedöms som Stenungsund kommuns
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verksamhetsområde. Förvaltningen bedömer att avtalet med Svenska kyrkan uppfyller
kriterierna.

Idéburet offentligt partnerskap
Idéburet offentligt partnerskap, ofta förkortat IOP, är en samverkansmodell mellan den
offentliga sektorn och den idéburen sektorn. Syftet är att stötta en verksamhet som hanterar en
samhällsutmaning och att kommunen genom samverkan ger föreningen möjligheten att aktivt
delta och bidra till samhällsutvecklingen.
IOP-avtal omfattar oftast en speciell verksamhet som ägs eller drivs av en idéburen
organisation där den offentliga sektorn vill medverka eftersom utmaningen inte alltid kan
lösas på egen hand av någondera part. Ett avtal tydliggör bland annat vilka resurser respektive
part ska bidra med samt tidsram för partnerskapet. Ofta finns ett finansiellt stöd vilket inte
ska förväxlas med en upphandling eller ett verksamhetsstöd till föreningar/organisationer.

IOP-avtal mellan Stenungsunds pastorat och Stenungsunds kommun
Syftet med samarbetet mellan Stenungsunds kommun och Stenungsunds pastorat är att
möjliggöra för olika målgrupper att närma sig den reguljära arbetsmarknaden i syfte att få
arbete. I praktiken handlar detta om att möjliggöra arbetsplatsträning och praktikplatser i
Stenungsunds pastorats secondhandbutik. Målgruppen är personer i Stenungsunds kommun
som behöver olika typer av insatser för att på sikt kunna etablera sig på den ordinarie
arbetsmarknaden. Genom detta ökar kommunens verktygslåda av insatser för att få de som
står utanför arbetsmarknaden en möjlighet att arbetsträna och få ytterligare en erfarenhet för
att stärka sin potential att bli en del av den ordinarie arbetsmarknaden. Målet med
överenskommelse är dessutom att etablera ett långsiktigt samarbete mellan kommunen och
Stenungsunds pastorat där den idéburna sektorns kompetens, resurser och faciliteter tas
tillvara på ett bredare plan än idag. Förvaltningen bedömer att detta kan gynna en hållbar
utveckling i kommunen, minska försörjningsstödet samtidigt som det möjliggör för fler
personer att få vara en aktiv part i samhället.
I det dagliga arbetet kommer samarbetet innebära att Stenungsunds pastorat möjliggör
arbetsträningsplatser och ansvarar för handledning i det dagliga arbetet. Stenungsunds
kommun ansvarar för att finna lämpliga personer för arbetsträning och följa upp hur
arbetsträningen fungerar samt säkerställa att progression sker. Stenungsunds pastorat
förbinder sig enligt avtalet att erbjuda fyra till fem årsplatser för arbetsträning. På grund av
trånga utrymmen kan inte arbetsträning erbjudas för personer som är rullstolsburna.
Uppföljning sker fyra gånger per år för att säkerställa att båda parter ser en framdrift i
samarbetet och säkerställer att syftet uppfylls.
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Avtalet föreslås träda i kraft den 1 mars 2021 och gäller till och med den 28 februari 2026. En
förlängning av avtalet måste beslutas minst tre månader innan avtalet upphör att gälla. En
förläning måste ske skriftligen. Avtalet kan sägas upp av endera parten, och då med minst sex
månaders uppsägningstid.
Ekonomiska konsekvenser
Då samverkan sker inom befintliga verksamheter tillkommer inga kostnader för kommunen.
Barnkonsekvensanalys
Syftet med avtalet är att få personer att bli aktiva medborgare och att de ska komma närmre
den ordinarie arbetsmarknaden. I de fall dessa personer är vårdnadshavare kan dessa insatser
ha en positiv påverkan på barn då det är fastställt att barns möjligheter i livet påverkas i hög
grad om hens föräldrar har arbete.
Juridiska bedömningar
Kommunfullmäktige fastställde den 16 april 2020 (§ 71) Riktlinjer för Idéburet offentligt
partnerskap. Enligt dessa riktlinjer ska partnerskap bli aktuell om följande kriterier är
uppfyllda:
 Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen (liknande verksamhet
förekommer redan hos den idéburna organisationen).
 Verksamheten är ett led i att förverkliga Stenungsund kommuns Vision 2035,
strategiska plan eller andra politiskt fattade beslut.
 Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget.
 Det finns inte en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.
 Bägge parterna är med och finansierar verksamheten (via pengar eller andra insatser).
 Verksamheten detaljregleras inte från kommunen.
 Verksamheten avses drivas under en längre tid.
En förutsättning för att en överenskommelse om IOP ska bli aktuell är att föreningen ägnar sig
åt verksamhet inom det som bedöms som Stenungsund kommuns verksamhetsområde. Det
innebär att verksamheten som i detta exempel, arbetar med arbetsmarknadsträning, en del av
Stenungsunds kommuns nuvarande verksamhetsområde. Vidare måste verksamheten bedrivas
i enlighet med socialtjänstlagens (2001:453) grundläggande värderingar och annan svensk lag.
Vid godkännande av ett offentligt idéburet partnerskap ska en bedömning göras av
organisationen och avtalet utifrån Riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap.
Förvaltningens bedömning är att Stenungsunds pastorat som organisation uppfyller de
kriterier som fastställs i riktlinjerna. Avtalet är framtaget utifrån riktlinjens fastlagda mall och
bedöms uppfylla riktlinjernas krav.
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Idéburet offentligt partnerskap mellan
Stenungsunds pastorat och Stenungsunds kommun
1. Bakgrundsförutsättningar för överenskommelsen
I Stenungsunds kommun finns flertalet personer i behov av olika typer av
arbetsmarknadsinsatser för att de ska kunna bli en del av den reguljära arbetsmarknaden.
Detta kan vara personer som lever i utanförskap eller som lider av psykisk ohälsa samt
personer med funktionsvariationer som har behov av arbetsträning för att få möjligheter till
vidare utveckling och förankring på arbetsmarknaden.
Syftet med detta samarbete är att möjliggöra fler insatser som stärker dessa personer genom
arbetsträning. Därtill skapar överenskommelsen en grund för långsiktigt samarbete genom att
stärka samspelet mellan den offentliga och idéburna sektorn.
Sedan flera år tillbaka finns ett tidigare samarbetsavtal gällande verksamheten Pelikanen,
mellan Stenungsunds kommun och Stenungsunds pastorat, Svenska Kyrkan i Stenungsund (i
detta avtal benämnt som Stenungsunds pastorat). Detta avtal innebär en utökning av det
samarbetet med en ny målgrupp.
2. Värdegrund
Partnerskapet skall bygga på respekt för våra olika förutsättningar, öppenhet och dialog som
karaktäriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Synen på alla människors lika
värde är centralt i samarbetet. Båda parter vill att partnerskapet präglas av långsiktighet,
transparens och acceptans för kritik. Vidare bygger partnerskapet på varsam och respektfull
hantering av de offentliga medlen som möjliggör att verksamheten vidmakthålls.
3. Insatser
Stenungsunds pastorat kan erbjuda möjligheter till arbetsträning för individer boende i
Stenungsunds kommun i secondhandbutiken Hos Marta och Maria, som har ett behov av detta
i sin process att bli en del av den ordinarie arbetsmarknaden. Inga anställningar kan dock
erbjudas.
Uppgifter
Arbetsuppgifterna som kan ingå i en arbetsträning kan vara, mottagning av leveranser i butik,
uppackning och nerpackning av varor, emballagehantering, sortering av kläder och föremål,
prismärkning, skyltning, strykning och vikning, stå i kassan, enklare damning och
städgöromål, mm.
Arbetsuppgifter som ej ingår i arbetsträning är hämtning av varor utanför butikens område
samt kassaräkning.
3 av 10
20

Antal arbetsträningstillfällen:
Antal arbetsträningsplatser är i nuläget 1–2 personer under maximalt 20 timmar per veckan
vardera.
Stenungsunds pastorat erbjuder 4–5 årsplatser för arbetsträning. Butiken är stängd mellan
mitten av juni-mitten av augusti.
Introduktion och handledning och uppföljning
De personer som arbetar ideellt på Hos Marta och Maria introducerar, visar runt, berättar om
verksamheten med mera, men tar inte något handledaransvar.
Stenungsunds pastorat har handledaransvaret och tid för handledning är max 20 timmar per
vecka. Handledare kan i de fall det behövs vara med hela tiden när deltagaren arbetstränar.
Upplägg, syfte och innehåll för arbetsträning ansvarar arbetsmarknadsenhetens (Stenungsunds
kommun) professioner för, i dialog med Stenungsunds pastorats kontaktpersoner och
individen själv.
Viss uppföljning kan förekomma av exempelvis arbetsterapeut, socionom eller annan
profession från Stenungsunds kommun utifrån individen eller/och arbetsplatsens behov.
Förutsättningar för arbetsträning
Stenungsunds kommun ansvarar för att finna lämpliga personer för arbetsträning i
secondhandbutiken Hos Marta och Maria i dialog med kontaktperson för Stenungsunds
pastorat.
Syftet är att erbjuda personer som är i behov av arbetsträning för att få möjligheter till vidare
utveckling och förankring på arbetsmarknaden i överenskommelse med kontaktpersoner på
Stenungsunds pastorat. Syftet med arbetsträning är ej språkpraktik.
Förmåga att kunna tillgodogöra sig arbetsinstruktioner med mera kan innebära vissa
avgränsningar. Vilket innebär att en normalgod svenska behövs. Bedömning görs i varje
enskilt fall av Stenungsunds pastorats kontaktpersoner. Personerna som arbetstränar behöver
kunna använda sina händer i dagligt arbete. Tyngre fysiskt arbete kan förekomma.
Möjlighet från Stenungsunds kommun att erbjuda viss form av arbetsupplägg/
arbetsbeskrivning kan förekomma, detta ska dock utgå från såväl verksamhetens som
individens behov.
På grund av trånga utrymmen, kan inte arbetsträning erbjudas för personer som är
rullstolsburna.
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4. Överenskommelsen
På initiativ av Stenungsunds pastorat, vill parterna ingå ett idéburet offentligt partnerskap.
(IOP) med Stenungsunds kommun. Parterna har i samverkan tagit fram detta avtals intentioner
i syfte att ingå ett idéburet offentligt partnerskap. Målet för Stenungsunds kommun och
Stenungsunds pastorats är att kunna hjälpa människor som står utanför arbetsmarknaden att få
del i ett socialt sammanhang, meningsfull sysselsättning och träning för en återgång till
arbetslivet.
5. Parterna
Stenungsunds kommun
Organisationsnummer: 212000-1298
Kontaktuppgifter: Sandra Tedenby, bitr. verksamhetschef Kompetens och utveckling,
Stenungsunds kommun, tel.0303-730262, sandra.tedenby@stenungsund.se
Stenungsunds pastorat, Svenska kyrkan i Stenungsund
Organisationsnummer: 252003-6316
Kontaktuppgifter: Margaretha Tovetjärn, Diakon/socionom, Stenungsunds pastorat
Tel. 070-5701545, margaretha.tovetjarn@svenskakyrkan.se

6. Överenskommelsens form och utgångspunkt
Avtalet avser endast personer bosatta i Stenungsunds kommun och av Stenungsunds kommun
anvisade personer för arbetsträning i secondhandbutiken Hos Marta och Maria.
Arbetsträningsplatsen kommer vara i Secondhandbutiken Hos Marta och Maria som drivs
som en ideell förening. Den är en organisatorisk och ekonomiskt fristående del av
Stenungsunds pastorat. Ett stort antal ideella arbetar regelbundet i butiken. Organisationer och
föreningar kan söka bidrag från föreningen som stödjer hjälpverksamhet lokalt, nationellt och
internationellt. Bistånd är främst riktat till kvinnor, barn, ungdomar och familjer.
Då Stenungsunds pastorat kan erbjuda möjligheter till arbetsträning i secondhandbutiken Hos
Marta och Maria och som Stenungsund vill stödja, ingås därför ett idéburet offentligt
partnerskap (IOP).
Ansvar
Stenungsunds pastorat och secondhandbutiken Hos Marta och Maria ansvarar för att gällande
direktiv, förordningar, lagar och andra bestämmelser följs.
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Stenungsunds pastorat och secondhandbutiken Hos Marta och Maria förbinder sig att hålla
sig väl förtrogen med de lagar och regler som särskilt berör secondhandverksamhet.
Åtagande
Stenungsunds pastorat erbjuder 4–5 årsplatser för arbetsträning hos secondhandbutiken Hos
Marta och Maria. Butiken är stängd mellan mitten av juni-mitten av augusti samt mitten av
dec-mitten av januari.
Stenungsunds kommun förbinder sig inte till att fylla upp arbetsträningsplatserna vid
eventuella luckor och kan därför inte bli ersättningsskyldig. Dialog kan ske om andra
möjligheter för att fylla eventuellt behov.
För mer specificering se punkten insatser ovan.
Arbetsplatsen
Stenungsunds pastorat ansvarar för den dagliga arbetsledningen samt arbetsmiljön enligt
arbetsmiljölagen, av de personer som deltar i second handverksamheten och är placerade av
Stenungsunds kommun. Detta sker i samverkan med secondhandbutiken Hos Marta och
Maria.
För mer specificering se punkten insatser ovan.
Organisation
Stenungsunds kommun där Arbetsmarknadsenheten (AME) har huvudansvaret för anvisning
av arbetsträningsplatser.
Stenungsunds pastorat erbjuder möjligheter till arbetsträningsplatser i secondhand butiken
Hos Marta och Maria enligt avtalet.
Övergripande målsättning
Syftet med samarbetet mellan Stenungsunds kommun och Stenungsunds pastorat är att
möjliggöra för olika målgrupper att närma sig den reguljära arbetsmarknaden i syfte att få
arbete. I praktiken handlar detta om att möjliggöra arbetsplatsträning och praktikplatser i
secondhandbutiken Hos Marta och Maria. Målgruppen är personer bosatta i Stenungsunds
kommun som behöver arbetsträning/praktik för att på sikt kunna etablera sig på den ordinarie
arbetsmarknaden. Målet med överenskommelse är dessutom att etablera ett långsiktigt
samarbete mellan kommunen och Stenungsunds pastorat där den idéburna sektorns
kompetens, resurser och faciliteter tas tillvara på ett bredare plan än idag
Sekretessförbindelse
Båda parter omfattas av sekretess i samarbetet utifrån respektive organisation.
Sekretessen reglerar att ingen information om deltagaren röjs. Samtycke från deltagaren styr
informationsutbytet. Sekretess gäller även efter avslutad insats.
GDPR (dataskyddsförordningen) följs i respektive organisation.
Ekonomi
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Kostnaderna fördelas enligt nedan.
Stenungsunds pastorat går in med handledares arbetstid och lön, samt lön för personal i
butiken om så uppkommer. Alla kostnader som direkt eller indirekt kan kopplas till butiken
Hos Marta och Maria ansvarar Stenungsunds pastorat för.
Kommunens ekonomiska ansvar är att tillhandahålla personer för arbetsträning, när möjlighet
finns.
Om inte rätt personer eller antal personer finns tillgängliga är Stenungsunds kommun inte
ersättningsskyldiga till Stenungsunds pastorat eller secondhandbutiken Hos Marta och Maria
för eventuella kostnader som kan uppstå.
Ekonomisk ersättning för deltagare som innehar arbetsträning i secondhandbutiken Hos
Marta och Maria vilket kan vara försörjningsstöd/eller annan ekonomisk ersättning och andra
insatser kopplad till deltagaren, står Stenungsunds kommun för.
Ingen annan ekonomisk kostnad uppstår för Stenungsunds kommun, då ersättning och
resurser ryms inom ramen för befintliga verksamheter och resurser.

Försäkringsansvar
Försäkringsansvaret för ideell arbetskraft, handledare eller övrig personal i butiken vid
eventuell skada/fall bekostas av Stenungsunds pastorats försäkring. Stenungsunds pastorat
ansvarar ej för försäkring för deltagare som arbetstränar.
Stenungsunds kommun har olycks- och försäkringsansvar för deltagare som arbetstränar och
har skickats dit på uppdrag av Stenungsund kommuns olika verksamheter och ersätter om
skada/olycksfall skulle uppstå. Stenungsund kommun har ej försäkringsansvar för ideell
arbetskraft, handledare eller övrig personal i secondhandbutiken Hos Marta och Maria eller
Stenungsunds pastorat.
Stenungsund kommuns befintligt försäkringsavtal gäller. Arbetsträning likställs som praktik
och därav omfattas deltagare som arbetstränar av kommunens ansvars- och
olycksfallsförsäkringar.
Stenungsunds kommun har sin kollektiva olycksfallsförsäkring via försäkringsbolaget
Protector. Vid olycksfall skall kommunens Arbetsmarknadsenhet (AME) kontaktas för att
informera berörd olycksfallstagare.
Blankett ”Prao/praktik APL/LIA”, omfattar praktikanter eller elever på APL/LIA anordnad
praktikplats. Denna blankett skall fyllas i för varje deltagare som arbetstränar, inför start av
arbetsträning.
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7. Partnerskapets syfte och mål med överenskommen verksamhet
Syftet med samarbetet mellan Stenungsunds kommun och Stenungsunds pastorat är att
möjliggöra för olika målgrupper att närma sig den reguljära arbetsmarknaden i syfte att få
arbete. I praktiken handlar detta om att möjliggöra arbetsplatsträning och praktikplatser i
Stenungsunds pastorats secondhandbutik. Målgruppen är personer bosatta i Stenungsunds
kommun som behöver arbetsträning/praktik för att på sikt kunna etablera sig på den ordinarie
arbetsmarknaden.
Målet är att de personer som deltar under en tid finner meningsfulla uppgifter i ett tryggt
socialt sammanhang, och blir bättre rustade för arbetslivet.
Målet med överenskommelse är dessutom att etablera ett långsiktigt samarbete mellan
kommunen och Stenungsunds pastorat där den idéburna sektorns kompetens, resurser och
faciliteter tas tillvara på ett bredare plan än idag.
8. Strategier för att nå målet
Individer som arbetstränar skall nå större personlig utveckling, få social övning och succesivt
utökat ansvarstagande för olika uppgifter i verksamheten. Målet är att närma sig och etablera
sig på den ordinarie arbetsmarknaden.
Första avtalsåret syftar också till att se om fler och utökade möjligheter till samverkan kan bli
aktuell.
9. Målgrupp
Målgruppen för samarbetet är personer bosatta i Stenungsunds kommun som är i behov av
arbetsträning för att få möjligheter till vidare utveckling och förankring på arbetsmarknaden.
Detta kan vara personer som lever i utanförskap eller som lider av psykisk ohälsa samt
personer med funktionsvariationer som har behov av arbetsträning för att få möjligheter till
vidare utveckling och förankring på arbetsmarknaden.
10. Organisation och samverkan
En samrådsgrupp med representanter från Stenungsunds pastorat och representant från
Arbetsmarknadsenheten. Samrådsgruppens uppgift är att reglera samverkan utifrån gällande
avtal. I samverkansgruppen sker även ett informationsutbyte kring hur verksamhet hanteras
och utvecklas.
I samrådsgruppen verifieras inriktning och innehåll i uppdraget så att det överensstämmer
med parternas önskemål.
Värdegrunden som överenskommelsen baseras på bör vara en stående punkt och levande vid
varje avstämning.
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Stenungsunds pastorat ansvarar för att vara sammankallande till möten för uppföljning av
avtalet.
Uppföljning sker 4 gånger under avtalsperioden som löper på ett (1) år. Uppföljning sker maj,
september, november och januari. Sammankallande är Stenungsunds pastorat.
11. Styrgrupp
Stenungsund kommuns styrgrupp består av Kommundirektör, Sektorchef sektor utbildning,
Sektorchef sektor socialtjänst, Verksamhetschef IFO, Personalchef, Ekonomichef och
Verksamhetschef kompetens och utveckling.
Stenungsunds pastorat representeras av kyrkoherde.
Sammankallande till styrgruppen är Verksamhetschef kompetens och utveckling.
Vid behov eller omorganisation ersätts deltagarna av personer med liknande mandat.
Styrgruppen träffas utifrån behov och för att stämma av samarbetets fortgång.

12. Kommunikation
Uppföljning av avtalets måluppfyllelse är båda organisationernas ansvar. Statistik över antal
personer som arbetstränar och om man uppnått syfte och mål görs vid uppföljningsmöten fyra
(4) gånger per år, se tider ovan. Parterna tar gemensamt ansvar för att föra
minnesanteckningar och spara detta i respektive parts organisation. Varje part tar eget ansvar
för att föra information vidare i sin organisation till dem det berör.
Stenungsunds kommuns logotyp är kommunens varumärke och kännetecken. Den ska alltid
finnas med på allt externt material där Stenungsunds kommun är avsändare. Det gäller såväl i
tryckt som i digital form. Logotypen får inte på något sätt förändras i form eller färg.

13. Ekonomi
Stenungsunds pastorat går in med handledares arbetstid och lön, samt lön för personal i
butiken om så uppkommer. Alla kostnader som direkt eller indirekt kan kopplas till butiken
Hos Marta och Maria ansvarar Stenungsunds pastorat för.
Kommunens ekonomiska ansvar är att tillhandahålla personer för arbetsträning, när möjlighet
finns.
Ekonomisk ersättning för deltagare som innehar arbetsträning i secondhandbutiken Hos
Marta och Maria vilket kan vara försörjningsstöd/eller annan ekonomisk ersättning och andra
insatser kopplad till deltagaren, står Stenungsunds kommun för.
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Ingen annan ekonomisk kostnad uppstår för Stenungsunds kommun, då ersättning och
resurser ryms inom ramen för befintliga verksamheter och resurser.

14. Period för avtalet
Avtalet träder i kraft 2021-03-01 och gäller till och med 2026-02-28.
En förlängning av avtalet måste beslutas minst tre (3) månader innan avtalet upphör att gälla
och skall ske skriftligen. Samverkansgruppen initierar behov av förlängning till styrgrupp och
rapporterar i god tid innan avtalet löper ut, dock senast tre (3) månader innan avtalet löper ut.
En förlängning måste ske skriftligen.
Avtalet kan sägas upp av endera parten, och då med minst sex (6) månaders uppsägningstid.
Uppsägningen ska ske skriftligt.
15. Omförhandling, hävningsrätt och tvist
Om betydande avvikelser från verksamhetsplan och budget sker ska parterna innan
förändringarna genomförs, föra en dialog och på rätt nivå godkänna förändringarna. Om
någon av parterna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i sina
åtaganden, eller det råder väsentligt förändrade omständigheter ska alla medverkande parter
föra en dialog och huruvida överenskommelsen kan fortsätta. Part kan häva denna
överenskommelse om någon part inte fullföljer sina åtaganden och rättelse inte sker utan
dröjsmål. Vid händelse av att överenskommelsen hävs blir parten återbetalningsskyldig för
delar eller hela summan som kommunen har betalat ut inom ramen för denna
överenskommelse. Resterande parter ska i sådant läge föra en dialog om huruvida deras
insatser kan fortsätta.
Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan parterna. Sekundärt ska
tvist lösas av allmän domstol.
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16. Underskrift och datum

För Stenungsunds kommun

______________________
Olof Lundberg, kommunstyrelsen ordförande Stenungsunds kommun
Stenungsund, den

______________________
Kicki Nordberg, kommundirektör Stenungsunds kommun
Stenungsund, den

För Stenungsunds pastorat, Svenska kyrkan i Stenungsund

______________________
Elinor Johansson, kyrkoherde Stenungsunds pastorat
Stenungsund, den

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har tagit var
sitt.
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Till kommunstyrelsen

Tillfälliga åtgärder till föreningslivet för att mildra de ekonomiska
konsekvenserna till följd av Covid-19 pandemin
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar att utbetalningen av det lokala aktivitetsstödet 2021 grundas på
2019 års utbetalning av samma bidrag för de föreningar som haft minskad verksamhet på
grund av pandemin.
Kommunstyrelsen beslutar att utbetalningen av anläggningsstöd under pandemin, kan
tidigareläggas efter önskemål från förening.
Den av kommunstyrelsen beslutade möjligheten att under pandemin avboka idrottshallstider
som inte används kvarstår. Ingen avbokningsavgift utgår och det finns ingen minsta
uppsägningstid.
Sammanfattning av ärendet
Föreningslivet har som en följd av pandemin tvingats ställa in planerad tränings- och
tävlingsverksamhet samt cuper och andra arrangemang. Det har i vissa fall inneburit minskade
intäkter och mindre bidragsgrundande verksamhet.
För att underlätta för föreningslivet beslutade kommunstyrelsen den 27 april 2020 om vissa
lättnader till föreningslivet under 2020. Dessa stöd behövs även 2021 varför motsvarande
lättnader föreslås.
Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Föreningslivet följer, utifrån rådande pandemi, Folkhälsomyndighetens och specialförbundens
rekommendationer för tränings- och tävlingsverksamhet samt cuper och andra publikdragande
arrangemang. Det innebär att inkomstbringande verksamhet ställs in och schemalagd
verksamhet har lagts ner med kort varsel. Som kompensation för inkomstbortfall och
merkostnader vid inställda arrangemang har föreningslivet möjlighet att söka statliga medel.
Kommunstyrelsen i Stenungsund beslutade den 27 april 2020 att erbjuda lättnader till
föreningslivet. Det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet), som är grunden i kommunens stöd
till idrottsföreningar, betalades exempelvis ut i maj istället för i september. Bidraget betalades
ut trots att idrottsträningar ställts in och/eller färre än vanligt deltagit i träningen.
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Stenungsunds kommun följde Riksidrottsförbundets beslut om att basera bidraget på 2019 års
utbetalning av LOK-stöd. Föreningarna fortsatte att föra närvarokort för sin verksamhet.
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att det var möjligt att under den begränsade
krisperioden avboka idrottshallstider som inte användes och att ingen avbokningsavgift skulle
utgå samt att det inte fanns någon minsta uppsägningstid. Dessutom beslutade
kommunstyrelsen att anläggningsstödet skulle kunna betalas ut i maj istället för augusti om
föreningen önskade det.
Som ett ytterligare stöd till föreningslivet beslutade kommunfullmäktige den 24 september
2020 att införa ett särskilt föreningsstöd för att stötta föreningar som drabbats ekonomiskt
som ett direkt resultat av den pågående pandemin. Stödet skulle betalas ut till föreningar som
på grund av pandemin hade uteblivna intäkter och där intäktsbortfallet påverkade föreningens
möjlighet att täcka uppkomna kostnader exempelvis förlorade entréavgifter, cupavgifter,
caféintäkter eller annan minskad försäljning. Kommunfullmäktige avsatte 1 mnkr för
ändamålet. Detta bidrag var möjligt att söka för alla föreningar och har betalats ut.
Pandemin har påverkat föreningsverksamheten även hösten 2020 och fortsätter att påverka
2021. Förvaltningen föreslår därför att de åtgärder som beslutades för 2020 fortsätter att gälla
under hela pandemin enligt följande:
 För de föreningar som har minskad verksamhet på grund av pandemin grundas LOKstödet 2021 på 2019 års utbetalning. Föreningarna fortsätter att föra närvarokort för sin
verksamhet.
 Utbetalning av anläggningsstöd kan tidigareläggas utifrån önskemål från förening.
 Den av kommunstyrelsen beslutade möjligheten att under pandemin avboka
idrottshallstider som inte används kvarstår. Ingen avbokningsavgift utgår och det finns
ingen minsta uppsägningstid.
Utöver insatser ovan beslutade kommunfullmäktige den 21 januari 2021 förlänga ett tidigare
beslut om att bevilja föreningslivet anstånd med betalning av fakturor. Kommunfullmäktige
beslutade samtidigt att göra avsteg från riktlinjerna för kravhantering så att föreningar som
beviljats anstånd på grund av covid-19 inte debiteras dröjsmålsränta vid för sent inbetald
faktura. Undantaget gäller även anstånd som har meddelats under år 2020.
Kommunfullmäktiges beslut upphör 2021-08-31
Ekonomiska konsekvenser
Coronapandemin innebär att Kultur och Fritid får lägre intäkter för uthyrning av lokaler. Detta
beslut innebär dessutom att Kultur och Fritids intäkter för avbokningar påverkas.
Barnkonsekvensanalys
Beslutet gynnar barn och ungdomar då det underlättar för föreningslivet att fortsatt kunna
bedriva verksamhet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-15
Kommunstyrelsen 2020-04-27 § 172
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor utbildning

Elisabeth Andreasson
Sektorchef

Pia Solefors
Verksamhetschef

Beslut skickas till
Marita.hjelm@stenungsund.se
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Protokoll
Kommunstyrelsen
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§ 172

Dnr: KS 2020/421

Tillfälliga åtgärder för föreningar för att mildra de ekonomiska
konsekvenserna till följd av Covid-19 pandemin
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar att godkänna förslag till åtgärder för föreningslivet.
Sammanfattning av ärendet
Föreningslivet har följt Folkhälsomyndighetens och specialförbundens rekommendationer för
tränings- och tävlingsverksamhet samt cuper och andra publikdragande arrangemang.
Konsekvensen har blivit att inkomstbringande verksamhet har fått ställas in samt har
schemalagd verksamhet lagts ner med kort varsel.
Statliga medel har tilldelats föreningslivet för bidrag till bl a inkomstbortfall och
merkostnader vid inställda arrangemang vilket föreningarna kan söka via Riksidrottsförbundet
(RF).
För att erbjuda lättnader för föreningslivet föreslår verksamheten nedanstående åtgärder:
•

LOK-stödet som är grunden i kommunens stöd till idrottsföreningar kommer betalas ut i
maj istället för i september. Bidrag kommer betalas ut även om idrottsträningar ställts in
eller färre än vanligt deltagit i träningen. Verksamheten följer Riksidrottsförbundets
beslut om att basera bidraget på 2019 års utbetalning. Föreningar fortsätter att föra
närvarokort för sin verksamhet.

•

Möjlighet att under den begränsade krisperioden avboka idrottshallstider som inte
används. Ingen avbokningsavgift utgår och det finns ingen minsta uppsägningstid.

•

Anläggningsstöd kan betalas ut i maj istället för augusti. Stödet betalas inte ut tidigare
med automatik utan efter önskemål från förening.

•

I rådande läge rekommenderas föreningar att ha sina årsmöten digitalt eller flytta fram
mötet för att minska smittspridningen. Att årsmötet skjuts fram påverkar inte
föreningarnas möjlighet att söka bidrag hos Kultur och Fritid.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-24

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-01-20

§5

Dnr: KS 2020/671

Handlingsplan för suicidprevention
Beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att anta Handlingsplan suicidprevention 2021–2025.
Sammanfattning av ärendet
En kommunövergripande handlingsplan har tagits fram i syfte att tydliggöra kommunens
ansvar i det länsgemensamma arbetet för att minska suicid med 40% i Västra Götaland till år
2025. Handlingsplanen utgör ett prioriteringsunderlag för det sektorsövergripande arbetet,
internt och i samverkan med externa aktörer, för att minska suicid i Stenungsund. Fyra
fokusområden med tillhörande aktiviteter och åtgärder har identifierats för perioden 2021 2025.
Beslutsunderlag
Beslut KS 2020/671 2020-08-24 – Uppdrag att ta fram en handlingsplan för suicidprevention
Beslut KS 2020/957 2020-11-30 – Antagande av länsgemensam handlingsplan för
suicidprevention 2020–2025
Bilaga 2020/671 – Handlingsplan suicidprevention 2021–2025

Beslut skickas till
Carina.johansson-strandberg@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Till kommunstyrelsen

Antagande av Handlingsplan suicidprevention 2021–2025
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Handlingsplan suicidprevention 2021–2025.
Sammanfattning av ärendet
En kommunövergripande handlingsplan har tagits fram i syfte att tydliggöra kommunens
ansvar i det länsgemensamma arbetet för att minska suicid med 40% i Västra Götaland till år
2025. Handlingsplanen utgör ett prioriteringsunderlag för det sektorsövergripande arbetet,
internt och i samverkan med externa aktörer, för att minska suicid i Stenungsund. Fyra
fokusområden med tillhörande aktiviteter och åtgärder har identifierats för perioden 2021 2025.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2020 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en
handlingsplan för suicidprevention. I november 2020 antog kommunstyrelsen en
länsgemensam handlingsplan för suicidprevention 2020 – 2025. Denna ligger till grund för
kommunens lokala handlingsplan.
Fokusområdena och aktiviteterna i den lokala handlingsplanen har identifierats genom en bred
suicidpreventiv ansats baserat på nationell forskning och kunskap och genom dialog med
interna och externa aktörer. De nationella organisationerna Suicide Zero och NASP
(Nationellt centrum för suicidforskning och prevention) har varit stödjande i framtagandet av
kommunens handlingsplan.
Ekonomiska konsekvenser
De kommunövergripande insatserna finansieras via det gemensamma folkhälsoavtalet mellan
kommunen och Västra Götalandsregionen.
Barnkonsekvensanalys
Då sårbarheten för negativa reaktioner på livskriser och motgångar grundläggs tidigt har barn
och unga pekats ut som viktiga målgrupper för de suicidpreventiva insatserna utifrån både
riskfaktorer och skyddsfaktorer. Dessutom visar forskning att ungdomar oftare handlar
impulsivt, till exempel triggade av livshändelser, varav insatser särskilt förordas till personal
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som möter målgruppen för att tidigt kunna fånga upp, bemöta och stödja de ungdomar som
orsakats sådant lidande.
Verksamhetsmässiga konsekvenser
Beslutet medför att personal inom alla kommunens sektorer ska erhållas kompetenshöjning
gällande suicid och suicidprevention. Beslutet medför även att suicidperspektivet ska stärkas
inom de verksamheter som möter riskgrupper för suicid, och i det främjande och
förebyggande folkhälsoarbetet. Vidare medför beslutet att samordning mellan interna såväl
som externa verksamheter ska stärkas, och att analyser efter inträffade suicid ska utvecklas för
att motverka verksamhetsmässiga hinder i framtiden.

Beslutsunderlag
Beslut KS 2020/671 2020-08-24 – Uppdrag att ta fram en handlingsplan för suicidprevention
Beslut KS 2020/957 2020-11-30 – Antagande av länsgemensam handlingsplan för
suicidprevention 2020–2025
Bilaga 2020/671 – Handlingsplan suicidprevention 2021–2025
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef

Beslut skickas till
Carina.johansson-strandberg@stenungsund.se
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Inledning
Suicid är ett samhälls- och folkhälsoproblem som kräver många olika angreppssätt. Förutom
den mänskliga tragedi som suicid innebär, och som inte bara påverkar offren utan även
lidande för närstående och omgivning, så medför suicid samhällsekonomiska konsekvenser.
De direkta kostnaderna i sammanhanget är små i förhållande till de indirekta i form av
välfärdsförlust genom förlorade levnadsår, vilka även för med sig en omfattande
humankostnad1.
Bakom suicidhandlingar finns en komplex problematik och ett brett spektrum av riskfaktorer.
Då suicid inte enbart är en konsekvens av psykisk sjukdom krävs det insatser som förebygger
även andra orsaker till lidande eller som dämpar lidandet. Det är också viktigt att förstärka
samhällets resurser att fånga upp och stärka de som har drabbats av ett sådant lidande.2 Suicid
föregås av en längre process vilket gör det möjligt för flera aktörer att längs vägen upptäcka
och förhindra att processen fullföljs.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Samhällsekonomiska konsekvenser av fullbordade suicid.
2015.
2 RESPI. Om suicid. Att förebygga suicid. Hämtad 2020-10-20.
1

2
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Terminologi
I facklitteratur har ordet självmord alltmer kommit att ersättas av termen suicid. I
föreliggande dokument används därför begreppet suicid.
Suicid innebär en avsiktligt självdestruktiv handling som leder till döden. Det kan liknas vid
ett psykologiskt olycksfall, där individen hamnat i en situation som just då framstår som
omöjlig att förändra.3
Säkra suicid är enligt den internationella klassifikationen av dödsorsaker och sjukdomar
(ICD) de fall där inget tvivel råder om att avsikten varit att ta sitt liv.
Osäkra suicid är enligt klassifikationen av dödsorsaker och sjukdomar (ICD) de fall när man
är osäker på uppsåtet bakom dödsfallet, dvs om det var en avsiktlig handling eller ett
olycksfall.
Suicidförsök definieras av Socialstyrelsen som ett ”livshotande eller skenbart livshotande
beteende i avsikt att sätta sitt liv på spel eller göra intryck av en sådan avsikt som inte leder
till döden.”
Efterlevande är de personer som är närmast anhöriga till den avlidne.
Suicidprevention används här som benämning på det långsiktiga arbetet med att förebygga
suicid.

3

Socialstyrelsen. Samlat stöd för patientsäkerhet. Suicid. 2020.
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Faktorer som påverkar risken för suicid
Hälsotillstånd
Det somatiska, emotionella, psykologiska och sociala välbefinnandet påverkar suicidrisken.
Jämfört med hela befolkningen är det vanligare att människor med allvarliga psykiatriska
tillstånd tar sitt liv. Detta gäller särskilt tillstånd som påverkar känslolivet,
verklighetsuppfattningen och förmågan att hantera stress och lösa problem. Bruk av alkohol
och andra droger har också en stark koppling till suicid, både direkt och indirekt.4
Ålder
Det är en betydligt större andel i gruppen äldre som tar sitt liv jämfört med yngre, samtidigt
som suicid är den vanligaste dödsorsaken för män upp till 44 år och den näst vanligaste för
kvinnor upp till 44 år. Det är också betydligt vanligare att yngre personer gör suicidförsök
jämfört med äldre. Betydligt fler ungdomar än äldre uppger också att de allvarligt funderat på
att ta sitt liv det senaste året.5
Kön, normer och sexualitet
Suicid är mer än dubbelt så vanligt bland män jämfört med kvinnor, men det är betydligt fler
kvinnor än män som gör suicidförsök.6 Dessa skillnader förklaras till stor del av traditionella
könsnormer som ger upphov till olika handlingsmönster och barriärer till stöd och vård. Män
är generellt mer benägna att hantera stress genom att dra sig undan, missbruka alkohol, droger
eller spel, samt förneka emotionell smärta och behovet av emotionellt stöd under krisperioder.
Män och pojkar söker vård för psykiskt lidande, och stöd från sin omgivning, i mindre
omfattning än kvinnor och flickor. Vidare identifieras mäns suicidrisk inte lika ofta av vården
och andra instanser. Män väljer dessutom oftast dödligare metoder för suicid än vad kvinnor
gör. Tittar man på den grupp som inte finner sig själva inom den heteronormativa ramen
(HBTQ+), oavsett biologiskt kön, så är både suicidtankar, suicidförsök och suicid vanligare
än befolkningen som helhet. Detta förklaras bland annat av så kallad minoritetsstress som
ökar risken för psykisk ohälsa i gruppen. 7
Livshändelser, erfarenheter och levnadsvillkor
Den nuvarande livssituationen så som ekonomi, sysselsättning, sociala relationer och kontakt
med vård och omsorg påverkar suicidrisken. En otrygg och osäker livssituation ökar risken
för ohälsa och även risken för självdestruktiva handlingar.8 Analyser har även visat att
personer som blivit sjukskrivna, arbetslösa, eller varit i behov av ekonomiskt bistånd löpt
högre risk att avlida i suicid jämfört med personer som varit kvar i arbetslivet.9 Andra typer av
traumatiska händelser i livet, så som förluster, konflikter och våld, kan också öka risken för
suicid.
4 Suicidprevention

i Väst. Vem tar sitt liv? Hämtad 2020-11-18.
Suicidprevention i Väst. Vem tar sitt liv? Hämtad 2020-11-18.
6 Suicidprevention i Väst. Vem tar sitt liv? Hämtad 2020-11-18.
7 SKL. Maskulinitet och psykisk hälsa. Strategier för förbättringsarbete inom vård och omsorg (2018).
8 Suicidprevention i Väst. Vem tar sitt liv? Hämtad 2020-11-18.
9 Folkhälsomyndigheten. Högre risk för suicid bland personer som blir sjukskrivna eller arbetslösa (2020).
5
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Nationell statistik
Varje år sker omkring 1 200 säkra suicid i Sverige. Suicidtalet i Sverige har minskat under
den senaste 20-årsperioden i de flesta åldersgrupper, dock inte bland unga kvinnor 15–29 år
där det istället har ökat något.10 Den främsta anledningen till att suicidtalet har sjunkit, och
dessutom fortsätter att sjunka i Sverige, är att suicid minskar bland personer i åldersgrupperna
45–64 år samt 65 år och äldre. Under de senaste tjugo åren har männen bidragit ungefär
dubbelt så mycket till minskningen som kvinnorna. Män över 65 år är dock fortfarande den
grupp som har de högsta suicidtalen procentuellt sett, följt av män i åldrarna 45–64 år.11
Det är svårt att veta exakt hur många personer som har gjort suicidförsök. Avsiktlig
självdestruktiv handling kodas nämligen på samma sätt oavsett om personen har haft för
avsikt att begå suicid eller inte. Över tid har andelen av befolkningen som fått slutenvård till
följd av avsiktlig självdestruktiv handling gradvis minskat. År 2018 var antalet totalt 6 615
personer (10 år eller äldre) i Sverige. I den här gruppen finns det stora skillnader i ålders- och
könsfördelning. Unga personer och i synnerhet unga kvinnor vårdades i betydligt högre
utsträckning jämfört med män och äldre personer. Förgiftning stod bakom 85 procent av
vårdtillfällena för självdestruktiv handling under 2018.12
Statistikproblem gällande suicidförsök
Då statistiken är begränsad till de individer som erhållit slutenvård i samband med ett
suicidförsök, samt innefattar skador både med och utan suicidal avsikt, bör generaliseringar
till suicid i allmänhet göras med försiktighet. Ytterligare en komplikation är att en person kan
vara inlagd för suicidförsök flera gånger under samma år och/eller återkomma under flera år.
En betydande andel av personer med suicidförsök kan senare avlida till följd av suicid.
Dessutom gör förändringar vad gäller behandlingsmetoder det svårt att jämföra förekomsten
av suicidförsök över tid. Förbättrad behandling, till exempel vid överdosering, innebär att
färre behöver läggas in på sjukhus, vilket innebär färre registreringar.13

Folkhälsomyndigheten. Psykisk hälsa och suicidprevention. Lägesrapport 2019.
NASP. Självmord i Sverige. 2020.
12 Folkhälsomyndigheten. Suicidprevention, statistik om suicid-suicidförsök. 2020.
13 NASP. Hur beräknas självmordsstatistik? 2020.
10
11
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Regionala och lokala skillnader
Analyser av suicid har gjorts på kommunnivå efter kommuntyper. År 2012 – 2016 var
suicidtalen i genomsnitt hälften så höga i så kallade storstadskommuner jämfört med avlägset
belägna landsbygdskommuner. Men detta gällde bara för män. För kvinnor var suicidtalen i
princip likartade oberoende av kommuntyp. Suicid förekom även oftare i socioekonomiskt
utsatta områden.14

Lokal statistik
Under den senaste tioårsperioden (2009 – 2018) har 37 personer i Stenungsunds kommun
omkommit av suicid.15Av det totala antalet suicid var 81 % (30) män. Ungefär hälften av
suicidfallen var i åldrarna 45 – 64 år, en tredjedel i åldrarna 25 – 44 år och en femtedel i
åldrarna 65 år och äldre. Det genomsnittliga suicidtalet (suicid/år och 100 000 invånare) var
18,2 vilket är jämförbart med det genomsnittliga suicidtalet för Västra Götaland som var 17,7
(se bilaga 1).
Suicidmetoderna i kommunen fördelar sig på ungefär samma sätt som i övriga Västra
Götaland, där hängning och förgiftning är vanligast. Det är dock noterbart att kommunen har
en relativt stor andel suicid genom hopp från höjd (16,2%). Detta är den tredje vanligaste
metoden i kommunen och är delvis en bidragande faktor till att Västra Götaland har en högre
andel hopp från höjd (6,1%) än riksgenomsnittet (4,7%) (se bilaga 1).
Under de senaste tio åren har Stenungsund i genomsnitt haft ungefär 20 patienter per år som
slutenvårdats för avsiktlig tillfogad skada, där cirka två tredjedelar varit 15 – 44 år gamla och
något fler har varit kvinnor (11) än män (10). Då statistiken är begränsad till de individer som
erhållit slutenvård, samt att statistiken omfattar skador både med och utan suicidal avsikt, bör
generaliseringar till suicid göras med försiktighet.16

14

Folkhälsomyndigheten. Suicidprevention. Statistik om suicid – regionala skillnader. Hämtad 2020-11-20.

15

Både säkra och osäkra suicid är medräknade i denna statistik. De flesta osäkra fallen kan hänföras till olika typer av
förgiftningar. Så mycket som 70 till 75 procent av de osäkra självmorden har efter psykologiska undersökningar skattats som
självmord. Det finns alltså skäl till att slå ihop säkra och osäkra för att få en mer rättvisande bild (NASP).
16

Socialstyrelsen. Statistikdatabasen för skador och skadehändelser på kommunnivå. Hämtad 2020-10-15.
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Att förebygga suicid
Att förebygga suicid är inte bara ett sätt att ge hjälp i livsfarliga situationer utan innebär även
ett långsiktigt arbete för att få ner antalet suicid och suicidförsök. Varje liv som kan räddas är
en framgång.
På samhällelig nivå handlar det om att främja människors hälsotillstånd och uppväxtvillkor,
men även att arbeta aktivt för att till exempel motverka alla typer av utanförskap men också
alla former av våldshandlingar som leder till trauma och psykiska ohälsotillstånd.17 Det
befolkningsinriktade arbetet omfattar många olika samhällsaktörer och syftar till att skapa
mindre riskutsatta miljöer, öka människors medvetenhet om suicidproblematik och försöka
undanröja de tabun som suicid omgärdas av.18
På individnivå är bemötandet det allra mest avgörande; att verkligen lyssna på en människa
som tänker på självmord. Egna självhjälpsstrategier är också mycket viktiga för att individer
ska kunna möta svåra motgångar och hantera känslor av misslyckande, skam och hopplöshet.
Att kunna sätta ord på tankar och känslor och att kunna be om hjälp är livsviktigt och
samhället måste kunna erbjuda stöd och hjälp till alla människor som har behov.19 Det
individinriktade arbetet syftar till att öka kunskapen om att stödja personer med risk för suicid
på bästa sätt.20
Med hjälp av statistik och studier kan riskgrupper ringas in för att rikta insatser, men det
betyder inte att det går att förutsäga om en enskild människa kommer att ta sitt liv i framtiden.
Suicidprevention är mer än att kalkylera odds.21 En systematisk, modern suicidprevention
innefattar omfattande analyser av de omständigheter som kan påverka händelseförloppet före,
under det akuta skedet och efter att den självdestruktiva handlingen ägt rum.
Det förebyggande arbetet delas ofta in i tre olika nivåer; Universell, selektiv och indikerad
prevention:




Universella främjande insatser riktar sig till hela befolkningen innan problemen har
utvecklats genom att skapa goda förutsättningar för en positiv utveckling
Selektiva förebyggande insatser riktas till identifierade riskgrupper för att motverka
negativ utveckling
Indikerade insatser riktas till individer med en allvarlig eller identifierad problematik
för att hindra spridning av problemet 22

Forskning visar att suicidpreventiva insatser som består av flera olika komponenter, alltså
insatser på olika nivåer, har större chans att nå resultat. Detta förutsätter att åtminstone en av
komponenterna är effektiv, eller att det finns synergistiska effekter mellan komponenterna
som producerar större effekter än varje enskild insats för sig. Det mest effektiva sättet att

Suicidprevention i Väst. Hur kan vi förebygga självmord? Hämtad 2020-10-15.
Det goda livet i Västra Götaland. Handlingsplan för suicidprevention 2020–2025.
19 Suicidprevention i Väst. Hur kan vi förebygga självmord? Hämtad 2020-10-15.
20 Det goda livet i Västra Götaland. Handlingsplan för suicidprevention 2020–2025.
21 Suicidprevention i Väst. Vem tar sitt liv? Hämtad 2020-11-18.
22 Folkhälsomyndigheten. Suicidprevention - Förebyggande arbete. Hämtad 2020-10-10.
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förebygga suicid verkar således vara att implementera flera simultana åtgärder på flera nivåer
samtidigt.23

Suicidprevention i kriser
Tidigare erfarenheter talar för att kriser ger ökad risk för ångest och depression i
befolkningen. Risken för ökad psykisk ohälsa och förvärrade psykiatriska tillstånd föreligger
till följd av bland annat ökad osäkerhet och försämrad livssituation (isolering, förlorade
rutiner, försämrad ekonomi med mera).
SKR framhäver att förebyggande insatser tenderar att prioriteras bort under kriser vilket kan
leda till ökade kostnader och ökat psykiskt lidande på sikt. Även om antalet suicid brukar gå
ner i själva krisstadiet har man sett en ökning och en överkompensation i antalet suicid i
efterförloppet.24

Det suicidpreventiva arbetet nationellt, regionalt och lokalt
Ett nationellt handlingsprogram beslutades av riksdagen 2008 för arbetet med att minska
suicid. Regeringens vision är att ”ingen människa ska behöva hamna i en sådan utsatt
situation att suicid ses som den enda utvägen”. Programmet består av nio strategier som idag
används som ramverk för det suicidpreventiva arbetet på en övergripande nivå:










Att främja goda livschanser för mindre gynnade grupper
Att minska alkoholkonsumtionen generellt och i högriskgrupper för suicid
Att minska tillgänglighet till medel och metoder för suicid
Att se suicid som psykologiska misstag
Att förbättra de medicinska, psykologiska och psykosociala insatserna
Att sprida kunskap om evidensbaserade metoder för att minska suicid
Att höja kompetensen hos nyckelpersoner
Att göra händelseanalyser efter suicid
Att stödja frivilligorganisationer25

Folkhälsomyndigheten gjorde under 2019 en nationell kartläggning av det suicidpreventiva
arbetet. Den visar att det idag framför allt är regionerna som driver och samordnar arbetet
med att förebygga suicid, men att kommunerna är en viktig samverkanspart i detta arbete.
Jämfört med 2015 ser Folkhälsomyndigheten en tydlig ökning av andelen kommuner som
arbetar med att förebygga suicid (från 23 till 50 procent).26

RESPI (Rekommendationer för Suicidpreventiva Insatser). Om suicid. Hämtad 2020-10-10.
SKL. Kraftsamling psykisk hälsa. Checklista-suicidprevention (2020).
25 Regeringen. Nationellt handlingsprogram för suicidprevention (2008).
26 Folkhälsomyndigheten. Det suicidpreventiva arbetet i kommuner, regioner och länsstyrelser 2019.
Nulägesbild och en jämförelse med 2015. (2019).
23
24
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Västra Götalandsregionen har i samverkan med kommunerna (VästKom) och NSPHiG
(Nationell samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg) tagit fram en länsgemensam
Handlingsplan för suicidprevention 2020–2025 som utgår från den nationella nollvisionen.
Målet med handlingsplanen är att suicid ska minska med 40 procent i Västra Götaland till år
2025. Handlingsplanen ska utgöra en gemensam grund för kommunernas och regionens
suicidpreventiva arbete, men kan även användas som grund för samarbete med andra aktörer.
Handlingsplanen utgör även en grund för det delregionala vårdsamverkansarbetet med
suicidprevention.27

27

Det goda livet i Västra Götaland. Handlingsplan för suicidprevention 2020–2025.

9
45

Suicidprevention i Stenungsund
Syfte
Den lokala handlingsplanen syftar till att tydliggöra kommunens ansvar för det
suicidpreventiva arbetet som en del av det länsgemensamma arbetet. Den lokala
handlingsplanen ska även utgöra ett prioriteringsunderlag för det kommunövergripande
arbetet, internt och i samverkan med relevanta aktörer, för att minska suicid.
Styrdokument
Följande dokument har bäring på handlingsplanen:




Det goda livet i Västra Götaland: Handlingsplan för suicidprevention 2020–2025
Program social hållbarhet 2030 i Stenungsund
Verksamhetsplan Folkhälsa och social hållbarhet

Avgränsningar
Handlingsplanen avser suicidprevention och omfattar inte specifika behandlingsinsatser för
förebyggande av- och behandling av psykisk ohälsa.
Nulägesbeskrivning
Stenungsunds kommun har tidigare inte bedrivit något uttalat suicidpreventivt arbete på
kommunövergripande nivå. Idag genomförs dock suicidpreventiva insatser i kommunen. En
kartläggning av pågående insatser har gjorts genom dialog med interna och externa aktörer,
och beskrivs inom respektive fokusområde i handlingsplanen.
Genomförande
Västra Götalands länsgemensamma handlingsplan för suicidprevention utgör riktningen för
det lokala arbetet i Stenungsunds kommun. Arbetet med den lokala handlingsplanen ska
således bygga på antagna avtal och överenskommelser med Västra Götalandsregionen, samt
ta vara på och utveckla andra samverkansformer med relevanta interna och externa aktörer.
Arbetet ska hållas ihop inom det sektorsövergripande arbetet med folkhälsa och social
hållbarhet, vilket bygger på ett samverkansavtal med Västra Götalandsregionen.
Handlingsplanen pekar ut fyra fokusområden för det suicidpreventiva arbetet i Stenungsunds
kommun. Den lokala handlingsplanen innehåller även aktiviteter och åtgärder som
tillsammans syftar till att minska suicid. Ledningsgrupp folkhälsa och social hållbarhet
ansvarar för att prioritera och verkställa dessa med utgångspunkt i invånarnas behov och
verksamhetens förutsättningar. Planerade insatser bör årsvis föras in i verksamhetsplan
folkhälsa och social hållbarhet, och följas upp i uppföljningen av verksamhetsplanen.
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Nationella och regionala aktörer:
• Socialstyrelsen
• Folkhälsomyndigheten
• Sveriges kommuner och regioner (SKR)
• Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP)
• Suicide Zero
• Mind
• Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd (SPES)
• Suicidprevention i Väst (SPIV)
Lokala aktörer
Interna aktörer:

















Folkhälsa
Säkerhetssamordning
Trafikplanering
Samhällsbyggnad
Socialtjänst
Personliga ombud
Äldreomsorg
Individ- och familjeomsorg
Budget- och skuldrådgivning
Anhörigstöd
Arbetsmarknadsenheten
Integration- och flyktingmottagning
Utbildning
Kultur och fritid
Elevhälsa
Räddningstjänst

Externa aktörer









Civilsamhället
Studieförbund
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Företagshälsovård
Polis
Primärvård och psykiatrisk vård
Ungdomsmottagning
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Prioriterade områden och åtgärdsförslag
Fyra fokusområden har identifierats för det suicidpreventiva arbetet: Höjd kunskapsnivå,
Stärkt främjande och förebyggande arbete utifrån faktorer som påverkar suicid, Ökad
samordning och tillgänglighet till stöd samt Ökad analys och uppföljning. Under respektive
område presenteras allmän kunskap, en övergripande nulägesbeskrivning över lokala
förutsättningar och behov, samt vad fokusområdet ska bidra till för att minska suicid i
Stenungsund. Vidare presenteras de aktiviteter och åtgärder som identifierats inom respektive
område.

Område 1: Höjd kunskapsnivå
Kunskapsnivån om riskfaktorer för psykisk ohälsa och suicid behöver öka. För att kunna
identifiera och hänvisa individer med risk för suicid krävs kunskap om bemötande, hur man
frågar och hur man tar emot svaren. Det krävs också kunskap om till vem man hänvisar och
hur man går tillväga beroende på gensvaret hos den aktuella individen tills de fått lämplig
professionell hjälp. Fortbildningar behöver riktas till olika målgrupper och ges på ett
organiserat sätt.
Viss personal inom sektor socialtjänst har genomgått en webbaserad utbildning, SPiSS
(Suicidprevention i svensk sjukvård). Denna utbildning erbjuds även personal inom den
lokala psykiatrin. Under 2021 kommer också två personer inom kommunen att utbildas till
instruktörer inom utbildningsprogrammet MHFA (Mental Health First Aid - Första hjälpen i
psykisk hälsa). Instruktörsutbildningen ger behörighet att organisera och ge egna kurser i
Första hjälpen till psykisk hälsa i kommunen. Samordningsförbundet Älv & Kust kommer
också att utbilda instruktörer i MHFA som i sin tur ska kunna utbilda nyckelaktörer inom
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Gemensamma utbildningsinsatser i MHFA är
något som diskuteras både inom vårdsamverkan SIMBA och Samordningsförbundet. Detta
skulle få fler aktörer att mötas och utbyta erfarenheter, och på så vis också öka
förutsättningarna för samverkan mellan organisationsgränserna.
Utöver ovanstående finns ett lokalt behov av en grundläggande, mindre resurskrävande,
utbildningsinsats riktat till personal som möter personer i olika livssituationer. Generellt sett
behövs även ökad kunskap hos allmänheten och hos kommunens övriga medarbetare för att
minska fördomar och stigmatisering, samt veta vart hjälp finns att få. Därutöver behöver
beslutsfattare, chefer och ledare ha goda kunskaper om suicidförebyggande arbete då de har
en central roll för att skapa förutsättningar i form av tid, resurser, utrymme och kontinuitet.
Detta krävs för att säkerställa att det suicidpreventiva arbetet prioriteras och att denna
handlingsplan omsätts i praktiken.

Område 1 ska bidra till att:
Aktivitet

Åtgärd

Ansvar

Öka kunskapen och

Sprida de nationella och regionala

Ledningsgrupp folkhälsa och

 Suicidproblematik/psykisk ohälsa uppmärksammas mer i befolkningen
 Kunskapsnivån ökar inom organisationen och i befolkningen
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minska stigmat hos
invånarna

Tillgängliggör
information om stöd

Utbilda personal som
möter riskgrupper

Öka kunskapen hos
ledning och
beslutsfattare

Öka kunskapen om
suicid hos
kommunens
medarbetare

informationskampanjerna ”stör döden” och ”steg för
livet” via kommunala kanaler i samband med högtider
och den nationella dagen för suicidprevention varje år

social hållbarhet

Erbjuda föräldrar och skolpersonal som möter barn
9 – 12 år utbildningsmaterialet ”livsviktiga snack”
(framtaget av Suicide Zero) via kommunens
verksamheter

Ledningsgrupp folkhälsa och
social hållbarhet

Sprida medborgarskolans kostnadsfria utbildning ”Våga
Fråga” till ideella grupper och föreningar

Ledningsgrupp folkhälsa och
social hållbarhet

Uppmärksamma den suicidpreventiva dagen den 10
september varje år

Ledningsgrupp folkhälsa och
social hållbarhet

Samla information om suicid/suicidtankar och stöd på
hemsidan

Ledningsgrupp folkhälsa och
social hållbarhet

Uppdatera sökkriterier i sökmotorer för att göra
informationen lättillgänglig

Ledningsgrupp folkhälsa och
social hållbarhet

Utbilda minst två instruktörer inom Första hjälpen till
psykisk hälsa (MHFA)

Ledningsgrupp folkhälsa och
social hållbarhet

Utbilda nyckelaktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa
(MHFA) i samverkan med SIMBA och
Samordningsförbundet

Ledningsgrupp folkhälsa och
social hållbarhet

Utbilda personal som möter barn, unga, vuxna och äldre
i Våga fråga (Suicide Zero)

Ledningsgrupp folkhälsa och
social hållbarhet

Tillgängliggöra utbildningen SpiSS till medarbetare inom
kommunal hälso- och sjukvård, stödboende och
äldreomsorg

Sektor socialtjänst

Utbilda ledning och politik i suicidprevention i samband
med den nationella dagen för suicidprevention varje år

Ledningsgrupp folkhälsa och
social hållbarhet

Omvärldsbevaka området suicidprevention

Folkhälsorådet

Uppmärksamma suicid på APT (arbetsplatsträffar) i
samband med den nationella dagen för suicidprevention
varje år

Ledningsgrupp folkhälsa och
social hållbarhet
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Område 2: Stärkt främjande och förebyggande arbete utifrån faktorer
som påverkar suicid
Bakom suicidproblematik finns ett brett spektrum av riskfaktorer som tillsammans gör att en
person hamnar i risk för suicid. De enskilt starkaste riskfaktorerna är tidigare
självmordsförsök och psykisk sjukdom. Andra exempel på riskfaktorer är: psykiatriska
faktorer som allvarlig depression, ångesttillstånd eller användning av alkohol och andra
droger, biologiska eller genetiska faktorer som sårbarhet eller familjehistorik med suicid,
ogynnsamma livshändelser som förlust av en närstående, en relation, arbete, status eller
pengar, en större besvikelse som utebliven befordran, eller mobbning eller kränkning,
psykologiska faktorer som utsatthet för- eller erfarenhet av konflikter, våld, misshandel,
krig/katastrof eller sexuellt utnyttjande samt känslor av hopplöshet. Andra riskfaktorer är
social isolering, ekonomiska svårigheter eller miljöfaktorer så som tillgång till medel och
metoder för suicid.
Riskfaktorer kan i vissa fall kompenseras av skyddsfaktorer så som goda, stabila relationer
och stödjande sociala nätverk. Det är också skyddande att ha en god självkänsla och tilltro till
sig själv och till möjligheterna att kunna påverka och förändra den egna situationen. På
samma sätt är det viktigt att kunna uppleva mening och sammanhang i livssituationen.
Suicidpreventiva insatser bör ta hänsyn till de olika faktorerna. Inom arbetet med folkhälsa
och social hållbarhet i Stenungsund prioriteras områdena barn och ungas uppväxtvillkor,
socioekonomiska förutsättningar, hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer samt hälsa och
levnadsvanor.28 Här kan ett suicidpreventivt perspektiv förstärka arbetet riktat mot särskilt
utsatta grupper i samhället. Ökad sårbarhet för negativa reaktioner på livskriser och
motgångar grundläggs dessutom tidigt. Barn och ungdomar är därför viktiga målgrupper för
de insatser som riktar sig brett. Det är även relevant att inkludera ett genusperspektiv i det
förebyggande arbetet med hänsyn till bland annat maskulinitetsnormer som ger upphov till
skam och tystnad kring psykisk ohälsa. Här kan det till exempel finnas synergieffekter
kopplat till det vålds- eller drogförebyggande arbetet.
Vidare kan den fysiska miljön ha avgörande betydelse för att förhindra dödsfall. Om åtgärder
i den fysiska miljön hindrar en person i stunden ökar också chansen att få hjälp och stöd.
Forskning visar att ungdomar oftare handlar impulsivt, till exempel triggade av en
känslomässig förlust. De väljer oftast en plats som är mer lättillgänglig.29 I Stenungsund har
kommunen och Trafikverket gemensamt identifierat åtgärder för att förhindra olyckor och
suicid i den lokala trafikmiljön, så som hoppskydd på broarna och stängning av
järnvägspassager. Att inkludera ett suicidperspektiv både i planeringsfasen av- och
riskbedömningen i befintlig fysisk miljö är viktigt för att förhindra framtida dödsfall.

Område 2 ska bidra till att:




28
29

Fler personer i risk för suicid upptäcks och får stöd
Skyddsfaktorer hos barn och ungdomar stärks
Utanförskap, mobbning, social isolering, missbruk och våld minskar i befolkningen
Metoder för suicid reduceras

Stenungsunds kommun. Program social hållbarhet 2030 i Stenungsund.
SKL. Förebygga suicid i fysisk miljö. Ett inspirationsmaterial för kommunens arbete. 2019.
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Aktivitet

Åtgärd

Ansvar

Stärka insatserna för
personer i- eller i risk
för utanförskap

Inkludera ett suicidpreventivt perspektiv i insatser
för unga i risk för utanförskap, med stöd av projektet
InVux

Ledningsgrupp folkhälsa och
social hållbarhet

Öka kännedomen om de insatser som finns inom
kommunen för personer med psykisk
funktionsvariation

Sektor socialtjänst

Motverka ofrivillig ensamhet i befolkningen

Ledningsgrupp folkhälsa och
social hållbarhet

Stärka insatserna för
gruppen äldre

Inkludera ett suicidpreventivt perspektiv i arbetet
riktat mot äldre

Ledningsgrupp folkhälsa och
social hållbarhet

Beakta det
våldsförebyggande
arbetet och arbetet för
våldsutsatta

Inkludera ett suicidpreventivt perspektiv i det
våldförebyggande arbetet och i arbetet för
våldsutsatta

Ledningsgrupp folkhälsa och
social hållbarhet

Beakta arbetet för
personer i missbruk och
beroendeproblematik

Inkludera ett suicidpreventivt perspektiv i arbetet för
personer i missbruk- och beroendeproblematik
(substanser och spel)

Ledningsgrupp folkhälsa och
social hållbarhet

Stärka det främjande
och förebyggande
arbetet kring barn och
ungdomar

Införa suicidprevention som en del av elevhälsans
främjande och förebyggande uppdrag utifrån
skyddsfaktorer och riskfaktorer

Sektor utbildning

Informera skolpersonal om utbildningen Våga fråga

Ledningsgrupp folkhälsa och
social hållbarhet

Utbilda elevhälsans personal i Första hjälpen till
psykisk hälsa (MHFA)

Ledningsgrupp folkhälsa och
social hållbarhet

Införa ett suicidperspektiv i det stöd som idag
erbjuds för anhöriga som vårdar eller stödjer en
närstående samt efterlevande

Sektor socialtjänst

Initiera en dialog med civilsamhället (SPES och
Svenska kyrkan) samt grannkommunerna om
stödgrupper till anhöriga och efterlevande

Ledningsgrupp folkhälsa och
social hållbarhet

Öka samverkan med
frivilligorganisationer

Initiera en dialog med ideella organisationer för
samverkan om suicidprevention

Ledningsgrupp folkhälsa och
social hållbarhet

Förebygga suicid i den
fysiska miljön

Införa ett suicidpreventivt perspektiv i
detaljplanering

Sektor samhällsbyggnad

Föra en dialog med räddningstjänsten om det
suicidpreventiva perspektivet i framtagandet av ett
nytt handlingsprogram enligt LSO (lagen om skydd
mot olyckor)

Ledningsgrupp folkhälsa och
social hållbarhet

Utveckla stödet till
anhöriga och
efterlevande
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Område 3: Ökad samordning och tillgänglighet till stöd
Personer med psykisk ohälsa och förhöjd risk för suicid ska ges kompetent hjälp och stöd
oavsett var behovet identifieras. Det ska finnas kända och fungerande rutiner för detta och för
att slussa vidare personer när det behövs. Kommunens personal behöver verktyg för att kunna
identifiera och hänvisa individer som uppvisar tecken på risk för suicid, så att bedömning av
suicidrisk kan göras inom hälso- och sjukvården. Det är även av vikt att i möjligaste mån
inkludera närstående.
Övergångar till och från slutenvård, ofta med stöd av kommunen och psykiatrisk öppenvård,
är generellt en risksituation för suicid. Det behövs därför kunskap om vilken information som
behöver överföras respektive mottas till vem, samt praktisk kunskap om när det är aktuellt
med SIP (samordnad individuell plan) och hur denna förbereds, genomförs och sedan
efterlevs. En SIP säkerställer att den enskilde får sina behov tillgodosedda när både kommun
och region ansvarar för insatser. En SIP gör den enskilde och närstående delaktiga i
planeringen av insatser från kommun och hälso- och sjukvård, och ansvarsfördelningen blir
tydlig. En SIP kan i vissa fall behöva kompletteras med en krisplan där det framgår vilka
kontakter som ska tas och vilka insatser som ska sättas in vid till exempel försämrat hälsoläge
och suicidrisk vid återinsjuknande.
Att samordna stöd och hjälp kring individer med problematik utifrån flera riskfaktorer är en
viktig del av det suicidpreventiva arbetet. Ett sådant arbete bedrivs dels inom vårdsamverkan
SIMBA, dels inom Samverkansförbundet Älv & Kust. SIMBA är en samverkansorganisation
för den nära vården. Målgruppen är de patienter och grupper i befolkningen som samtidigt
och samordnat har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommunen och regionen.
Inom samordningsförbundet Älv & Kust finns ett lokalt samverkansteam där personer som
står långt utanför arbetsmarknaden får samordnad hjälp från kommunen, regionen,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
I kommunen råder idag en viss osäkerhet kring ansvarsfördelning mellan interna aktörer men
även i samverkan med externa aktörer gällande individer i suicidrisk. Detta behöver
tydliggöras i lokala rutiner. En plan vid suicidrisk och akuta situationer togs fram 2012
(reviderad 2016) för personal inom sektor socialtjänst. Denna plan har använts begränsat och
har av personalen ansetts svåranvänd. Ett nytt dokument (rutin vid suicidrisk) har tagits fram i
syfte att ge verktyg till personal som möter personer i suicidrisk och att stärka kontaktvägarna
mellan verksamheter. Denna bör implementeras och anpassas för respektive verksamhet som
är i behov av en rutin inom sektor socialtjänst och sektor utbildning. Se åtgärdsförslag i
aktivitetslistan.

Område 3 ska bidra till att:
 Vårdkedjan stärks för personer i suicidrisk
 Övergångarna mellan regionens och kommunens verksamheter stärks
 Interna och externa kontaktvägar stärks
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Aktivitet

Åtgärd

Ansvar

Utveckla samverkan med
regionens verksamheter

Kartlägga behov av kunskap och kompetens kring
att använda SIP och att hålla SIP-möten i
kommunens verksamheter

Ledningsgrupp folkhälsa och
social hållbarhet

Utveckla interna rutiner i
syfte att tydliggöra
personalens ansvar att ge
rätt hjälp och stöd

Se över interna rutiner för krishantering och stöd
till personal och medarbetare vid inträffat suicid

Ledningsgrupp folkhälsa och
social hållbarhet

Verksamhetsanpassa och implementera ”rutin vid
suicidrisk” i de verksamheter som möter individer i
risk

Ledningsgrupp folkhälsa och
social hållbarhet

Följa upp ”rutin vid suicidrisk” för att säkerställa
fungerande kontaktvägar på verksamhets- och
samverkansnivå

Ledningsgrupp folkhälsa och
social hållbarhet

Kartlägga förekomsten och behovet av lågintensiva
uppföljningar i verksamheter som möter individer i
risk för suicid

Ledningsgrupp folkhälsa och
social hållbarhet

Följa upp individer i risk
för suicid och deras
anhöriga

Upprätta krisplaner i samband med SIP vid behov.
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Område 4: Ökad analys och uppföljning
Händelseanalyser ökar kunskapen om den suicidala processen, identifierar
förbättringsområden samt bidrar till att utveckla det förebyggande arbetet. En händelseanalys
är också en viktig del som stöd och återkoppling till närstående, personalgrupper eller andra
efterlevande. I de fall där en individ som begår suicid haft insatser från region och kommun
bör en gemensam händelseanalys göras. Händelseanalyser i samverkan med närstående och
berörda parter ger en mer detaljerad bild av suicid och dess orsaker. En gemensam
händelseanalys kan även identifiera förbättringsområden mellan verksamheterna, till exempel
när det gäller samverkan eller kommunikation.
Idag görs systematiska händelseanalyser inom den lokala psykiatrin i de fall där det bedöms
finnas faktorer inom vårdmiljön som påverkat utfallet. Dessa görs i samverkan med
kommunen i vissa fall när personen haft kontakt med både kommunen och regionen, men inte
på ett systematiserat sätt.
Lokal statistik över suicid och suicidförsök finns att tillgå från olika källor. Polisen
dokumenterar händelser kodade psykisk ohälsa, utan åtskillnad för suicid eller suicidförsök.
Räddningstjänsten dokumenterar suicid via händelserapporter genom att kategorisera
händelsen som självmord eller självmordsförsök. Här finns information att hämta om datum,
tid och platser för suicid och suicidförsök, samt utfallet av händelserna. Denna statistik kan
användas som stöd i arbetet, till exempel med att förebygga suicid i den fysiska miljön.
I Socialstyrelsens registerdata över dödsorsaker och skador finns statistik över suicid och
suicidförsök (avsiktlig självdestruktiv handling). Denna statistik kan användas för att följa
upp suicidtrender över en längre period, men bör inte användas för årlig uppföljning då
suicidtalen är alldeles för små för att kunna dra några slutsatser under korta perioder. En
uppföljning av suicidtrender tar tid och bör inte göras för perioder som är kortare än 8 år. Det
kan även vara missvisande att bara kolla efter minskande suicidtrender. Uppföljningen bör
därför kompletteras med jämförelser av suicidtrender med övriga riket/regionen för att få en
uppfattning om hur strategin fungerar. Om ett flertal insatser har implementerats samtidigt
kan det även vara svårt att veta vilken komponent i handlingsplanen som bidragit till effekten,
varav det är av större vikt att följa upp att de föreslagna aktiviteterna i handlingsplanen har
implementerats.30

Område 4 ska bidra till att:
 Brister internt och i samverkan med externa aktörer åtgärdas

30

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP)
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Aktivitet

Åtgärd

Ansvar

Systematisera och
utveckla arbetet med
händelseanalyser

Tillgängliggöra rutiner för händelseanalyser i
kommunens verksamheter

Ledningsgrupp folkhälsa och
social hållbarhet

Utveckla en systematik för gemensamma
händelseanalyser efter inträffat suicid när
individen varit i kontakt med verksamheter som
har olika huvudmän

Ledningsgrupp folkhälsa och
social hållbarhet
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Bilaga 1 – Statistik
Västra Götaland
Genomsnittligt självmordstal 2009–
2018 (per 100 000 invånare)
Självmordstalets årliga
standardavvikelse
Totalt antal självmord (2009–2018)

Stenungsund
17,7

18,2

1,5

6,7

2407

37

1630
(67,7%)
246

30
(81,1%)
2

Antal i gruppen 25–44 år

717

10

Antal i gruppen 45–64 år

856

17

Antal i gruppen 65+ år

588

8

1 355 449

20 357

Könsfördelning: Antal män
(%)
Antal i gruppen 15–24 år

Genomsnittlig populationsstorlek
(2009–2018)

Riket män

Riket kvinnor

Riket totalt

Stenungsunds
kommun
(total % för män och
kvinnor tillsammans)

Förgiftning

372

22,8%

347

44,7%

719

29,9%

24,3%

Hängning

710

43,6%

237

30,5%

947

39,3%

37,8%

Dränkning

61

3,7%

45

5,8%

106

4,4%

2,7%

Skjutning

168

10,3%

7

0,9%

175

7,3%

8,1%

Skärande, stick

57

3,5%

10

1,3%

67

2,8%

2,7%

Hopp från höjd

91

5,6%

56

7,2%

147

6,1%

16,2%

Föremål i rörelse

69

4,2%

48

6,2%

117

4,9%

5,4%

Andra metoder

102

6,3%

27

3,5%

129

5,4%

2,7%

Statistiken avser personer folkbokförda i kommunen, och som var 15 år eller äldre (statistik kring de
få personer som begått självmord i åldern 0–14 år brukar inte redovisas i sådana här sammanhang).
Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister, och har bearbetats av NASP.
Självmord definieras i det här underlaget som dödsfall där den suicidala avsikten är säkert fastställd
(”säkra självmord” ICD-koder X60-X84/E950-E959) samt skadehändelser med oklar avsikt (”osäkra
självmord”, ICD-koder Y10-Y34/E980-E989). Båda diagnostyperna redovisas tillsammans.
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Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-01-20

§2

Dnr: KS 2020/631

Fastställande av risker i kommunstyrelsens internkontrollplan 2021
Beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa följande risker för intern kontrollplan:
1. Risk för person- och egendomsskador på Stenungsund Arena på grund av bristande
kunskap om teknik som kräver särskild kompetens
2. Risk att handlingar inte diarieförs
3. Risk för att sociala och hälso- och sjukvårdsjournaler inte innehåller rätt information
4. Risk att projektplaner saknas eller inte efterlevs inom sektor samhällsbyggnads projekt
5. Risk för att personuppgifter inte behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen
(GDPR)
6. Risk för långa handläggningstider i framtagandet av nya detaljplaner
Sammanfattning av ärendet
Internkontroll handlar om att identifiera risker och dess konsekvenser samt att planera och
vidta åtgärder i förebyggande syfte. En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar
fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.
Arbetet med internkontroll är en ordinarie del av kommunens styrning och kan inte reduceras
endast till internkontrollplanen. Istället ska planen förstås som särskilda fokusområden som
förvaltningen kontrollerar och följer upp till kommunstyrelsen. Många kontroller utförs
regelbundet i förvaltningen utan någon särskild uppföljning till kommunstyrelsen.
Förvaltningen har enligt fastställd riktlinje genomfört en risk- och väsentlighetsbedömning
som resulterat i en brutto- och prioriteringslista över risker. De risker som bedömts ha högst
riskvärde är de som förvaltningen föreslår bör tas med i 2021 års internkontrollplan. I några
fall har områden med en hög risk- och väsentlighetsbedömning inte tagits med i förslaget
eftersom det redan pågår ett arbete för att minimera risk- och väsentligheter.
När risker för internkontroll är fastställda tar sammanställer förvaltningen kontrollmoment
och tar fram förslag på kontrollmetod som tillsammans med riskerna blir förvaltningens
förslag till internkontrollplan 2021. Uppföljning sker sedan två gånger per år och utmynnar i

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-01-20
förslag till åtgärder. Åtgärder fastslås av kommunstyrelsen och genomförs sedan av
förvaltningen.
Den 29 och 30 september 2020 föreslog både allmänna utskottet och välfärdsutskottet att
kommunstyrelsen beslutar att kalla till ett extrainsatt sammanträde om internkontrollplan den
2 november. Vid detta möte skulle riskerna för intern kontrollplan 2021 för kommunstyrelsen
fastställas. På grund av Covid-19 pandemin ställdes mötet in. Ärendet går därför upp igen för
hantering av båda utskotten för att bereda riskbilden för intern kontrollplan 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-06-30
Bilaga 1: Brutto- och prioriteringslista risker, intern kontrollplan kommunstyrelsen 2021

Beslut skickas till
Bjorn.wikman@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Allmänna utskottet
2021-01-19

§4

Dnr: KS 2020/631

Fastställande av risker i kommunstyrelsens internkontrollplan 2021
Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa följande risker för intern kontrollplan:
1. Risk för person- och egendomsskador på Stenungsund Arena på grund av bristande
kunskap om teknik som kräver särskild kompetens
2. Risk att handlingar inte diarieförs
3. Risk för att sociala och hälso- och sjukvårdsjournaler inte innehåller rätt information
4. Risk att projektplaner saknas eller inte efterlevs inom sektor samhällsbyggnads projekt
5. Risk för att personuppgifter inte behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen
(GDPR)
6. Risk för långa handläggningstider i framtagandet av nya detaljplaner
Sammanfattning av ärendet
Internkontroll handlar om att identifiera risker och dess konsekvenser samt att planera och
vidta åtgärder i förebyggande syfte. En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar
fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.
Arbetet med internkontroll är en ordinarie del av kommunens styrning och kan inte reduceras
endast till internkontrollplanen. Istället ska planen förstås som särskilda fokusområden som
förvaltningen kontrollerar och följer upp till kommunstyrelsen. Många kontroller utförs
regelbundet i förvaltningen utan någon särskild uppföljning till kommunstyrelsen.
Förvaltningen har enligt fastställd riktlinje genomfört en risk- och väsentlighetsbedömning
som resulterat i en brutto- och prioriteringslista över risker. De risker som bedömts ha högst
riskvärde är de som förvaltningen föreslår bör tas med i 2021 års internkontrollplan. I några
fall har områden med en hög risk- och väsentlighetsbedömning inte tagits med i förslaget
eftersom det redan pågår ett arbete för att minimera risk- och väsentligheter.
När risker för internkontroll är fastställda tar sammanställer förvaltningen kontrollmoment
och tar fram förslag på kontrollmetod som tillsammans med riskerna blir förvaltningens
förslag till internkontrollplan 2021. Uppföljning sker sedan två gånger per år och utmynnar i

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Allmänna utskottet
2021-01-19
förslag till åtgärder. Åtgärder fastslås av kommunstyrelsen och genomförs sedan av
förvaltningen.
Den 29 och 30 september 2020 föreslog både allmänna utskottet och välfärdsutskottet att
kommunstyrelsen beslutar att kalla till ett extrainsatt sammanträde om internkontrollplan den
2 november. Vid detta möte skulle riskerna för intern kontrollplan 2021 för kommunstyrelsen
fastställas. På grund av Covid-19 pandemin ställdes mötet in. Ärendet går därför upp igen för
hantering av båda utskotten för att bereda riskbilden för intern kontrollplan 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-06-30
Bilaga 1: Brutto- och prioriteringslista risker, intern kontrollplan kommunstyrelsen 2021
Beslut skickas till
Bjorn.wikman@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2021-01-05

Björn Wikman
Utvecklingsledare

Dnr KS 2020/631

Till kommunstyrelsen

Fastställande av risker i kommunstyrelsens internkontrollplan 2021
Förslag till beslut
Allmänna utskottets och välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa följande risker för intern kontrollplan:
1. Risk för person- och egendomsskador på Stenungsund Arena på grund av bristande
kunskap om teknik som kräver särskild kompetens
2. Risk att handlingar inte diarieförs
3. Risk för att sociala och hälso- och sjukvårdsjournaler inte innehåller rätt information
4. Risk att projektplaner saknas eller inte efterlevs inom sektor samhällsbyggnads projekt
5. Risk för att personuppgifter inte behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen
(GDPR)
6. Risk för långa handläggningstider i framtagandet av nya detaljplaner
Sammanfattning av ärendet
Internkontroll handlar om att identifiera risker och dess konsekvenser samt att planera och
vidta åtgärder i förebyggande syfte. En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar
fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.
Arbetet med internkontroll är en ordinarie del av kommunens styrning och kan inte reduceras
endast till internkontrollplanen. Istället ska planen förstås som särskilda fokusområden som
förvaltningen kontrollerar och följer upp till kommunstyrelsen. Många kontroller utförs
regelbundet i förvaltningen utan någon särskild uppföljning till kommunstyrelsen.
Förvaltningen har enligt fastställd riktlinje genomfört en risk- och väsentlighetsbedömning
som resulterat i en brutto- och prioriteringslista över risker. De risker som bedömts ha högst
riskvärde är de som förvaltningen föreslår bör tas med i 2021 års internkontrollplan. I några
fall har områden med en hög risk- och väsentlighetsbedömning inte tagits med i förslaget
eftersom det redan pågår ett arbete för att minimera risk- och väsentligheter.
När risker för internkontroll är fastställda tar sammanställer förvaltningen kontrollmoment
och tar fram förslag på kontrollmetod som tillsammans med riskerna blir förvaltningens
förslag till internkontrollplan 2021. Uppföljning sker sedan två gånger per år och utmynnar i
förslag till åtgärder. Åtgärder fastslås av kommunstyrelsen och genomförs sedan av
förvaltningen.
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Den 29 och 30 september 2020 föreslog både allmänna utskottet och välfärdsutskottet att
kommunstyrelsen beslutar att kalla till ett extrainsatt sammanträde om internkontrollplan den
2 november. Vid detta möte skulle riskerna för intern kontrollplan 2021 för kommunstyrelsen
fastställas. På grund av Covid-19 pandemin ställdes mötet in. Ärendet går därför upp igen för
hantering av båda utskotten för att bereda riskbilden för intern kontrollplan 2021.
Beskrivning av ärendet
Internkontroll handlar om att identifiera risker och dess konsekvenser och att planera och
vidta åtgärder i förebyggande syfte. En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar
fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.
Intern kontroll bygger också in medvetenhet om behovet av att värna och vårda en stabil,
öppen och rättssäker verksamhet. Med intern kontroll avses de strukturer, system och
processer som bidrar till tydlighet och ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs i
enlighet med beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument. Det handlar om rutiner,
inbyggda kontroller och etablerade arbetssätt. På så vis handlar intern kontroll om styrningen
och är del av ledningssystemet. Sammanfattningsvis kan innebörden av intern kontroll
beskrivas som att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på
ett bra och säkert sätt.
En del av kommunens arbete med internkontroll är framtagande av och uppföljning av
internkontrollplan. Planen innehåller vissa prioriterade risker som särskilt ska kontrolleras
under året och följas upp till kommunstyrelsen. Internkontrollplanen består av ett par olika
delar:
-

Risk – en identifierad risk som kommunen har rådighet över.
Kontrollmoment – rutin eller arbetssätt som används för att minska sannolikheten att
risken faller ut. Ett kontrollmoment kan vara regler, rutiner eller arbetssätt. Exempel är
attestregler eller rutiner för diarieföring.
Kontrollmetod – metod för att kontrollera kontrollmomentet.

Uppföljningen av internkontrollplanen innebär en uppföljning av att kontrollmomentet
fungerar. Fokus i uppföljningen ligger sålunda inte på risken utan på metoden för att minska
sannolikheten att risken faller ut. Om avvikelser noteras vidtar förvaltningen åtgärder,
exempelvis genom att revidera rutiner. Ibland kan kontrollmoment för en identifierad risk
saknas. Kontrollmoment tas då fram även om risken inte tas med i internkontrollplanen.
Förvaltningen har enligt fastställd riktlinje genomfört en risk- och väsentlighetsbedömning
som resulterat i en brutto- och prioriteringslista över risker (se bilaga 1). De risker som
bedömts ha högst riskvärde är de som förvaltningen föreslår bör tas med i 2021 års
internkontrollplan. I några fall har områden med en hög risk- och väsentlighetsbedömning inte
tagits med i förslaget eftersom det redan pågår ett arbete för att minimera risk- och
väsentligheter.

62

Tjänsteskrivelse
2021-01-05

Dnr KS 2020/631

Förvaltningens förslag för riskområden i internkontrollplan 2021:
1. Risk för person- och egendomsskador på Stenungsund Arena på grund av bristande
kunskap om teknik som kräver särskild kompetens
2. Risk att handlingar inte diarieförs
3. Risk för att sociala och hälso- och sjukvårdsjournaler inte innehåller rätt information
4. Risk att projektplaner saknas eller inte efterlevs inom sektor samhällsbyggnads projekt
5. Risk för att personuppgifter inte behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen
(GDPR)
6. Risk för långa handläggningstider i framtagandet av nya detaljplaner
Utifrån fastställd riktlinje hanteras internkontrollen enligt bild nedan. När risker för
internkontroll är fastställda tar förvaltningen fram förslag för kontrollmoment och
kontrollmetod som tillsammans med riskerna blir förvaltningens förslag till internkontrollplan
2021. Uppföljning sker sedan två gånger och utmynnar i förslag till åtgärder. Åtgärder fastslås
av kommunstyrelsen och genomförs sedan av förvaltningen.

Riskanalys: bruttolista risker
& förslag prioriterade risker
Förslag till KS fastställs av KL

Beredning priolista risker
ALM/VÄL - september (2020)

Priolista risker fastställs
Beslut KS - oktober (2020)

Rapportering uppföljning augusti
Förslag på åtgärder
Beslut KS - november (2020)

Intern kontrollplan
kommande år
Beslut KS - november (2021)

Fastställda risker
kompletteras med
kontrollmoment och
kontrollmetod

Genomföra åtgärder (2021)

Rapportering uppföljning helår
Förslag på åtgärder
Beslut KS - Februari (2022)

Genomföra åtgärder (2022)

Förslag till KS fastställs av KL

Ekonomiska konsekvenser
Genomförandet av internkontrollerna sker inom ram och innebär i sig inte några kostnader.
Däremot ska internkontrollen bidra till att minska risker som kan ha negativa ekonomiska
konsekvenser.
Barnkonsekvensanalys
Beslutet i sig är av administrativ karaktär och medför därför inte några konsekvenser för barn.
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Uppföljning och eventuella åtgärder kan emellertid innebära att riskområden som berör barn
identifieras och utvecklingsområden och/eller utvecklingsbara rutiner arbetas fram för att
förhindra minska risken i framtiden.

Verksamhetsmässiga konsekvenser
Granskningen i sig innebär inga verksamhetsmässiga konsekvenser. Eventuella åtgärder efter
internkontroll kan dock generera verksamhetsmässiga förändringar i rutiner, arbetssätt eller
liknande för att minska risken.
Juridiska bedömningar
Arbetet med intern kontroll styrs av kommunallagens kap 6, 6§1
Kommunstyrelsen har det övergripande och yttersta ansvaret för att se till att det finns en god
intern kontroll.
Kommunfullmäktige har antagit det reglemente som reglerar syfte och ansvaret för
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott, myndighetsnämnderna, kommunchefen,
sektorcheferna och samtliga anställda. Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för den interna
kontrollen som bland annat reglerar hantering av intern kontroll.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-06-30
Bilaga 1: Brutto- och prioriteringslista risker, intern kontrollplan kommunstyrelsen 2021
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef

Beslut skickas till
Bjorn.wikman@stenungsund.se

”Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för
verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i
övrigt tillfredsställande sätt.”
1
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Björn Wikman

Brutto- och prioriteringslista risker, intern kontrollplan
kommunstyrelsen 2021
Begreppsförklaring
Kontrollområden - Områden som det ska finnas kontrollmoment inom. Det finns fem stycken
kontrollområden:
-

Verksamhetskontroller
Kontroller av system och rutiner
Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut
Finansiell kontroll
Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv

Riskområden - Beskrivning av den risk som ligger till grund för kontrollmomentet.
Kontrollmoment - Konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall
eliminera riskerna. Exempel på detta kan vara rutiner, arbetssätt, processer
Kontrollmetod - Beskrivning av hur, när och hur frekvent kontrollmomentet ska genomföras.
Risk och väsentlighetsgrad - Sammanlagda risk och väsentlighetsgrad utgör prioriteringsgrund för
riskområden.
Risk/sannolikhet att något går fel/inte fungerar rangordnas enligt följande skala:
1. Osannolik - Har aldrig hänt förr, förväntas inte hända inom överskådlig framtid.
2. Mindre sannolik - Finns kända fall, kan hända inom fem år.
3. Möjlig - Finns flera kända fall, förväntas hända inom fem år.
4. Sannolik - Har inträffat förr, förväntas hända inom 12 månader.
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Väsentlighetsgrad (konsekvens)
1
2
3
4

Riskgrad (sannolikhet)

Väsentlighet/konsekvens om något går fel/inte fungerar
rangordnas enligt följande skala:
1. Försumbar – Exempelvis: Störningar i IT-system som
endast kräver underhåll och utbyte.
2. Lindrig – Exempelvis: Personal förstör brukares
egendom på grund av slarv.
3. Kännbar – Exempelvis: Störning i IT-system där data
försvinner permanent, brukare blir bestulna.
4. Allvarlig – Exempelvis: Stor ekonomisk skada, stor
andel elever når inte målen i skolan eller brukare
avlider eller skadas allvarligt.
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Kontrollområde: Riskområde:
Kontroll av
system och
rutiner.

Dnr KS 2020/631

Kontroll- Kontroll- Risk- och
moment metod
väsentlighetsgrad

Risk- Kommentar:
värde

Risk för person- och
egendomsskador på Stenungsund
Arena på grund av bristande
kunskap om teknik som kräver
särskild kompetens
Risk att handlingar inte diarieförs

Risk: 3
Väsentlighet: 4

12

Förvaltningen anser att en intern kontroll bör genomföras
för att vidare undersöka risken.

Risk: 3
Väsentlighet: 3

9

Kontroll av
system och
rutiner.

Risk för att sociala och hälso- och
sjukvårdsjournaler inte innehåller
rätt information

Risk: 3
Väsentlighet: 3

9

Kontroll av
system och
rutiner.

Risk att projektplaner saknas eller
inte efterlevs inom sektor
samhällsbyggnads projekt

Risk: 3
Väsentlighet: 3

9

Kontroll av
system och
rutiner.

Risk för att personuppgifter inte
behandlas i enlighet med
dataskyddsförordningen (GDPR)

Risk: 3
Väsentlighet: 3

9

Kontroll av
system och
rutiner.

Risk att utrustning och
behörigheter inte
återlämnas/avslutas vid avslut av
tjänst och vid byte av utrustning
Risk för bristande rutiner och att
fastställda rutiner inte efterföljs
för att förebygga arbetsskador.
Risk att det saknas rutiner eller
kunskap om rutiner vid
krissituationer

Risk: 3
Väsentlighet: 3

9

Förvaltningen anser att en intern kontroll bör genomföras
för att vidare undersöka risken. Upprättade rutiner och
system finns för hantering men efterlevnad av rutin bör
undersökas.
Förvaltningen anser att en intern kontroll bör genomföras
för att vidare undersöka risken. Upprättade rutiner och
system finns för hantering men efterlevnad av rutin bör
undersökas
Förvaltningen anser att en intern kontroll bör genomföras
för att vidare undersöka risken. Upprättade rutiner och
system finns för hantering men efterlevnad av rutin bör
undersökas
Förvaltningen anser att en intern kontroll bör genomföras
för att vidare undersöka risken. Upprättade rutiner och
system finns för hantering men efterlevnad av rutin bör
undersökas
Rutin och checklista finns chef- och
medarbetarhandboken. Kontroller är en del av
stödfunktioners ordinarie kontrollrutiner.

Risk: 2
Västenlighet: 4

8

Risk: 2
Väsentlighet: 4

8

Kontroll av
system och
rutiner.

Kontroll av
system och
rutiner.
Kontroll av
system och
rutiner.

Kompletteras efter
beslut
om riskområden
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Risken hanteras inom ramen för det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Rutiner finns och varierar mellan olika
verksamhetsområden.
Kontrollen finns med i intern kontrollplan 2020.
Eventuella åtgärder utifrån utvärdering ska genomföras för
att minska risken.

Bilaga
2020-07-01
Kontroll av
efterlevnad av
regler, policyer
och beslut
Kontroll av
system och
rutiner.
Kontroll av
verksamhet
Kontroll av
system och
rutiner.
Kontroll av
system och
rutiner.
Kontroll av
system och
rutiner.
Kontroll av
system och
rutiner.
Kontroll av
system och
rutiner.

Dnr KS 2020/631

Risk att personal och
förtroendevalda blir utsatta eller
oroar sig för att bli utsatta för hot
eller våld från medborgare/
brukare/ kunder/ elever/ anhöriga
i sitt arbete
Risk att viktiga
kommunikationskanaler inte
fungerar samt avsaknad av
kunskap om rutiner när detta
inträffar
Risk att kompetenser och kunskap
försvinner vid personalomsättning
inom vissa personalgrupper där få
innehar en befattning
Risk att sekretessklassade
uppgifter eller känsliga
personuppgifter röjs/ lämnas ut
Risk att lokalvårdsrutiner inte
följs vilket kan leda till spridning
av smitta.
Risk att arbetsmiljöansvaret är
otydligt för chef och medarbetare
i lokaler med olika verksamheter
och där det finns otydliga
ansvarsfördelningar
Risk att rutin kring privata medel
inom socialtjänsten inte följs

Risk: 2
Väsentlighet: 4

8

Hanteras inom ramen för intern kontrollplanen 2020. Nya
styrdokument har tagits fram och information lämnas på
samtliga APT:er i kommunen. Eventuellt ytterligare
åtgärder kan genomföras för att minska risken.

Risk: 2
Väsentlighet: 3

6

Rutin och checklista finns. Kontroller är en del av
stödfunktioners ordinarie kontrollrutiner.

Risk: 2
Väsentlighet: 3

6

Ingår i verksamheternas ordinarie arbete och är en risk som
hanteras kontinuerligt. Risken är naturlig i en kommun av
Stenungsunds storlek.

Risk: 2
Väsentlighet: 3

6

Rutin finns inom verksamheter med hög grad av
sekretessbelagda uppgifter.

Risk: 2
Väsentlighet: 3

6

Rutiner finns och praktiseras, har fungerat väl under
Covid-19 krisen.

Risk: 2
Väsentlighet: 3

6

Risken hanteras inom ramen för det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Upprättade rutiner har tagits fram inom
exempelvis förskolan efter tillsyn av Arbetsmiljöverket.

Risk: 2
Väsentlighet: 3

6

Rutin finns för hantering av att risk inte inträffar.

Risk att arbetsmiljöarbetet
gällande tillbud i
verksamhetssystem Skalman inte
efterföljs

Risk: 2
Väsentlighet: 3

6

Rutiner finns och utbildningsinsatser arrangeras
kontinuerligt. Ingår i ett kontinuerligt utvecklingsarbete
inom förvaltningen.
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Kontroll
avseende
oegentligheter,
mutor eller jäv.
Kontroll av
system och
rutiner.

Risk att kommunal egendom
används av medarbetare i privata
syften

Risk: 2
Väsentlighet: 3

6

Risk att rutiner gällande anmälan
om kränkande behandling
avseende barn och elever inte
följs

Risk: 2
Väsentlighet: 3

6

Rutiner finns och uppföljning sker inom ramen för sektor
utbildnings systematiska kvalitetsarbete. Utvecklingsarbete
pågår.

Kontroll av
efterlevnad av
regler, policyer
och beslut
Kontroll av
system och
rutiner.
Kontroll av
system och
rutiner.
Kontroll av
system och
rutiner.

Risk att inköp sker utanför
ramavtal

Risk: 2
Väsentlighet: 2

4

Risk att fel arvoden betalas ut

Risk: 2
Väsentlighet: 2

4

Risken har tidigare varit en del av internkontrollplanen
2020. Uppföljning sker i sektor stödfunktions ordinarie
verksamhet två gånger om året. Förvaltningen anser att
rutin fungerar väl idag.
Rutiner och inbyggda kontrollmoment finns väl
implementerade i förvaltningen.

Risk att politiska beslut inte
verkställs

Risk: 1
Väsentlighet: 4

4

Rutiner och inbyggda kontrollmoment finns väl
implementerade i förvaltningen.

Risk att rutiner kring klagomål
och synpunkter från brukare och
anhöriga inom socialtjänstens
område inte följs
Risk att verksamheter saknar
utbildningsmaterial, maskinpark
eller utrustning på grund av att
investerings- och underhållsplan
saknas
Risk för långa handläggningstider
i framtagandet av nya detaljplaner

Risk: 2:
Väsentlighet: 2

4

Rutiner och inbyggda kontrollmoment finns väl
implementerade i förvaltningen.

Risk: 2
Väsentlighet: 2

4

En kontinuerlig avstämning av investerings- och
underhållsplaner sker i alla kommunala verksamheter

Risk: 4
Väsentlighet: 1

4

Utifrån revisionsrapport – granskning av
detaljplaneprocessen 2020 rekommenderas detta
riskområde inkluderas i internkontrollplanen.

Kontroll av
system och
rutiner.
Kontroll av
system och
rutiner.
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Förvaltningens förslag för riskområden i internkontrollplan 2021:
1. Risk för person- och egendomsskador på Stenungsund Arena på grund av bristande
kunskap om teknik som kräver särskild kompetens
2. Risk att handlingar inte diarieförs
3. Risk för att sociala och hälso- och sjukvårdsjournaler inte innehåller rätt information
4. Risk att projektplaner saknas eller inte efterlevs inom sektor samhällsbyggnads projekt
5. Risk för att personuppgifter inte behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen
(GDPR)
6. Risk för långa handläggningstider i framtagandet av nya detaljplaner
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Cecilia Norlander
Planarkitekt

Dnr KS 2016/443

Till kommunstyrelsen

Godkännande av samrådsredogörelse för detaljplan för
Stenungsunds resecentrum.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådsredogörelse för detaljplan för Stenungsunds
resecentrum.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 24 augusti 2020 § 257 att godkänna upprättade
samrådshandlingar och att skicka ut planförslaget på samråd. Samrådstiden varade mellan den
9 september 2020 och 21 oktober 2020. Under samrådstiden inkom 87 yttranden. 56 av
yttrandena kom från privatpersoner, resterande 31 från myndigheter, företag, föreningar,
politiska partier m.m.
Samtliga yttranden har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Förslag till
granskningshandlingar ska tas fram i enlighet med de justeringar som föreslås i
samrådsredogörelsen, samt vad utredningarna visar på.
Justeringar som föreslås är följande:
- Uppdatering av utredningar för trafik, buller, skyfall/dagvatten/VA och geoteknik.
- Nya utredningar för vibrationer, luftkvalitet och barnkonsekvensanalys.
Innan planen kan skickas ut för granskning behöver ett inriktningsbeslut gällande åtgärder
mot stigande vatten ha fattats, vilket hanteras som ett separat ärende.
Beskrivning av ärendet
Yttrandena från privatpersoner handlar främst om resecentrums lokalisering, trafik- och
parkeringslösningar, kostnad, buller, trygghet och säkerhet. Några privatpersoner har skickat
in flera yttranden, dessa har då grupperats.
Samtliga yttranden har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Förslag till
granskningshandlingar ska tas fram i enlighet med de justeringar som föreslås i
samrådsredogörelsen, samt vad utredningarna visar på.
Justeringar som föreslås är följande:
- Uppdatering av utredningar: trafik, buller, skyfall/dagvatten/VA, geoteknik.
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Nya utredningar: vibrationer, luftkvalitet, barnkonsekvensanalys.

Detta för att förbättra förslaget och/eller få en djupare förståelse för de frågor och lösningar
som återstår i arbetet. Resultaten från de nya och uppdaterade utredningarna kommer arbetas
in i planförslaget i både planbeskrivning, plankarta med bestämmelser samt illustrationskarta.
I övrigt kommer planhandlingarna kompletteras utifrån viktig information och synpunkter
som inkommit från bland annat myndigheter.
Innan planen kan skickas ut för granskning behöver ett inriktningsbeslut gällande åtgärder
mot stigande vatten ha fattats, vilket hanteras som ett separat ärende.
Ekonomiska konsekvenser
Föreslaget fortsatt arbete bedöms rymmas inom beslutad budget.
Barnkonsekvensanalys
En särskild barnkonsekvensanalys/utredning ska tas fram som underlag för detaljplanen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-11
Samrådsredogörelse 2020-01-28

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling
Sektorchef

Veronica Götzinger
Verksamhetschef

Beslut skickas till
cecilia.norlander@stenungsund.se
lisa.bertilsson@stenungsund.se
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Stenung 3:57 m.fl. – Stenungsunds resecentrum
Stenungsunds kommun, Västra Götalands län

Bakgrund och syfte
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 § 140 att Stenungsunds nya resecentrum ska
placeras i läge centrum. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade 2016-08-30 §
40 att ge Sektor Samhällsbyggnad/Plan i uppdrag att formellt påbörja arbetet med detaljplan för
ett nytt resecentrum, så att detta ärende kunde prioriteras i Trafikverkets plan.
Detaljplanearbetet påbörjades officiellt med ett underskrivet plankostnadsavtal 2017-11-28.
Detaljplanen har föregåtts av Planprogram för Stenungsunds centrum vilket godkändes i
kommunfullmäktige 2018-06-25 § 92.
Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ett nytt resecentrum i centrala Stenungsund
med förbättrade möjligheter för kollektivt resande med både buss och tåg för att kunna erbjuda
bättre bytesmöjligheter och kapacitet för att kunna möta dagens och framtidens behov.
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Hur samrådet har bedrivits
Kommunstyrelsen beslutade 2020-08-24 § 257 att godkänna upprättade samrådshandlingar och
att skicka ut planförslaget på samråd. Samrådstiden varade mellan 2020-09-09 och 2020-1021. Under samrådstiden fanns handlingarna tillgängliga i Stenungsunds kommunhus och på
Kulturhuset Fregatten. Handlingarna har fanns även tillgängliga på kommunens hemsida
www.stenungsund.se.
Samrådet kungjordes 2020-09-09 via annons i ST-tidningen och Göteborgs-Posten. Vid
samrådstidens början skickades även underrättelse om samråd ut till berörda fastighetsägare,
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myndigheter och kommunala instanser samt övriga berörda enligt sändlista och
fastighetsförteckning.
Under samrådstiden hölls tre samrådsmöten. Två på Kulturhuset Fregatten, 2020-09-29 klockan
15.00 och 18.00 samt ett digitalt via Microsoft Teams 2020-09-30 klockan 19.00. Totalt
besöktes de tre samrådsmötena av cirka 105 personer.

Yttranden
Under samrådstiden inkom 85 yttranden. Dessa har sammanställts i denna samrådsredogörelse
tillsammans med kommunens kommentarer och förslag på ändringar. 54 av yttrandena har
inkommit från privatpersoner, resterande 31 yttranden har inkommit från statliga och regionala
myndigheter, företag och föreningar, kommunala instanser, politiska partier samt
grannkommuner.
Flera av de inkomna yttrandena innehåller information som ska vidarebefordras till
genomförandeansvarig.
Alla yttranden har fått ett separat svar baserat på yttrandets innehåll, samma svar har dock
använts flera gånger till olika yttranden för enhetlighets skull och att de som yttrat sig ska få
samma information.
De prövningsgrunder som länsstyrelsen lyfter i sitt yttrande gäller översvämning, buller,
vibrationer, luftkvalitet, farligt gods och geoteknik.
Några privatpersoner har skrivit flera yttranden, dessa har då grupperats under en rubrik med
underrubriker för respektive yttrande, se t.ex. Privatperson 4. I några fall har privatpersoner
skickat in likadana yttranden, dessa har då grupperats i samma rubrik, se t.ex. Privatperson 22
och 23. I några fall har privatpersoner gått samman och skrivit ett gemensamt yttrande, i dessa
fall står det hur många som har undertecknat yttrandet, se t.ex. Privatperson 25.
Flertalet av de inkomna yttrandena från privatpersoner berör lokaliseringen av det nya
resecentrumet. Dessa synpunkter har bemötts men inte beaktats då denna fråga sedan tidigare
är avgjord genom de politiska beslut som föregått beslutet om planstart för detaljplanen, så som
översiktsplan, lokaliseringsutredning och planprogram. Många yttranden berör olika
frågeställningar som inte kan hanteras av detaljplanen för resecentrum eller ens
detaljplaneverktyget i stort. Exempel på detta är Nösnäsmotet, vägtullar, Stenungstorgs
butiksutbud och lokalhyror, omdragning av järnvägen, kostnad för kollektivtrafikresor,
belysning och hastighetsgränser. Att antal yttranden berör även kostnaden och samhällsnyttan
med att flytta resecentrum.
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De privatpersoner som är fastighetsägare till grannfastigheter (och/eller fastigheter inom
planområdet) på Södra vägen (nio yttranden) och Nytorps backe (fem yttranden) har främst
yttrat sig gällande resecentrums utbredning på östra sidan av järnvägen och vilken påverkan
detta får på boendemiljön längs Södra vägen. Synpunkterna berör även trafiksituationen på
Södra vägen och dess utfart till Doterödsvägen, den ökade trafiken på Södra vägen av bilar och
bussar med medföljande konsekvenser gällande buller, vibrationer, utsläpp och trafiksäkerhet.
Yttranden från övriga privatpersoner gällande planområdet berör till stor del planförslagets
påverkan på trafiksituationen gällande bl.a. eftermiddagens köer på Göteborgsvägen, behovet
av planskildhet vid korsningen Doterödsvägen/järnvägen, parkeringsbehov och
parkeringslösningar för resecentrum. Vidare lyfts bl.a. frågor och synpunkter gällande
utformningen av området med hänsyn till både trygghet och säkerhet.
Ovan är ett urval av de mest frekvent förekommande synpunkterna som inkommit. Nedan följer
samtliga yttranden i sin helhet och kommunens tillhörande kommentarer.

Fortsatt arbete
Justeringar som föreslås är följande:
- Uppdateringar av utredningarna för trafik, buller, skyfall/dagvatten/VA och geoteknik.
- Nya utredningar för vibrationer, luftkvalitet och barnkonsekvensanalys.
Förslag till granskningshandlingar ska tas fram i enlighet med de justeringar som föreslås i
samrådsredogörelsen, samt ny information som utredningarna visar på.
För att bemöta synpunkterna vidare ska uppdateringar av utredningarna genomföras, samt nya
utredningar genomföras, och därefter uppdateras planhandlingarna, för att bedöma om
synpunkterna kan anses vara tillgodosedda eller ej inför granskningen av planen. I samband
med granskningshandlingarna kommer en kompletterande redovisning av en bedömning av
vilka synpunkter som blivit tillgodosedda eller ej redovisas, samt skälen till detta.
Innan planen kan skickas ut för granskning behöver även ett inriktningsbeslut gällande åtgärder
mot stigande vatten ha fattats, vilket hanteras som ett separat ärende.
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Medverkande tjänstepersoner
Samrådsredogörelsen har upprättats i samverkan med berörda tjänstepersoner inom
Stenungsunds kommun.

Cecilia Norlander

Lisa Bertilsson

Planarkitekt

Mark- och exploateringsingenjör

Samhällsbyggnad Exploatering

Samhällsbyggnad Exploatering
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Statliga och regionala myndigheter

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
2020-10-22
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL
2010:900).
Kommunen behöver bearbeta frågor som berör översvämning, buller, vibrationer, luftkvalitet
och farligt gods samt geoteknik innan granskningsskedet. Kommunen bör också bearbeta frågor
som berör biotopskydd, markföroreningar samt förtydliga skyddszon mot industrin.
Trafikverkets synpunkter bör också beaktas under den fortsatta planläggningen
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända
förhållanden att frågor som berör hälsa / säkerhet med avseende på översvämning, buller,
vibrationer, luftkvalitet och farligt gods samt geoteknik måste lösas på ett tillfredsställande sätt
i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte
kommer att prövas.
Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det antagna
planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om anvisningar för att
planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav.
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§:
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan eller
områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna.
Översvämning
Kommunen har tagit fram en översvämningskartering och dagvattenutredning där man studerat
kombinationen av ett 100-års regn och en framtida höjning av medelhavsvattenståndet. Det är
positivt att man tittat på denna kombination för att skapa underlag till en robust hantering av
skyfall även i ett framtida klimat. I utredningen framgår det att havsvatten inte rinner in till det
instängda området som bildas vid ett skyfall, vilket är bra. Man har dock inte utrett om hur det
fungerar att avleda vattnet från ett skyfall även vid förhöjda havsnivåer, detta behöver
kompletteras när det finns ett förslag på höjdsättning för området.
Det är viktigt att kommunen säkerställer höjdsättning för hela avrinningsstråken (alltså även för
området som inte ingår i planområdet) från planområdet ut till havet för att säkerställa att det
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fungerar att avleda vatten vid ett skyfall. Eftersom syftet med höjdsättningen är att leda vatten
mot havet måste detta göras på ett sätt så att vatten kan avledas även vid den förväntade
havsnivåhöjningen.
Två möjliga avledningsstråk för skyfall har lokaliserats, dels parken söder om köpcentrumet
dels parkering/park norr om köpcentrumet, där föreslås en höjdsättning där hälften av befintlig
parkering lutar norrut och hälften söderut. Dessa områden där åtgärder föreslås ingår inte i
aktuellt planområde, men det är väldigt viktigt att dessa åtgärder genomförs för att lösa
skyfallsproblematiken för området. Skyfallskarteringen visar på mycket stora vattendjup.
Det studeras även om det ska byggas ett storskaligt översvämningsskydd mot stigande
havsnivåer för Stenungsunds centrum. Det är dock inte fastställt om det storskaliga
översvämningsskyddet blir av. Om kommunen beslutar att bygga ett storskaligt
översvämningsskydd behöver det utredas hur det ska fungera att avleda ett skyfall då
översvämningsskyddet kommer innebära en barriär för skyfallet att avledas och transporteras
till havet.
I planbeskrivningen har kommunen angett vilka höjder bebyggelse planeras på för att säkra
området från framtida havsnivåhöjningar. Nivåerna +3,4 m.ö.h. för området öster om järnvägen
respektive 3,1 m.ö.h. för övrigt område. Dessa nivåer stämmer väl överens med nivåer i
Länsstyrelsens handbok Stigande vatten. Kommunen behöver säkerställa dessa nivåer i
planförslaget.
Buller
Länsstyrelsen anser att kommunen behöver förtydliga sin motivering om varför bullernivån på
65 dBA är acceptabel. Det behöver också förtydligas om kommunen har övervägt att vidta
åtgärder för en del av befintliga bostäder som får bullernivåer som överskrider riktvärdena
enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53.
På sidan 39 i planbeskrivningen står det att ”Sammantaget bedöms den bullersituation som
planförslaget ger upphov till vara acceptabel då den framtida bullersituationen för dessa äldre
bostadsmiljöer inte överskrider 65 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad”. Under rubriken
”Slutsats” i bullerutredningen står det att, ”Några byggnader berörs av ombyggnad av väg där
åtgärder bör övervägas; Jullen, Oasen samt en villa vid Södra vägen”.
Vibrationer
Det har inte utförts någon vibrationsmätning till samrådet. Eftersom det finns järnväg och
trafikerad väg genom området behöver vibrationsmätningar finnas med i planförslaget som
visar om trafik kan medföra störningar i form av vibrationer för bostadshus i närheten till
planområdet.
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Luftkvalitet
Länsstyrelsen håller med kommunen om att det till följd av det här planförslaget och framtida
utbyggnad finns behov av en uppdaterad bedömning av luftkvaliteten i centrala delarna av
Stenungsund.
Eftersom hela centrum är under omvandling och det nya stora trafikstråket kommer att läggas
närmare befintliga och planerade bostäder behöver det i planen finnas en luftutredning.
För att säkerställa att hela den planerade förändringen av centrum är möjlig att genomföra utan
att försämra luftkvaliteten genom ökad trafik och stark förtätning anser Länsstyrelsen att
kommunen bör ta ett helhetsgrepp och utreda luftkvaliteten redan till nästa skede. Lämpligtvis
kan detta göras genom att inkludera en luftkvalitetsutredning för hela området.
Farligt gods
En riskutredning har tagits fram och risknivåerna i stationshuset bedöms vara tolerabla om
föreslagna åtgärder vidtas. De åtgärder som föreslås i riskutredningen finns fastställda på
plankartan, vilket är positivt. Vi vill dock uppmärksamma att kommunen ser över formulering
av planbestämmelsen, ” Avrinning av farliga vätskor från spårområdet mot stationshuset vid en
olycka på järnvägen skall förhindras”, för att försäkra sig om bestämmelsen uppfyller kraven
på tydlighet enligt PBL.
Geoteknik
Länsstyrelsen instämmer i SGI:s synpunkter som har lämnats i ett yttrande daterat 2020-10-14.
SGI anser att området stabilitet behöver klarläggas i det fortsatta planarbetet och att eventuella
åtgärder ska på ett plantekniskt korrekt sätt säkerställas i planförslaget. SGI uppmärksammar
också vilka delar av utredningar ska kompletteras och tydliggöras. Läs mer om SGI:s
synpunkter i deras yttrandet som bifogas.
Trafikverket tar också upp frågan om geoteknik i sitt yttrande daterat 2020-10-20. I den
geotekniska utredningen framgår att släntstabiliteten under nuvarande förhållanden är
otillfredsställande samt att de planerade uppfyllnaderna kommer att ge sättningar som är
oacceptabla. Trafikverket vill poängtera att de åtgärder som är angivna i detaljplanen inte får
äventyra den befintliga banvallens stabilitet och funktion.
Trafikverket uppmärksammar också den planerade gång- och cykeltunnel. Trafikverket håller
med om att fortsatt utredning krävs och det är framför allt viktigt att byggandet av gång- och
cykeltunneln inte påverkar befintlig banvalls funktion eller tågtrafiken. Länsstyrelsen stämmer
också in i Trafikverkets synpunkter i dessa avseenden.
Råd enligt PBL och MB:
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att särskilt ge råd om
tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om det behövs från allmän
synpunkt.
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Biotopskydd
Det framgår inte från samrådshandlingarna hur många träd i allén som behöver flyttas/tas bort
för att genomföra detaljplanen men vid jämförelse med nuvarande utbredning och
illustrationskarta rör det sig åtminstone om ett 20-tal. För att kunna hantera frågan om
biotopskyddsdispens måste det tydligare framgå hur många träd som berörs och varför de inte
kan stå kvar.
Utifrån det befintliga underlaget ser det inte omöjligt ut att kunna behålla majoriteten av träden.
För att en biotopskyddsdispens ska kunna beviljas krävs att det finns särskilda skäl och/eller
göras en skarp intresseavvägning där man tydligt visar att intresset av en åtgärd, i detta fall ett
resecentrum och trafikomläggning, väger tyngre än det allmänna intresset av att bevara träden.
I motiveringen ska stor tyngd läggas vid alléers vikt för biologisk mångfald i miljöer som i
övrigt saknar grönstrukturer.
För att Länsstyrelsen ska kunna hantera en eventuell ansökan om biotopskydd behöver ni
utveckla ovanstående. Tänk också på att ni ska ha stämt av med samtliga enheter inom
kommunen, däribland renhållningsansvariga samt med räddningstjänst.
Markföroreningar
I det fortsatta planarbetet planeras undersökning om förekomst av markföroreningar. Det finns
inget objekt i Länsstyrelsens databas ”EBH-stödet”, men eftersom det finns vägar och järnvägar
inom planområdet finns det viss risk för förorenade massor. För den vidare hanteringen av
massorna är det viktigt att kontrollera innehållet.
Skyddszon
Det behöver förtydligas i planbeskrivningen att planområdet ligger utanför de skyddszoner mot
industrin som anges i översiktsplanen.
Trafikverkets synpunkter
Trafikverket har lämnat ett yttrande daterat 2020-10-21 som bifogas i sin helhet. Trafikverket
påpekar i sitt yttrande att Södra Bohusbanan tillsammans med väg 160 och väg 170 utgör
riksintresse för kommunikationer. Dessa anläggningar får inte skadas eller påverkas negativt av
det tillkommande exploateringen.
Trafikverket önskar att texten under rubriken Infrastruktur i planbeskrivningen kompletteras
med en beskrivning av Södra Bohusbanans trafikering och struktur.
Trafikverket förutsätter också att gällande krav angående bland annat säkerhetsbestämmelser
efterlevs i samband med utformning och gestaltning av stationsområdet alla delar.
Trafikverket uppmärksammar den tillhörande trafiksimuleringen och undrar om vilka
konsekvenserna är i vissa särskilda scenarier. Trafikverket önskar viss komplettering av
trafiksimulering. Läs mer i Trafikverkets yttrande.
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I den dagvatten- och skyfallsutredning som kommunen tagit fram saknas information om hur
föreslagna åtgärder kommer att påverka Trafikverkets järnvägsanläggning. Trafikverket anser
att utredningen behöver kompletteras.
Trafikverket tar också upp den geotekniska utredningen. En del av deras synpunkter som har
med stabilitet att göra har vi tagit upp under rubriken geoteknik i det här yttrandet. Utöver frågor
om stabilitet tar Trafikverket upp frågor som har att göra med kostnader samt påverkar
tågtrafiken under genomförande tiden.
Avslutningsvis tar Trafikverket upp frågor som har att göra med ansvarsdelning och ekonomi.
Trafikverket påpekar också att kommunen ska enligt Kommunen ska enligt avtal bekosta
Trafikverkets genomförande av detaljplanen, vilket exempelvis avser åtgärder för
grundläggning, skyddsåtgärder, tillstånd och dispenser.
Länsstyrelsen delar Trafikverkets synpunkter.
Behovsbedömning
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att förslaget inte innebär betydande påverkan
på miljön. Kommunen behöver därför inte ta fram en strategisk miljöbedömning.

Kommunens kommentar
Ett inriktningsbeslut om skydd mot stigande vatten ska tas innan detaljplanen skickas ut på
granskning. Kommunen säkerställer dessa nivåer i planförslaget.
Bullerutredningen kommer uppdateras inför granskningen. Eventuella åtgärder ska studeras.
En vibrationsmätning ska göras inför granskningen.
En luftkvalitetsutredning ska göras inför granskningen.
Kommunen ser över formulering för bestämmelser gällande risk.
En fördjupad geoteknisk utredning ska göras inför granskningen, utifrån inkomna synpunkter.
Hur många träd som behöver flyttas/tas bort kommer inkluderas i dispensansökan tillsammans
med kommunens skäl och avvägningar i frågan.
Utredning av markföroreningar bedöms kunna vänta till senare skede då hantering av massor
kommer ske.
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Plan- och genomförandebeskrivningen uppdateras med en text om skyddszonerna mot
industrin.
Gällande Trafikverkets synpunkter, se svar till myndigheten nedan.
Att länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planförslaget inte innebär betydande
miljöpåverkan står i planbeskrivningen.

Trafikverket
2020-10-20
Infrastruktur
Järnvägen Södra Bohusbanan går igenom planområdet. Södra Bohusbanan är utpekad som
riksintresse i enlighet med § 3:8 miljöbalken och är utpekad led för farligt gods.
Trafikverkets infrastruktur i närområdet inkluderar även väg 160 cirka 500 meter söder om
planområdet, väg 170 (Industrivägen) samt väg E6. Samtliga anläggningar är utpekade som
riksintressen för kommunikationer och därtill även klassade som transportleder för farligt gods.
De statliga anläggningarna får på inget sätt skadas eller påverkas negativt av den tillkommande
exploateringen.
Trafikverkets synpunkter
Infrastruktur i området
Trafikverket noterar att varken tågtrafik eller tågstruktur nämns under rubriken Infrastruktur i
plan- och genomförandebeskrivningen. Trafikverket önskar att Stenungsunds kommun
kompletterar texten med en beskrivning av Södra Bohusbanans trafikering och struktur.
Utformning och gestaltning
Trafikverket förutsätter att gällande krav angående bland annat säkerhetsbestämmelser efterlevs
i samband med utformning och gestaltning av stationsområdets alla delar. Kopplat till
järnvägsanläggningen ska bland annat Elsäkerhetsverkets säkerhetsföreskrifter beaktas. I
sammanhanget vill Trafikverket tipsa om Stationshandboken, som kan fungera som ett stöd vid
planering, utformning och förvaltning av stationer. Se Trafikverket hemsida,
www.trafikverket.se (sök på Stationshandbok).
Trafik
I den trafiksimulering som gjorts framgår att maxtimmen är framtagen som en andel av
medeldygnstrafiken och att en mer avancerad metod inte är nödvändig eftersom vägen håller
tillräckligt god standard vid ÅDT på upp till 20 000 fordon. Trafikverket tolkar resultatet av
simuleringen som att trafiken växer utanför modellen, vilket innebär att köerna i verkligheten
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blir längre än i modellen. I ett sådant scenario är det troligt att trafikanter väljer andra vägar,
vilket leder till köbildning på andra platser än de som redovisas i modellen. Hur påverkas väg
160 och Nösnäsmotet? Hur påverkas väg 170 och korsningen Göteborgsvägen/väg 170? Vid en
framtida eventuell stängning av plankorsning Doterödsvägen kommer plankorsning
Industrivägen sannolikt bli än mer belastad. Därmed bör även plankorsningen Industrivägen tas
med i trafiksimuleringen.
I det fortsatta arbetet önskar Trafikverket dessutom svar på om trafiksignalen har optimerats i
alternativ A, om olika gröntider har justerats för att nå maximal kapacitet samt om
medelhastigheten avser hela simuleringsperioden eller exempelvis endast värsta kvarten i varje
körning. Trafikverket anser inte att alternativen speglar en tillräckligt god standard på vägnätet.
Hur påverkas resultatet av förslagsvis en tvåfältig cirkulationsplats?
Dagvatten och skyfall
I den dagvatten- och skyfallsutredning som kommunen tagit fram saknas information om hur
föreslagna åtgärder kommer att påverka Trafikverkets järnvägsanläggning. Trafikverket anser
att utredningen behöver kompletteras med följande information:
▪ Kommer vatten på något sätt ledas in i Trafikverkets anläggning, det vill säga diken,
trummor och/eller ledningar?
▪ Kommer området höjdsättas på ett sådant sätt att ytavrinning riskerar att ledas till
Trafikverkets anläggning?
▪ Hur säkerhetsställs att Trafikverkets anläggning har kapacitet att ta emot detta
eventuella extra flöde vid ett 200-årsflöde?
Geoteknik
I den geotekniska utredningen framgår att släntstabiliteten under nuvarande förhållanden är
otillfredsställande samt att de planerade uppfyllnaderna kommer att ge sättningar som är
oacceptabla. Trafikverket vill poängtera att de åtgärder som är angivna i detaljplanen inte får
äventyra den befintliga banvallens stabilitet och funktion. Det är viktigt att Stenungsunds
kommun är medvetna om att de åtgärder som krävs för att erhålla tillfredsställande
släntstabilitet och acceptabla sättningar även kommer att påverka tågtrafiken, projektering,
produktion samt tågdrift.
Den planerade gång- och cykeltunneln kommer enligt den geotekniska utredningen sannolikt
ge upphov till en grundvattensänkning. I utredningen konstateras även att en utredning om hur
befintlig banvall och omgivning påverkas av denna grundvattensänkning kommer att krävas.
WSP Trafikverket håller med om att fortsatt utredning krävs och det är framför allt viktigt att
byggandet av gång- och cykeltunneln inte påverkar befintlig banvalls funktion eller tågtrafiken.
I plan- och genomförandebeskrivningen framgår att den planerade gång- och cykeltunneln
sannolikt kommer att grundläggas med pålar till berg. Trafikverket vill uppmärksamma
Stenungsunds kommun på att särskild geoteknisk förstärkning och grundläggning av gång- och
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cykeltunneln samt befintlig banvall inte finns med i Trafikverkets nuvarande kostnads- och
tidsredovisning.
Vid behov av förstärkning av befintlig banvall kommer det vara nödvändigt att begränsa
tågtrafiken alternativt stänga järnvägen under en tidsperiod. Begränsning av tågtrafik och
avstängning av järnväg måste anpassas till möjliga tider i spår.
Ansvarsfördelning och ekonomi
I planbeskrivningen framgår att kvartersmark planlagd för järnvägsändamål, betecknat T1 i
plankartan, ska regleras från kommunens fastighet till Trafikverkets fastighet. Det beskrivs
vidare att det i ett första steg enbart är mark som behövs för perrong vid nuvarande
spårplacering som regleras och att resterande mark förs över om mötesspår byggs och spåret
justeras. Detta innebär att Trafikverket i ett första steg endast tar ansvar för den del av T1området som nyttjas för en sidoplattform och befintlig banvall. Trafikverket avser att bibehålla
befintligt spår i befintligt läge, men att anpassa utrustning och järnvägsteknik för den nya
sidoplattformen åt väster.
Kommunen ska enligt avtal bekosta Trafikverkets genomförande av detaljplanen, vilket
exempelvis avser åtgärder för grundläggning, skyddsåtgärder, tillstånd och dispenser.
Sammantagen bedömning
Trafikverket anser att ovan nämnda synpunkter måste vara lösta innan detaljplanen kan gå
vidare till granskning. Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.

Kommunens kommentar
Planbeskrivningen uppdateras med en beskrivning av Södra Bohusbanans trafikering och
struktur.
Gällande krav angående säkerhetsbestämmelser m.m. är inkluderade och kommer även
fortsättningsvis att inkluderas i utformnings- och gestaltningsförslag.
Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av påverkan på de statliga anläggningarna.
I dagsläget finns inga beslut på utveckling av Södra Bohusbanan. I ett första skede arbetas det
dock för ett mötesspår vid, eller dubbelspår till, Stenungsunds nya resecentrum. Ett dubbelspår
mellan Stenungsund och Göteborg innebär inte ett krav på stängd järnvägsöverfart vid
Doterödsvägen. Vid flytt av resecentrum år 2025 kommer antalet tågpassager över
Doterödsvägen minskas till cirka hälften. Kommunerna längs Bohusbanan, Västra
Götalandsregionen och Trafikverket arbetar dock för en ökad trafikering mellan
Göteborg/Stenungsund/Uddevalla. En sådan dubblad turtäthet skapar då åter lika många
bomfällningar som idag.
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Det är först när dubbelspår och trafikeringsvolymer (kvartstrafik) norrut blir aktuellt som en
åtgärd för Doterödsvägen kan bli nödvändig. Detta kommer sannolikt inte att genomföras inom
en överskådlig framtid, då trafikunderlaget som krävs för detta inte finns, därför planeras inte
för detta i dagsläget. Kommunen menar därför att simuleringen inte behöver inkludera stängd
plankorsning vid Doterödsvägen samt plankorsning Industrivägen.
Resecentrums nya placering och den tillhörande omdragningen av Göteborgsvägen har i sig
ingen påverkan på ökad köbildning utanför utredningsområdet, denna beror helt på en allmän
ökning av befolkning och bilresande enligt prognoser. Kommunen menar därför att
simuleringen inte behöver kompletteras med andra trafikområden.
Signalsystemet i korsningen kommer bytas ut eller modifieras p.g.a. tillkommande utfart från
Strandvägen. I projekteringsfasen kommer kommunen och Trafikverket tillsammans behöva
utreda lämpliga åtgärder. Trafikutredningen och trafiksimuleringen kommer uppdateras inför
granskningen.
Dagvatten- och skyfallsutredningen kompletteras med önskade punkter.
En fördjupad geoteknisk utredning ska göras inför granskningsskedet utifrån inkomna
synpunkter. Trafikverket kommer få utredningen till sig för granskning när kommunen fått den.
Kommunen ser fram emot en fortsatt dialog med Trafikverket.

Statens geotekniska institut
2020-10-20
SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och geotekniska
frågeställningar kopplade till översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom
hantering av radon, ingår således inte.
Underlag:
l Samrådshandlingar (plankarta och planbeskrivning), dat. 2020-08-14
2 MUR-Geoteknik, ÅF, dat 2017-02-17, rev A 2017-03-08
3 Projekterings-PM/Geoteknik, Bohusgeo, dat 2020-06-1 l
SGI:s synpunkter
Planområdet är otydligt redovisat i [3] och detta bör kompletteras så att det framgår att
utredningen täcker hela planområdet. Markytan är relativt plan med små nivåskillnader förutom
mellan banvallen och intilliggande dike, där nivåskillnaden uppgår till ca 2 m.
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Jordlagren utgörs av överst av fyllning och gyttja med en tjocklek av ca l m vardera som
därunder underlagras av lera med en mäktighet av mellan 15 och 30 m. Av sammanställning av
bestämd skjuvhållfasthet framgår att dessa i huvudsak varierar med mellan ca 8 och ca 30 kPa
i ytan och därunder ökar svagt mot djupet till ca 20 kPa på ca 20 m djup. Leran är enligt
bestämningar låg till mellansensitiv. Inga sektionsritningar på utförda sonderingar redovisas i
handling [2] vilket är en brist och SGI anser att handlingen bör kompletteras med sådant
underlag.
Av handling [2] tycks det finnas ytterligare undersökningspunkter med
hållfasthetsbestämningar inom området. SGI önskar ett tydligare motiv till vilka punkter som
valts ut för att ingå i sammanställningen av skjuvhållfasthet.
Inom området finns det kompressionsförsök typ CRS utförda. Utifrån dessa försök kan
empiriska relationer enligt t.ex. SGI Information 3 utvärderas och SGI rekommenderar att man
kompletterar utredningen med detta.
Släntstabiliteten har beräknats för järnvägen i en sektion (B), men det framgår inte var
beräkningssektionen är placerad och SGI anser att handlingen behöver kompletteras med detta.
Släntstabilitetsberäkningama visar att släntstabiliteten är otillfredsställande och att
förstärkningsåtgärder erfordras. Konsulten föreslår att utredningen utökas så att fördjupad
utredningsnivå uppnås. SGI delar denna uppfattning.
I handlingen [3] finns beskrivet att Göteborgsvägen ska höjas med ca l m. Liknande information
saknas i planhandlingarnaa. SGI vill ändå lyfta frågan om denna eventuella höjning samt andra
planerade markhöjningar kan ha en påverkan på släntstabiliteten samt om det krävs restriktioner
om tillåtna markbelastningar.
Sammanfattningsvis ser SGI från geoteknisk säkerhetssynvinkel att områdets stabilitet behöver
klarläggas i det fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett
plantekniskt godtagbart sätt säkerställas i planen.

Kommunens kommentar
En fördjupad geoteknisk utredning ska göras inför granskningsskedet, utifrån inkomna
synpunkter. SGI kommer få utredningen till sig för granskning när kommunen fått den.
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Lantmäteriet
2020-10-21
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
OREGISTRERADE SAMFÄLLIGHETER I GRUNDKARTAN
Eftersom Lantmäteriet inte har tillgång till fastighetsförteckningen så har vi inte möjlighet att
se i vilken grad som kommunen har utrett oregistrerade samfälligheter som finns upptagna i
grundkartan och bl.a. benämns samf:2, samf:3 osv. Med tanke på att de ligger i anslutning till
planområdet är det en stark rekommendation att det görs en utredning om ursprung och delägare
i dessa samfälligheter. Oavsett om de ska utredas eller redan är utredda behöver de registreras
upp i fastighetsregistret och läggas in i registerkartan.
FASTIGHETSKONSEKVENSBESKRIVNING
På s. 48–49 i planbeskrivningen finns en tabell som är en bra början till en
fastighetskonsekvensbeskrivning, vilket är bra, men beskrivningarna i tabellen och texten
inriktas framförallt på vilken/vilka planbestämmelser varje fastighet kommer beröras av. Det
görs också en beskrivning av de flesta åtgärder, men plangenomförandet och dess konsekvenser
behöver beskrivas på ett samlat sätt där respektive fastighetsägare kan förstå vad som
detaljplanens genomförande innebär för den aktuella fastigheten.
I förarbetena har lagstiftaren angivit följande ”Av planbeskrivningen ska de konsekvenser som
ett genomförande av detaljplanen medför för bland annat sakägare, andra berörda och miljön
framgå. Med detta menas att det för i princip varje enskild fastighet bör redovisas vad
detaljplanen innebär med avseende på bland annat huvudmannaskap, allmänhetens tillträde,
kommande fastighetsbildning, utförande och deltagande i gemensamhetsanläggningar. (prop.
2009/10:170 s. 435)”.
Beskrivningen av åtgärderna kan t.ex. illustreras med en fastighetskonsekvenskarta där
förändringar i fastighetsindelning och omfattning av ev. gemensamhetsanläggningar, med
plankartan som bakgrund. Beskrivningen bör innehålla ett utkast till redogörelse av juridiska
och ekonomiska konsekvenser, även på fastighetsnivå. Ett sätt att åskådliggöra detta på är
utveckla den nuvarande tabellen till en fullständig redovisning – en fastighetskonsekvensbeskrivning.
SKA MARKANVISNING/EXPLOATERINGSAVTAL TECKNAS?
I planbeskrivningen framgår inte om något markanvisningsavtal/exploateringsavtal ska tecknas
t.ex. med Västra Götalandsregionen eller Västfastigheter. Om avsikten är att sådant avtal ska
tecknas ska kommunen enligt 5 kap. 13 § 3 st PBL, redan i samrådsskedet redovisa avtalens
huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med
stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen.
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Ifall det är aktuellt, använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i
planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav
när ni kompletterar planhandlingarna ang. markanvisnings-/ exploateringsavtalet.
t1-BESTÄMMELSEN TÄCKER NÄSTAN HELA SPÅROMRÅDET MED NUVARANDE
REDOVISNING
Norr och söder om bestämmelsen t1 finns det egenskapsgränser. Dessa avgränsar inte
bestämmelsen eftersom markreservaten i det aktuella planförslaget redovisas som
administrativa bestämmelser bland planbestämmelserna. Detta innebär att bestämmelsen t1 inte
avgränsas av de egenskapsgränser som finns i plankartan utan bestämmelsen gäller fram till
närmaste användningsgräns och den administrativa gräns som avgränsar x1 och z1 i norr.
Effekten blir att nästan hela spårområdet omfattas av markreservatet.
Delar av planen som bör förbättras
STRECK I PLANKARTAN SOM SER UT SOM BOKSTAVEN I
I plankartan finns det på tre ställen streck som ser ut som bokstaven I. På två ställen är det
stående och ett ställe liggande. Eftersom de har samma linjetjocklek som texten till
användningsbestämmelser finns en risk för att dessa uppfattas som någon form av
användningsbestämmelse. Detta behöver åtgärdas.

EGENSKAPSBETECKNINGEN bro1
Det finns en bro i den södra delen av planområdet. Söder och norr om bron finns
egenskapsgränser, men bron delas av en användningsgräns med GATA i väster och TORG i
öster. Egenskapsbeteckningen bro1 står i plankartan endast inom den del av bron som ligger på
GATA. Eftersom bestämmelsen slutar gälla vid användningsgränsen, så gäller bestämmelsen
inte inom användningen TORG. Det verkar som att kommunen avsett att bestämmelsen borde
gälla även inom detta område.
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INLÖSEN AV ALLMÄN PLATS
Skrivningen ang. inlösen av allmän plats bör förtydligas så att det framgår att kommunen med
stöd av detaljplanen har rätt att lösa in den allmänna platsen utan överenskommelse med den
berörda fastighetsägaren.
U-OMRÅDE SAKNAS
Inom planområdet går en befintlig ledningsrätt för teleledningar och tele och optofiberkabel till
förmån för Göteborg Energi Gothnet AB. Det finns dock inget u-område utlagt i den aktuella
sträckningen i plankartan. Utan u-område kan ledningsdragningen för allmänna ändamål bli
planstridig. Om det är kommunens avsikt att tele och optofiberledningarna ska tas bort behöver
detta beskrivas i planbeskrivningen. I annat fall är det oftast lämpligt att plankartan
kompletteras med u-område.
OTYDLIG PLANBESTÄMMELSE
Det är viktigt att planbestämmelser är tydliga. Boverket anser att planbestämmelser som avser
åtgärder där särskilda aspekter ska beaktas måste vara särskilt tydliga och om särskilda åtgärder
ska utföras måste det tydligt framgå vilka åtgärder som åsyftas.
Vem avgör till exempel om ett område inte inbjuder till stadigvarande vistelse? Området nära
järnvägen skall utformas så att det inte inbjuder till stadigvarande vistelse. Lantmäteriet menar
att det finns risk för problem vid tolkningen av denna planbestämmelse.

Kommunens kommentar
Oregistrerade samfälligheter ska utredas inför granskning.
Planoch
genomförandebeskrivningen
fastighetskonsekvensbeskrivning.

kompletteras

med

en

utförligare

Som framgår av planbeskrivningen finns ett avtal mellan Stenungsunds kommun och Västra
Götalandsregionen vilket bland annat reglerar ansvar för investering vid resecentrum. Vidare
är en avsiktsförklaring upprättad mellan Trafikverket, Västfastigheter och Stenungsunds

Samrådsredogörelse

Stenung 3:57 m.fl. – Stenungsunds resecentrum

91

2021-01-28

20

kommun som anger huvudprinciperna för parternas åtaganden och finansiella ansvar vid
utförandet. Avtalens huvudsakliga innehåll framgår i plan- och genomförandebeskrivningen.
Ett markanvisningsavtal eller exploateringsavtal kommer inte att tecknas.
Plankartan ses över och justeras utifrån yttrande.
Skrivning gällande inlösen av allmän plats förtydligas.
Kommunen ser över formuleringen för bestämmelser gällande risk.

Sjöfartsverket
2020-09-11
Sjöfartsverket avstår från att yttra sig i rörande förslag till detaljplan för Stenungssund
resecentrum. Vi ser ingen påverkan på sjöfarten i planförslaget.

Kommunens kommentar
Noteras. Kommunen tackar Sjöfartsverket för yttrandet.

Skogsstyrelsen
2020-10-08
Vi har inga synpunkter på presenterat underlag.
Kommunens kommentar
Noteras. Kommunen tackar Skogsstyrelsen för yttrandet.

Göteborgsregionen (GR)
2020-09-29
Vi har inte behandlat detta ärende politiskt, då vi gjort bedömningen att förslaget till detaljplan
stämmer väl överens med tidigare svar vi lämnat i frågan om resecentrums lokalisering och
funktioner.
Ur ett regionalt perspektiv är de viktigaste frågorna hanterade i planförslaget:
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-

Reservat för eventuellt framtida dubbelspår
Utrymme/hållplatser som möjliggör stjärntrafik för buss

Kommunens kommentar
Noteras. Kommunen tackar Göteborgsregionen för yttrandet.

Västtrafik
2020-10-21
Västtrafik ser positivt på att planförslaget skapar möjlighet till en utveckling av den knutpunkt
i kollektivtrafiksystemet som Stenungsunds station utgör. Knutpunkten är viktig så väl för den
lokala trafiken inom Stenungsunds kommun som för trafiken till och från grannkommunerna.
Inte minst för Tjörn och Orust där knutpunkten har en viktig systemfunktion i det regionalt
utpekade kollektivtrafikstråket.
Det är viktig att det i planen, och i det senare genomförandeskedet, säkerställs att bussrörelserna
till och från terminalen kan genomföras med prioritet och god framkomlighet. Knutpunkten
behöver vara tillgänglig och enkel att nå med gång- och cykel. Gena och tydliga stråk bör
eftersträvas inte minst till närbelägna målpunkter på bl.a. Stenungstorg. Ur
tillgänglighetssynpunkt är det även viktigt att trygga och säkra angöringsplatser för den
anropstyrda trafiken kan lokaliseras i omedelbar anslutning till t.ex. entréer avsedda för
allmänheten och med korta gånglänkar till övriga trafikslag; buss och tåg.
Västtrafik förutsätter att kommunen för en fortsatt god dialog med bolaget i den vidare
planeringen. Inte minst för att i tidigt skede säkerställa trafikerbarhet samt ett medvetet
hänsynstagande till kollektivtrafikens behov och förutsättningar.
Slutligen vill vi även framföra att planen bör medge möjlighet till skärmtak även på den östra
sidan av järnvägen. I planbeskrivningen beskrivs detta för den västra sidan, men möjlighet till
denna lösning bör även planmässigt säkerställas på den östra sidan.
Kommunens kommentar
Framkomligheten för bussar har studerats i trafiksimuleringen. Kommunen eftersträvar ett
resecentrum som är tillgänglig och enkel att nå till fots och med cykel, samt att kunna nå
kringliggande målpunkter så som skola, arbetsplatser, kulturhus, köpcentrum, hamn och park.
Planmässigt är det möjligt att uppföra ett skärmtak även på östra sidan om spåret.
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Kommunen ser fram emot en fortsatt god dialog med Västtrafik i det fortsatta plan- och
genomförandearbetet.

Svenska kraftnät
2020-10-21
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting att erinra
mot upprättat förslag.
Eftersom vi inte har några synpunkter och Svenska kraftnät inte har några ledningar i anslutning
till aktuellt område anser vi att detta ärende är avslutat från Svenska kraftnäts sida. Därmed
önskar vi inte medverka i det fortsatta remissförfarandet för aktuellt ärende, förutsatt att
planområdet inte förändras. Vid eventuella frågor är ni välkomna att höra av er till oss.
Kommunens kommentar
Noteras. Kommunen tackar Svenska kraftnät för yttrandet.
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Företag och föreningar m.m.
Skanova
2020-09-10
Skanova har flera markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet, se bifogad karta.
Bla finns ett större stråk längs Göteborgsvägen där det även finns en ledningsrätt.
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge
för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Denna
ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.
Skanova önskar bli inbjudna till ledningsägarmöte när projektering av området skall påbörjas,
skanova-remisser-goteborg@teliacompany.com .
För digitala kartor och utsättning hänvisas till www.ledningskollen.se

Kommunens kommentar
Skanovas ståndpunkt gällande befintliga teleanläggningar införs i planbeskrivningen. Bifogade
kartbilder finns hos planverksamheten samt i kommunens diarium. Information
vidarebefordras till genomförandeansvarig.

Stenungsunds hembygdsförening
2020-10-12
Det är med sorg vi förstår att valet för placering av nya resecentrum är gjort och att det inte
finns någon återvändo vad gäller läget.
Vi tycker att denna bonde- och badort skulle kunna framhävas mer. Att ta Södra Vägen i
anspråk, den tidigare infarten till samhället söderifrån, är olyckligt. Den borde få vara kvar i sin
helhet, just för att behålla något av vårt gamla Stenungsund, utöver Kyrkberget, och för att
förstärka intrycket av tidigare epoker i detta samhälle där de allra flesta är inflyttade och inte
har några rötter att luta sig mot.
Vi vill ändå uttrycka att planen känns kortfristig med tanke på:
1. Den godstågstrafik som går genom samhället och under så många år varit ett
diskussionsämne där många anser att något radikalt bör göras just pga att det är farligt gods
som forslas.
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2. Som vi ser det kommer inte den trafikstockning som uppstår varje eftermiddag vid
arbetstidens slut att åtgärdas med denna omdragning av trafiken.
3. Att en lösning av korsningen Doterödsvägen/ Göteborgsvägen/ Strandvägen/ järnvägen
borde varit med i planen.
Det kom för övrigt upp många intressanta synpunkter på mötet kl 15:00 den 29/9 2020 som bör
tas i beaktande vid det fortsatta arbetet med planen:
Om vi nu skall satsa på kollektivtrafiken och att den skall flyta:
• Egen fil för busstrafiken, både från norr, söder och öster, alltså att ingen buss skall bli stående
i någon kö, inte heller den kö som uppstår på Doterödsvägen alltför många gånger per dag då
bommarna går ner. Skall bussarna kunna komma till östra delen av Resecentrum skall även den
busstrafiken ha fritt fram i egen fil.
• Att övergång/ undergång för gående åter öppnas i höjd m Tjörnbrons Hantverk, alltså den
övergång som stängdes för några år sedan.
• Att en riktig undersökning görs av hur många fler p-platser som behövs på torget pga det
ökade trycket på inkommande pendlare. Är det verkligen rimligt att minska antalet platser när
det i stället borde tillkomma fler- om det nu är kollektivtrafiken man vill satsa på?
• Gratis kollektivtrafik för alla inom tätort/ kommunen - ett utmärkt förslag om man vill minska
bilantalet, få snurr på- och göra det mer tilldragande att åka kollektivt.
• För de äldre som nyttjar kollektivtrafiken och bor på östra delen av Stenungsund och vill ner
till torget är tanken att de kommer att få kliva av bussen på Södra Vägen. Närmare torget än så
kommer de inte. Då har de en bit att gå, under/ över spåret för att komma till affärerna,
Vårdcentralen mm. Är det en bra lösning? Tanken att lägga de tre bussarna på östra sidan är bra
för trafiken och för de lättrörliga. För de som verkligen hade behövt komma så nära torget som
möjligt fungerar det dåligt.
Vi har även noterat att ett bestånd med Parkslide står utefter järnvägen. Detta skall vid
bortförandet omhändertas enl. expertis och inte till fylle eller liknande.
Vi har en önskan om att man tar tillvara något av det gamla från Södra Vägen. Ett förslag som
kom upp är att man flyttar ex Ströms stuga (Södra Vägen 14) och integrerar den i nya
resecentrum, som ett charmigt inslag som minner om tider som varit. Resecentrum skall fyllas,
som ni själva sade på mötet, inte bara av resenärer utan även av kiosk, toaletter,
personalutrymmen och lokaler för städattiraljer mm. Stugan skulle kunna vara perfekt till något
av dessa ändamål.
Kommunens kommentar
1. Stenungsunds kommun måste förhålla sig till den verklighet att Bohusbanan går just genom
Stenungsunds centralort. Att flytta över detta gods till lastbil är inte ett bättre säkerhetsarbete.
Att anlägga nya järnvägar är inte heller något som kommunen har rådighet över, det är
Trafikverket som har detta.
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2. Syftet med omdragningen av Göteborgsvägen har inte på något sätt varit att minska
köbildningen utan enbart att ge plats åt resecentrum. Ett väl placerat resecentrum nära boende
och andra målpunkter är en förutsättning för en ökad användning av kollektivtrafiken. Detta i
sig skall bidra till färre bilar på våra vägar. Eftermiddagarnas trafikstockningar orsakas främst
av kapacitetsbrist på länsväg 160, vilket studeras i en separat åtgärdsvalsstudie-process
tillsammans med Trafikverket, samt av trafiksignaler vid Göteborgsvägen/Strandvägen.
Busskörfält föreslås därför på Göteborgsvägen, från nuvarande station (befintligt) ner till
föreslagen cirkulationsplats.
3. I arbetet med resecentrum samt i kommande centrumutveckling kommer kommunen studera
möjligheterna till planskilda korsningar så att fotgängare och cyklister säkrare kan korsa väg
och/eller järnväg. I ett längre tidsperspektiv kan även planskilda passager för fordonstrafik
komma att bli aktuella. En planskild passage för fotgängare och cyklister i form av en gångoch cykeltunnel planeras för vid det nya resecentrumet.
I dagsläget finns inga beslut på utveckling av Södra Bohusbanan. I ett första skede arbetas det
dock för ett mötesspår vid, eller dubbelspår till, Stenungsunds nya resecentrum. Ett dubbelspår
mellan Stenungsund och Göteborg innebär inte ett krav på stängd järnvägsöverfart vid
Doterödsvägen. Vid flytt av resecentrum år 2025 kommer antalet tågpassager över
Doterödsvägen minskas till cirka hälften. Kommunerna längs Bohusbanan, Västra
Götalandsregionen och Trafikverket arbetar dock för en ökad trafikering mellan GöteborgStenungsund-Uddevalla. En sådan dubblad turtäthet skapar då åter lika många bomfällningar
som idag.
Det är först när dubbelspår och trafikeringsvolymer (kvartstrafik) norrut blir aktuellt som en
planskild korsning för Doterödsvägen kan bli nödvändig. Detta kommer sannolikt inte att
genomföras inom en överskådlig framtid, då trafikunderlaget som krävs för detta inte finns,
därför planeras inte för detta i dagsläget.
Järnvägsöverfarter är Trafikverkets anläggningar, inte kommunala. Detta innebär att
kommunen inte har rådighet att bygga om dem utan medgivande från Trafikverket. En planskild
korsning är mycket kostsam och kräver prioritering i Nationell infrastrukturplan och kan
komma ifråga först när trafikeringsvolymer kräver en sådan åtgärd.
Trafikutredningen kommer uppdateras inför granskningen. För att underlätta passagen ut på
Doterödsvägen föreslås ett högersvängfält på Södra vägen, detta kommer minska köbildningen
för de som ska vänster eller rakt fram. Möjligheten att anordna ett vänstersvängfält för trafik
som kommer österifrån på Doterödsvägen och ska till Södra vägen studeras. Trafikutredningen
kommer uppdateras inför granskningen.
Kommunen arbetar för att ersätta de stängda järnvägspassagerna vid Solgårdsvägen och
Södra vägen.
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Trafikutredningen kommer uppdateras inför granskningen. Att ha stora ytor för markparkering
är, ur ett stadsbyggnadsperspektiv, inte önskvärt i ett så här centralt läge. Antalet platser för
pendelparkering kommer öka, detta ligger dock utanför detaljplanens område. Beslut om att
använda befintlig bussplan till pendelparkeringar fattades av kommunfullmäktige 2020-09-24
§ 126. Kommunen arbetar även för att andelen bilresor ska minska, att de som har möjlighet
kan gå, cykla eller åka buss till det nya resecentrumet.
Parkeringshus ingår inte i uppdraget för denna detaljplan. I planprogrammet för Stenungsunds
centrum (godkänt av kommunfullmäktige 2018-06-25 § 92) beskrivs att parkeringshus behöver
byggas om/när parkeringsytorna i en framtid bebyggs. Den vidare utvecklingen av
Stenungstorg kommer ske genom detaljplaneläggning vilken kommer innefatta erforderliga
utredningar, t.ex. för parkeringsbehov och -lösningar.
Kostnaden för kollektivtrafikresor regleras inte i detaljplan. Sannolikt hade en gratis
kollektivtrafik ökat resandet.
Kommunen tar med sig frågan gällande avstånd från Södra vägen till målpunkter på västra
sidan i sin fortsatta planering och dialog med Västtrafik.
Parksliden kommer att hanteras på erforderligt sätt.
Frågan om att ta tillvara något från Södra vägen för att eventuellt kunna integrera det i
resecentrumanläggningen vidarebefordras till genomförandeansvarig.

Bohusläns museum
2020-10-15
Kulturhistorisk bakgrund
Strax nordväst om planområdet ligger en uttagen kommunal kulturmiljö Kyrkeberget. Här finns
en äldre trähusmiljö med flera välbevarade hus. Inom kulturmiljön östra del ligger två
fornlämningar L1969:8019 en stensättning samt L1969:7948 en stenkrets i form av en
domarring.
Inom planområdet finns på östra sidan om järnvägsspåren några hundra meter söder om
stationshuset en handfull bostadshus uppförda under 1900-talet med äldre trädgårdar och några
övergivna tomter med spontant uppvuxna yngre lövträd samt några små moderna
servicebyggnader.
Av dessa tillmäter vi två, inom området, vara av speciellt kulturhistoriskt värde ett litet
funkishus i trä (2:76) och ett tegelhus i ett plan med rött fasadtegel från 1960-talet? med en
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friliggande försäljningsbyggnad närmast Södra vägen (2:125) och utanför strax söder
planområdet en förlängd institutionsbyggnad i ett plan av gult fasadtegel från 1950-talet?
(2:238) samt ett rödmålat trähus (1:266).
Utlåtande ur bebyggelseperspektiv
Vi har inget att invända mot planen.
Motivering: De byggnader som berörs av åtgärderna har inte ett högt kulturhistoriskt värde.
Men vi beklagar att de behöver avlägsnas och vi tycker att det är rimligt att de dokumenteras
innan de avlägsnas.
Utlåtande ur fornlämningsperspektiv
Inga fornlämningar ligger inom planområdet. Därmed har Bohusläns museum inget att erinra
mot ärendet sett ur ett fornlämningsperspektiv.
Sammanfattning
Vi har inget att invända mot planförslaget.

Kommunens kommentar
Kommunen tackar för museets analys av området. Synpunkter gällande fornlämningsperspektiv
och kulturhistoriskt värde införs i planbeskrivningen. Förslag gällande dokumentation av
föreslagna byggnader vidarebefordras till genomförandeansvarig.

HSB BRF Södra vägen
2020-10-19
Vår förenings fastigheter finns delvis inom planområdet. Vi anser att själva placeringen av
resecentrum borde förskjutas norrut så att inte mer privat mark är nödvändigt tas i anspråk.
Dock har vi förstått att det politiska beslutet är taget och verkar vara orubbligt.
Vid möten med planarkitekterna och vår förening, har lösningar beträffande både mark och
fastigheter i vårt område diskuterats. Vi förutsätter att dessa lösningar verkställs så att P-platser
och fastigheter flyttas till annat område. Laddstolpar ersätts och ett marknadsmässigt pris
betalas för marken.
I anslutning till planen har vi följande synpunkter:
▪ Gångbron: Det förekommer tyvärr ofta att föremål såsom cyklar flaskor mm. slängs från
bron ner i vårt område. Något slags skydd behövs.
▪ Södra Vägen: Trafik kommer att öka markant med både bussar, bilar, mopeder, cyklar
och gående. Vi befarar därför att det kan uppstå både mera buller och avgaser.
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▪

▪
▪
▪

Korsning Doterödsvägen/Södra vägen/Järnvägen: Redan i dag blir det köbildning i
samband med att bommarna går ner. När nu all ökande trafik av både bussar och
hämta/lämna bilar samt skolelever skall in på Södra vägen eller passera, kommer det att
bli kaos.
Väster om Järnvägen: Antalet bussplatser i terminalen verkar vara överdimensionerat i
förhållande till ortens storlek.
Våra besöksplatser: Dessa är till för föreningens gäster. Vi misstänker att de kommer
att missbrukas av bekväma resenärer. Ordentlig skyltning eller bommar måste till.
Tunnel: Eventuellt läckande gas från godståg riskerar att hamna i tunneln.
Explosionsrisk?

Kommunens kommentar
Frågan gällande skydd på bron vidarebefordras till genomförandeskedet då detta inte regleras
i detaljplanen.
Bullerutredningen kommer kompletteras inför granskningen. En luftkvalitetsutredning ska
göras inför granskningen.
Ett högersvängfält föreslås för att minska köbildningen på Södra vägen. Trafikutredningen ska
uppdateras inför granskning.
Stenungsunds station har i dagsläget elva busshållplatser. Antalet hållplatslägen i nya
resecentrum är framtaget i dialog med Västtrafik och är framtaget utifrån hur många bussar
som behöver stå inne samtidigt för att möjliggöra stjärntrafik där bussarna ansluter till tågens
ankomst/avgång.
Kommunen avser att skriva avtal med föreningen om hur marken för p-platser ska ersättas.
Planbeskrivningen kommer att kompletteras med avtalets innehåll inför antagandet.
Fastighetsägaren till parkeringsytorna bär ansvar för skyltning/bevakning så att parkeringen
nyttjas som avsett.
Vid en olycka med läckage av gas och/eller vätskor kommer räddningstjänsten spärra av
erforderligt område för att värna människors liv och hälsa.

Vattenfall Eldistribution AB
2020-10-20
Vattenfall Eldistribution AB har elnätanläggningar inom område och inom närområde för
aktuell detaljplan bestående av 12 kV markkabel, röd streckad linje i karta nedan, 12 kV
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nätstation, svart kvadrat, 0,4 kV markkabel, blå streckad linje, och 0,4 kV kabelskåp, svart
rektangel. Elnätanläggningarnas läge i kartan är ungefärligt.
Inom planområdets östra delar har Vattenfall Eldistribution AB ett projekt att byta ut en gammal
kabel i Södra vägen (se bifogad fil namn HSP efter ombyggnad), där gulmarkerad sträcka ska
bytas ut. Projektplaneraren för Stenungssunds kommun har en önskan att byta ut två gamla
oljekablar och placera dessa enligt den andra bifogade filen (befintlig kabel är röd och ny
önskad kabel är grön). Den nya kabeln kommer vara utanför delar av plankartan.
Vattenfall Eldistribution vill informera om följande:
• Eventuell flytt/förändringar av befintliga elnätanläggningar utförs av Vattenfall Eldistribution,
men bekostas av exploatören.
• Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs via
https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller på telefon: 020–82 10 00.
• Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post och
telestyrelsens www.ledningskollen.se
• När du ska bygga, fälla träd, schakta eller spränga nära våra ledningar så glöm inte att beställa
bevakning. Då är vi med på plats under arbetets gång och ser till att inga skador uppstår.
Formulär:
https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/bestallbevakning/
• Befintliga elnätanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av
plangenomförandet.
• Någon anläggning, tex byggnad, får inte uppföras invid elnätanläggning tillhörande Vattenfall
Eldistribution så att gällande säkerhetsavstånd inte hålls.

Kommunens kommentar
Planbeskrivningen uppdateras med information om elnätanläggningar. Bifogade kartbilder
finns hos planverksamheten samt i kommunens diarium. Information vidarebefordras till
genomförandeansvarig.
Kommunens tekniska enhet har halvårsvisa samordningsmöten med ledningsägare. Vattenfall
har spelat in det önskade kabelbytet i Södra vägen i dessa. För att inte riskera att behöva flytta
kablar en extra gång är det viktigt att om möjligt vänta med flytt av kablar och placering av
nya kablar tills slutlig utformning av området är klart.
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Swedavia AB – Göteborg Landvetter Airport
2020-10-20
Efter genomgång av samrådsunderlaget kan konstateras att området inte är berört av
Trafikverkets riksintresseprecisering gällande influensområden för flyg hinder samt flygbuller
för Göteborg Landvetter Airport.
I övrigt har Swedavia inga synpunkter på rubricerat förslag till ny detaljplan. Inför kommande
framtida bygglov inom detaljplanen behöver bygglovsansökan innehålla en s k
flyghinderanalys om byggnadsverket är högre än 20 m över befintlig marknivå, se följande
länk: http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/flyghinderanalys
Vi vill också påminna om att samma höjdrestriktioner gäller även för master eller tillfälliga
hinder som tex byggkranar.
Kommunens kommentar
Noteras. Kommunen tackar Swedavia för yttrandet.

Stenungs Torgs Fastighets AB
2020-10-20
Stenungs Torg Fastighets AB {STFAB) lämnar härmed yttrande på rubricerad samrådshandling
i rollen som sakägare genom fastighetsägande av fastigheterna Stenung 3:282, 3:233, 2:276 och
2:62.
STFAB är generellt positiva till lokaliseringsförslaget att placera resecentrum nära
Stenungstorgs Centrum med de många positiva effekter som kommer från en förstärkt regional
resecentrumroll mitt emot våra handlare och servicegivare. Tyvärr kan vi samtidigt konstatera
att samrådshandlingen allvarligt brister i att adressera detaljplaneområdets påverkan på våra
fastigheter. STFAB efterlyser redovisningar och dialog kring de framlyfta bristerna.
I tillägg har STFAB synpunkter på resecentrums utformning och föreslagna kopplingar där vi
önskar en utformning som bättre kopplar samman dagens och framtida stråk och stadsväv. Våra
synpunkter delges nedan:
Huvudmannaskap och ekonomi
Samrådshandlingen saknar redogörelse för de åtgärder som krävs utanför och inom
planområdet för att upprätthålla väsentliga funktioner på våra fastigheter, dvs redovisning för
detaljplaneområdets påverkan på vår fastighet. Vi yrkar på att berörda kapitel i plan- och
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genomförandebeskrivningen kompletteras med denna sakinformation och tydligt anger att
respektive huvudman inom planområdet har att avhjälpa dessa sakförhållanden även för att
omhänderta konsekvenser på intilliggande fastigheter.
Trafikförsörjning till våra fastigheter
STFAB kan konstatera att påverkan av planförslaget får stora konsekvenser på trafikföring och
angöring till våra fastigheter och vi ser inte att man redovisat hur man säkerställer
trafikförsörjningen till och från våra fastigheter avseende varuförsörjning, kundparkering,
personal- och boende trafik, angöringstrafik för handikappade, och tillträde till räddningsväg.
Det är en väsentlig brist att man inte tydligt redovisat hur planförslaget påverkar intilliggande
fastigheters trafikförsörjning eller föreslagit åtgärder för att omhänderta konsekvenserna.
STFAB menar att påverkan är så omfattande att redovisningsbristerna bör åtgärdas absolut
senast till granskningshandling där planförslaget skall omarbetas på så sätt att trafikföringen till
våra fastigheter säkerställs och att trafiklösningar presenteras som vi kan ta ställning till.
Planförslaget bör redovisa hur man ämnar omhänderta den direkta påverkan som är på våra
fastigheters angöring till/från och trafikföring inom området inklusive den interna logistiken
inom parkeringsområdet som även den påverkas.
Planförslaget bör även redovisa vem som bär kostnads- och organisatoriskt ansvar för de
åtgärder som behöver genomföras för att fastighetens funktioner ska upprätthållas eller vilka
ersättningsprinciper som kommer gälla vid värdeminskande påverkan. Bilaga 1, visar exempel
på brister vi initialt identifierat, listan är inte komplett men visar på behovet att i planarbetet
studera trafiken inom och till respektive från våra fastigheter.
Påverkan STFABs parkering och Resecentrums parkeringsförsörjning
STFAB
vänder
sig
emot
Samrådshandlingens
påstående
i
planoch
genomförandebeskrivningen att STFAB:s parkering har en överkapacitet viken kan tas i
anspråk utan vidare åtgärder eller kompensation. STFAB har inte heller funnit att påståendet
har stöd i bilagda parkerings- och trafikutredningen. Vår parkering utgör underlag för
kommersiell parkeringsverksamhet som bedrivs av parkeringsoperatör och är en direkt
förutsättning för verksamheten som bedrivs på fastigheterna.
Kommunen har dessutom i bygglovsansökningar villkorat att STFAB ska ny-tillskapa
parkeringsplatser i samband med etablering av ny verksamhet på fastigheten. Detta baserat på
kommunens bedömning att ingen överkapacitet av parkering inom fastigheterna förelåg.
STFAB åberopar en likabehandlingsprincip och att samrådsförslaget skall revideras i detta
avseende. Detta är ett förhållande som även tidigare fastställts i gällande detaljplan beslutad
2007.
STFAB menar att planförslaget även tydligt bör redogöra för resecentrums samlade behov av
parkeringar (bil och cykel) samt tydligt redogöra för hur kommunen och västtrafik avser lösa
kapacitetsbehovet i form av antal platser och lokalisering av dessa i karta oavsett om det avses
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lösas inom eller utanför planområdet. Detta är en väsentlig del av ett regionalt resecentrums
funktion.
Buller
I samrådshandlingens bullerutredning daterad 2020-07-03 framgå att de befintliga bostäder som
finns på våra fastigheter inte beaktats i utredningen, utan endast de lokaler för handel och
service som återfinns i de nedre våningsplanen. Vi anser därför att utredningen skall korrigeras
med förekomsten av dessa befintliga bostäder.
Vidare anser vi att utredningen visar på behov av åtgärder av dessa befintliga bostäder för att
klara de gränsvärden som anges i punkt 3.2 och att dessa åtgärder skall ombesörjas av planens
huvudmän.

Markförhållanden, höjdsättning, dagvatten (avrinningsvägar) och skyfall
Samrådshandlingen saknar uppgifter om planerad höjdsättning, vilket resulterar i att STFAB
inte kan yttra sig om planområdets påverkan på våra fastigheter.
STFAB anser att samrådsförslaget måste kompletteras härvidlag på så sätt att vi ges möjlighet
att granska ett höjdsatt förslag. Samrådshandlingen fastställer att delar av våra fastigheter utgör
lågpunkter i närområdet och vi kan inte utläsa samrådsförslagets påverkan på detta förhållande.
STFAB anser att detaljplanens avvattning och höjdsättning måste utföras på sådant sätt att
detaljplanens dagvatten vid skyfall inte leds till vår fastighets lågpunkt utan omhändertas inom
detaljplansområdet.
STFAB önskar även redovisat markförhållanden samt hur Planförslaget påverkar risk för
sättning på intilliggande fastigheter.
Tekniska installationer
Samrådshandlingen omnämner inte de tekniska system som ägs av Stenungs Torg Fastighets
AB så som, belysningsanläggningar, dagvattenanläggning och kraft och tele anläggningar som
direkt påverkas av samrådsförslagets genomförande.
Planförslaget har att utreda vilka system som berörs och omnämna att respektive huvudman
skall ansvara för systemens anpassning till föreslagen plan. Utan sådana åtgärder riskerar dessa
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installationer tappa sin funktion. Vi yrkar på att plan- och genomförande handlingen omarbetas
så att våra tekniska installationer redovisas samt de erforderliga åtgärderna för deras fortsatta
funktion inom kvartersmark /utanför planområdet.
Resecentrums påverkan på stadsmiljö, utformning, kopplingar och stråk
STFAB önskar att utformningen av resecentrum bättre anpassas till omgivande stråk och
stadsväv för att stärka stråkens attraktionskraft och trygghet enligt förslag som redovisas i
Bilaga 2.
Den presenterade samrådshandlingen redovisar ett resecentrum som enligt vår mening inte
knyter samman resecentrum med befintlig och kommande centrumbebyggelse och kärna samt
på ett tillgängligt sätt minskar järnvägens barriäreffekter. T2 användningsområdet för
resecentrum ger inte möjlighet till justeringar av förslaget. Ett större användningsområde är att
föredra för att kunna hitta den bästa placering och utformning av terminalbyggnader och
plattformar. Reglering av storleken och höjden kan göras med e, antal våningar m.fl.
Det saknas ett resonemang kring vald utformning och STFAB önskar se utrett flera alternativ
till bebyggelseförslaget och följaktligen även en redogörelse av bevekelsegrunderna till vald
utformning. Som ägare av en stor del av centrumbebyggelsen i direkt anslutning till planen har
vi utarbetat ett eget alternativ som vi anser bättre svarar mot kraven på god stadsutveckling utan
att för den skull ge avkall på samrådshandlingens fokus på kollektivresandets förutsättningar
och villkor.
I vårt förslag har vi tagit fasta på följande:
• Resecentrums koppling till den befintliga samhällsservice, handel och de arbetsplatser som
finns på Stenungstorg. Centrumet utgör den enskilt största besökspunkten i närområdet till
resecentrumet och är ortens och till del närregionens största centrumbildning. Att underlätta för
ett kollektivt resande dit är viktigt för förutsättningarna att uppnå den av kommunen beslutade
mobilitetsstrategi.
• Stadens viktiga stråk och kopplingar är A och O i stadsbyggnad. Avstånd till- och från
kollektivtrafik samt goda kommunikationsstråk och gångvägar till- och från den största
besökspunkten i närområdet är av största vikt. Detta har fastställts i ett flertal utredningar i olika
kommuner med ambition att underlätta för kollektivt resande.
• Att gång- och cykeltunneln hamnar i det läge som gällande detaljplan redovisar, i axeln från
centrum i väster och rakt mot spårtrafiken och under densamma. Läget ger en passage över
Göteborgsvägen där den är som minst trafikerad, vilket kommunens Trafiksäkerhetspolicy och
trafiksäkerhetsplan anger som ett huvudmål. På så sätt skapas tre passager över spåren som
handlar i 3-dels punkter och skapar en positiv utspridningseffekt, där samrådsförslaget har lagt
ny GC-tunneln nära befintlig GC-bro.
• Planförslaget bör omhänderta påverkan på dagens grönstruktur och alléträd och ersätta dessa
med likvärdig grönytefaktor och växtlighet av liknande kvalitet och karaktär för att behålla den
trivsamma karaktären i omgivningen.
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Bilaga 1 – Trafikförsörjning av Stenungs Torgs Fastighets AB

1. A) Illustrationen redovisar refuger och spärrfält som omöjliggör vänstersväng för söder ifrån
kommande varutransporter, polis, sopbil, in på innergården (bakom Polisen, systembolaget och
Coop).
B) Väster om lokalgatan redovisas en ny gång- och cykelväg som enligt vår trafikkonsult är
osäker, då den korsas av parkerings- och varutrafik regelbundet.
C) In- och utfarterna på parkeringsfälten på ömse sida om lokalgatan närmast den nya rondellen
måste öppnas upp alternativt får parkeringsytornas indelning och trafikföring göras om i
grunden, till betydande kostnader.
2. Våra fastigheter trafik försörjs via Västanvindsgatan, i illustrationen saknar
Västanvindsgatan anslutning mot Göteborgsvägen. Här har polisen utryckningsväg,
Räddningstjänsten räddningsväg, restauranger och hyresgäster får sin varuförsörjning från
Västanvindsgatan och/via Göteborgsvägen. En lösning som redovisar hur trafikförsörjningen
skall säkerställas efterfrågas.
3. Illustrationen följer inte gällande detaljplan för det aktuella området. Vi yrkar på att
illustrationen revideras till att rymmas inom gällande detaljplan. Illustrationen tar mer
parkeringsmark i anspråk än gällande plan, vilket vi vänder oss emot.
4. Illustrationen redovisar en blockering av vår in- och utfart till vår fastighet och redovisar
ingen kapacitetsmässig ersättningslösning. Redovisad in- och utfart via Strandvägen (se punkt
3 ovan) har endast kapacitet att hantera delar av den slopade in- och utfartens trafikflöden.
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Detaljplanen redovisar inget underlag på vilka konsekvenser det får för våra fastigheter. Därtill,
i det fall en utredning visar att in- och utfarten kan slopas så som illustrationen redovisar, skall
den före detta körytan av detaljplanens huvudmän ställas om till parkeringsändamål.
5. Våra fastigheter öster om järnvägen har in- och utfarter vilka på illustrationen tagits bort,
vilket påverkar våra fastigheter menligt. Vi yrkar på att befintliga in- och utfarter redovisas i
illustrationen eller att annan godtagbar lösning presenteras.
6. Stadsbyggnadsmässigt anser vi att gångstråket österut från Gallerians huvudentré bör passera
Göteborgsgatan i rak linje för att skapa en siktlinje och förståelse för orienteringsbarheten till
närområdet.
Bilaga 2 – Alternativ av STFAB
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Kommunens kommentar
Plan- och genomförandebeskrivningen kommer att kompletteras och förtydligas med vilka
konsekvenser detaljplanen får för fastigheter utanför detaljplanen. Kommunen avser att teckna
avtal med fastighetsägarna.
Trafikutredningen och trafiksimuleringen kommer uppdateras inför granskningen.
Trafikutredningen kommer uppdateras inför granskningen. Planhandlingarna kommer
uppdateras med ny beskrivning gällande parkeringsfrågorna och hur dessa ska hanteras.
Parkeringsbehovet kommer att tydliggöras inför granskningen.
Bullerutredningen kommer uppdateras inför granskningen.
VA-, dagvatten- och skyfallsutredningen ska kompletteras inför granskningen.
Den geotekniska utredningen kommer uppdateras inför granskningen.
Frågor gällande höjdsättning kommer förtydligas inför granskningen.
Planbeskrivningen uppdateras med information om Stenungs Torgs Fastighets AB:s tekniska
installationer.
Placeringen av resecentrumbyggnaden är beslutad. Utformningen är baserad på en förstudie
som Västtrafik tog fram 2017 parallellt med planprogrammets framtagande i vilket
representanter från både kommunen och STFAB var delaktiga. I STFAB:s samrådsyttrande till
planprogrammet framförs inga synpunkter gällande placering av resecentrumbyggnad med
tillhörande planskild gång- och cykelpassage.
För att nå tåg och buss behöver man inte gå via själva resecentrumbyggnaden. Parkerar man
norr om resecentrum så kan man nå perrongen norrifrån. Perrongen nås också från stråket
från Stenungstorgs huvudentré.
Möjligheten att bevara uppväxta träd och vegetation ska utredas i det fortsatta planarbetet.
Kommunen är väl medvetna om den vikt som träd har för dagvattenhantering, bullerdämpning,
pollinering m.m. och avsikten är att befintliga träd ska kunna flyttas eller ersättas. Att centrala
Stenungsund ska vara grönt (grönare än idag) är ett av målen som togs fram i planprogrammet.
Illustrationskartan och resterande planhandlingar kommer uppdateras inför granskningen.
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Stenungsunds naturskyddsförening
2020-10-21
Stenungsunds Naturskyddsförening ser positivt på att det satsas på kollektivtrafiken och
hållbart resande. Vi ser det som en nödvändighet att framtidens resande inom tätorten och
längre pendlingsresor sker med ökat kollektivt resande.
I det material vi har tagit del av saknar vi en redogörelse för konsekvenserna för nollalternativet,
det vill säga att behålla befintliga läget av Resecentrum med användning av stationshuset på
samma sätt som den planerade Resecentrumbyggnaden.
Det finns frågetecken när det gäller Stenungstorgs lämplighet för bebyggelse. Placeringen på
den utfyllda havsviken gör att det sker sättningar på de delar av området som inte är pålat.
Dessutom pågår en utredning för hur man ska kunna klimatsäkra bebyggelsen i Stenungsund –
Klimatanpassningsplanen – där Stenungstorgs havsnära läge gör att det kan bli extra sårbart vid
havsnivåhöjning och ökad nederbörd. Vi anser därför att inga beslut bör tas innan vi vet resultat
av utredningen och efter att tillförlitliga åtgärder för att säkra bebyggelsen vid ökad påfrestning
vid kommande klimatförändringar har presenterats.
Vid ombyggnaden, till exempel när Göteborgsvägen dras om, bör hänsyn tas till befintliga träd
så att så många som möjligt av dessa kommer att bevaras. Framtagen Grönplan för centrum
skall vara vägledande för fortsatt planering.
För att locka pendlare från orter som ligger nära Stenungsund krävs tillräckligt med
parkeringsmöjligheter. Fler parkeringsmöjligheter kan uppnås genom att minska lokala bilresor
till resecentrum genom att få en bra matningstrafik som passar med tågavgångar.
Minskat resande i sig är ett bra sätt att minska icke-hållbart resande. Ett kontorshotell på
Stenungstorg skulle kunna ta vara på trenden med distansarbete och ge förutsättningar för ett
mer levande centrum.
Kollektivtrafiken skulle kunna kompletteras med en modern bilpool för att underlätta för
kommuninnevånarna att minska sitt bilägande. Minskat bilägande medför oftast att bilåkande
minskar. En bilpool kan med fördel placeras i närheten till resecentrum.
Ett bra Resecentrum kan bli en förutsättning för att uppnå mål om hållbart resande. Mål för
Västra Götaland som presenteras i Remissversionen av Trafikförsörjningsplanen 2021-2025 är
att andelen hållbara resor ska öka till minst 42 % 2025 och till minst 50 % 2035. Hållbara resor
definieras som kollektivtrafik, cykel och gång. Det finns mål för Stenungsund till 2035 i
Mobilitetsstrategin (2019-10-01) som om de nås skulle göra att vi når 47 % hållbart resande.
Senaste uppföljningen av resmönster i Stenungsund gjordes 2017. Resultatet från uppföljningen
och målen enligt Mobilitetsstrategin ges i nedanstående tabell:
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Gång
Cykel
Kollektivtrafik
Bil

Utfall 2017
11 %
3%
12 %
73 %

Mål 2035
15 %
8%
24 %
52 %

Hållbart resande

26 %

47 %

För att nå målen i Mobilitetsstrategin så kan man se att det krävs en stor omställning. En bra
kollektivtrafik är en förutsättning för att minska bilresor inom och till/från kommunen. Det är
en stor satsning att bygga ett nytt resecentrum. Vår förhoppning är att denna satsning
kombineras med informationsåtgärder och eventuella styrmedel för att få till omställningen och
nå uppsatta mål.

Kommunens kommentar
Lokaliseringsbeslutet är ett sedan länge taget politiskt beslut och följer det gemensamma mål
för samtliga kommuner inom Kommunalförbundet Göteborgsregionen avseende övergången
mot ett hållbart resande. Ingen specifik beräkning av denna samhällsnytta är gjord för
respektive kommuns delområde.
Dagens stationsläge ligger i de norra delarna av centrum och långt från Stenungsöbron, vilket
gör att de tar onödigt lång tid för anslutande bussar och trafik från öarna att komma till
stationen. Stenungsund expanderar i första hand söderut eftersom industrins skyddszon norr
om centrum hindrar oss att bygga bostäder åt det hållet.
Ett beslut om skydd mot stigande vatten ska tas innan granskning.
En fördjupad geoteknisk utredning kommer göras inför granskningen, där kommer frågor om
bl.a. sättningar behandlas.
Kommunen eftersträvar en tätare trafik till resecentrum och har en pågående dialog med
Västtrafik. Kommunen arbetar även för att förbättra gång- och cykelvägar för att dessa ska
vara attraktiva alternativ till den egna bilen.
Mark där möjlighet till bilpool finns i detaljplanen. Olika mobilitetsåtgärder kommer krävas
för kommande exploateringar av bostäder, kontor och handel i närområdet.
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Butiksägare på Stenungstorg
2020-10-21
Efter det digitala samrådet 2020-09-30 önskar vi lämna följande synpunkter:
Hallerna, Strandnorum och Kyrkenorum är stora upptagningsområden och flertalet åker idag
till Stora Höga för att ansluta till tåg/buss därifrån. Så även bilburna från Stenungsunds centrala
delar. Detta på grund av att pendelparkeringarna vid Stenungsunds station tyvärr blev förlagda
alldeles för långt bort från själva stationen.
I nuvarande presentation ser situationen likadan ut, då tänkta parkeringar ligger alldeles för
långt bort från själva reseterminalen, vilket kommer påverka valet av pendlingsstation. Med
nya bostäder som planeras i sk. Hus H, samt på Strandvägen/CW Borgs väg, kommer det även
i detta fall troligtvis medföra att de som har tillgång till bil tar den bort till en bättre placerad
pendlingsstation, än att de skall gå över hela torget.
När frågan ställdes på det digitala samrådet gavs svaret "att man hoppas på fler cykel burna
pendlare och att de som behöver ta bil då kan sikta på en annan station." Man bör dock ta hänsyn
till att Stenungsundsbon är en van bilburen person och att flertalet butiker, restauranger och
andra serviceområden är utspridda över centrala Stenungsund. För att kunna behålla ett levande
centrum bör man uppmuntra möjligheterna till handel och service. Därför hade det hade varit
klart önskvärt att man får bilister att ta bilen till pendeln, åker och jobbar, kommer hem och
handlar på torget och dess närområden, innan man sätter sig i bilen igen och åker hem.
Frågan om man tagit någon hänsyn till handeln med tanke på placeringen av själva terminalen,
ställdes även den på det digitala samrådet 2020-09-30 och fick då svaret att "Citycon ställer sig
positiva till nuvarande tänkt placering" vilket vi ställer oss frågande till om det är med sanning
överensstämmande? Nuvarande tänkt placering är inte bara starkt begränsande av bilburna
pendlare, den hindrar även en naturlig ingång till Stenungstorg och minimerar möjligheterna
till ett levande centrum med handel och restaurangbesök. Den placering av terminalen som nu
är planerad skulle därmed medföra en stark begränsning av nyttan med ett nytt resecentrum och
önskan är att terminalen istället placeras på motsatt sida av bussfickorna, vid allén mot
Stenungstorgs huvudentré och därmed i närheten av tänkta pendelparkeringar, samt att
möjligheten till fler pendelparkeringar ökas.
Kommunens kommentar
För att nå tåg och buss behöver man inte gå via själva resecentrumbyggnaden. Parkerar man
norr om resecentrum så kan man nå perrongen norrifrån. Perrongen nås också från stråket
från Stenungstorgs huvudentré.
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Gällande Stenungs Torgs Fastighets AB:s (Citycons) syn på centrumlokaliseringen för
resecentrum så hänvisas till deras yttrande i denna samrådsredogörelse.
Resecentrum är en första ”pusselbit” i Stenungsunds långsiktiga centrumutveckling. Om torget
i en framtid bebyggs med fler bostäder kommer detta skapa ett nära kundunderlag för
butikerna. Att ha stora ytor för markparkering är, ur ett stadsbyggnadsperspektiv, inte önskvärt
i ett så här centralt läge.
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Kommunala instanser

Bygg Miljö
2020-09-10 och 2020-10-22
Yttrande 1 – 2020-09-10
De tekniska kraven ska kontrolleras vid bygglov, egenskapskraven krävs inte i detaljplanen då
kraven kan ändras i framtiden.
Kommunens kommentar
Bestämmelser i plankartan ses över inför granskning.

Yttrande 2 – 2020-10-22
Verksamheten Bygg Miljö tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att följande
synpunkter beaktas.
Naturmiljö och grönytor
Av planbeskrivningen framgår att delar av alléerna inom området kommer att försvinna och
grönytor förändras. De värden som finns ska vårdas och kontinuerliga grönstråk ska eftersträvas
genom att ersätta alléerna. Dispens kommer att sökas från biotopskyddsbestämmelserna för
alléerna.
Tätortsnära natur och gröna stråk är en viktig resurs att ta vara på så långt som möjligt. Det är
positivt att man kommer att eftersträva att ersätta de träd som försvinner vid genomförandet.
Alléer har ett särskilt skydd enligt biotopskyddsbestämmelserna och bidrar till den biologiska
mångfalden. Upplevelsen och närheten till grönska är viktig för de som bor i området.
Alléträden som finns i området utgörs av Lind och hamlade pilträd. Vid kvarteret Jullen utgör
allén barriär mellan bostäder och trafiken. Alléerna och träden i området bidrar till flera
ekosystemtjänster såsom pollinering, vattenhållande, skuggning, bullerdämpning och
luftrening.
Det är viktigt att dessa funktioner inte försvinner genom den nya planen utan ersätts så långt
som möjligt i motsvarande grad eller som kan behövas för klimatanpassningen. Det är önskvärt
att i första hand ta tillvara befintliga träd i så hög utsträckning som möjligt genom att de står
kvar eller om möjligt flyttas inom planområdet eller som alternativ till annan plats. I andra hand
är det önskvärt att de nya träden som planteras har samma storlek och funktion som de befintliga
träden. Om inte något av alternativen är möjliga behöver man planera för att kompensera med
motsvarande värden (ekosystemtjänster) i den nya planen.
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Ljudmiljö
Bullerutredningen visar att bullernivåerna vid en sammanvägning av buller från trafik och
järnväg kommer att öka i viss mån vid några av bostäderna intill planområdet. Vid
bedömningen av bullersituationen antar utredningen i planbeskrivningen att detta är acceptabelt
utifrån gällande riktvärden. Ett nytt resecentrum ska bidra till att underlätta flödet genom
Göteborgsvägen och gynna kollektivtrafikresandet och på sikt göra det möjligt att öka
turtätheten med tåg. Biltrafiken kommer på sikt att öka jämfört med dagens situation.
Bygg Miljö bedömer att det finns en risk för att förändringen i området av grönytor, träd och
alléer kan medföra en påtaglig upplevd bullerstörning för de mest utsatta bostäderna vid
kvarteret Jullen och Oasen även om det ökade bidraget bedöms som acceptabelt i förhållande
till riktvärdena enligt utredningen. Möjligheten finns att i detaljplanen utforma innehållet och
planera för en så god ljudmiljö som möjligt i området genom skärmning och utnyttja
dämpningseffekter av grönska, val av vägbeläggning och hastighetsbegränsning. Bygg Miljö
föreslår att möjliga åtgärder utreds och vidtas som kan förhindra att bullret ökar inomhus vid
de bostäder där bullerbidraget förväntas öka enligt bullerutredningen och för att skapa en så
god ljudmiljö som möjligt generellt i området. En planering av ljudmiljön med hjälp av grönska
bidrar exempelvis till möjligheten att ytterligare förbättra gatumiljön avseende buller samt
bibehålla grönstråken i området.
Luftkvalitet
Enligt beskrivningen i detaljplanen finns en viss osäkerhet kring om luftkvalitetsnormen för
partiklar och kväveoxider kommer att uppfyllas i trånga gaturum vid ett ökat trafikflöde efter
2010 och mer än 7000 fordonspassager. Utvärderingen av luftkvalitén bygger på mätdata från
2004. Bygg Miljö bedömer att en ny beräkning av luftkvalitén i förhållande till
miljökvalitetsnormen behöver göras som kan verifiera antagandet att den nedre
utvärderingströsklen för miljökvalitetsnormen troligtvis inte kommer att överskridas vid de
ökade antalet fordonspassager på 20 000 fordon som förväntas.
Dagvatten och miljökvalitetsnormer för vatten
Dagvatten- och skyfallsutredningen lämnar förslag till möjliga lösningar för rening och
fördröjning beräknade utifrån 30-års regn och en klimatfaktor på 1,3 som kompenserar för
klimatförändringen. Enligt denna behöver utformningen av dagvattenhanteringssystemen med
avseende på områdets framtida höjdsättning och markavrinning utredas ytterligare vilket
framgår av planbeskrivningen. Klimatanpassningsplanen med åtgärder som är under
framtagande kommer också att vägas in i det fortsatta planarbetet.
Utgångspunkten i detaljplanen är att den inte ska leda till en ökad föroreningsbelastning på
recipienten, utan istället bidra till förbättring vilket är positivt. Vid val av lösningar bedömer
Bygg Miljö att det behöver framgå vilken drift och skötsel som behövs för att säkerställa
fördröjningen av dagvattnet och den renande effekten så att detta kan planeras in i den löpande
driften av anläggningen. Det behöver också framgå om lösningarna som föreslås och planeras
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kommer att leda till att miljökvalitetsnormen för Askeröfjorden inte försämras.
Dagvattenhanteringen och reningen bör regleras med planbestämmelser i plankartan.
De hårdgjorda ytorna kommer att öka genom planförslaget. Genomsläpplig mark bör
eftersträvas så långt som möjligt framför hårdgjorda ytor. Fördröjningsmagasin bör utformas
så de kan stängas vid händelse av olycka eller brand så att släckvatten kan avledas och samlas
upp som skydd från utsläpp till recipienten.
Förorenad mark
Någon miljöteknisk markundersökning är inte genomförd utan planeras att genomföras i
samband med den geotekniska utredningen. En provtagningsplan inför kommande
markundersökning bör samrådas med tillsynsmyndigheten (Bygg Miljö).
Invasiva arter
Inom planområdet, öster om och inom banvallen växer flera bestånd av parkslide vilket kan
antas innebära merkostnader och risk för ytterligare spridning av växten vid genomförandet av
planen. Bekämpning av växten, destruktion av jordmassor och kontroll av schaktmassor som
flyttas eller transporteras bort behöver ingå i planeringen av genomförandet och stå under
noggrann kontroll.
Genomförande
Inför genomförandet av planen behöver en kontrollplan tas fram som säkerställer att
nödvändiga hänsyn tas (enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler) till boende och miljö
avseende buller, vibrationer, damning, föroreningar, biotopskydd, invasiva arter med mera som
är relevant för genomförandet under byggtiden.

Kommunens kommentar
Kommunen är väl medvetna om den vikt som träd har för dagvattenhantering, bullerdämpning,
pollinering m.m. och avsikten är att befintliga träd ska kunna flyttas eller ersättas. Att centrala
Stenungsund ska vara grönt (grönare än idag) är ett av målen som togs fram i planprogrammet.
Bullerutredningen kommer fördjupas inför granskningen. I denna kommer bl.a. hastigheten
justeras från 50 km/h till 40 km/h.
En luftkvalitetsutredning ska göras inför granskningen.
Synpunkt gällande drift-/skötselplan vidarebefordras till genomförandeansvarig.
Inför granskning kompletteras planbeskrivningen utifrån synpunkter gällande påverkan på
miljökvalitetsnorm för Askeröfjorden.
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Synpunkt om fördröjningsmagasin vidarebefordras till genomförandeansvarig.
VA-, dagvatten- och skyfallsutredningen ska kompletteras inför granskningen. Planbeskrivning
och plankarta kommer uppdateras utifrån denna.
Utredning av markföroreningar bedöms kunna vänta till senare skede då hantering av massor
kommer ske. Samråd kommer då ske med Bygg Miljö.
Parksliden kommer att hanteras på erforderligt sätt.
Synpunkt gällande kontrollplan vidarebefordras till genomförandeansvarig och införs i
planbeskrivningen.

Infrastruktur Avfall
2020-09-22
Har tittat på handlingarna och vi har inga invändningar eller synpunkter på denna detaljplan.
Kommunens kommentar
Noteras. Kommunen tackar Infrastruktur Avfall för yttrandet.

Infrastruktur trafik
2020-10-21
Vänstersvängfältet på Göteborgsvägen för trafik in på Strandvägen, var inte med i
trafiksimuleringen.
Det kommer mycket trafik norrifrån på Göteborgsvägen bl.a. efter att industrierna stänger på
eftermiddagarna. Dom hindrar trafik söderifrån att köra in på Strandvägen. Om det inte finns
något vänstersvängfält riskerar vänstersvängande att bli stående i vägen och hindra norrgående
trafik. Det är viktigt att få klarhet i detta problem, därför borde en ny trafiksimulering göras för
att få veta vilken trafiklösning som behövs och då kunna ta mer mark i anspråk om det behövs.
I simuleringen borde nog dessutom beräknad/antagen framtida trafikmängd räknas upp något
eftersom Stenungsunds Vision för år 2035 så tydligt pekar på att kommunen vill öka antalet
invånare från dagens 27 000 innevånare till 35 000 (+30%) och då är inte all annan trafik
medräknad, t.ex. handel, arbetsresor eller besök.
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Otrygg tunnel under järnvägen
Dom korta trapporna och krokiga ramperna till den föreslagna tunneln under järnvägen, som
syns i illustrationen, gör att man inte ser så bra genom tunneln, vilket ger otrygghet. Att tunneln
ligger så pass långt från Doterödsvägen i norr och så pass nära gång- och cykelbron i söder gör
att få cyklister har nytta av tunneln. Utförandet av dom föreslagna ramperna i illustrationen
minskar dessutom attraktionen för cyklister ännu mer. Om tunneln är tänkt för cyklister så borde
den flyttas och utformningen ändras.
En lösning för bara gående och rörelsenedsatta behöver ändå anordnas. En bro med glasväggar
samt hissar och trapphus med glasväggar likt flera som byggts vid stationer över järnvägen
mellan Göteborg och Trollhättan (t.ex. i Bohus) upplevs mycket tryggare och kan lättare hållas
fräscha. Detta skulle kunna vara en lösning på kort och medellång sikt (företrädesvis placerad
längre norrut eller kanske bara hissar och trapphus vid den befintliga bron).
På lång sikt, när det blir dubbelspår på järnvägen och det eventuellt krävs att plankorsningen
vid Doterödsvägen stängs så skulle en trygg och effektiv lösning kunna vara att bygga en tunnel
(bro) liknande den som är under Hjalmar Brantingsgatan mellan hållplats Hjalmar
Brantingsplatsen och Herkulesgatan, vid Backaplan i Göteborg. Skillnaden blir då att alla
trafikanter i stället ska under järnvägen. Om tunneln (bron) förläggs vid Doterödsvägen och en
bit söderut längs Södra vägen minskar den järnvägens barriäreffekt kraftigt. Den kan också ha
en kombinerad funktion för att ta sig till/från perronger och busshållplatser. Det skulle vara bra
att bereda utrymme för detta i denna och andra detaljplaner för att inte bygga bort möjligheten.
Risk för köbildning i gränsen mellan Stenungstorg och Göteborgsvägen
Antal anslutningar mellan Göteborgsvägen och Stenungstorg behöver vara så få som möjligt
för att minska risken för störning av trafiken på Göteborgsvägen bl.a. för att det kan ge upphov
till köer och störning av kollektivtrafiken.
Kommunens kommentar
En fördjupad trafikutredning kommer göras inför granskningen, där Infrastruktur Trafik
kommer vara delaktiga i vilka frågeställningar som ska behandlas i denna.

Infrastruktur VA Teknik
2020-10-21
Plan- och genomförandebeskrivning
Teknisk försörjning:
• För anslutning av spill, vatten och dagvatten till det allmänna VA-ledningsnätet måste
kapacitet och kondition på befintligt ledningsnät utredas.
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• Åtgärder på befintligt ledningsnät i Södra vägen ligger i VA:s åtgärdsplan och behöver
samordnas med genomförandet av planen.
• VA-enheten är skyldig att leverera dricksvatten för hushållsändamål. Andra ändamål såsom
släckvatten för brandposter är inte VA-enheten, enligt VA-lagen, skyldig att tillgodose. För
brandpost krävs i de flesta fall en större dimension på vattenledningsnätet än vad det
försörjningsmässigt finns behov av. Vem står för den kostnaden? Överkapacitet i nätet kan
medföra dålig omsättning på vattnet och därmed brister i vattenkvalitet.
• Det saknas förutsättningar som säkrar planområdet för dagvatten- och skyfallspåverkan från
omgivningen. Det behöver göras en övergripande plan för hela programområdet, som visar
möjliga avrinningsvägar och höjdsättning för dessa.
• Det är inte möjligt att göra en bedömning av ytavrinningen i och med att höjdsättning saknas
i utredning/plankarta.
Infrastruktur – Gång- och cykelväg:
• I beskrivningen anges det att cyklister når bussterminalen österifrån via tunnel från Södra
vägen. Är det utrett att det är möjligt att anlägga en tunnel under järnvägen, med tanke på
avvattning?
Genomförande:
• Vart ligger driftansvaret för öppna dagvattenanläggningar?
Plankarta:
• Det saknas ytor för dagvattenhantering i plankartan.

Kommunens kommentar
VA-, dagvatten- och skyfallsutredningen ska kompletteras inför granskningen, där Infrastruktur
Teknik kommer vara delaktig i vilka frågeställningar som ska behandlas i denna, så som
höjdsättning och påverkan från omgivningen.
Befintligt brandvattennät och brandpostplacering bedöms enligt Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbunds yttrande vara tillräckliga för resecentrum.
I den geotekniska utredningen som kommer uppdateras inför granskningen behandlas
placering och möjlighet till tunneln under Bohusbanan. Tunneln kommer ligga i nivå med, eller
under, havsnivån vilket kommer kräva erforderliga tekniska åtgärder.
Gällande drift av öppna dagvattenanläggningar vidarebefordras till genomförandeansvarig.
VA-, dagvatten- och skyfallsutredningen ska kompletteras inför granskningen. Planbeskrivning
och plankarta kommer uppdateras utifrån denna.
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Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
2020-10-23
Räddningstjänsten konstaterar följande gällande samrådsförslaget:
- Framkomligheten söderut på Göteborgsvägen är viktig för Räddningstjänsten. Förslaget
innebär att vägen görs mindre rak, förses med en rondell, mm. Men det bedöms ändå ge
en god framkomlighet då det anläggs ett bussfält i södergående riktning som kan nyttjas
av räddningsfordon.
- Riskanalysens förslag på åtgärder gällande utformning av resecentrumet har införts på
ett bra sätt i detaljplaneförslaget. Dessutom ger flytten av resecentrumet en
säkerhetshöjande effekt för resenärerna då resecentrumet inte längre samlokaliseras
med uppställningsplatsen för järnvägens farligtgodsvagnar.
- Detaljplanen tillskapar endast en begränsad mängd byggrätt mm, så befintligt
brandvattennät och brandpostplaceringar bedöms tillräckliga.
Sammantaget kan konstateras att samrådsförslaget tillgodoser räddningstjänsten behov, och
samrådsförslaget tillstyrks utan synpunkter.
Kommunens kommentar
Noteras. Kommunen tackar SBRF för yttrandet. Planbeskrivningen kompletteras med
informationen.

Stenungsunds Energi och Miljö AB (SEMAB)
2020-10-30
Stenungsunds Energi och Miljö AB lämnar följande information/synpunkter:
▪ Fjärrvärmeledningar finns endast inom områdets norra del utmed Doterödsvägen –
Strandvägen.
▪ Ledig kapacitet för att ansluta ny aktuell byggnad till fjärrvärmenätet finns.
▪ Ledig kapacitet finns även till markvärme vid behov.

Kommunens kommentar
Noteras. Kommunen tackar SEMAB för yttrandet. Planbeskrivningen kompletteras med
informationen.
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Stenungsundshem AB
2020-11-10
Med utgångspunkt för bolagets bostads-och lokalhyresgäster inom Stenunge strand omfattande
kvarteren Snipan, Fregatten, Jullen samt framtida byggnation på parkeringen Stenung 2:31 har
vi följande synpunkter på föreslagen plan. Vissa synpunkter lämnades under sommaren men
förtydligas eller utvecklas med detta.
1. Bullernivå ökar ytterligare med ändrad dragning och borttagning av Stenunge allé utefter
Jullens östra fasad. Vid byggnation av hela Stenunge strand byggdes allén (väg och plantering
av träd) för att bullernivå skulle understiga den tidens norm om max 55 dB. Dessa nivåer är
idag uppjusterade men hänsyn bör tas till detta vid ändring i gamla områden. Om dagens
verklighet är 64 dB har trafiksituationen försämrat boendekvalitet och borde medföra insatser
för att sänka bullernivå redan idag. I dagsläget finns ett antal balkonger som vetter österut
2. Föreslagen ändring av garagenerfart till Stenung 2:228 samt ambulansinfart/utfart ej lämplig.
Risk finns även att man kommer använda ambulansinfarten för att köra söderut på Stenunge
allé vid trafikstockning på Göteborgsvägen.
3. Buller samt avgaser förväntas öka genom längre sträckor av enfilig väg samt ljusreglerat
företräde av bussar, gående samt cyklister ut från resecentrum.
4. Våra hyresgästers entréer i den norra samt sydöstra änden av fastigheten Stenung 2:228
berörs av de föreslagna vägändringarna under punkten 2.
5. Markarealen vid två av entréer/uteplatser vid Stenung 2:228 Jullen reduceras.
6. Gående samt cyklande österifrån över gångbron landar direkt ner i den föreslagna ner- och
utfarten till garage samt ambulans. De som skall till Kulturhuset, Vårdcentralen samt den södra
delen av köpcentrumet korsar denna väg.
7. Framtida produktion av bostäder på Stenung 2:31 påverkas av ändrad dragning av väg samt
förhöjda bullernivåer.
Med beaktande av ovanstående synpunkter är det viktigt att man gör en fördjupad trafik,
luftkvalité samt vibrationsutredning.

Kommunens kommentar
1. Bullerutredningen kommer fördjupas inför granskningen. I denna kommer bl.a. hastigheten
justeras från 50 km/h till 40 km/h. Trädplanteringen mot Stenunge strand avses behållas.
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2. Genom eventuell justering av utformning och skyltning får vi försöka se till så ingen obehörig
trafik använder vägen. Trafikutredningen ska uppdateras inför granskningen.
3. Bullerutredningen visar på en ökning om ett fåtal decibel, den kommer uppdateras inför
granskningen. En luftkvalitetsutredning kommer göras inför granskningen.
4. Olika utformningar av området har föreslagits och diskuterats och det kommer att fortsätta
i den uppdaterade trafikutredningen inför granskningen.
5. Infarten till Stenung 2:228 kommer enligt förslaget att behöva lösas inom egen fastigheten.
Plan- och genomförandebeskrivningen kommer att kompletteras och förtydligas med vilka
konsekvenser detaljplanen får för fastigheter utanför detaljplanen. Kommunen avser att teckna
avtal med fastighetsägarna.
6. Trafikmängden till garage och ambulansinfart bedöms inte vara så stor att det innebär några
allvarligare trafikrisker.
7. Gällande detaljplan för Stenung 2:31 har användningen parkering. Vid framtida planering
av fastigheten kommer erforderliga utredningar behöva göras för att se vilken byggnation som
är möjlig på fastigheten.
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Politiska partier

Medborgerlig samling
2020-10-05
Bakgrund
Tisdagen den 29 oktober 2020, genomförde Stenungsunds Kommun två sk
samrådspresentationer av den detaljplan som arbetats fram, gällande Stenungsunds
Resecentrum.
Av denna anledning vill vi lämna följande synpunkter på det av Stenungsunds Kommun
presenterade förslaget, samt lämnar ett väl underbyggt samt långsiktigt motförslag.
Långsiktighet saknas
Stenungsund är ett samhälle som under ett halvsekel utvecklats från ett jordbrukssamhälle till
en modernt industrisamhälle. Som på så många andra orter i Sverige, har utvecklingen skett på
grund av den i samhället befintliga järnvägen, vilken för Bohusbanans del invigdes 1912. Under
senare decennier har det blivit en allt mer påtaglig nackdel att ha järnvägen tvärs igenom
Stenungsunds tätort.
Syftet med planarbetet i en kommun generellt är att presentera och följa en långsiktig plan för
kommunen i allmänhet, dels baserad på kommunens egen situation, dels med omgivande
faktorer inberäknade. Avsikten är att kommunen skall presentera sin långsiktiga plan i en
översiktsplan (ÖP), vilken revideras i tillämpliga avsnitt varje mandatperiod. För detta ändamål
har Stenungsunds kommun presenterat en (i verkligheten fördelad på tre) översiktsplaner inför
mandatperioden 2018–2022.
De översiktsplaner som Stenungsunds kommun hittills presenterat, samt även innevarande plan
avseende mandatperioden 2018–2022 uppfyller inte detta syfte. Anledningen är att kommunen
totalt missat en av de största frågorna som berör inte bara Stenungsunds kommun, utan hela den
västsvenska regionens infrastruktur inklusive pendeltrafik, samt eventuell kommande
snabbspårstrafik mellan Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn.
Att en så avgörande del som förläggning av en så viktig del som ett resecentrum för Bohusbanan
saknas i ÖP, är att åsidosätta avsikten med planarbetet.
Att flytta befintligt Stenungsunds resecentrum för tåg, utefter den nuvarande sträckningen av
Bohusbanan är inte realistiskt, då kraven för den kommande utbyggnaden till dubbelspår
gällande Bohusbanan som godtagbar del i infrastruktur för framtiden i Västra Götaland inte
uppfylls. Stenungsund punkterar med sin plan syftet med en utbyggd Bohusbana, avsedd att
ingå i en infrastruktur för Bohuslän.
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Infrastruktur och kommunikationer
Planarbetet berör i högsta grad, inte bara Stenungsunds kommun, utan hela den västsvenska
regionens behov av infrastruktur, samt därav följande pendeltrafik, godstrafik, samt eventuell
kommande snabbspårstrafik mellan Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn.
Trafikverket har under lång tid har efterfrågat underlag inför ett beslut om var en kommande
rikssatsning på infrastrukturen för järnväg skall läggas. I denna finns två alternativ. Detta beslut
avses tas under 2022.
Det ena alternativet är dubbelspår för Bohusbanan, med den södra delen mellan Uddevalla och
Göteborg som ett första steg. Denna sträckning har ett direkt stöd från norska investerare, vilka
ser ett stort behov av godsförbindelse till Göteborgs hamn.
Det andra alternativet är att satsningen sker som en fortsättning på den befintliga sträckningen
från Trollhättan genom Dalsland och vidare till Oslo. Denna sträckning är norska investerare
helt ointresserade av.
Att i detta läge, aktivt arbeta för en plan som inte är långsiktigt hållbar, eller övertygar
Trafikverket om en satsning på just Bohusbanan, är direkt oansvarigt.
Miljö och Säkerhet
Tvärs igenom samhället transporteras årligen ca 10 000 tågvagnar med farligt gods, vilket av
naturliga skäl utgör en stor risk. Dessutom används idag norra delen av nuvarande
stationsområdet som rangerbangård för godstrafik, vilken utöver ett betydande riskmoment,
även medför stora köbildningar i hela samhället som följd. Det enda som kommunen i sin
detaljplan framför, är att hela det nuvarande stationsområdet då kan användas för rangering av
farligt gods, vilket vittnar om att riskfrågan inte tagits på allvar.
Risken att utryckningsfordon drabbas av köer vid järnvägen, är uppenbar och därvid inte
godtagbar. Räddningstjänsten har själva uttryckt att väntetider vid fällda järnvägsbommar utgör
ett reellt hinder. Att flytta räddningstjänsten till Stora Höga, som Stenungsunds Kommun
föreslagit, är inte ett godtagbart alternativ, då detta ökar insatstiderna till norra delen av
kommunen. Järnvägens placering genom samhället, har vid flera tillfällen bidragit till olyckor
med både skador o dödsfall på människor samt kollisioner mellan tåg o fordon.
Barriäreffekt
Dagens dragning av Bohusbanan tvärs genom samhället har under mycket lång tid bidragit till
en högst ofördelaktig avdelning av samhället, vilket utöver stora problem för
Räddningstjänsten, även medför en högst ofördelaktig barriäreffekt för dagens samhälle, genom
avstängning av medborgarnas boende från kustlinjen. Speciellt som planerna är att kommunen
skall växa till 35 000 innevånare fram till 2035.
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Arbetsmarknad
En avgörande ekonomisk faktor för Stenungsunds kommun, för att inte säga hela västsvenska
regionen, samt Sverige, är det petrokemiska klustret som en betydande arbetsgivare. Det finns
tydliga tecken på att näringslivet inte kan säkerställa tillgången på kvalificerad arbetskraft, av
den enkla anledningen att arbetspendling inte fungerar.
Tillgången till en fungerande infrastruktur med tillhörande kollektiv pendeltrafik avgörande för
näringslivet inte bara för Stenungsunds kommun, utan för hela regionen.
Att Stenungsunds Kommun därför saknar en genomtänkt plan för pendeltrafik i allmänhet, en
fungerande plan för utveckling av Bohusbanan, samt placering kommunens resecentrum i
synnerhet, är därför högst oroande.
Finansiering
Det föreliggande förslaget som Stenungsunds Kommun presenterar, gällande Resecentrum i
anslutning till Stenungs torg, är enligt presenterade siffror kostnadsberäknat till ca 125 miljoner
kronor, enligt uppgift i 2015 års värdering. I denna kostnad finns inte inräknat kostnader för:
• kostnader för eventuell utbyggnad till dubbelspår
• anläggning av tre planfria korsningar
• kostnader till följd av geologiska risker i området
Finansieringen innefattar stöd via bidrag i form av externa skattemedel, vilket får åskådaren att
misstänka att kortsiktiga ekonomiska bidrag väger tyngre i kommunens presenterade förslag än
en långsiktigt hållbar plan.
Presenterad detaljplan för Stenungsunds Resecentrum
Det förslag som Stenungsunds Kommun har presenterat, gällande Stenungsunds Resecentrum,
är därför helt otänkbart, av flera skäl.
Med vad som framförts som bakgrund ovan, är det därför vår avsikt att överklaga den av
Stenungsunds Kommun presenterade detaljplanen, gällande Resecentrum.
Kommunens presenterade plan, vilken är första steget av tre, är att endast flytta resecentrum för
tågförbindelse, utefter nuvarande förläggning av Bohusbanan, från nuvarande plats, till en
placering mitt emot Stenungstorg. Kostnaden för detta har beräknats till ca 125 miljoner kronor.
Att kommunen därigenom åsidosätter att denna plan inte är hållbar, då man undviker att se
frågan dels i ett regionalt perspektiv, dels i ett längre tidsperspektiv, tydliggör att kommunen
saknar kunskap, och/eller förmåga till långsiktig planering. Detta är, enligt vår mening, icke
godtagbar användning av skattemedel.
Förslag
Att hitta ett alternativ till järnvägens nuvarande sträckning har därför blivit oundvikligt, vilket
är skäl för detta motförslag till den av kommunen presenterade detaljplanen.
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Vi baserar detta förslag på följande skäl, vilka uppfyller det krav på långsiktig planering som
är avsikten med ett seriöst ÖP-arbete för en kommun.
1. Att helt flytta den nuvarande dragningen av järnvägen till en östligare sträckning som
följer nuvarande motorvägen, från Stora Höga till området runt Ödsmål, dvs på andra
sidan Stenungsunds bostadsområden, skulle medföra den efterfrågade långsiktighet,
som kommunens detaljplan saknar.
Att Observera! Detta projekt, vilket innefattar dubbelspår mellan Uddevalla och
Göteborg i en första etapp, ingår i förutsättningarna för Regionalt
trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland och målbild 2035, vilket således inte
enbart belastar skattebetalarna i Stenungsunds Kommun.
2. Resecentrum för Stenungsund bör flyttas ut från centrala Stenungsund och placeras på
andra sidan om de områden där befolkningen i huvudsak bor, förslagsvis i anslutning
till den sedan skapandet tynande Munkerödsterminalen. Att bygga ett resecentrum på
Munkeröd kan använda samma modell för finansiering som den centralt planerade, men
med den skillnaden att den har en reell långsiktighet.
3. Att flytta järnvägens sträckning, innebär att TRE stycken av kommunen föreslagna
mycket kostsamma planfria korsningar vid Industrivägen, Doterödsvägen samt Nösnäs
inte behöver byggas, samt att samtliga järnvägsövergångar mellan Stora Höga och
Industrivägen i Stenungsund kan tas bort, med ökad säkerhet som direkt följd.
4. Att helt flytta den nuvarande dragningen av järnvägen till en östligare sträckning, skulle
utöver att frigöra mark i centrum och knyta ihop områden för boende med centrum, även
ge Stenungsund helt nya möjligheter att i verkligheten fortsätta växa som det attraktiva
kustsamhälle kommunens vision innehåller.
5. Den ekonomiska samhällsnyttan av dubbelspår för Bohusbanan, har även uppskattats i
en rapport (Västsvenska handelskammaren, 2018), till ca 21 miljarder kr.
6. Av- och påfarter för busstrafik på E6 vid Munkeröd måste förändras och förenklas.
Detta sker i alla framsynt planerande kommuner, där Kungälv och Kode kan nämnas
som goda exempel.
7. Placering vid Munkeröd medger även stora möjligheter till pendelparkeringar, vilket
kommunens förslag helt saknar. Detta i sin tur medför större möjligheter till
arbetspendling, både in till och ut ur kommunen. Att notera är att näringslivet uttrycker
stora problem att locka människor med rätt kompetens till det behov som finns.
8. Förslagsvis skulle på sikt skapas ett resecentrum vid Svenshögen, för att betjäna även
de norra och östra delarna av Stenungsunds kommun, liksom Stora Höga betjänar den
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södra delen. Även Tjörn samt Orust kan i högsta grad dra nytta av ett sådant
resecentrum, genom den broförbindelse mellan Orust och E6 som planeras.
9. Vid det tidigare spårområdet vid nuvarande stationsområdet, skapas lämpligen en
utbyggd bussterminal som knutpunkt för regionens anslutande busstrafik. Observera att
då nuvarande järnvägsspår försvinner, kan mycket väl även kommunens plan rörande
bussterminal mitt emot Stenungs Torg implementeras, samt att spårområdet kan
användas som bussgata.
10. Mellan centrum och Resecentrum vid Munkeröd skapas lämpligen busslinjer, vilka
frekvent trafikerar berörda bostadsområden (typ ringlinje), samt handelsplatsen
Stenungstorg.
11. All hantering av farligt gods för industrierna, samt anslutning till Bohusbanan, sker
lämpligen via den befintliga järnvägen, norr om den idag befintliga järnvägsövergången
vid Industrivägen.
Norra järnvägsövergången vid Industrivägen tas bort helt och att den kvarvarande
järnvägen, mellan denna övergång och Ödsmål används som industrispår, för att
tillfredsställa industriernas behov av anslutning till Bohusbanan. Dessutom kan området
norr om Industrivägen användas som rangerbangård för farligt gods från
petrokemiföretagen, vilket då hamnar inom riskzonen.
12. Att skapa ett resecentrum för Stenungsund vid Munkeröd via dubbelspår, kommer att
göra pendling både till och från Stenungsund mer attraktivt, vilket utöver miljöaspekten,
även är en tillgång för näringslivet i Stenungsund, samt gör Stenungsund attraktivt för
inflyttning till kommunen, vilket skulle möjliggöra den planerade innevånarökningen
till 35 000 personer till 2035.
Slutgiltig synpunkt
Den av Stenungsunds Kommun presenterade detaljplanen, gällande nytt resecentrum för
Stenungsund, ogillas i sin helhet, med ovanstående som skäl. Undertecknade begär därför att
en helt ny plan arbetas fram enligt förslag ovan.

Kommunens kommentar
Det som förbereds för är inte en del av sträckan Göteborg-Oslo. Det resecentrum planerar
för långsiktigt är dubbelspår mellan Göteborg och Stenungsund för pendlingstrafik.
I översiktsplanen ÖP06 (laga kraft 2009) som var gällande under samrådstiden står att läsa
om centrum och resecentrum: ”Vid planläggning av nya anläggningar i centrum ska hänsyn
tas till ett framtida dubbelspår och till att ett nytt resecentrum ska kunna byggas ut” (s. 98).

Samrådsredogörelse

Stenung 3:57 m.fl. – Stenungsunds resecentrum

126

2021-01-28

55

Kommunens nya översiktsplan Översiktsplan 2020 (antagen av kommunfullmäktige 2020-1217 § 195) beskriver också en centrumutveckling i centrala Stenungsund där det nya
resecentrumet är inkluderat.
Stenungsunds kommun måste förhålla sig till den verklighet att Bohusbanan som idag trafikeras
av främst persontåg med arbetspendlare går just genom Stenungsunds centralort. Region
Västra Götaland samt Kommunalförbundet Göteborgsregionen arbetar nu strategiskt med att
utveckla de stationssamhällen där dagens tåg passerar. Ett nytt resecentrum i Stenungsunds
centralort är ett steg i detta arbete.
Stenungsunds kommun arbetar dessutom med att få prioriterat satsningar på Bohusbanan för
att öka kapaciteten till kvartstrafik för persontrafiken till Göteborg. För detta kommer partiella
dubbelspårssträckor att behöva finansieras utmed sträckan. Därför har kommunen genom
översiktsplanen säkrat mark utmed järnvägen för en möjlig utbyggnad. Endast marginella
hastighetsökningar kan uppnås genom detta men robustheten säkras och fler turer möjliggörs
genom fler mötespunkter.
Enligt Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds yttrande konstateras att samrådsförslaget
tillgodoser räddningstjänsten behov, och samrådsförslaget tillstyrks utan synpunkter. De
menar också att flytten av resecentrumet har en säkerhetshöjande effekt för resenärerna då
resecentrumet inte längre samlokaliseras med uppställningsplatsen för järnvägens farligt godsvagnar.
Kommunen är medvetna om den barriäreffekt som Bohusbanans sträckning genom samhället
skapar. Ju mer vi kan förtäta kring resecentrum desto mindre kommer järnvägen att upplevas
som en barriär. Genom att utveckla centrumkärnan så att det finns varierad service på båda
sidor spåret och naturliga vägar för flöden däremellan desto mindre kommer upplevelsen av
att järnvägen delar samhället i två delar att vara.
Industrierna har givits möjlighet att yttra sig på detaljplanen men inte gjort det. Kommunen
har dock en dialog med industrierna om infrastrukturen på orten och där finns inga negativa
inspel gällande satsningen på Bohusbanan och bättre pendlingsmöjligheter. Se svar ovan
gällande planerad utveckling av Bohusbanan.
En moderniserad och centralt placerad resecentrumanläggning är politiskt beslutad i linje med
Västra Götalandsregionens och Kommunalförbundet Göteborgsregionens beslut om att
utveckla de stationssamhällen längs Bohusbanan där dagens tåg passerar för ett mer hållbart
resande. Det är helt i detta perspektiv som vi når samhällsnyttan och är ett gemensamt mål för
samtliga kommuner inom göteborgsregionen. Ingen specifik beräkning av denna samhällsnytta
är gjord för respektive kommuns delområde.
Kommunen har genom politiska beslut för projektet att bygga ett nytt resecentrum, med en ny
lokalisering, godkänt en exploateringsbudget. Nyttan som detta medför bedöms överstiga den
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budgeterade kostnaden. Samtidigt har Västra Götalandsregionen beviljat medfinansiering till
projektet och därmed gjort en liknande bedömning. Att ta fram en detaljplan är en del i detta
projekt, utbyggnation och drift andra delar. Projektets kostnader följs upp löpande under alla
delar. Om kostnader överstiger tilldelad budget kommer beslut uppdateras.
I detaljplaneprocessen är samrådet ett skede för att lämna synpunkter. Det är endast ett beslut
om antagande av detaljplan som kan överklagas.
Denna detaljplan fokuserar på ett nytt stationsläge på den befintliga Bohusbanan i
Stenungsunds tätort enligt politiskt beslut. Det finns inga pågående planer eller aktiviteter för
att dra om Bohusbanans sträckning, denna sorts strategiska frågor hanteras inte i heller
detaljplan.
I all planering måste vissa antaganden göras. Det går också att arbeta med viljestyrd planering
– där kommunen har flera policys och beslut som strävar efter ett ökat resande med
kollektivtrafik och minskat resande med bil.
Stenungsunds kommun måste förhålla sig till den verklighet att Bohusbanan som idag trafikeras
av främst persontåg med arbetspendlare går just genom Stenungsunds centralort. Region
Västra Götaland samt Kommunalförbundet Göteborgsregionen arbetar nu strategiskt med att
utveckla de stationssamhällen där dagens tåg passerar. Ett nytt resecentrum i Stenungsunds
centralort är ett steg i detta arbete.
Det som förbereds för är inte en del av sträckan Göteborg-Oslo. Det resecentrum planerar för
långsiktigt är dubbelspår mellan Göteborg och Stenungsund för pendlingstrafik. I ett första
skede arbetas det för ett mötesspår i eller dubbelspår till Stenungsunds nya resecentrum, vilket
inte kräver någon åtgärd på Doterödskorsningen. Dubbelspår norrut kommer sannolikt inte att
genomföras inom en överskådlig framtid, då trafikunderlaget som krävs för detta inte finns.
Stenungsunds kommun arbetar dessutom med att få prioriterat satsningar på Bohusbanan för
att öka kapaciteten till kvartstrafik för persontrafiken till Göteborg. För detta kommer partiella
dubbelspårssträckor att behöva finansieras utmed sträckan. Därför har kommunen genom
översiktsplanen säkrat mark utmed järnvägen för en möjlig utbyggnad. Endast marginella
hastighetsökningar kan uppnås genom detta men robustheten säkras och fler turer möjliggörs
genom fler mötespunkter.
Lokaliseringsbeslutet är ett sedan länge taget politiskt beslut och följer det gemensamma mål
för samtliga kommuner inom Kommunalförbundet Göteborgsregionen avseende övergången
mot ett hållbart resande. Ingen specifik beräkning av denna samhällsnytta är gjord för
respektive kommuns delområde. Se även svar i punkt 3.
Dagens stationsläge ligger i de norra delarna av centrum och långt från Stenungsöbron, vilket
gör att de tar onödigt lång tid för anslutande bussar och trafik från öarna att komma till
stationen. Stenungsund expanderar i första hand söderut eftersom industrins skyddszon norr
om centrum hindrar oss att bygga bostäder åt det hållet.
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I Stenungsund planerar vi för ett centrum som ska vara trivsamt, lättillgängligt och som är
levande tryggt och välkomnande. Ett centrum nära människan och havet. Det nya
resecentrumet är en första pusselbit i centrumutvecklingen. Ett resecentrum är inte bara en
knutpunkt för kollektivtrafik utan är en viktig plats i samhället, en välkomnande och effektiv
plats för kommunens och regionens resenärer. Det stora antalet resenärer som dagligen
kommer nyttja platsen ger också viktiga effekter för utvecklingen av omkringliggande områden.
Att lägga resecentrum i just centrum, det så kallade Centrumalternativet, öppnar upp för vidare
exploatering med bostäder, verksamheter och arbetsplatser på båda sidor om järnvägen.
Utöver att de kommer ligga i direkt anslutning till resecentrum får de även nära till både
kommersiell och offentlig service, kulturhus, park och hav. Centrumalternativet blir därför en
lokalisering för både stenungsundsbor, arbetspendlare, turister och besökare.
Ett resecentrum skilt från övrig bebyggelse och kanske omringat av stora parkeringsytor ger
otrygga miljöer särskilt under dygnets mörka timmar, vilket kan hindra människor från att vilja
färdas kollektivt.
Stenungsund är med i ett regionalt samarbete i nätverket Det urbana stationssamhället.
Samarbetet sker för att påskynda utvecklingen mot ett mer hållbart resande genom att göra
kollektivresor enkla och attraktiva. Alla erfarenheter från arbetet pekar på att tillgänglighet
och närhet, att placera resecentrum så nära samhällskärnan som möjligt, är en
framgångsfaktor för att utveckla tätorten.

Miljöpartiet
2020-10-21
- En andra Gång/cykeltunnel för snabbare access mellan öst och väst.
- En snabbväg för cyklande i den föreslagna gång/cykeltunnel med en liten och brantare backe
som inte loopar på samma sätt som ramp-nedgången.
- Planera för möjligheter för konst längs väggarna i gc-tunnel.
- Avvärja faran för farligt gods som kan läcka ned i gc-tunnel.
- Ambitiösa Cykelgarage som tar höjd för kapacitet och är stöldsäkra
- Samtliga cykelparkeringar ska vara yteffektiva och stöldsäkra, oavsett inomhus eller utomhus.
- Fler cykelparkeringar.
- Cykelparkeringar på östra sidan får inte blockera mellan bussarna på östra sidan och
gång/cykeltunneln. Man skulle kunna flytta in/utfart för buss lite söderut för att göra avstånd
närmare till GC-tunnel.
- Låsbara batteriskåp för elcykelbatterier på flera olika strategiska platser.
- Utnyttja hela utrymmet på östra sidan från den föreslagna infarten för buss upp till
plankorsningen Doterödsvägen. Exempelvis för att få plats till betydligt fler cykelparkeringar.
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- Höjdsätta vägar och byggnader i plankartan med god marginal till SMHl:s beräkning om
havsvattennivån år 2100 (på ca 2,5 m).
- Att klimatanpassningsplan, grönstrukturplan och blåstrukturplan går ihop med resecentrumet.
- Havstema på stationshuset vad gällande arkitektur.
- Gröna perrongstak. Tex med mossa eller annan växtlighet.
- Solceller på diverse tak.
- Större vänthall/stationshus. Det ser ut att vara mindre än Åkareplatsen i Göteborg. Det borde
vara större än så och dessutom för att kunna ge kollektivtrafikpersonal ett litet fikarum med
toalett (t.ex. på annat våningsplan). Ett källarplan skulle kunna byggas med ingång från
gång/cykeltunnel för att få ökad kapacitet.
- Fokus på hög kapacitet för resenärer i vänthallen. Både för att stå och sitta.
- Ingen så kallad "hostile architecture" (exkluderande design) på området, såsom metallbänkar
eller enbart ha ståbänkar utomhus. Riktiga bänkar ska finnas och vara bekväma.
- Planera för ev. fjärrvärme vid kurerna på bussplan och på perronger.
- Planera för infrastruktur för elektriska bussar såsom laddstationer.
- Väderskydd på alla platser vid bussar och tåg, men också mellan stationshuset/vänthallen och
dessa.
Frågor utanför detaljplanen men i samband med Resecentrum:
- Yteffektiva pendelparkeringsplatser på nuvarande bussplan och med trevligt och ev. breddat
gångstråk till nya resecentrum.
- Reserverade pendelparkeringar i nya parkeringshuset (nära trafikljusen) på de tidigare
våningsplanen, samt murgröna eller annan växtlighet på parkeringshuset för att förbättra
luftkvaliten.
- Laddpunkter för elbilar tillgängliga på samtliga parkeringar.

Kommunens kommentar
Planförslaget föreslår endast en tunnel. Som alternativa vägar finns befintlig gång- och
cykelbro samt plankorsningen vid Doterödsvägen.
Utformningen av området kommer studeras vidare till granskningen för att se om det är möjligt
att lösa en smidigare nedfart för cyklister.
Utformningen av tunneln regleras inte i detaljplan, synpunkt vidarebefordras till
genomförandeansvarig.
Vid en olycka med läckage av gas och/eller vätskor kommer räddningstjänsten spärra av
erforderligt område för att värna människors liv och hälsa.
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Antalet cykelparkeringar, i eller utanför garage, som bedöms behövas ska studeras inför
granskning. Exakt placering och urformning av dessa regleras inte i detaljplanen, men ytor för
dessa är inräknade i planförslaget.
Fråga om låsbara batteriskåp regleras inte i detaljplan, synpunkt vidarebefordras till
genomförandeansvarig.
Fastigheterna norr om resecentrum på östra sdian ägs av Stenungs Torgs Fastighets AB och
är i gällande detaljplan planerat som parkering.
Kommunen säkerställer nivåer för att säkra mot stigande vatten i planförslaget.
Detaljplanen för resecentrum tar hänsyn till tidigare kommunala ställningstaganden.
Detaljplanen reglerar inte arkitekturen på byggnaden.
Möjligheten till gröna tak ses över och vidarebefordras till genomförandeansvarig.
Möjligheten till solceller på tak ses över och vidarebefordras till genomförandeansvarig.
Storleken på byggnaden bestäms av Västfastigheter som kommer äga och förvalta den.
Byggnaden kommer innehålla pausutrymmen för chaufförer.
Hur vänthallen utformas regleras inte i detaljplanen men synpunkten vidarebefordras till
Västfastigheter.
Detaljutformning av möblering regleras inte i detaljplan, synpunkten vidarebefordras till
genomförandeansvarig.
Enligt yttrande från Stenungsunds Energi och Miljö AB finns både ledig kapacitet för att
ansluta ny aktuell byggnad till fjärrvärmenätet och ledig kapacitet till markvärme vid behov.
Laddstationer regleras inte i detaljplan men vidarebefordras till genomförandeansvarig.
Diskussion pågår med Västtrafik i denna fråga. En plan för laddinfrastruktur är under
framtagande.
Väderskydd regleras inte i detaljplanen men vidarebefordras till genomförandeansvarig.
Beslut om att använda befintlig bussplan till pendelparkeringar fattades av kommunfullmäktige
2020-09-24 § 126. En koppling till det nya resecentrumet kommer finnas.
Frågor om pendelparkering i parkeringshus och växtlighet på detta regleras inte i denna
detaljplan men vidarebefordras till ansvarig handläggare.
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Laddpunkter för elbilar
genomförandeansvarig.
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Grannkommuner
Tjörns kommun
2020-10-15
Tjörns kommun har tagit del av ”Detaljplan för Stenung 3:57 mfl, Stenungsunds resecentrum”,
samrådshandling 2020-08-14. Detaljplanen beskriver förutsättningar och förslag för utveckling
av resecentrum för tåg och buss i nytt läge i Stenungsunds centrum.
Tjörns kommun ser positivt på att det av aktuell samrådshandling framgår tydligt att
planförslaget möjliggör utbyggnad till dubbelspår på södra Bohusbanan. Generellt är även
genomförandeperspektivet i planeringen förtydligat på flera punkter sedan tidigare
planeringsskeden.
I samband med lokaliseringsutredning 2012-2013 för nytt resecentrum i Stenungsund förordade
Tjörns kommun lokalisering längre söderut i tätorten, med större potential för att främja
kollektivt resande i regionalt perspektiv, inkluderande hela STO-området. I samband med
programsamråd om program för Stenungsunds centrum 2018 efterfrågade Tjörns kommun
bland annat lösningar för pendelparkering för bilar i anslutning till nytt resecentrum och för
effektiva och attraktiva bussförbindelser mellan nytt resecentrum och dess regionala
upptagningsområde. Tjörns kommun vidhåller tidigare framförda uppfattningar och bifogar
yttrande på lokaliseringsutredningen från april 2013 samt yttrande på program från 2018 som
bilagor till detta yttrande.
Tjörns kommun vill fortsatt trycka särskilt på behovet av pendelparkering för bil i anslutning
till nytt resecentrum. I yttrande i programskedet skrev kommunen bland annat följande:
”Möjlighet till pendelparkering för bil är särskilt angeläget under perioden fram tills att
Bohusbanan är utbyggd till dubbelspår enligt regionens Målbild 2035, då det är först då som
stjärntrafik med synkroniserade övergångar mellan buss och tåg kan bli verklighet.”
Av samrådshandlingen framgår ännu inte hur Stenungsunds kommun avser att tillgodose
behovet av pendelparkering för bil vid resecentrum. Planförslagets illustrationskarta omfattar
43 ”korttidsplatser” för bilparkering i anslutning till resecentrum, men det är oklart hur dessa
platser är avsedda att användas. Som jämförelse kan nämnas att antalet pendelparkeringsplatser
vid Tjörns kommuns lokala kollektivtrafikknutpunkter är ca 80 vid Myggenäs korsväg och ca
75 i Kållekärrs centrum, med generellt hög beläggning. Stenungsunds resecentrum kan
förväntas få betydligt större regionalt upptagningsområde och därmed sannolikt ett större behov
av platser för pendelparkering.
Tjörns kommun ser fram emot att ta del av fortsatt utveckling av planförslaget i kommande
planskede.
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Kommunens kommentar
Tjörns kommun har medverkat i lokaliseringsprocessen via både politik och förvaltning och
framfört sina önskemål. Västra Götalandsregionen och Kommunalförbundet
Göteborgsregionen driver också utveckling av våra stationssamhällen med närhet för bostäder
till resecentrum för ett mer hållbart resande. Planering är alltid en avvägning mellan olika
intressen och i detta fall har ett centrumnära läge valts. En ny lokalisering för ett resecentrum
innehåller stora mått av politiska bedömningar om vad som bäst gagnar en orts framtida
utveckling.
Att ha stora ytor för markparkering är, ur ett stadsbyggnadsperspektiv, inte önskvärt i ett så
här centralt läge. Parkeringshus ingår inte i uppdraget för denna detaljplan. I planprogrammet
för Stenungsunds centrum beskrivs att parkeringshus behöver byggas om/när parkeringsytorna
i en framtid bebyggs. Beslut om att använda befintlig bussplan till pendelparkeringar fattades
av kommunfullmäktige 2020-09-24 § 126.
Att arbeta för ett ökat hållbart resande i STO-regionen är något alla tre kommuner är ansvariga
för. Stenungsund uppmuntrar därmed Tjörn att arbeta för ett ökat kollektivtrafikåkande från
ön – att få invånarna att parkera bilen på Tjörn för att ta bussen till Stenungsunds resecentrum.
Då minskar även belastningen på både broarna, Nösnäs-motet och Göteborgsvägen.

Orust kommun
2020-11-02
Orust kommun har tidigare fått lokaliseringsutredning för nytt resecentrum på remiss. Då
förordade Orust kommun en annan lokalisering längre söder ut Brofästet vid länsväg 160. Orust
kommun håller fast vid denna ståndpunkt. Det södra läget är mer gynnsamt för resande med
kollektivtrafik i STO-området. Kollektivtrafikresenärer från Tjörn och Orust är beroende av
Stenungsunds resecentrums lokalisering för att komma vidare till t.ex. Göteborg. Resecentrum
i Stenungsund har ett upptagningsområde i hela STO-området. STO-perspektivet saknas i
planförslaget.
Att det finns pendelparkering för bilar intill resecentrum är angeläget för att personer från STOområdet ska åka kollektivt. Orust kommun har framfört dessa synpunkter vid programsamrådet
och står fast vid dem. Idag framgår det inte av planförslaget var pendelparkeringen ska
lokaliseras. Det nämns att dagens resecentrum kan göras om till parkeringsplatser. Denna
lokalisering är inte optimal för de som kommer från Tjörn och Orust då de behöver passera det
nya resecentrum för att sedan gå tillbaka till bussen eller tåget. En sådan placering gör att fler
kommer ta bilen istället för tåg eller buss.
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Det är viktigt att bussarna kan ta sig till och från resecentrum på ett smidigt sätt, Orust kommun
har tidigare framfört att en bussfil från länsväg 160 är att föredra. Idag är det stora problem med
köbildning från motorvägsavfarten vid Spekeröd till Myggenäs korsväg samt inom
Stenungsund centrum vilket påverkar resetiden avsevärt för de som reser med buss. Därför
vidhåller Orust kommun att en bussfil bör finnas mellan resecentrum och länsväg 160.
Orust kommun anser att det är positivt att planen medger dubbelspår för Bohusbanan.
Orust kommun ser fram emot att ta del av fortsatt utveckling av planförslaget.

Kommunens kommentar
Orust kommun har medverkat i lokaliseringsprocessen via både politik och förvaltning och
framfört sina önskemål. Västra Götalandsregionen och Kommunalförbundet
Göteborgsregionen driver också utveckling av våra stationssamhällen med närhet för bostäder
till resecentrum för ett mer hållbart resande. Planering är alltid en avvägning mellan olika
intressen och i detta fall har ett centrumnära läge valts. En ny lokalisering för ett resecentrum
innehåller stora mått av politiska bedömningar om vad som bäst gagnar en orts framtida
utveckling.
Att ha stora ytor för markparkering är, ur ett stadsbyggnadsperspektiv, inte önskvärt i ett så
här centralt läge. Parkeringshus ingår inte i uppdraget för denna detaljplan. I planprogrammet
för Stenungsunds centrum beskrivs att parkeringshus behöver byggas om/när parkeringsytorna
i en framtid bebyggs. Beslut om att använda befintlig bussplan till pendelparkeringar fattades
av kommunfullmäktige 2020-09-24 § 126.
Att arbeta för ett ökat hållbart resande i STO-regionen är något alla tre kommuner är ansvariga
för. Stenungsund uppmuntrar därmed Orust att arbeta för ett ökat kollektivtrafikåkande från
ön – att få invånarna att parkera bilen på Orust för att ta bussen till Stenungsunds resecentrum.
Då minskar även belastningen på både broarna, Nösnäs-motet och Göteborgsvägen.
I såväl åtgärdsvalstudie för länsväg 160 som för pågående åtgärdsvalstudie för Nösnäsmotet
arbetas med att prioritera busstrafiken. Åtgärder för dessa sträckor planeras in i Trafikverkets
regional plan. Från det nya resecentrumet kommer linjetrafikbussar ha fri passage ut från
resecentrum och hela vägen till länsväg 160. Dessa åtgärder ingår i projekt resecentrum.

Kungälvs kommun
2020-11-23
Verksamhetens bedömning är att Kungälvs kommun inte har några synpunkter på aktuell
detaljplan utan ser positivt på förslaget enligt nedan:
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Kungälvs kommun ser det positivt att Stenungsund liksom Kungälv utvecklar kommunen i
enlighet med GR:s strukturbild avseende lokalisering av ny bebyggelse, utbyggnad av gångoch cykelvägar, förbättring av pendlingsmöjligheter samt utbyggnad av ett nytt resecentrum.
Detta innebär större möjligheter att förändra resandet samt dess effekter inte bara i kommunen
utan även för grannkommunerna.
Kommunens kommentar
Noteras. Kommunen tackar Kungälv för yttrandet.
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Privatpersoner

Privatperson 1
2020-09-09
Mitt förslag är att dra järnvägen under mark, lägg även del av resecentret under mark. Då
försvinner en massa farliga korsningar och trafiken flyter bättre genom centrum Förslagsvis
tunnel från Norr om väg 170 till söder om Ucklumsvägen.
Kommunens kommentar
Att lägga järnvägen under mark skulle ha ett antal positiva effekter för Stenungsund, t.ex.
minskad barriäreffekt men att göra detta är något som kräver stora insatser både i den fysiska
miljön och kostnadsmässigt. Nedsänkningen skulle dessutom behöva börja långt norrut
respektive söderut då järnvägsspår normalt får luta max 1,5 promille vid mötesstationer och
max 1 procent i övrigt. Att utreda och genomföra detta, samt få plats i Trafikverkets nationella
infrastrukturplan, är något som skulle ta minst ett par decennier. Dessutom krävs att
samhällsnyttan anses vara tillräckligt stor (enligt Trafikverket) för att det över huvud taget
skulle bli aktuellt.

Privatperson 2
2020-09-09
Se till att anlägga tillräckligt med pendelparkeringar, som även räcker för en framtida ökning
utav pendlare.
Det ser inte ut på planritningarna som att ni tagit höjd för det.
Pendelparkeringen som finns idag är ett skämt som inte kan nyttjas utav alla som vill åka
kollektivt.

Kommunens kommentar
Att ha stora ytor för markparkering är, ur ett stadsbyggnadsperspektiv, inte önskvärt i ett så
här centralt läge. Antalet platser för pendelparkering kommer öka, detta ligger dock utanför
detaljplanens område. Beslut om att använda befintlig bussplan till pendelparkeringar fattades
av kommunfullmäktige 2020-09-24 § 126. Kommunen arbetar även för att andelen bilresor ska
minska, att de som har möjlighet kan gå, cykla eller åka buss till det nya resecentrumet.
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Privatperson 3
2020-09-10
Såg inlägget angående den kommande ombyggelsen i och med ett nytt resecentrum. Verkade
finnas många oroade opinioner angående den tunga trafiken vid eftermiddagarna. Nu är inte jag
medveten om budgeten men finns de en möjlighet att låta trafiken gå under de kommande
resecentrumet likt tingstadstunneln så tror jag det skulle underlätta. Då skapas även en större
trygghet för gående och cyklister i och med ett mindre trafikerat område, än att behöva passera
tungt trafikerade leder med relativt hög hastighet.
Samt en ombyggelse i form av en rondell istället för inkörningsfiler upp mot stenungsöbron just
för trafiken mot Tjörn.
Kommunens kommentar
Att gräva ner Göteborgsvägen genom centrum skulle ha ett antal positiva effekter för
Stenungsund, t.ex. minskad barriäreffekt, men att göra detta är något som kräver stora insatser
både i den fysiska miljön och kostnadsmässigt. Att gräva ner Göteborgsvägen genom centrum
skulle vara många gånger dyrare än den föreslagna lösningen. Det kräver också komplexa
lösningar för anpassningar till omgivande gatustrukturer med långa ramper. I arbetet med
resecentrum samt i kommande centrumutveckling kommer kommunen studera möjligheterna
till planskilda korsningar så att fotgängare och cyklister säkrare kan korsa väg och/eller
järnväg, i ett längre tidsperspektiv kan även planskilda passager för fordonstrafik komma att
bli aktuella.
Trafiklösningar för Nösnäs-motet vid Stenungsöbron studeras i en separat åtgärdsvalstudie i
samarbete med Trafikverket, där syftet bl.a. är att skapa en planskild korsning med järnvägen.

Privatperson 4
2020-09-18
Yttrande 1 – 2020-09-18
Förslag: Spräng bort berget vid gamla Kommunhuset, då blir där en markyta som blir bra att ha
till resecentrum.
Kommunens kommentar
Detta område ligger utanför detaljplanen för resecentrum men ingår i planområdet för CW
Borgs väg för bostäder och verksamheter.
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Yttrande 2 – 2020-09-18
Förslag: Det finns ett obebott område på ca 2000m2 norr om "Ninas kaffe" som kan användas
som långtidsparkering. Området ligger ca 7-8 min minuters gångväg antingen man kommer
från SJs stationshus eller CW Borgs väg. Riv inte Ninas kaffehuset. Kan/bör bli ett
"Byggnadsminne". Det har även använts som en föreningslokal innan det fanns någon sådan i
Stenungsund.

Kommunens kommentar
Varken byggnaden där Ninas Café huserade eller området norr om denna är kommunal mark,
vilket innebär att kommunen inte har rådighet över hur dessa ytor ska användas.
Frågan om en byggnad eller anläggning ska byggnadsminnesförklaras kan vem som helst väcka
hos länsstyrelserna, vilka är de som beslutar i dessa frågor.
Beslut om att använda befintlig
kommunfullmäktige 2020-09-24 § 126.

bussplan

till

pendelparkeringar

fattades

av

Privatperson 5
2020-09-20
Jag har en del frågor angående detaljplanen för Stenungsunds resecentrum kopplat till min (och
andras) boendemiljö på Snipan 1.
Jag kommer inte att delta på något av de inplanerade mötena men hoppas ändå att jag på något
sätt kan få svar på mina frågor.
Kopia av detta mail har gått till Stenungsundshem och Hyresgästföreningen eftersom det
handlar om boendemiljön nu, under byggandet av resecentret och sedan. Alltså inte resecentrets
vara eller inte vara.
Jag kan inte läsa mig till att vår - nuvarande hyresgäster – boendemiljö avseende trafik finns
med i era utredningar.
1. Alla rapporter bygger på gammal statistik (trafik m m) och antaganden hur det ska bli
sedan när allt är klart. Jag kan inte läsa mig till hur det förväntas bli under byggtiden
med trafik, buller, luft och annat och hur frågorna ska hanteras när de väl uppstår från
oss hyresgäster. Är det Stenungsundshem som ska ta hand om detta löpande från var
och en eller finns det en planerad hantering?
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2. Min lägenhet ligger på plan 2 med balkong mot parkeringen mellan Snipan och Jullen.
Den här parkeringen utnyttjas till max alla vardagar och ibland även alla andra dagar
också om det är något speciellt på Kulturhuset eller torget. Det värsta har ju varit när
det varit något speciellt på Kulturhuset. Då har det kommit mängder med bussar som
ställt upp sig längs hela fasaden på Snipan. Taket på de högsta bussarna har nått upp till
mitt vardagsrumsfönster samt täckt alla fönster för de som bor på våningen under mig.
Bra med ett resecentrum som får bort bussarna tänkte jag men när jag läser plan- och
genomförandebeskrivning sid 31: ”Trafikflödens storlek varierar över året, över
veckan, över dygnet och över timmen. Även yttre faktorer som väder påverkar.
Särskilda händelser och evenemang kan också innebära trafikflöden som avviker
mycket från normalsituationen. Vid planering av nybyggnation eller
ombyggnation i vägsystemet är det därför viktigt att avgöra vilket trafikflöde som
är rimligt att dimensionera för. Att dimensionera efter de största tänkbara
trafikflöden innebär mycket stora kostnader samt att mycket plats, som skulle
kunna användas till annat, tas i anspråk.” så nu tänker jag att det inte är planerat för
de här bussarna av kostnadsskäl. Jag skulle önska att jag fick ett klart besked om hur
dessa bussar ska hanteras i framtiden kopplat till resecentret eller om vi som bor på
Snipan ska tvingas fortsätta stå ut med detta.
3. Med tanke på hur parkeringen mellan Snipan och Jullen redan nu utnyttjas och hur
människor i panik gjort den både två- och trefilig för att få en p-plats så undrar jag hur
det kommer att bli under byggtiden av resecentret när det försvinner ett antal p-platser
på torget. Hur ser planen ut för att detta inte ska förvärras under byggtiden och
framöver? Och hur kommer säkerhetsfrågan att hanteras med väg för
utryckningsfordon? Se påståenden under punkt 2 – tur att inget allvarligt hänt!
Med detta vill jag säga att det redan finns trafikproblem i området som jag tror kommer att
förvärras under byggnadstiden och kanske senare också. Jag hade önskat att kommunen löste
redan befintliga problem först eller i alla fall i samband med byggandet av nya resecentret men
det här området berörs inte alls vad jag förstår. Jag är tacksam om jag får svar på mina
funderingar så jag kan ta ställning till om jag vill bo kvar eller flytta.
Kommunens kommentar
1. Inför och under genomförande- och byggtiden kommer trafikanordningsplaner tas fram i
vilken dessa frågor kommer behandlas. Byggtiden kommer att märkas. I perioder kommer
bullrande, vibrerande och dammande arbeten att göras. För mycket av detta finns gränsvärden
reglerade i lag. Dessa kommer att mätas och följas upp i samråd med fastighetsägare. Där
behov finns kommer åtgärder vidtas i samråd med fastighetsägare.
2. Denna typ av turist-/evenemangsbussar kopplade till Kulturhuset ingår inte i den Västtrafikägda kollektivtrafik som arbetas med i planförslaget. Med en förbättrad kollektivtrafik och ett
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resecentrum som ligger närmre Kulturhuset än dagens station, kanske behovet av dessa
specifika bussar minskar i framtiden.
3. Det är fastighetsägaren som ska tillse att parkeringen nyttjas som tänkt. Antal
parkeringsplatser på torget kommer troligtvis att påverkas under byggtiden. God planering och
samarbete mellan kommunen och fastighetsägare behövs för att minimera följdproblem. Inför
och under genomförande- och byggtiden kommer trafikanordningsplaner tas fram i vilken
dessa frågor kommer behandlas. Under byggtiden har entreprenörerna i uppdrag att ha en
löpande kontakt med Räddningstjänsten gällande framkomlighet vid tillfälliga omledningar av
trafik.

Privatperson 6
2020-09-28
Vill bara säga att det kommer bli otroligt inspirerande och härligt att lyssna på dig och dina
kollegors planer för Stenungsunds Centrum och dess framtid imorgon på fregatten. Vi är många
som drömmer om att leva i ett modernt, urbant samhälle här på kusten.
Så glad för att vi har dig som hjälper oss med detta. Självklart finns det många som ifrågasätter
förändring. Men kom ihåg att den som inte utvecklas den avvecklas.
Kommunens kommentar
För att nå kommunens vision om 35 000 invånare år 2035, i en kommun som är attraktiv och
välkomnande så väl som socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar, ser kommunen
utvecklingen av centrala Stenungsund som en viktig del.

Privatperson 7
2020-09-28
Jag tycker detta projektet skulle lyfta Stenungsunds utdaterad infrastruktur i den delen av
området. Jag tycker detta skulle vara en toppenidé att bygga om vår centralstation till det bättre
med kanske möjlighet till en närstående butik för resenärer som kan behöva en dricka eller
liknade. Tummen upp
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Kommunens kommentar
Kommunens ambition tillsammans med Västfastigheter, som ska äga och förvalta
resecentrumbyggnaden, är att den bl.a. ska inrymma en kiosk för resenärer och passerande.

Privatperson 8
2020-09-29
Illustrationsförslag till hur den nuvarande stationen kan göras om för att resecentrum ska ligga
där.

Kommunens kommentar
Dagens stationsläge ligger i de norra delarna av centrum och långt från Stenungsöbron, vilket
gör att de tar onödigt lång tid för anslutande bussar och trafik från öarna att komma till
stationen. Stenungsund expanderar i första hand söderut eftersom industrins skyddszon norr
om centrum hindrar oss att bygga bostäder åt det hållet.
I Stenungsund planerar vi för ett centrum som ska vara trivsamt, lättillgängligt och som är
levande tryggt och välkomnande. Ett centrum nära människan och havet. Det nya
resecentrumet är en första pusselbit i centrumutvecklingen. Ett resecentrum är inte bara en
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knutpunkt för kollektivtrafik utan är en viktig plats i samhället, en välkomnande och effektiv
plats för kommunens och regionens resenärer. Det stora antalet resenärer som dagligen
kommer nyttja platsen ger också viktiga effekter för utvecklingen av omkringliggande områden.
Att lägga resecentrum i just centrum, det så kallade Centrumalternativet, öppnar upp för vidare
exploatering med bostäder, verksamheter och arbetsplatser på båda sidor om järnvägen.
Utöver att de kommer ligga i direkt anslutning till resecentrum får de även nära till både
kommersiell och offentlig service, kulturhus, park och hav. Centrumalternativet blir därför en
lokalisering för både stenungsundsbor, arbetspendlare, turister och besökare.

Privatperson 9
2020-09-29
Allmänt
Jag tycker att placeringen av nytt resecentrum är vettigt, speciellt med tanke på ytterligare
utbyggnad av bostäder och verksamhet i nära anslutning till placeringen.
Parkeringsplatser
Det verkar finnas en rädsla bland ”bilgenerationen” och affärsidkare att mista parkeringsplatser.
De ytterst få gånger jag använder min bil och skall hitta parkering vid torget är det aldrig
problem. Så att det försvinner några parkeringsplatser spelar knappast någon roll.
Gratis kollektivtrafik
För att kollektivtrafiken skall vara ett alternativ för fler istället för fler parkeringsplatser så kan
man överväga att erbjuda gratis kollektivtrafik inom tätorten alternativt hela kommunen.
Eftersom kommunen idag redan betalar för både skolbarnen och pensionärerna bör resterande
inkomstbortfall vara minimalt, då tätortsbussarna idag är väldigt lågt utnyttjade utom möjligen
då skolelever och pendlare åker. Det är bättre att bussarna fylls än att de kör i det närmaste
tomma. Med dagens utnyttjande är nuvarande turtäthet inte motiverad.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nolltaxa_i_kollektivtrafik
Färre byten
Tågtrafik tvingar fram byten mellan tåg och buss. I ett renodlat bussystem kan man erbjuda
högre andel direkta resor utan byte. Därför bör kommunen bevaka Västtrafiks
tidtabellsplanering så att onödiga byten elimineras. I dag finns onödiga byten vid Stenungsunds
station. Koppla ihop linjerna i så stor utsträckning som möjligt i relationer där direkta resor då
kan erbjudas. Man kan t.ex. koppla ihop Stenungsund Express och Tjörn Express i Stenungsund
så att direkt trafik uppnås hela trafikdygnet alla dagar i veckan.
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Koordinerade linjer
Jag skapade den första Stjärntrafiken i Västra Frölunda för rätt länge sedan. Där kopplade vi
ihop trafiken så att alla busslinjer var genomgående vid Frölunda Torg, där de också möttes
varje hel- och halv timme (varje kvart i högtrafik). I det systemet ökade resandet med 8%
jämfört med 2% för resten av Göteborg. Att designa trafik för enkel information och minimalt
antal byten är framgångsfaktorer för ökat resande.
Trovärdiga tidtabeller?
I presentationen angavs att ett mål med nya resecentrum är att korta bytestiderna. Ju mindre
marginaler desto större risk för att bytena inte fungerar som det är tänkt. Tågen på Bohusbanan
är lättstörda och ett tågs försening drar ofta med sig andra tåg, eftersom de skall mötas nånstans.
Även bussar är utsatta för störningar, men av andra typer, som t.ex. övrigt trafik. Detta skapar
en fluktuation i förhållande till planerad tidtabell. Genom att sätta tidtabellen efter faktiska
mätningar och med ett bestämt mål att t.ex. 98% skall ankomma inom angiven tid, kan man
uppnå pålitlighet. Det är tyvärr få trafikföretag som tillämpar metoden. Men under min tid på
Hogia byggde vi system som kan hantera detta och bland annat SL tog detta i bruk.
Busskörfält
Maximal framkomlighet är ett viktigt element i att upprätthålla trovärdiga tidtabeller och enkel
information. I dag fastnar bussarna i trafiken under eftermiddagens köer. Köerna går från
Industrivägen i norr till Nösnäsmotet i söder och vidare över broarna till Myggenäs korsväg:
1. Busskörfält från Industrivägen till rondellen vid resecentrum, alternativt att bussarna
kör via Gärdesvägen med kortare busskörfält på Gärdesvägen/Strandvägen för att
komma ut på Göteborgsvägen, där busskörfält anläggs från rondellen till resecentrums
rondell.
2. Busskörfält från rondellen vid resecentrum söderut, med egen påfart väster om
McDonalds. Alternativt köra i vänster körfält för att svänga in vid hållplatsen Solgården
och egen påfart på bron. Påfarten på bron bör byggas snarast, då den även kan nyttjas
av dagens linjer mot Tjörn och Orust. Påfarten bör även ordnas så att bussar från
Nösnäsgymnasiet kan köra Ucklumsvägen-Göteborgsvägen-Stenunge allé-påfarten, så
bussarna slipper fastna i köerna.
Hållplatser
Det bör finnas en hållplats ungefär där bussterminalen ligger idag. Om bussarna norrut går via
Gärdesvägen kan man lägga en hållplats vid JYSK, dvs. i anslutning till butikscentrum i
området, samt i höjd med Idrottsvägen (som ersättning för nuvarande hållplats ICA Kvantum.
Hållplatsen Solgården bör angöras av alla bussar till/från Tjörn och Orust (så sker ej idag).
Hållplatsen ligger i anslutning till en stor kontorsfastighet, och på gångavstånd från Hogia.
En hållplats bör inrättas vid Hogias infart. Plats finns i båda riktningar. Stenungsund Express
bör stanna för avstigande i riktning mot Stenungsund. Alla lokala linjer samt skolbussar till/från
gymnasiet stannar i båda riktningarna.
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Gräva ner Göteborgsvägen?
Genom att gräva ner Göteborgsvägen kan den genomgående trafiken passera utan hinder,
samtidigt som ytan ovanpå blir nästan bilfri runt resecentrum. Vägen läggs i betongtråg med
nedfart som börjar efter CV Borgs väg och går övertäckt under korsningen med
Strandvägen/Doterödsvägen (så det blir ingen korsning) fram till dagens gångbro.
Vid båda ändarna finns på/avfart för att nå lokalvägnätet och bussgator. Sträckningen av
”tunneln” bör gå en bit från resecentrum så att gångtunnel under järnvägen får plats. Man blir
också av med en massa trafikbuller.
Kommunens kommentar
Kostnaden för kollektivtrafikresor regleras inte i detaljplan. Det är sannolikt att en gratis
kollektivtrafik hade ökat resandet.
Kommunen har inte rådighet över trafikeringsfrågorna men har en tät dialog med Västtrafik.
Båda parterna har ett intresse av att Stenungsunds nya resecentrum ska vara välfungerande
gällande t.ex. antal byten, koordinerade linjer och trovärdiga tidtabeller. Medvetenheten finns
kring trovärdiga tidtabeller och detta görs för ett flertal busslinjer idag.
Eftermiddagarnas trafikstockningar orsakas främst av kapacitetsbrist på länsväg 160, vilket
studeras i en separat åtgärdsvalsstudie-process tillsammans med Trafikverket, samt av
trafiksignaler vid Doterödskorsningen. Busskörfält föreslås därför på Göteborgsvägen, från
nuvarande station (befintligt) ner till föreslagen cirkulationsplats.
I åtgärdsvalsstudierna för både länsväg 160 och för Nösnäsmotet (vilka tas fram i samarbete
med Trafikverket då det är deras anläggningar) arbetas det med att prioritera busstrafiken.
Åtgärder för dessa sträckor planeras in i Trafikverkets Regional plan. Från resecentrum
kommer linjetrafikbussar ha fri passage ut från resecentrum och hela vägen till länsväg 160.
Bl.a. föreslås busskörfält från Tjörnbrons hantverk till Stenungsöbron.
Att studera nya lägen för hållplatser finns med i det kommande planarbetet.
Att gräva ner Göteborgsvägen genom centrum skulle ha ett antal positiva effekter för
Stenungsund, t.ex. minskad barriäreffekt, men att göra detta är något som kräver stora insatser
både i den fysiska miljön och kostnadsmässigt. Att gräva ner Göteborgsvägen genom centrum
skulle vara många gånger dyrare än den föreslagna lösningen. Det kräver också komplexa
lösningar för anpassningar till omgivande gatustrukturer med långa ramper. I arbetet med
resecentrum samt i kommande centrumutveckling kommer kommunen studera möjligheterna
till planskilda korsningar så att fotgängare och cyklister säkrare kan korsa väg och/eller
järnväg, i ett längre tidsperspektiv kan även planskilda passager för fordonstrafik komma att
bli aktuella.
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Privatperson 10
2020-10-03 samt 2020-10-14
Yttrande 1 – 2020-10-03
Detta yttrande finns diariefört hos kommunen. På begäran från avsändaren ersätts yttrande 1 av
yttrande 2 nedan.
Yttrande 2 – 2020-10-14
Min inlaga den 3/10 2020 vill jag ersätts med denna inlaga. Valet av att satsa på ett förbättrat
resecentrum i Stenungsund är kittlande och en välbehövlig sak att göra för kommunen och dess
invånare. Tyvärr verkar det som om att det förslag som Kommunen nu har gått ut på samråd
med har stora brister.
Jag kommer att skriva mina åsikter i punktform nedan för att den som skall hantera
frågeställningen och ifrågasättandet på ett enkelt sätt.
1.

Att välja i lokaliseringsutredningen inte ha med kringkostnader ter sig mycket märkligt.
Att inlösen av fastigheter, kostnader för geotekniska åtgärder etc inte tas med i
bedömningen anser jag vara tjänstefel. Det är trots allt kommuninvånarens skattemedel
som man hanterar. Varför är inte det med i utvärderingskriterierna?

2.

Var finns beslutsunderlagen, protokollet samt vilka värderingsgrunder som gjorde att man
valde centrumalternativet.

3.

Man har i lokaliseringsutredningen valt att inte utreda 0-alternativet, alltså att inte utveckla
befintlig station. Om nu inte kringkostnader inte skall bedömas så är ju kostnadsmässigt 0alternativet det absolut mest intressanta. Kostnadsbedömningen för centrumläget anges till
175–200 miljoner (i 2012-års värde), om man kan härleda att hälften av det skulle kunna
sparas genom att använda befintliga plattformar, befintlig stationsbyggnad, befintliga ytor
och kommunens egna mark etc som grund så kan man spara i min mening minst 100
miljoner genom att bara inte flytta stationen, då kan man använda skattebetalarnas pengar
till att bygga parkeringshus, fungerande gångbro över järnvägen etc för pengar som man
inte behöver till att göra en flytt av station på 500 m.

4.

Planering av parkering i samrådsförslaget är undermålig, det blir färre parkeringar och det
ser ut som om man tror att Citycon skall upplåta sina parkeringar till pendlare, det känns
osannolikt. Detta måste man ta ett omtag på om man går vidare med centrumalternativet,
bygg parkeringshus. Om man satsar på 0-alternativet väljs istället så kan man bygga
parkeringshus vid korsningen Kraftverksvägen/Västergårds Allé. Där finns ytor att
använda och det blir knapp 250 m att gå för den som behöver parkera sin bil. Detta skulle
med enkelhet inrymmas i besparingen av att inte satsa 200 miljoner på att flytta stationen
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(1 p-plats i öppet p-däck 100–150 000 kr). så 100 platser skulle man kunna få för typ 15
miljoner, det känns ju som en bra lösning.
5.

Jag vill ha en riktig kostnadsbedömning av de olika förslagen; 0-alternativet och
Centrumalternativet där alla tänkbara kostnader redovisas. Jag tror tyvärr inte att
centrumalternativets uppskattade kostnad kommer bli lägre än 500 miljoner i 2020 års
penningvärde)

6.

I utredningsgruppen i lokaliseringsutredningen så ingår endast 3 personer från kommunen
varav en person är utvecklingsledare (dvs ej sakkunnig) medan västtrafik och trafikverket
är 4 sakkunniga vars, varför denna snedfördelning? Om man har 3 parter som har intresse
i frågan, varför är det inte lika i antal i gruppen?

7.

Satsa på att göra en planskild korsning vid Doterödsvägen, tunnel eller bro, men att slippa
bommar i centrum vore nödvändigt.

8.

Jag har inte sett något förslag om att man skall behålla den nuvarande stationen med små
förändringar och att satsa på en ny plattform utanför Nösnäsvallen. Där finns ytor, det finns
parkering med utbyggnadsmöjligheter, det finns underlag för pendlare, knutpunkterna med
många inresande till bla gymnasiet och Hogia. Det ligger rätt i förhållande till Tjörn och
Orust. Där behöver inte Tjörnborna och Orustborna in i Stenungsunds och skapa köer som
det blir med centrumalternativet. Där finns inga fastigheter att lösa in, det är en rak
järnvägssträcka som är över 250 m vilket alltså skulle klara en ny plattform plus att det
redan finns en undergång under järnvägen för att kunna komma till de olika sidorna på
plattformen. Återigen skulle det vara mer ekonomiskt försvarbart än centrumalternativet.
Dessutom kommer Stenungsund med största säkerhet inom de närmaste 20 åren växa
söderut från Nösnäs och mot Stora Höga, en ny plattform för på/avstigning vid Nösnäs
skulle kunna fånga upp resenärer från Kyrkenorum, Hallerna och nya områden söder om
samhället. Om man tänker till här och vågar tänka fritt så bör man kunna ha två spår vid
den nya plattformen så tåg kan mötas (för dubbelspår verka man ju inte tro på)

9.

Centrumalternativet verkar utgå från att alla vill till centrum varje dag, men så ser inte
vardagen ut för gemene man, man reser till och från jobbet och sen vill man allra oftast
komma hem så snabbt som möjligt, därför skall man tänka på bra parkeringsmöjligheter,
lätt att komma till tåg/bussstationen. De flesta i dagens samhälle vill ha nytta för sina
pengar och som jag radat upp ovan så kan man få mycket mer nytta för pengarna om man
låter bli att flytta stationen 500 m, satsa på den gamla som fungerar hyfsat idag och gör den
bra, satsa sen på en station vid Nösnäsvallen. Det kommer rymma sig inom den kostnad
som centrumalternativet skulle ge.

10. Det vore klädsamt av kommunen att våga inse att man måste tänka om och ge 0-alternativet
en chans, det känns tyvärr som att man bestämt sig för att inte utreda 0-alternativet, redan
innan utredningen startade, eftersom det skulle vara det mest gångbara alternativet om man
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väger in totalekonomi, samhällsnytta, parkeringsyta etc. Om mina förslag ovan och mina
inputs om vad man kan göra inte behandlas och beaktas så anser jag att följande bör tänkas
om/till en gång till, dessa åsikter är alltså på centrumalternativet.
11. Parkering ser underdimensionerad ut. Om man pendlar kollektivt och behöver ta bilen till
knutpunkter vill man stå nära. Planen verkar inte ha det fokuset. Dagens parkeringar på den
befintliga stationen räcker inte till och då ser det ut som om att det är färre parkeringar i
det nya förslaget. I många detaljplaner är det styrt med P-norm, men här läggs väldigt lite
vikt på parkeringsfrågan. Mitt förslag är att bygga ett parkeringshus på fastigheterna
parkeringsyta 2:62, föreslagen parkeringsyta samt 3:282, där är en bra lokalisering och nära
resecentrum. Det är dock väldigt många som kommer med bil från Tjörn och Orust, dessa
borde parkera på andra sidan dvs torgetsidan, men det ser inte ut som om det är planerat
så, förhoppningsvist så har man inte planerat för att dessa bilar skall in i och förbi centrum
och parkera för att sen vid hemgång köa sig ur Stenungsund tillbaka till öarna? P-Hus vid
nordanvindsgatan? Kan man få med det i detaljplanen?
12. Finns det plan på att lösa in 2:62 och 3:282?
13. Förslag: lös in 2:46, erbjud de som har plats där idag att stå på ett plan i ett framtida pdäck. Gör p-däcket snyggt med mycket vegetation på/runt samt koppla ihop det med
befintlig bro för snabb och enkel övergång över järnvägen. Satsa på 3 våningar.
14. Planskild korsning doterödsvägen/järnvägen. Passa på att göra planskild korsning här när
det görs en så stor förändring i övrigt. Detta är en korsning som skär av samhället, skulle
undvikas om tunnel byggs.
15. Laddstationer för elbil och elcykel behöver beaktas, detta tas ej upp. Tyvärr verkar inte
miljöfrågan tas upp alls, det är inte med några miljökrav. År 2020 skall miljökrav vara med,
allt annat är mycket märkligt.
16. Byggnaden som ska verka som resecentrum, den byggytan bör kunna ökas 200–400 m2 så
man inte med snäv detaljplan gör att framtida användning inte går att lösa om man tex har
önskemål om utökad verksamhet. Gör möjligt att bygga större och högre än illustrationen visar.
Kanske en framtida pub/restaurang/saluhall vill etablera sig.
17. Utformningen av bussarnas "dockningsplatser" och perrongens tak bör kläs med
solpaneler/vegetationstak både ur energisynpunkt och designsynpunkt.
18. 12–15 busshållplatser, det är otroligt många bussar, har väldigt svårt att se att det skulle
behövas så många busshållplatser, möjliggör för det, men de kanske bör byggas om 15 år, men
nu behövs annat, tex parkeringsplatser eller rekreationsplatser, eller bara en mindre asfaltsyta.
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19. Denna yta komma ses från många högre belägna punkter och då vore det önskvärt att man
inte ser 12–15 bussar utan vore finare med delar där man ser gröna tak. Gröna tak skall i min
mening användas där man kan se dom och resecentrum är perfekt då det ligger lågt. Dessa (rätt
utförda och beräknade) kan användas som fördröjningsmagasin, vilket behövs när den stora
ytan tas i anspråk.
20. Belysning är viktigt att satsa på, det skapar trygghet och bör tryckas på i planen.
21. Cyklar, idag har Stenungsund många cykelvägar, dock så är de inte sammanhängande utan
helt plötsligt kan cykelvägar ta slut och bli trottoar alternativt bilväg, detta främjar inte
cyklande, gör en samlad satsning på cykelvägsnätet inom samhällets centrala delar (även
utanför planområdet).
22. Det vore önskvärt om genomförandeplanen är kortare än 10 år.
Kommunens kommentar
1. När lokaliseringsutredningen genomfördes fanns inte en efterfrågan att inkludera dessa
frågor i uppdraget.
2. Beslutsunderlagen är lokaliseringsutredningen och dess tillhörande samrådsredogörelse.
Dessa, samt beslutsprotokollet med tillhörande tjänsteskrivelse, är offentliga handlingar och
finns tillgängliga på kommunen.
3. Se svar i punkt 5 och 8–9 nedan.
4. Antalet platser för pendelparkering i centrum kommer öka, detta ligger dock utanför
detaljplanens område. Beslut om att använda befintlig bussplan till pendelparkeringar fattades
av kommunfullmäktige 2020-09-24 § 126. Kommunen arbetar även för att andelen bilresor ska
minska, att de som har möjlighet kan gå, cykla eller åka buss till det nya resecentrumet.
5. Kostnad för centrumalternativet (enligt fråga 3 i yttrandet) är fortfarande inom den
budgetram vi arbetar för.
6. Exakt hur urvalet av deltagare gick till för nio år sedan är svårt att besvara idag. Det
relevanta är kompetensen i gruppen, inte det exakta antalet personer. Utanför projektgrupper
finns ofta referensgrupper eller andra medarbetare som är involverade i det interna arbetet
där de bidrar med synpunkter, fakta och kompetenser.
7. I arbetet med resecentrum samt i kommande centrumutveckling kommer kommunen studera
möjligheterna till planskilda korsningar så att fotgängare och cyklister säkrare kan korsa väg
och/eller järnväg. I ett längre tidsperspektiv kan även planskilda passager för fordonstrafik
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komma att bli aktuella. En planskild passage för fotgängare och cyklister i form av en gångoch cykeltunnel planeras för vid det nya resecentrumet.
I dagsläget finns inga beslut på utveckling av Södra Bohusbanan. I ett första skede arbetas det
dock för ett mötesspår vid, eller dubbelspår till, Stenungsunds nya resecentrum. Ett dubbelspår
mellan Stenungsund och Göteborg innebär inte ett krav på stängd järnvägsöverfart vid
Doterödsvägen. Vid flytt av resecentrum år 2025 kommer antalet tågpassager över
Doterödsvägen minskas till cirka hälften. Kommunerna längs Bohusbanan, Västra
Götalandsregionen och Trafikverket arbetar dock för en ökad trafikering mellan GöteborgStenungsund-Uddevalla. En sådan dubblad turtäthet skapar då åter lika många bomfällningar
som idag.
Det är först när dubbelspår och trafikeringsvolymer (kvartstrafik) norrut blir aktuellt som en
planskild korsning för Doterödsvägen kan bli nödvändig. Detta kommer sannolikt inte att
genomföras inom en överskådlig framtid, då trafikunderlaget som krävs för detta inte finns,
därför planeras inte för detta i dagsläget.
Järnvägsöverfarter är Trafikverkets anläggningar, inte kommunala. Detta innebär att
kommunen inte har rådighet att bygga om dem utan medgivande från Trafikverket. En planskild
korsning är mycket kostsam och kräver prioritering i Nationell infrastrukturplan och kan
komma ifråga först när trafikeringsvolymer kräver en sådan åtgärd.
8–9. Att arbeta för ett ökat hållbart resande i STO-regionen är något alla tre kommuner är
ansvariga för. Stenungsund uppmuntrar därför Tjörn och Orusts kommuner att arbeta för ett
ökat kollektivtrafikåkande från öarna – att få invånarna att parkera bilen på Tjörn och Orust
för att ta bussen till Stenungsunds resecentrum. Då minskar belastningen både på broarna,
Nösnäs-motet och Göteborgsvägen.
Dagens stationsläge ligger i de norra delarna av centrum och långt från Stenungsöbron, vilket
gör att de tar onödigt lång tid för anslutande bussar och trafik från öarna att komma till
stationen. Stenungsund expanderar i första hand söderut eftersom industrins skyddszon norr
om centrum hindrar oss att bygga bostäder åt det hållet.
I Stenungsund planerar vi för ett centrum som ska vara trivsamt, lättillgängligt och som är
levande tryggt och välkomnande. Ett centrum nära människan och havet. Det nya
resecentrumet är en första pusselbit i centrumutvecklingen. Ett resecentrum är inte bara en
knutpunkt för kollektivtrafik utan är en viktig plats i samhället, en välkomnande och effektiv
plats för kommunens och regionens resenärer. Det stora antalet resenärer som dagligen
kommer nyttja platsen ger också viktiga effekter för utvecklingen av omkringliggande områden.
Att lägga resecentrum i just centrum, det så kallade Centrumalternativet, öppnar upp för vidare
exploatering med bostäder, verksamheter och arbetsplatser på båda sidor om järnvägen.
Utöver att de kommer ligga i direkt anslutning till resecentrum får de även nära till både
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kommersiell och offentlig service, kulturhus, park och hav. Centrumalternativet blir därför en
lokalisering för både stenungsundsbor, arbetspendlare, turister och besökare.
Ett resecentrum skilt från övrig bebyggelse och kanske omringat av stora parkeringsytor ger
otrygga miljöer särskilt under dygnets mörka timmar, vilket kan hindra människor från att vilja
färdas kollektivt.
Stenungsund är med i ett regionalt samarbete i nätverket Det urbana stationssamhället.
Samarbetet sker för att påskynda utvecklingen mot ett mer hållbart resande genom att göra
kollektivresor enkla och attraktiva. Alla erfarenheter från arbetet pekar på att tillgänglighet
och närhet, att placera resecentrum så nära samhällskärnan som möjligt, är en
framgångsfaktor för att utveckla tätorten.
Rälsens sträckning utanför Nösnäsvallen är mer krökt än den är i centrum.
Ett stationsläge ska också accepteras av kollektivtrafikhuvudmannen, vilket
centrumalternativet är. I Stenungsund är Västtrafik kollektivtrafikhuvudman. Varje stopp ger
en längre total restid och en minskad attraktivitet på grund av länge restid måste vägas mot
nyttan av varje nytt stopp.
10. Denna fråga ingår inte i uppdraget för detaljplanen. Se även svar i punkt 8–9 ovan.
11. Att arbeta för ett ökat hållbart resande i STO-regionen är något alla tre kommuner är
ansvariga för. Stenungsund uppmuntrar därför Tjörn och Orusts kommuner att arbeta för ett
ökat kollektivtrafikåkande från öarna – att få invånarna att parkera bilen på Tjörn och Orust
för att ta bussen till Stenungsunds resecentrum. Då minskar belastningen både på broarna,
Nösnäs-motet och Göteborgsvägen, samt behovet av pendelparkeringar i Stenungsund.
Kommunen arbetar även för att andelen bilresor ska minska, att de som har möjlighet kan gå,
cykla eller åka buss till det nya resecentrumet.
Beslut om att använda befintlig bussplan till pendelparkeringar fattades av kommunfullmäktige
2020-09-24 § 126. Parkeringshus ingår inte i uppdraget för denna detaljplan. I
planprogrammet för Stenungsunds centrum (godkänt av kommunfullmäktige 2018-06-25 § 92)
beskrivs att parkeringshus behöver byggas om/när parkeringsytorna i en framtid bebyggs.
12. Dessa fastigheter ägs av Stenungs Torgs Fastighets AB och är i gällande detaljplan 259
planlagda för parkeringsändamål. Den del av fastigheterna som blir planlagda som allmän
plats för gång- och cykelväg är tänkt att ägas av kommunen. Övrig mark på fastigheterna är i
skrivande inte planerad att köpas.
13. Del av fastigheten som blir planlagd som allmän plats kommer kommunen att köpa in. När
mötesspår byggs kan även del av fastigheten behövas för framtida tågperrong. Gällande behov
av ytterligare pendelparkering, se svar i punkt 11ovan.
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14. Se svar i punkt 7 ovan.
15. Laddstationer för elbilar och elcyklar regleras inte i detaljplan, men synpunkt
vidarebefordras till genomförandeansvarig. En plan för laddinfrastruktur är under
framtagande.
16. Den genomförda riskutredningen betonar att byggnaden inte ska innehålla något annat än
kollektivtrafikrelaterad verksamhet så som vänthall, toaletter, något slags kiosk och
rastutrymmen för chaufförer. Det är plankartan, inte illustrationen, som reglerar hur stor
byggnaden kan vara.
17 Möjligheten till solpaneler och gröna tak på byggnader ses över och vidarebefordras till
genomförandeansvarig.
18. Stenungsunds station har i dagsläget elva busshållplatser. Antalet hållplatslägen i nya
resecentrum är framtaget i dialog med Västtrafik och är framtaget utifrån hur många bussar
som behöver stå inne samtidigt för att möjliggöra stjärntrafik där bussarna ansluter till tågens
ankomst/avgång, samt regionens målbilder om kollektivtrafikresande.
19. Se svar i punkt 17 ovan.
20. Belysning regleras inte i detaljplan men kommunen är väl medveten om hur viktig god
belysning är för både trygghet och säkerhet.
21. Kommunen är medveten om detta problem och arbetar aktivt med att förbättra cykelnätet i
Stenungsunds tätort och kommunen i helhet utifrån cykelplanen (antagen av
kommunfullmäktige 2016-06-20 § 137). Bl.a. planeras en gång- och cykelväg att börja byggas
längs Doterödsvägens södra sida under år 2021.
22. Genomförandetiden är den tid som detaljplanen inte får ersättas med ny detaljplan. Att
genomförandetiden är satt till 10 år begränsar inte att resecentrum byggs ut tidigare.

Privatperson 11
2020-10-04
Var på samrådsmöte om nya resecentrum på Fregatten i tisdags. Fick reda på att bussar som har
trafik öster om järnvägen skall angöra hållplats. Södra vägen. Gällande nuvarande Linje 2
(Hasselbacken, Kyrkenorum) så skall de flesta resenärer vidare mot Göteborg. När man flyttat
resecentrum och tåget kommer norrifrån så kommer bommarna vid Snippen att fällas innan
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tåget anländer. Som det ser ut i dag så bildas det vid vissa tider kö på Doterödsvägen vilket gör
att bussen fastnar. Med aviserade korta bytestider så måste ni tänka på detta problem.
Förslag vid korsningen med järnväg vid Nösnäs. Gör vägen tvåfilig direkt efter korsningen där
en fil går mot Stenungsund centrum och en mot Tjörn. Som det är i dag fastnar Linje 3 efter
järnvägen i den gemensamma kön fram till efter infarten till Hogia där det finns en extra
körbana.
Kommunens kommentar
Frågan om bussarnas framkomlighet på Doterödsvägen tas med till den kompletterade
trafikutredningen inför granskningen.
Gällande järnvägskorsningen vid Nösnäs ligger det utanför planområdet för resecentrum.
Nösnäs-motet studeras i en pågående separat åtgärdsvalsstudie-process i samarbete med
Trafikverket, där syftet bl.a. är att skapa en planskild korsning med järnvägen.

Privatperson 12
2020-10-05 samt 2020-10-12
Undertecknat av två personer
Yttrande 1 – 2020-10-05
1. Anslutningen av Göteborgsvägen till Stenungsund allé bör ligga längre norrut än vad
planförslaget visar. Det innebär mindre påverkan av trafiken för boende i kvarteren
Jullen, Snipan och Slupen.
2. Göteborgsvägen bör utföras som övertäckt på den nya sträckningen. Det innebär att dels
störningar från trafik minskar, dels ökad trafiksäkerhet för främst oskyddade trafikanter
som då kan nå resecentrum planfritt.
3. Föreslagna parkeringsplatser är för lågt antal. De flesta tågresenärer startar sin resa med
bil.
4. Bullerreducerande perronger är inte tillräckligt eftersom höga ljud uppstår när tågen
bromsar vilket uppstår före stationsområdet och kommer påverka boende längs hela
Stenungsund allé. Ytterligare åtgärder för bullerskydd krävs.
5. Redan idag sker vibrationer från tågtrafiken, dessa ökar med ökad trafikmängder.
Åtgärder behöver planeras för att motverka detta.
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Kommunens kommentar
1. Diskussion om placering av anslutningar till Stenungstorg pågår och studeras vidare i
planarbetet. Trafikutredningen kommer uppdateras inför granskningen.
2. Att gräva ner Göteborgsvägen genom centrum skulle ha ett antal positiva effekter för
Stenungsund, t.ex. minskad barriäreffekt, men att göra detta är något som kräver stora insatser
både i den fysiska miljön och kostnadsmässigt. Att gräva ner Göteborgsvägen genom centrum
skulle vara många gånger dyrare än den föreslagna lösningen. Det kräver också komplexa
lösningar för anpassningar till omgivande gatustrukturer med långa ramper. I arbetet med
resecentrum samt i kommande centrumutveckling kommer kommunen studera möjligheterna
till planskilda korsningar så att fotgängare och cyklister säkrare kan korsa väg och/eller
järnväg, i ett längre tidsperspektiv kan även planskilda passager för fordonstrafik komma att
bli aktuella.
3. Antalet platser för pendelparkering blir inte färre. Beslut om att använda befintlig bussplan
till pendelparkeringar fattades av kommunfullmäktige 2020-09-24 § 126. Att ha stora ytor för
markparkering är, ur ett stadsbyggnadsperspektiv, inte önskvärt i ett så här centralt läge.
Kommunen arbetar även för att andelen bilresor ska minska, att de som har möjligt kan gå,
cykla eller åka buss till det nya resecentrumet.
4. Avsikten är att bullerpåverkan från järnväg ska utredas i en järnvägsplan, vilket är
Trafikverkets verktyg. Om järnvägsplan inte görs kommer dessa värden att ingå i detaljplanens
uppdaterade bullerutredning inför granskning.
5. En vibrationsutredning ska göras inför granskningsskedet.
Yttrande 2 – 2020-10-12
Jag tycker att man ska utreda möjligheten till överteckning på delar av den nya sträckningen av
Göteborgsvägen.
Det finns stora fördelar med att få Göteborgsvägen övertäck för att på så sätt minska den barriär
som vägen och järnvägen utgör för samhället.
Mitt förslag är att själva rondellen täcks över i körbanorna, men är öppen i mitten. Täckningen
omfattar sträckan utmed kvarteret Jullen, själva rondellen samt ca 30 meter norr om rondellen.
En överteckning gör att rondellen kan flyttas något mot sydost. Jag tänker mig busskörfält ska
ligga kvar i nuvarande plan men delvis ligga över körfältet under. Göteborgsvägen stängs av
för tung trafik, fri höjd i tunneln begränsas till ca 3 meter.
Kostnaden för överteckning ökar sannolikt, men sett till helheten med mycket lite. Med
förslaget så behöver inte den nya sträckningen av Göteborgsvägen bli så omfattande, vilket
håller nere kostnaden.
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Högvattenskydd erhålls genom lokal vall runt överteckningen. Körbanan behöver endast ligga
någon meter under nuvarande höjd för Stenunge allé för att området ska passa i höjd med
perrongerna för järnvägen.
Fördelarna med överteckning är flera och helt avgörande för att nytt resecentrum ska upplevas
som väl investerade pengar.
Den största fördelen är att resande från och till centrum inte behöver korsa en stor
genomfartsled. Cyklister söder och västerifrån når resecentrum utan plankorsning. Resande
med lokalbuss till resecentrum når centrum och evenemang i kulturhuset utan att behöva korsa
genomfartsleden. Det kommer påverka resandemängen med buss och cykel från andra delar av
Stenungsund vilket medför att behovet av parkeringsplatser i centrum minskar.
Det kommer upplevas betydligt behagligare för barnfamiljen att ta bussen ner till centrum om
man kan nå centrum och kulturhusparken i en parkliknande miljö istället för att passera en hårt
trafikerad genomfartsled med enbart övergångställe som skydd.
Trafiken på Göteborgsvägen kommer flyta på i ett bättre tempo när inte gående och cyklister
ska passera över, vilket kommer påverka köbildningen.
En fördel är att bullernivån för boende i kvarteret Jullen och Snipan kommer minska istället för
att öka sett till dagens nivåer.
Hela centrummiljön kommer upplevas lugnare och tystare när genomfartstrafiken kommer bort
från den synliga miljön.
Att stänga av Göteborgsvägen för tung trafik kommer påverka synen på Göteborgsvägen som
genomfartsled så att fler använder alternativvägar och därmed minskar trafiken i centrum.
En överteckning skapar utrymme för fler parkeringsplatser om så önskas. Planen behöver
harmoniseras med detaljplan för Västanvindgatan för att få en optimal utformning
Genom en överteckning kommer man få naturligare höjder anpassade till de planerade torgen
runt stationsbyggnaden, så att hela området blir mer handikappanpassat utan trappor eller
ramper.
Den beskrivning som finns i dagens planförslag vad avser sociala konsekvenser och
barnkonsekvenser blir med denna åtgärd sanningsenlig och inte bara vackra ord.
Att inte noggrant utreda möjligheten till överteckning vore olyckligt för Stenungsund framtida
utveckling.
Har ni frågor eller funderingar på förslaget så uppskattar jag en kontakt för att ytterligare
beskriva mitt förslag.
Kommunens kommentar
Att gräva ner Göteborgsvägen genom centrum skulle ha ett antal positiva effekter för
Stenungsund, t.ex. minskad barriäreffekt, men att göra detta är något som kräver stora insatser
både i den fysiska miljön och kostnadsmässigt. Att gräva ner Göteborgsvägen genom centrum
skulle vara många gånger dyrare än den föreslagna lösningen. Det kräver också komplexa
lösningar för anpassningar till omgivande gatustrukturer med långa ramper. I arbetet med
resecentrum samt i kommande centrumutveckling kommer kommunen studera möjligheterna
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till planskilda korsningar så att fotgängare och cyklister säkrare kan korsa väg och/eller
järnväg, i ett längre tidsperspektiv kan även planskilda passager för fordonstrafik komma att
bli aktuella.
I detaljplan kan inte förbud mot tung trafik regleras. Många tunga transporter ska till/från
Stenungstorg varje dag.

Privatperson 13
2020-10-06
Efter att noggrant ha tagit del av information vid flera tillfällen och satt mig in i ärendet samt
bevistat samrådsmöte för den tilltänkta etableringen av nytt resecentrum kan jag bara konstatera
att den tilltänkta lokaliseringen av nytt resecentrum har stora brister. Den allvarligaste och
största bristen är själva lokaliseringen då resecentrat borde placerats vid Nösnäsområdet där
stora ytor finns till förfogande och med smidiga kommunikationer till Tjörn/Orust och söderut.
Att placera resecentrat vid Stenungstorg kommer utan tvivel att skapa stora trafikproblem. Det
påstås att trafikökningen beräknas öka med 25% med resecentrats placering vid Stenungstorg.
Om denna trafikberäkning stämmer, vilket är mycket tveksamt, kommer den tvivelaktigt att öka
när den planerade och fortsatta utbyggnaden av centrum förverkligas.
I det tilltänkta förslaget skall Göteborgsvägen, som ju är en genomfartsled, dras i en båge in
över nuvarande parkeringsplats och en stor cirkulationsplats anläggas. Således skall
genomfartstrafiken samsas med trafiken till och från köpcentrat och med busstrafiken. I senare
skeden är det ju tänkt att ytterligare byggnation skall ske i området med fastigheter för bostäder
och verksamheter. Enligt uppgift finns även ett förslag på ett hotell i området. Allt detta kommer
självklart att generera kraftigt ökad trafik.
I andra kommuner där man bygger nya resecentra placerar man inte dessa i centrum just på
grund av trafikproblem. I Stenungsund vill man göra precis tvärt emot. I Kungälv valde man
att flytta ut sitt resecentrum från det absoluta centrumet och på liknande sätt gjorde man i
Falkenberg, detta just för att minska trafiken i centrum. Flera liknande exempel finns.
Att tro att folk i framtiden inte kommer att köra bil och att alla skall åka kollektivt eller cykla
är säkerligen en utopi och framför allt i kommuner som Stenungsund. Här har vi centralorten
och flera kringliggande mindre tätorter och med människor som bor på ren landsbygd och ofta
med dålig kollektivtrafik. Att försöka göra Stenungsunds tätort stadslik med framgång är
utsiktslöst då det ligger som det gör med en genomfartsled och med begränsade ytor att
expandera på i centrum.
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Varför förslaget med etableringen av nytt resecentra vid Stenungstorg vunnit gehör vet jag inte
men om det är för att gynna handeln så tror jag att effekten kommer att bli den rakt motsatta.
Att pendlande folk skulle utgöra en stor grupp köpsugna konsumenter är inte troligt. Redan i
dagsläget är det ju ofta trafikproblem med köer på Göteborgsvägen och fordon som skall in och
ut på parkeringarna vid Stenungstorg och i förslaget skall all denna trafik samsas plus
tillkommande busstrafik. Ökande trafikstockningar kommer säkerligen att istället hämma
handeln vid Stenungstorg.
Kommunens kommentar
Det är inte resecentrumet i sig som kommer medföra ökningen, trafikökningen kommer ske
enligt modellerna oavsett resecentrumets placering. Denna ökning baseras dels på en framtida
tänkt utveckling av Stenungsunds centrum med nya bostäder och verksamheter, dels de
trafikvolymsmodeller, baserade på en framtida befolkningstillväxt, som Trafikverket kräver att
kommunen ska använda.
Dagens stationsläge ligger i de norra delarna av centrum och långt från Stenungsöbron, vilket
gör att de tar onödigt lång tid för anslutande bussar och trafik från öarna att komma till
stationen. Stenungsund expanderar i första hand söderut eftersom industrins skyddszon norr
om centrum hindrar oss att bygga bostäder åt det hållet.
I Stenungsund planerar vi för ett centrum som ska vara trivsamt, lättillgängligt och som är
levande tryggt och välkomnande. Ett centrum nära människan och havet. Det nya
resecentrumet är en första pusselbit i centrumutvecklingen. Ett resecentrum är inte bara en
knutpunkt för kollektivtrafik utan är en viktig plats i samhället, en välkomnande och effektiv
plats för kommunens och regionens resenärer. Det stora antalet resenärer som dagligen
kommer nyttja platsen ger också viktiga effekter för utvecklingen av omkringliggande områden.
Att lägga resecentrum i just centrum, det så kallade Centrumalternativet, öppnar upp för vidare
exploatering med bostäder, verksamheter och arbetsplatser på båda sidor om järnvägen.
Utöver att de kommer ligga i direkt anslutning till resecentrum får de även nära till både
kommersiell och offentlig service, kulturhus, park och hav. Centrumalternativet blir därför en
lokalisering för både stenungsundsbor, arbetspendlare, turister och besökare.
Ett resecentrum skilt från övrig bebyggelse och kanske omringat av stora parkeringsytor ger
otrygga miljöer särskilt under dygnets mörka timmar, vilket kan hindra människor från att vilja
färdas kollektivt.
Stenungsund är med i ett regionalt samarbete i nätverket Det urbana stationssamhället.
Samarbetet sker för att påskynda utvecklingen mot ett mer hållbart resande genom att göra
kollektivresor enkla och attraktiva. Alla erfarenheter från arbetet pekar på att tillgänglighet
och närhet, att placera resecentrum så nära samhällskärnan som möjligt, är en
framgångsfaktor för att utveckla tätorten.
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Privatperson 14
2020-10-08
Jag förstår inte varför vi behöver med bebyggelse i centrum. Behöver vi en stadskärna som är
helt igenbyggd? Jag tror många vill kunna ta bilen till centrum i detta lilla samhälle. Fler
byggnader kräver fler parkeringsplatser och det finns inte utrymme för det. Resecentrum kräver
pendelparkering.
bostäder/affärer/hotell/lokaler kräver parkeringar. Ett högt parkeringshus, utöver alla
parkeringar som får byggas under alla byggnader, skulle kanske lösa problemet. Men mitt
problem är att jag inte vill ha ett "Göteborg" i Stenungsund. En öppen planlösning som den vi
har idag är min önskan. Var ett resecentrum bäst placeras vet jag inte, kanske där det är
föreslaget. Men bygg inte igen parkeringen på torget utan låt det vara öppet.
Kommunens kommentar
Resecentrum är en första pusselbit i centrumutvecklingen. Genom att bygga fler bostäder i
centrala Stenungsund kan ännu fler människor få ta del av det fina läget – nära kommunal och
kommersiell service, ett stenkast från sundet, gångavstånd till kollektivtrafik.
Hur den nuvarande parkeringen på Stenungstorg bebyggs behandlas inte i denna detaljplan. I
planprogrammet för Stenungsunds centrum (godkänt av kommunfullmäktige 2018-06-25 § 92)
beskrivs att parkeringshus behöver byggas om/när parkeringsytorna i en framtid bebyggs.
Beslut om att använda befintlig bussplan till pendelparkeringar fattades av kommunfullmäktige
2020-09-24 § 126.

Privatperson 15
2020-10-13
Deltog på kommunens möte och fick genomgång av hur planen är och ställde även frågor.
Nr 1 Jag anser att ljudnivån på 60 decibel kommer överstigas. Mitt hus och tillhörande tomt är
ett av de närmsta husen till själva perongområdet och jag hoppas ni vill lyssna till vad jag har
att säga om levnadsmijö för oss som bor här. Bor nog max 50 meter från själva rälsen så det är
nära! Jag fick svar på era planer att rikta ner ljud från utrop med teknik så ljuden inte studsar
iväg långt, hoppas då detta görs så vi inte får ljud från högtalare in i trädgårdarna. Och gällande
decibel, blir det mycket högre när speciellt när tåg stannar och startar. Och därför anser jag att
ni bör lägga in i planen för staket eller förhöjda väggar/bänkar i tex betong längst perongen som
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det skulle kunna fungera som bänkar med ryggstöd. Hoppas ni förstår hur jag menar. Dessa
väggar kan sättas upp mot södra vägen längst med hela bakre delen av perongen (självklart med
genomgångar) och kanske även andra tilltag för att inte låta ljudet från räls och tåg bromsar och
gnissel studsa/smita rak ut mot de hus och trädgårdar som ligger direkt i anslutning till nya
resecentrumet. För idag finns inget som ska stoppa ljudet och rälsen/tpgets hjul är relativt högt
upp vs hus och trädgårdar. Det verkade inte finnas några planer på varkän låga plank typ 1
meter höga eller andra bullerstoppande vallar eller liknande och det tycker jag ni måste sätta in
i planen, en mycket liten kostnad för en stor effekt för de som bor längst vägen. Det kan även
bli väldigt snyggt och tevlig miljö om man bygger det bra, istället för en tråkig slät perong
Min fastighet har även själva bussvändplatsen utanför tomten och utfarten från vår lilla väg.
även här önskar jag att det sätts upp bullerskyddande lägre plank eller vallar i mitten av det
grönområde som planeras i mitten av bussrondellen mot södra vägen. På detta sätt sänks även
buller från däck och bromsar från bussarna som stannar på insidan av planket. Ni påpekade att
bussarna i framtiden kommer gå på el men de ger ändå ljud ifrån sig och om det ska in så mycket
traffik på vägen så blir det mycket.
Jag skulle gärna vilja se en 3d skiss av stationen från södra vägen sidan. Tror det kanske redan
finns? Annars så tror jag det är bra även för er att upprätta en ungefärlig skiss för att se flöden,
olika höjder och tänka på miljön och ljudet i detta mysiga område med gamla hus och mycket
grönska som vi ska ta hand om!
Kommunens kommentar
Bullerutredningen ska uppdateras inför granskningen där eventuella åtgärder kommer att
studeras.
Avsikten är att bullerpåverkan från järnväg ska utredas i en järnvägsplan, vilket är
Trafikverkets verktyg. Om järnvägsplan inte görs kommer dessa värden att ingå i detaljplanens
uppdaterade bullerutredning inför granskning.
Detaljutformning av perronger och kringytor görs inte i detaljplaneskedet utan i den
efterföljande projekteringen.
I skrivande stund finns ingen 3D-skiss av resecentrumområdet, eventuellt kommer detta tas
fram till granskningshandlingarna.
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Privatperson 16
2020-10-15
Överklagande av detaljplan för Stenungsunds resecentrum, Stenung 3:57 m fl, samrådshandling
2020-08-14
Jag vill börja med att kommentera trafikutredningen 2012 och dess ”sammanfattande
.resonemang och slutsatser”.
Man slår i utredningen fast, att ”Brofästet” är bäst ur trafikeringssynpunkt.
Vidare säger man, att genomförandet av ”Centrum” nog får betraktas som mest komplicerat
med hänsyn till behovet av samverkanslösningar och den begränsade tillgången på mark.
Vettiga slutsatser tycker jag, men jag har däremot svårt att köpa, att ”bostadsområdet mellan
Brofästet och Stenungstorg kan upplevas som en barriär och centrum inte upplevas ligga i
närområdet”.
För resenären är väl knappast upplevelsen att resecentrumet skall ligga i centrum det viktigaste,
utan man prioriterar nog kollektivtrafikens upplägg i första hand.
En väl fungerande kollektivtrafik fri från störningar av övrig trafik borde vara prioritet ett för
resenärerna, oavsett om läget är centrumnära eller strax utanför själva centrum.
Sammanfattningsvis rekommenderas i första hand ”Centrum” och ”Brofästet” som alternativ
inför framtiden.
Att kommunen sedan beslutat, att arbeta vidare med alternativ ”Centrum” tycks lite underligt,
men det tycks enligt min uppfattning bottna i, att de mjuka parametrarna tillmätts alltför stor
tyngd i den utvärderingen.
•
•
•
•

•
•
•

Nu över till utvärderingen av de rekommenderade alternativen och jag börjar med
”Brofästet” och jag pekar på de fördelar som inte är nämnda i kommunens utvärdering.
Expressbussarna till/från Stenungsund, Tjörn och Orust kan kopplas till resecentret på
ett strategiskt sätt, där de blir tidsmässigt både pålitliga och robusta.
Busstrafiken vid anslutningen till Göteborgsvägen får bara konflikt med en körriktning
(max två körfält) vid in- resp utfart från centret.
Betydligt färre busslinjer (endast stadsbussar) kommer att köra norrut framgent, vilket
kan minska behovet av signalreglerade korsningar på Göteborgsvägen. Då behöver inte
heller Stenunge Allé byggas om till bussgata, utan där kan bussarna köra som tidigare.
Besökande till/från Stenungsbaden och Nösnäsbadet får ytterligare ett alternativ vid val
av kommunikationsmedel.
Ungdomar från Nösnäsgymnasiet nyttjar idag Mc Donalds och CirkleK och kommer
framgent, att på ett trafiksäkert sätt kunna nyttja utbudet i centret istället.
Miljöpåverkan med trafikbuller längs Stenunge Allé reduceras kraftigt vid lokalisering
vid ”Brofästet”.

Övergår här till läge ”Centrum”.
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Jag tvivlar på, att de turister som till äventyrs reser kollektivt till Stenungsund bryr sig så värst
mycket om huruvida båthamnen ligger nära resecentret eller ej, det är förmodligen andra värden
som lockar.
Man skall nog inte överdriva vikten av, att resecentrum måste ha en central placering för de
som handlar på torget, eftersom det under lång tid framöver kommer att vara bilen som fortsatt
kommer att vara viktigast, för dem som har denna möjlighet. Stort utbud av parkeringsplatser
gynnar knappast det kollektiva resandet.
En stor del av resenärerna vid centret är pendlare och då behöver centret inte alls ligga centralt.
För dessa är det däremot viktigt, att kollektivtrafiken fungerar smärtfritt och med så lite konflikt
som möjligt med övrig trafik och att lokalbussarna fungerar.
Jag vill dessutom peka på några negativa faktorer som överhuvudtaget inte är omnämnda i den
utvärdering som kommunen redovisar:
•
•
•

•
•
•
•

Det måste vara väldigt onödigt, att leda expressbussarna ända in i centrum, eftersom det
påverkar restiden till/från Göteborg med minst 6-7 min varje resväg.
Utfarten från centret i norr är en mycket dålig trafiklösning, förmodligen den sämsta jag
sett under mina 60 år som vägprojektör!!
Enl kommunens plan skall i fortsättningen ca 48 bussar/tim i rusningstrafik ut från
centret för färd norr- resp söderut. Alltså nästan en buss per minut! Samtliga bussar som
skall söderut kommer att påverka trafiken i korsningens samtliga körfält, ett busskörfält
och tre körfält på Göteborgsvägen. Det blir alltså rött i hela korsningen, när dessa bussar
skall ut på Göteborgsvägen, vilket naturligtvis påverkar framkomligheten på
Göteborgsvägen i mycket hög grad.
Inget annat alternativ har så stor negativ påverkan på framkomligheten på
Göteborgsvägen.
Körvägarna för expressbussarna från Tjörn och Orust blir ca 1,5 km längre för varje
bussresa jämfört med ”Brofästet”.
Placering ”Centrum” innebär också, att man på Göteborgsvägen får fem signalreglerade
korsningar istället för dagens två reglerade korsningar.
Inkommande tåg söderifrån medför bomfällning på Doterödsvägen, vilket i sin tur
medför, att bussarna på Doterödsvägen fastnar i bilkön ner mot Södra vägen. Byte av
färdmedel i centret kan därmed äventyras/missas, vilket är ett stort minus.

Som trafikplanerare vet jag, att den prognostiserade trafikökningen ligger genomsnittligt på 1,5
% årligen, men samtidigt vet vi, att de faktiska trafikökningarna för trafiken kring Nösnäsmotet
och väg 160 låg på 2,3 % under perioden 2013-2017. Att i det skenet arbeta för, att leda ännu
mer busstrafik in i centrala Stenungsund verkar inte helt genomtänkt.
Att med kollektiva medel kunna nå affärscentret Stenungs torg är självklart, men därför måste
inte resecentrum ligga där. Man kan ju nå torget med lokalbussarna ändå. Idag finns ju hållplats
på torget för bussarna och den kan väl ligga kvar, eller …?
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Det primära för utvecklingen av ett affärscentrum kan knappast vara, att resecentrum ligger i
omedelbar närhet. Däremot är det viktigt, att lokaltrafiken fungerar bra för de kunder som inte
är bilburna och att busshållplatser ligger strategiskt rätt.
Stenunge Allé fungerar idag som lokalgata för trafik från fastigheter belägna väster om
densamma, vilket är en mycket naturlig lösning trafikmässigt. Om vi bortser från torgets norra
utfart till Göteborgsvägen, så finns idag två ytterligare anslutningar till Göteborgsvägen som
betjänar bl a boendetrafiken från Stenunge strand och bostadshusen söder om Fregatten.
Förslaget att göra Stenunge Allé till bussgata innebär, att trafik som alstras av dessa fastigheter
skall anslutas till Göteborgsvägen via tre signalreglerade korsningar, vilket alltså resulterar i
ännu fler störningsmoment i trafiken på Göteborgsvägen än vad fallet är idag. Ett resecentrum
vid ”Brofästet” har ingen negativ påverkan på trafiken på Stenunge Allé och man behöver
således inga nya korsningar på Göteborgsvägen för denna lokaltrafik.
Historiskt är det ju så, att kommunen prioriterat, att samla trafik från bostadsgator till lokala
körbanor, innan man i så få punkter som möjligt ansluter till stadsgatorna, i syfte att därmed
hålla nere störningarna på den större leden. Denna logik raseras ju fullständigt med förslaget att
göra Stenunge Allé till bussgata.
I trafikutredningen 2017 sägs, att taket för trafikbelastningen på Göteborgsvägen redan har nåtts
och att då föreslå ett resecentrum i centrala Stenungsund känns inte så framsynt.
En resvaneundersökning 2017 visar, att 73 % av alla vardagsresor görs med bil vad gäller
stenungsundsborna, medan endast 12 % reser kollektivt, vilket är ett klart underbetyg till den
lokala kollektivtrafiken. Vi kan också se, att 69 % av resorna sker inom kommunen och 31 %
reser till mål utanför kommunen. Med så få resenärer med kollektivt färdmedel, så är det ganska
egalt var resecentrum placeras och det behöver i varje fall inte ligga i centrum.
Bland de s k kranskommunerna (11 st) närmast omkring Göteborg, kan vi konstatera, att
Stenungsund har den klart lägsta andelen resor med kollektivt färdmedel (12 %), samtidigt som
man har den högsta andelen bilresor (73 %).
Målet att ”Skapa den tydliga, enkla och effektiva porten till Tjörn, Orust och Stenungsund” har
ju fullständigt misslyckats med placering ”Centrum”.
Inom en snar framtid kan det bli aktuellt, att bygga om korsningen
Göteborgsvägen/Doterödsvägen till en cirkulationsplats och med ett resecentrum enligt
”centrumalternativet” kommer den utbyggnaden att avsevärt försvåras.
Jag vill med detta inlägg kraftigt protestera mot, att kommunen valt ”Centrum” för
placering av kommande resecentrum och yrkar härmed avslag för den presenterade
planen!
För övrigt hade jag hoppats, att kommunen skulle haft en mer långsiktig syn på var/hur ett
framtida resecentrum bör placeras och därmed tänkt lite mer storskaligt.
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Ett resecentrum strax söder om samhället, järnvägstunnel förbi tätorten och matarbussar in till
centrum hade frigjort stora ytor för en helt annan utveckling av centrala Stenungsund. Det
räcker med att ha en högtrafikerad väg genom tätorten och att därutöver även ha järnvägen rakt
genom centrum medför stora problem med en optimal användning av Stenungsunds centrala
delar. Alternativt kan man även tänka sig en sträckning för Bohusbanan närmare E6 från Stora
Höga upp mot Ödsmål. Vi som jobbar med samhällsplanering måste ibland tänka mer
långsiktigt och i detta fall, är jag ganska säker på, att man så småningom ändå hamnar i en
situation, där man måste utlokalisera resecentrum. Marken i centrum är alldeles för dyrbar för
att bara användas i trafikapparaten, den kan istället bebyggas med anläggningar som passar i
centrum.
Med mycket stor sannolikhet kommer man om 35-40 år sitta i samma sits igen, ett resecentrum
som är överbelastat och där man saknar ytor för utökning.

Kommunens kommentar
I detaljplaneprocessen är samrådet ett skede för att lämna synpunkter. Det är endast ett beslut
om antagande av detaljplan som kan överklagas.
Dagens stationsläge ligger i de norra delarna av centrum och långt från Stenungsöbron, vilket
gör att de tar onödigt lång tid för anslutande bussar och trafik från öarna att komma till
stationen. Stenungsund expanderar i första hand söderut eftersom industrins skyddszon norr
om centrum hindrar oss att bygga bostäder åt det hållet.
I Stenungsund planerar vi för ett centrum som ska vara trivsamt, lättillgängligt och som är
levande tryggt och välkomnande. Ett centrum nära människan och havet. Det nya
resecentrumet är en första pusselbit i centrumutvecklingen. Ett resecentrum är inte bara en
knutpunkt för kollektivtrafik utan är en viktig plats i samhället, en välkomnande och effektiv
plats för kommunens och regionens resenärer. Det stora antalet resenärer som dagligen
kommer nyttja platsen ger också viktiga effekter för utvecklingen av omkringliggande områden.
Att lägga resecentrum i just centrum, det så kallade Centrumalternativet, öppnar upp för vidare
exploatering med bostäder, verksamheter och arbetsplatser på båda sidor om järnvägen.
Utöver att de kommer ligga i direkt anslutning till resecentrum får de även nära till både
kommersiell och offentlig service, kulturhus, park och hav. Centrumalternativet blir därför en
lokalisering för både stenungsundsbor, arbetspendlare, turister och besökare.
Ett resecentrum skilt från övrig bebyggelse och kanske omringat av stora parkeringsytor ger
otrygga miljöer särskilt under dygnets mörka timmar, vilket kan hindra människor från att vilja
färdas kollektivt.
Stenungsund är med i ett regionalt samarbete i nätverket Det urbana stationssamhället.
Samarbetet sker för att påskynda utvecklingen mot ett mer hållbart resande genom att göra
kollektivresor enkla och attraktiva. Alla erfarenheter från arbetet pekar på att tillgänglighet
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och närhet, att placera resecentrum så nära samhällskärnan som möjligt, är en
framgångsfaktor för att utveckla tätorten.
Ett stationsläge ska också accepteras av kollektivtrafikhuvudmannen som inte enbart ser till
körtider, utan exempelvis även resandeunderlag.
Samrådshandlingen är inte en slutgiltig lösning. Trafikutredningen kommer uppdateras inför
granskningen.
Det är riktigt att kollektivtrafiken ska prioriteras och detta för att fler ska vilja välja att åka
kollektivt. Ju fler som åker med kollektivtrafiken desto mindre risk för köer.
I aktuellt förslag tillkommer det en signalreglerad korsning jämfört med dagens utformning.
Lokaliseringsutredningen är från 2012 och sedan dess har nya fakta framkommit, vilka
klargör att bomfällningar inte behövs när tågen söderifrån stannar vid det nya resecentrumet.
För att underlätta passagen ut på Doterödsvägen föreslås ett högersvängfält på Södra vägen,
detta kommer minska köbildningen för de som ska vänster eller rakt fram. Möjligheten att
anordna ett vänstersvängfält för trafik som kommer österifrån på Doterödsvägen och ska till
Södra vägen studeras. Trafikutredningen kommer uppdateras inför granskningen.
Kommunen arbetar för att andelen bilresor ska minska, att de som har möjlighet kan gå, cykla
eller åka buss till det nya resecentrumet. Att arbeta för ett ökat hållbart resande i STO-regionen
är något alla tre kommuner är ansvariga för. Stenungsund uppmuntrar därför Tjörn och Orusts
kommuner att arbeta för ett ökat kollektivtrafikåkande från öarna – att få invånarna att parkera
bilen på Tjörn och Orust för att ta bussen till Stenungsunds resecentrum. Då minskar
belastningen både på broarna, Nösnäs-motet och Göteborgsvägen.
I all planering måste vissa antaganden göras. Det går också att arbeta med viljestyrd planering
– där kommunen har flera policys och beslut som strävar efter ett ökat resande med
kollektivtrafik och minskat resande med bil, därför har en ÅDT om 20 000 fordon valts.
Beslut om att använda befintlig bussplan till pendelparkeringar fattades av kommunfullmäktige
2020-09-24 § 126.
Förslaget att nyttja Stenunge allé som bussgata fanns i planprogrammet från 2018. Detta har
i samrådsförslaget justerats och gatan behålls för lokaltrafiken.
Kommunens ambition är att underlätta för hållbart resande med kollektivtrafik, cykel eller till
fots och öka dessa andelar i förhållande till biltrafik. Detta enligt kommunens
mobilitetsstrategi, antagen av kommunfullmäktige 2019-12-12 § 276.
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Tjörn och Orust har medverkat i lokaliseringsprocessen via både politik och förvaltning och
framfört sina önskemål. Västra Götalandsregionen och Kommunalförbundet
Göteborgsregionen driver också utveckling av våra stationssamhällen med närhet för bostäder
till resecentrum för ett mer hållbart resande. Planering är alltid en avvägning mellan olika
intressen och i detta fall har ett centrumnära läge valts. En ny lokalisering för ett resecentrum
innehåller stora mått av politiska bedömningar om vad som bäst gagnar en orts framtida
utveckling.

Privatperson 17
2020-10-18
Undertecknat av två personer
Jag vill med detta mail skriftligen inkomma med synpunkter på planen för nytt resecentrum.
Vi har väldigt svårt att förstå varför det planeras för dubbelspår i Stenungsund när det inte finns
någon fastslagen nationell plan. Det finns ju alternativa sträckningar via Trollhättan som skulle
göra hela förberedelsen bortkastad.
Om dubbelspår blir aktuellt skulle övergången vid Doterödsvägen stängas. Detta är
oacceptabelt för oss som bor på Södra Vägen, omvägen för att ta sig ner till centrum blir
väsentlig och det kan ju inte vara avsiktligt att skära av en stor del av centrala Stenungsund från
centrum? Jag för min del skulle i så fall stanna i Bäckebol eller Kungälv på väg hem från mitt
arbete i Göteborg och handla där istället för på Stenungstorg och det tycker jag är synd.
Varför är det planerat så många busshållplatser? Bara tre färre än Nils Ericsson-terminalen i
Göteborg. Det förefaller oerhört överdimensionerat. Är de tre hållplatserna öster om järnvägen
planerade för att ha en slinga särskilt för när övergången till Doterödsvägen stängs? Se i så fall
argumentation ovan.
Södra Vägen är inte dimensionerad för den typ av trafik som skulle medfölja lämnat förslag och inga åtgärder förefaller planerade för att hjälpa den situationen. Vi fastighetsägare längs
Södra Vägen skulle drabbas av väldigt stora olägenheter av nuvarande förslag.
Hur kan en gångtunnel göras till en trygg miljö? Det verkar som att de flesta tunnlar kvälls- och
nattetid blir till otrygga tillhåll och med rådande samhällsutveckling så finns ju ingenting som
i dagsläget pekar på en snar förbättring. Att då bygga in en liknande plats känns oerhört naivt
av er politiker och planörer. Det finns en verklighet att ta hänsyn till också.
Avslutningsvis är vi av åsikten att det vore bättre om ni avvaktar beslutet av sträcka för dragning
av eventuellt dubbelspår Gbg-Oslo innan ni planerar in detta i Stenungsund. Om det är så att ni
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planerar in dubbelspår i Stenungsund för att förbättra chansen till att sträckan dras via just
Stenungsund så är det ett osunt handhavande av skattemedel.

Kommunens kommentar
Det som förbereds för är inte en del av sträckan Göteborg-Oslo. Det resecentrum planerar för
långsiktigt är dubbelspår mellan Göteborg och Stenungsund för pendlingstrafik.
Stenungsunds kommun måste förhålla sig till den verklighet att Bohusbanan som idag trafikeras
av främst persontåg med arbetspendlare går just genom Stenungsunds centralort. Region
Västra Götaland samt Kommunalförbundet Göteborgsregionen arbetar nu strategiskt med att
utveckla de stationssamhällen där dagens tåg passerar. Ett nytt resecentrum i Stenungsunds
centralort är ett steg i detta arbete.
Stenungsunds kommun arbetar dessutom med att få prioriterat satsningar på Bohusbanan för
att öka kapaciteten till kvartstrafik för persontrafiken till Göteborg. För detta kommer partiella
dubbelspårssträckor att behöva finansieras utmed sträckan. Därför har kommunen genom
Översiktsplanen säkrat mark utmed järnvägen för en möjlig utbyggnad. Endast marginella
hastighetsökningar kan uppnås genom detta men robustheten säkras och fler turer möjliggörs
genom fler mötespunkter.
I arbetet med resecentrum samt i kommande centrumutveckling kommer kommunen studera
möjligheterna till planskilda korsningar så att fotgängare och cyklister säkrare kan korsa väg
och/eller järnväg. I ett längre tidsperspektiv kan även planskilda passager för fordonstrafik
komma att bli aktuella. En planskild passage för fotgängare och cyklister i form av en gångoch cykeltunnel planeras för vid det nya resecentrumet.
I dagsläget finns inga beslut på utveckling av Södra Bohusbanan. I ett första skede arbetas det
dock för ett mötesspår vid, eller dubbelspår till, Stenungsunds nya resecentrum. Ett dubbelspår
mellan Stenungsund och Göteborg innebär inte ett krav på stängd järnvägsöverfart vid
Doterödsvägen. Vid flytt av resecentrum år 2025 kommer antalet tågpassager över
Doterödsvägen minskas till cirka hälften. Kommunerna längs Bohusbanan, Västra
Götalandsregionen och Trafikverket arbetar dock för en ökad trafikering mellan GöteborgStenungsund-Uddevalla. En sådan dubblad turtäthet skapar då åter lika många bomfällningar
som idag.
Det är först när dubbelspår och trafikeringsvolymer (kvartstrafik) norrut blir aktuellt som en
planskild korsning för Doterödsvägen kan bli nödvändig. Detta kommer sannolikt inte att
genomföras inom en överskådlig framtid, då trafikunderlaget som krävs för detta inte finns,
därför planeras inte för detta i dagsläget.
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Järnvägsöverfarter är Trafikverkets anläggningar, inte kommunala. Detta innebär att
kommunen inte har rådighet att bygga om dem utan medgivande från Trafikverket. En planskild
korsning är mycket kostsam och kräver prioritering i Nationell infrastrukturplan och kan
komma ifråga först när trafikeringsvolymer kräver en sådan åtgärd.
Gång-/cykelavståndet till Stenungstorg från Södra vägen blir genom den föreslagna gång- och
cykeltunnel endast cirka 400–500 meter.
Stenungsunds station har i dagsläget elva busshållplatser. Antalet hållplatslägen i nya
resecentrum är framtaget i dialog med Västtrafik och är framtaget utifrån hur många bussar
som behöver stå inne samtidigt för att möjliggöra stjärntrafik där bussarna ansluter till tågens
ankomst/avgång, samt regionens målbilder om kollektivtrafikresande. Nils Ericssonterminalen har totalt 20 hållplatslägen men är en del av en större helhet där exempelvis
hållplatslägena Nordstan (fyra lägen), Åkareplatsen (åtta lägen, vilka ersatt de
”utomhuslägen” som tidigare fanns på Nils Ericsson-terminalen) och Centralstationen (nio
lägen) får räknas in. Totalt innehåller dessa alltså nästan 40 hållplatslägen tillsammans. Att
ha i åtanke är också att den typ av stjärntrafik som används vid tågpassning och som är aktuell
för Stenungsunds nya resecentrum inte är aktuell för Nils Ericsson-terminalen/Åkareplatsen.
Vid flytt av resecentrum 2025 kommer antalet tågpassager över Doterödsvägen minskas till
cirka hälften. Kommunerna längs Bohusbanan, Västra Götalandsregionen och Trafikverket
arbetar dock för en ökad trafikering mellan Göteborg och Stenungsund/Uddevalla. En sådan
dubblad turtäthet skapar då åter lika många bomfällningar som idag. Genom att placera de tre
hållplatslägena på Södra vägen skapas ett mer robust och mindre störningskänsligt
kollektivtrafiknät, där bussarnas ankomst till och avgång från det nya resecentrumet inte
hänger på antal bomfällningar, oavsett om bomfällningarna beror på passerande tåg, tekniska
problem eller räls-/vägarbeten. Bussarna behöver inte heller köra omvägen över järnvägen,
ner på Göteborgsvägen och genom cirkulationsplatsen innan de är framme på terminalen.
Utformningen av östra sidan kommer studeras vidare till granskningen.
Resecentrum är en första pusselbit i centrumutvecklingen. Genom att bygga fler bostäder i
centrala Stenungsund kan ännu fler människor få ta del av det fina läget – nära kommunal och
kommersiell service, ett stenkast från sundet, gångavstånd till kollektivtrafik. Med fler
människor i rörelse kommer platserna också upplevas som tryggare. Vidare tillkommer arbete
med god belysning och kameraövervakning för att ytterligare öka tryggheten.
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Privatperson 18
2020-10-18
Yttrande 1 - 2020-10-18
Att bygga en tunnel under järnvägen mellan Södra Vägen och Göteborgsvägen skapar en osäker
otrygg miljö där klotter överfall och rån kommer vara vanliga samt tillhåll för A-laget vanliga.
Att bygga sådana miljöer som kommunen/ Citycon redan lyckats med när de skapade samma
miljö som i Nordstan i Goteborg på torget gör inte samhället tryggare. Föreslår att området
flyttas en eller 2 fastigheter norr ut så att trafiken kan ske över järnvägsövergången
Doterödvägen - Göteborgsvägen.

Kommunens kommentar
Resecentrum är en första pusselbit i centrumutvecklingen. Genom att bygga fler bostäder i
centrala Stenungsund kan ännu fler människor få ta del av det fina läget – nära kommunal och
kommersiell service, ett stenkast från sundet, gångavstånd till kollektivtrafik. Med fler
människor i rörelse kommer platserna också upplevas som tryggare. Vidare tillkommer arbete
med god belysning och kameraövervakning för att ytterligare öka tryggheten
Yttrande 2 - 2020-10-18
När man bygger en gångtunnel under järnvägen mellan Södra Vägen och Göteborgsvägen
skapas en låg punkt som vid olyckor i närheten av denna får exempelvis Propan/Gasol eller
andra tyngre gaser än luft att likt vatten ansamlas i tunneln vid en olycka med farligt gods på
järnvägen eller Göteborgsvägen och med så mycket människor utgöra en betydande risk för
kvävning eller andra skador. Även diesellokens rök kan ansamlas där. Diesellokens rök
förpestar redan boende miljön längs järnvägen. Röken från loken måste förhindras komma in i
resecentrumets lokaler.
Kommunens kommentar
Vid en olycka med läckage av gas och/eller vätskor kommer räddningstjänsten spärra av
erforderligt område för att värna människors liv och hälsa.
Yttrande 3 - 2020-10-18
De ökade bullernivåerna upptill 65 dB kan inte accepteras då de är en orimligt kraftigt ökning.
Även om det är inom normerna enligt Stenungssunds kommun kommer de att uppfattas av de
boende som redan har ett trafikstört boende på Torget och Södra vägen som en kraftigt ökning
och förstörd boendemiljön. Redan idag störs vi av utrop från tåg, tågstation, bussar och
inbromsningar och starter de är särskilt störande då de är intermittenta Det kan inte vara
meningen att man bygger för att ytligare öka på ljudbelastningen så kraftigt som 5 dB till. Är
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det inte meningen att vi skall kunna utnyttja våra trädgårdar och heller inte kunna öppna fönster
när vi sover? Överstiger inte bullret normerna nattetid? Bussarna bullrar 100 dB enligt
kommunens företrädare av vad som framkom på samrådsmötet. Jag föreslår att området flyttas
en eller 2 fastigheter norr ut så att trafiken inte stör så många samt påverkar miljön mera för de
Bostadsrättslägenheter som blir kvar. på Södra vägen. Man borde också göra något åt de
vibrationer som järnvägstrafiken orsakar på Södra vägen och minst av allt mäta när det gungar
i husen vid tunga godstransporter varje morgon när de går.
Kommunens kommentar
Bullerutredningen ska uppdateras inför granskningen. En vibrationsutredning ska göras inför
granskningen.
Yttrande 4 - 2020-10-18
Planes omfattning är större än vad som anges i samrådet. Hur kan man planera för parkeringar
som inte omfattas i planarbetet, borde inte dessa var med när man går ut med samråd.
Parkeringen vid bron ligger utan för plan och även den parkering som skall byggas vid gamla
buss station ligger utanför markerat planområde. Är inte planens omfattningsområde beslutat i
kommunen? Kan verkligen en Workshop anses tillräcklig som beslutsunderlag för ett relativt
stort omfattande bygge utan djupare ekonomiska och miljöpåverkande faktorer. Är inte
kommunen skyldig att utreda konsekvenserna mer än så? Att som kommunalråd hänvisa till
dubbelspår på järnvägen som ligger minst 30–40 år fram i tiden om ens då är väldigt konstigt
då det inte ens finns med i riksplanen.
Kommunens kommentar
Centrumutvecklingen omfattar ett flertal detaljplaner. De som är uppstartade är resecentrum
och Västanvindsgatan. För befintlig bussplan kommer en separat detaljplaneprocess startas.
Beslut om att använda befintlig bussplan till pendelparkeringar fattades av kommunfullmäktige
2020-09-24 § 126. Detta kommer hanteras i en separat detaljplan.
Beslutsunderlagen är lokaliseringsutredningen och dess tillhörande samrådsredogörelse.
Beslutsprotokollet med tillhörande tjänsteskrivelse är offentliga handlingar som finns
tillgängliga hos kommunen.
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Privatperson 19
2020-10-19
Vi har följande synpunkter på detaljplanen för Resecentum gällande fastighet Stenung 2:179:
1. Busshållplatsernas placering och säkerhet på Södravägen
- Vilka förstärknings åtgärder kommer att utföras på Södravägen för att klara den tunga trafik
som de nya busslinjerna innebär?
- Hela området står på lera idag och vägen är ej dimensionerad för den tunga trafik detta kommer
innebära.
- Bästa lösningen är att inte dra in den tunga trafiken och hållplatserna så långt på Södravägen
med tanke på barnfamiljerna på Södravägen.
- Hastighetsbegränsning 30 km behövs.
- Farthinder behövs för att hastigheten både från bilar och bussar skall hållas nere.
2. Buller, vibrationer och ljudnivåer
- Har simuleringar gjorts på startande och stoppande tåg och vad var resultatet.
- Vill se hur 2 spårigt påverkar ljud och bullernivåer för Stenung 2:179
- Utrop från högtalarsystem, vilka åtgärder vidtas för att hindra störning för boende i området?
- Bullerplank eller ljudskydd skall sättas upp för att hindra ljud från stationen mot boende på
Södravägen.
- Hela området står på lera, hur påverkar det de boendes hus och husgrunder av både Bussar
och Tågs vibrationer.
3. Bevarandet av grönområden på Södravägen
- Den lummiga idyll som representerar Södravägen idag är viktig att bevara. Häckar, träd och
dylikt kan inte ersättas av enbart gräsplättar och grästak.

Kommunens kommentar
1. Erforderliga förstärkningsåtgärder kommer utredas i den geotekniska utredningen inför
granskning och i efterföljande projektering.
Placering av hållplatsernas läge kommer studeras vidare inför granskningen.
Hastighetsbegränsning och farthinder regleras inte i detaljplan, däremot regleras det i lokala
trafikföreskrifter samt hastighetsplanen (antagen av kommunfullmäktige 2016-10-17 § 195).
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2. Avsikten är att bullerpåverkan från järnväg ska utredas i en järnvägsplan, vilket är
Trafikverkets verktyg. Om järnvägsplan inte görs kommer dessa värden att ingå i detaljplanens
uppdaterade bullerutredning inför granskning.
I bullerutredningen som är bilagd samrådshandlingarna har ingångsvärdet varit två spår.
Bullerutredningen ska uppdateras inför granskningen, i denna ska eventuella åtgärder
studeras.
En vibrationsutredning ska göras inför granskningen.
3. Grönstruktur har många värden för både människor och natur – den ger bl.a. skugga och
bidrar till ekosystemtjänster. Möjligheten att bevara uppväxta träd och vegetation ska utredas
i det fortsatta planarbetet.

Privatperson 20
2020-10-19
Undertecknat av tre personer

Nej till resecentrum.
Placera på den gamla tågstation. Riv den och placera den nya resecentrum där.
Jag bodde vid Landvetter centrum för 10år sedan.
Där byggde dom resecentrum. 1 månad senare stora problem med ungdomar och kriminella.
Och skadegörelse i stor bemärkelse. Stora kostnader. Ordningsvakter på kvällstid.
Det kommer bli samma sak här i Stenungsund.
Lyssna på mig innan ni gör något dumt.

Kommunens kommentar
Dagens stationsläge ligger i de norra delarna av centrum och långt från Stenungsöbron, vilket
gör att de tar onödigt lång tid för anslutande bussar och trafik från öarna att komma till
stationen. Stenungsund expanderar i första hand söderut eftersom industrins skyddszon norr
om centrum hindrar oss att bygga bostäder åt det hållet.
I Stenungsund planerar vi för ett centrum som ska vara trivsamt, lättillgängligt och som är
levande tryggt och välkomnande. Ett centrum nära människan och havet. Det nya
resecentrumet är en första pusselbit i centrumutvecklingen. Ett resecentrum är inte bara en
knutpunkt för kollektivtrafik utan är en viktig plats i samhället, en välkomnande och effektiv
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plats för kommunens och regionens resenärer. Det stora antalet resenärer som dagligen
kommer nyttja platsen ger också viktiga effekter för utvecklingen av omkringliggande områden.
Att lägga resecentrum i just centrum, det så kallade Centrumalternativet, öppnar upp för vidare
exploatering med bostäder, verksamheter och arbetsplatser på båda sidor om järnvägen.
Utöver att de kommer ligga i direkt anslutning till resecentrum får de även nära till både
kommersiell och offentlig service, kulturhus, park och hav. Centrumalternativet blir därför en
lokalisering för både stenungsundsbor, arbetspendlare, turister och besökare. Med fler
människor i rörelse kommer platserna också upplevas som tryggare. Vidare tillkommer arbete
med god belysning och kameraövervakning för att ytterligare öka tryggheten.

Privatperson 21
2020-10-19
Undertecknat av två personer
Med synpunkterna nedan avses att överklaga detaljplanen för Stenungsunds planerade
resecentrum
Synpunkt 1, skillnad mellan lokaliseringsplan och detaljplan
Under samrådsmöte i Fregatten gällande lokaliseringsplan framgick enligt principskiss att det
på områden öster om järnvägen, gränsande till Södra vägen, gjordes plats för eventuell framtida
byggnader möjligen fördelat på handel och parkeringshus. Detta var något som under mötet lite
hastigt onämndes som att det skulle kunna bli en framtida lösning, främst tänkt efter att ett
dubbelspår blivit verklighet.
I detaljplan har samma område nu ändrats till en busslinga med plats för 3-4 hållplatser och
med uppgivet ca 100 avgångar per dag.
Skillnaden, som vi upplever markant, mot de båda förslagen har delgivits sent i processen och
därmed försämrat vår möjlighet till överklagan i ett tidigt skede. För oss som fastighetsägare
längs Södra vägen utgör förändringen en betydande olägenhet med avseende på den ökade
trafiken samt mängden trafikbuller som ändringen medför. Bullerutredningen har dessutom inte
inkluderat denna ändring enligt vad publicerad dokumentation anger.
Samråd, lokaliseringsplan 2018-05
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Samråd, detaljplan, 2020-08

Synpunkt 2, Trafiksituation korsningen Södra-/Norravägen/Doterödsvägen
Detaljplanen anger en ny busslinga längs Södra vägen, med uppskattat 100 avgångar / dygn,
vilket ger minst 200 busspassager i korsningen ut mot Doterödsvägen. Utfart från Södra vägen
upplevs redan idag som svår och därmed riskabel under morgon / eftermiddag.
Trafiksimuleringar bilagda till lokaliseringsbeslutet, anger ej utredning där sagda busstrafik
finns med som indata. Därtill är det på Södra vägen inritat 34 parkeringsplatser som tillsammans
med hämtande/lämnande biltrafik ytterligare belastar trafiksituationen. Till detta skall inräknas
att korsning som i trafiksimuleringen benämns K1, visar trafiken med ”svarta fält” (högsta
nivån av trafikbelastning?), redan vid dagens trafiksituation, och exkluderat den ökade
trafikmängd som ändringen skulle medföra.
Vi anser att trafiksimuleringen är bristfällig då alla planerade aspekter inte har tagits i
beaktande, och därmed inte ger rätt förutsättningar för beslut. Vi anser även att denna förändring
kommer medföra en betydande olägenhet för oss boende på Södra Vägen.
Trafiksimulering, 2020-07

Synpunkt 3,
Nyttan av bussar på Södra vägen kan inte motiveras av störning av bomfällning.
Den tänkta busslingan på Södravägen skall vara en logistiskt bättre lösning för bussar som
trafikerar Stenungsunds östra delar, med motiveringen att dessa inte behöver passera järnvägen.
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Samma bussar utgår idag från västra sidan av spåret och med en flytt av resecentrum söder ut
enligt förslag i detaljplan, anges bomfällningarna att minskas drastiskt.
Den försämring som då åsamkas boende längs Södra vägen pga ökad trafikering menar vi leder
till en betydande olägenhet, och överstiger de marginella fördelar man hoppas vinna för
busstrafiken. Vi anser att utredningen kring nyttan med att förlägga resecentrum även på östra
sidan av järnvägen är undermålig, försämrar boendemiljön och bör helt förläggas på västra
sidan.

Kommunens kommentar
Synpunkt 1
I detaljplaneprocessen är samrådet ett skede för att lämna synpunkter, det är också det tidigaste
skedet för detta. Det är endast ett beslut om antagande av detaljplan som kan överklagas.
Planprogrammet för Stenungsunds centrum (vilket åsyftas) är likt alla planprogram inte
juridiskt bindande, utan visar på en inriktning eller vision. I och med att de inte är juridiskt
bindande kan förslagen ändras efter hand som nya idéer, förslag eller synpunkter kommer.
Planprogrammet godkändes av kommunfullmäktige 2018-06-25 § 92.
I bullerutredningen är busshållplatslägena på Södra vägen inkluderade, bilaga 8–10 är kartor
tillhörande planförslaget. Bullerutredningen kommer uppdateras inför granskningen.
Synpunkt 2
För att underlätta passagen ut på Doterödsvägen föreslås ett högersvängfält på Södra vägen,
detta kommer minska köbildningen för de som ska vänster eller rakt fram. Möjligheten att
anordna ett vänstersvängfält för trafik som kommer österifrån på Doterödsvägen och ska till
Södra vägen studeras. Trafikutredningen kommer uppdateras inför granskningen.
Det svarta är ett genomsnittsvärde och detta genomsnitt påverkas av att bilarna under stunder
står still i korsningen när trafikljusen visar röd signal.
Synpunkt 3
Vid flytt av resecentrum 2025 kommer antalet tågpassager över Doterödsvägen minskas till
cirka hälften. Kommunerna längs Bohusbanan, Västra Götalandsregionen och Trafikverket
arbetar dock för en ökad trafikering mellan Göteborg och Stenungsund/Uddevalla. En sådan
dubblad turtäthet skapar då åter lika många bomfällningar som idag. Genom att placera de tre
hållplatslägena på Södra vägen skapas dock ett mer robust och mindre störningskänsligt
kollektivtrafiknät, där bussarnas ankomst till och avgång från det nya resecentrumet inte
hänger på antal bomfällningar, oavsett om bomfällningarna beror på passerande tåg, tekniska
problem eller räls-/vägarbeten. Bussarna behöver inte heller köra omvägen över järnvägen,
ner på Göteborgsvägen och genom cirkulationsplatsen innan de är framme på terminalen.
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Utformningen av östra sidan kommer studeras vidare till granskningen.

Privatperson 22 och 23
2020-10-19
Likadana yttranden inskickade av två personer
Överklagande av detaljplan
Jag vill härmed lämna synpunkter på er detaljplan för “Resecenter Stenungsund”.
1. Detaljplanen
Sedan förra samrådet och jämfört med gällande översiktsplan och senaste samråd från 2018 har
ni gjort en jättestor förändring genom att helt utan syfte dra in busstrafik på Södra vägen genom
min mark.
a. Den föreslagna detaljplanen har avsevärda skillnader mot tidigare översiktsplan, samt jämfört
med vad som tidigare kommunicerats i samråd (2018), och jag har överhuvudtaget ej
informerats om de stora förändringarna som gjorts sedan samråd 2018, det är tydligt att detta
förslag tillkommit i ”sista minuten” ej heller har jag blivit inbjudna till dialog under
planprocessen.
b. Ovanstående har inte kommunicerats med mig
c. Detaljplanen har inte tagit hänsyn till mina rättigheter som tomtägare
d. Detaljplanen innebär betydande olägenheter för mig som fastighetsägare av den tomt på
vilken kommunen enligt planen föreslås förlägga busslinga
e. Detaljplanen innebär betydande olägenheter för mig som fastighetsägare till fastighet till
vilkens infart detaljplanen har förlagt infarten till busslingan förlagts. Detta är helt oacceptabelt
för mig som granne att ha en bussinfart precis framför min infart.
f. Detaljplanen innebär betydande olägenheter för mig som fastighetsägare av tomt granne med
det planerade området
g. Jag har inte blivit delgiven information under pågående detaljplaneprocess för att kommunen
skall kunna ta hänsyn till mina, som fastighetsägares rättigheter.
h. Jag har inte fått personlig kallelse eller delgivits plan
i. Jag har inte, som berörd part av detaljplanen blivit involverad under arbetet med
planprogrammet, ”De berörda ges då möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens
ställningstaganden är låsta”. (från kommunens hemsida)
j. Jag känner mig djupt personligt kränkt av detta hanterande som är respektlös.
k. Jag har i över 40 års tid avvaktat en plan så att vi själva kan få bygga på den tomt jag äger
efter första avslaget någon gång på 70-talet. Mina planer har ej kunnat realiserats på grund av
kommunens hållning och begränsning av mina möjligheter att nytta min mark. Nu kommer
kommunen som en ångvält och kör över oss fastighetsägare och nu gör ni anspråk på vår tomt
för era planer! Jag har en plan för vad jag vill göra med min mark som är belägen på en av
Stenungsunds mest centrala och attraktiva område.
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l. Detaljplanen med busstrafik på Södra vägen har ni hastigt kommit på och ska tas bort ur
detaljplanen då det ej finns beslut som stödjer behov av busshållplatser öster om järnvägen den saknar funktion och syfte. Det är först när Doterödsövergången stängs som denna lösning
eventuellt har ett syfte. Stängning av Doterödsvägen kommer i anspråk vid ett eventuellt
dubbelspår av järnvägen som kan komma att dras vid befintlig järnväg (Bohusbanan) igenom
Stenungsunds tätort. Sådan plan för dubbelspår finns ej planerad på riksplan, varken dragning
eller tidsplan, varför anpassning till en sådan förändring i nuläget totalt saknar någon formell
förankring i planer. Nyttan av bussar på Södra vägen kan inte motiveras av störning av
bomfällning.
m. Trafikberäkningen för Södra vägen är felaktigt. En ökning från 500–750 fordon per dygn är
felaktig då enbart busstrafiken bidrar med 100 fordon per dygn i ett villaområde. Ökningen på
Norra vägen har fått samma ökning och där är det ingen ändring i detaljplanen. Se även
Bullerutredning nedan avseende trafikflödesutredning som är felaktig därför ej kan användas.
n. Södra vägen är Stenungsunds äldsta villa område med hus som byggdes för ca 100 år sedan,
som i ytterst hög grad får en stor påverkan av föreslagen detaljplan, avseende trafikflöde, buller
(ljudföroreningar), ljus-störningar (ljusföroreningar), trafikbelastning och påverkan på
omgivningarna, från nuvarande miljö med villafastigheter och trädgårdar till, gångtunnel,
parkeringsplatser, busshållplatser och busstrafik, som totalt förändrar områdets karaktär och
innebär stora olägenheter och störningar, för mig som fastighetsägare och granne, något som ej
beaktats i planen
o. Påverkan för boende har inte beaktats i någon del av utredningarna
p. Tillgänglighet och anslutning till Doterödsvägen väster ut är redan idag ett stort problem för
den idag avsevärt mindre andel trafik som behöver passera framförallt UT från Södra vägen De
ökade trafikflöden in till och ut från Södra vägen har ej tagits hänsyn till vid korsningen Södra
vägen Doterödsvägen för trafik väster ut över järnvägen. Ingen hänsyn eller åtgärd har vidtagits
i detaljplanen för den trafik som skall köra väster ut över järnvägen vid Doterödsvägen.
q. Det finns utifrån det faktum att dubbelspår från Göteborg till Oslo, möjligen med dragning
genom Stenungsund, finns det inget behov av den i detaljplanen planerade gångtunnel som skall
förbinda västra och östra sidan av Resecentrum. En gångtunnel i Stenungsunds centrum, som
redan har problem med otrygghet, droghandel misshandel, måste ses som en ökad risk för
otrygghet för innevånarna och passagerarna som behöver passera i synnerhet vid dygnets mörka
timmar.
2. Löser inga problem
Den föreslagna detaljplanen löser inga problem som redan finns idag. Trafiksituationen
kommer att försämras, tiden att ta sig med bil förbi Göteborgsvägen kommer förlängas, enligt
rapporter som ändå inte tagit in alla parametrar, se kommentar nedan.
Färre parkeringsplatser
Det blir trafikkaos, tveklöst – läs själva i rapporterna! Alla boende öster om järnvägen måste
köra runt Stenungsund för att nå torget med bil. När Citycon realiserat sina tankar finns det i
princip bara parkeringar för boende kvar, vilket kan ses på illustrationsbilden som
Stenungsunds kommun gått ut med i media.
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3. Avsaknad av beräkning av samhällsnyttan
Det finns ingen beräkning av samhällsnyttan! Kommunen har vid flera tillfällen fått frågan om
samhällsnyttan – men det finns ingen sådan beräkning.
4. Lokaliseringsutredning 2012-05-31.
Beslutet att flytta Resecentrum har inte behandlats korrekt. Kommunen hävdar att man utrett
befintligt alternativt vilket inte gjorts som tydligt framgår i lokaliseringsutredningen.
Kommunen har därmed inte utrett en kostnadseffektiv och hållbar expansion av nuvarande läge
vilket anses som brist på ansvar mot kommuninvånarna

I samma utredning framgår att bombfällningarna inte kommer minska vilket kommunen hävdar
är en fördel i denna nya plan. Detta står att läsa i utredningen men framkommer ingen
annanstans därmed har ni ljugit om fakta. I lokaliserings utredningen framgår tydligt behovet
nedan.

I dagens plan finns 15! Angöringsplatser och pendelparkeringarna finns inte. Kommunen har
därför kraftigt frångått behovet utan att kunna förklara varför det nu behövs exempelvis 15
angöringsplatser (Nils Ericssons terminalen har 18). Kommunen svarar att detta är vad
Västtrafik angett som behov. Kommunens ansvar är att granska behov och nytta vilket inte
gjorts utan konsulter verkar ha fått skissa fritt och ingen tar ansvar för helheten.
Utrymmet för angöringsplatser har överdimentionerats och inte ifrågasatts utifrån det
begränsade utrymme som finns vid den planerade lokaliseringen, ingen anpassning för att
resurseffektivt utnyttja den begränsade ytan i Stenungsunds centrums mest trafikerade område,
och redan trånga område.
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Tjörn och Orust har vid 2 tillfällen skriftligen uttryckt sitt missnöje med val av placering och
detta har inte tagits med tillräckligt stor beaktan. Även många andra intressenter motsatte sig
denna placering utan effekt. Utredningen är ofullständig och skall underkännas. (samt att planfri
korsning med bro redan finns tillgänglig)

5. Bullerutredningen
Denna utredning har inte beaktat rätt trafikökning på södra vägen med från 0 till ca 100 bussar
per dygn extra. Andelen tung trafik har inte ökats och man har inte beräknat all extra
pendeltrafik då ökningen på Norra vägen är i samma nivå som Södra vägen. På Norra vägen
sker ingen ändring i detaljplan så bas för Södra vägen år 2035 är 750 sen tillkommer tung trafik
samt pendeltrafiken.
I bullerutredningen från 3 Juli 2020 av Akustikverkstaden, har antal fordon ÅDT på södra vägen
uppskattas till 750/dygn, och tung trafik till 2% av detta, dvs 15 bussar per dag vilket inte alls
överensstämmer med simuleringen av bussavgångar i tidtabell i utredningen som resulterar i ca
100 bussavgångar per dygn.

Dessutom har man inte tagit med ljud för start och stopp av tåg och eventuella uttrop. Från
bullerutredningen: ”I utbyggnadsalternativet flyttas järnvägsstationen. Momentana ljud i
samband med tågens start och stopp ingår inte i denna utredning.” Utredningen är felaktig,
underkänns och kan ej ligga till grund för trafik och bullerutredning för detaljplanen.
Bullerutredningen har inte heller kunnat beräknas på ett korrekt sätt då höjningen av
Uddevallavägen pga vattenavrinning inte bestämts. En höjning av vägbanan ökar buller mot
Södra vägen samt boende på torget. Utredningen underkänns därmed och därmed kan planen
ej antas.
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6. Riskutredning 2018-12-04
Senaste utredningen är från 2018 och därmed finns inte det nya scenariot med (där 3 hållplatser
placerats på södra vägen). Utredning saknas och därför kan inte planen antas.
7. Geoteknisk utredning
Utredning av möjlighet till tunnel under väg och järnväg är inte gjord, effekterna av
grundvattensänkning har ej utförts. Utredningen ej fullständig, underkänns och därför kan
planen ej antas.
8. Trafiksimulering Resecentrum
Rapporten innehåller ej komplett information, då i simuleringen inte tar hänsyn till den
fördröjning i trafiken som tillkommer pga ett extra trafikljus som kommer krävas vid
övergångsstället från Resecentrum strax norr om K2. Detta trafikljus kommer ytterligare att
fördröja trafiken på Göteborgsvägen.

Rapporten är upprättad, granskad och godkänd av en och samma person,
projektansvarige. Rapporten underkänns och kan inte godkännas
Detaljplaneutredningen

som

del

i

9. Plan & Genomförandebeskrivning
Ni skriver: Hela kommunens kuststräcka väster om E6 omfattas av bestämmelserna i
miljöbalkens 4 kap Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa
områden i landet. Dessa områden är enligt 4 kap 1 § i sin helhet riksintresse med hänsyn till
de natur- och kulturvärden som finns i områdena. Ingrepp får göras endast om de inte påtagligt
skadar dessa värden. Bestämmelserna ska dock inte hindra utvecklingen av befintliga tätorter
eller av det lokala näringslivet. Den föreslagna detaljplanen innebär en utveckling av den
befintliga tätorten, och bedöms därför inte skada något riksintresse.
Vi anser detta är direkt felaktigt då ni tar de mest centrala och äldsta delarna i Stenungsund i
anspråk, en tidigare strandlinje då vattnet gick till järnvägen, och Södra vägen var huvudvägen
till Stenungsund. Detta är inte att hushålla med natur & kulturvärden då ett befintligt
resecentrum finns, möjlig för expansion med ringa medel. Strandvägen och Södra vägen är del
av den ursprungliga delen av Stenungsund och dess trädgårdar och grönområden är nu runt 100
år gamla.
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Enligt kriterier i NKB förordningen: ”Inte negativt påverkar möjligheterna att uppfylla
nationella eller regionala miljömål, klimatmål och folkhälsomål” Att aktivt tvinga alla boende
öster om järnvägen att köra runt hela Stenungsund för att nå torget, strandvägen och strandplan
är en direkt ökning och kan knappast bidra till nationella eller regionala miljömål, klimatmål
och folkhälsomål.
Ni skriver: ”Med en mer realistisk utveckling i framtiden där en mängd olika
mobilitetslösningar inkluderats har en ÅDT om 20 000 fordon antagits som en
dimensioneringsfaktor i planförslaget.”
- Ni har antagit en låg trafikalstring som inte är i linje med befolkningsökningen. I och med
detta antagande har ni aktivt påverkat och manipulerat slutresultatet av trafik och
bullerutredningar för att dessa ska hamna på acceptabel nivå. – Detta är inte acceptabelt utan
måste göras om, planen kan därför inte antas.
10. Dubbelspår behov av planfria korsningar
Det enda sakliga argumentet för att förlägga Resecentrum som beskrivs i detaljplanen är att
förbereda för dubbelspår genom Stenungsunds tätort. Detta antagande är ej förankrat i några
utredningar eller beslut på riksplanet för dubbelspår från Göteborg till Oslo, ej heller
stäckningen. Kommunen nämner i olika sammanhang och trafikutredningar att övergången vid
Doterödsvägen / Göteborgsvägen måste stängas, men att även andra övergångar skall ersättas
med planfria korsningar. För ett sådant scenario finns i kommunen inga planer! Därför anser
jag att det är helt orimligt att göra en anpassning i Resecentrum för en så fjärran investering
som antas på riksnivå.
Detaljplanen kan ej antas, utifrån ovanstående anser jag att detaljplanen och beslutet om
lokalisering och dess investeringar och drastiska påverkan på Stenungsunds centrala delar samt
i synnerhet Södra vägen.
Att det, i kombination till grund för detaljplanen finns en mängd undersökningar måste
underkännas då de är bristfälliga och felaktiga kan ej resultera i något annat än att detaljplanen
ej kan antas.
Löser inga problem
Beräkning av samhällsnyttan
11. Sammanfattningsvis,.
Vi lämnar synpunkterna i denna skrivelse för att överklaga detaljplanen och kräver att
detaljplanen ej antas.
Vår synpunkt och överklagan gäller även att vi kräver att lokaliserings beslutet rivs upp.
Vår synpunkt är att Detaljplanen ej ska antas mot ovanstående lämnade kommentarer men vi
kräver också att lokaliserings beslutet rivs upp och en ny utredning sätts till där beslut om
förbättrat Resecentrum genomförs utifrån de verkliga behov och de verkliga beslut som finns,
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inte byggd på lösryckta tyckanden i workshops, eller utifrån eventualiteter som är så fjärran
realisering att de inte ska påverka ett lokalt beslut för en tåg och busshållplats, alltså det
eventuella dubbelspår mellan Göteborg och Norge som ej finns med i några planer på riksnivå
för varken dragning eller tidsaspekt eller finansiering.
Kommunen har ej följt sina egna styr-principer. I kommunens styrdokument finner man
följande tydliga budskap om förhållningssätt:
”Ekonomiska styr principer
Syftet med de ekonomiska styrprinciperna är att klargöra ansvar och befogenheter samt erhålla
en effektiv administrativ hantering och en god ekonomisk hushållning. God ekonomisk
hushållning innebär att kommunens verksamhet ska bedrivas på ett sätt som säkerställer att
även kommande generationer får en bra kommunal service samt att maximal nytta uppnås med
minsta möjliga resursåtgång.”
Lokaliseringen och investeringen av Resecentrum bygger ej på kommunens egna principer.
”Maximal nytta med minsta möjliga resursåtgång” alltså, men man följer inte det man själv
beslutat eftersom det inte finns någon nyttoberäkning på de olika lokaliseringsalternativen.
På frågan om beräkning av samhällsnyttan finns inga svar, detta är alltså inte gjort. I tillägg till
synpunkterna ovan vill vi framföra vår åsikt vad gäller Resecentrum och dess lokalisering. Vi
anser inte att det lokaliseringsbeslut som tagits är rätt, ej heller att det är grundat på analyser
och fakta kring det verkliga behovet av en ny placering. Dessutom har kommunpolitikerna ej
kunnat påvisa en enda förbättring från denna nya lokalisering. Inte en enda förbättring. Det
kommer ta längre tid att ta sig med bil via Göteborgsvägen, det kommer att innebära mer buller
och ljusstörningar – för att inte nämna den helt meningslösa verkliga kostnaden på 500?
miljoner för att flytta något som fungerar 400 meter.
Våra förslag som följer längre ner i dokumentet, och är grundade i vad som angivits ovan och
det avgörande faktum att det inte finns något beslut om plan för dubbelspårig järnväg från
Göteborg till Oslo, varken dragning eller tidsplan. Anpassningarna för ett sådant scenario om
det överhuvudtaget kommer inträffa, ligger 40–50 år bort i tiden.
Att idag göra en förflyttning av ett Resecentrum som fungerar och som har potential att
förbättras till rimlig kostnad (resurseffektivitet – minsta kostnad för mesta nytta) Att även om
förflyttning skulle ske till föreslagna plats finns det inga beslut som föranleder en så stor
anpassning idag till dubbelspår som kanske sker om ett halvt sekel, eller kanske aldrig.
Det finns definitivt inget beslut som stöder behov av etablering för Resecentrum på
östra sidan om järnvägen överhuvudtaget,
• Gång och cykelväg från Nytorps backe som ansluter Resecentrum via en tunnel från
södravägen. Det finns en planfri korsning i form av gång och cykel bro som väl
förbinder östra och västra sidan av järnvägen i området kring Fregatten/ Södra vägen/
föreslagit Resecentrum
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•
•

Busshållplatser på östra sidan om järnvägen vid södra vägen behövs endast vid
dubbelspår och stängning av överfarten Doterödsvägen / Göteborgsvägen.
Cykelparkerng och parkering för hämtning och lämning vid Södra vägen behövs ej
heller då gångtunnel ej finns.

12. Våra förslag är istället!
Utifrån det faktum att dubbelspår ej ens är planerat varken dragning eller tidsplan, något beslut
finns överhuvudtaget inte.
1, Satsa på nuvarande placering vid Stenungsunds station,
Vårt första förslag utifrån resurseffektivitet är att man gör en komplett och korrekt utredning av
möjligheterna att göra förbättringar på nuvarande lokalisering vid Stenungsunds station. Denna
lokalisering utreddes inte i lokaliserings utredningen 2012 vilket står explicit i
dokumentationen, men det finns en notering om att ytan vid nuvarande plans ser ut att vara
tillgänglig. Kommunens representant har inför sittande publik i samrådsmöte den 29 september
2020 sagt att man utrett fem alternativ: Nösnäs, Brofästet, Centrum, Stora Höga och nuvarande
placering. Detta är en direkt lögn – de två sistnämnda har ej utretts och kunnat utvärderas på
likvärdigt sätt av de instanser som varit involverade i beslutet; work-shop och kommunstyrelsen
som beslutat om lokaliseringen.
Vi föreslår att nuläget utreds utifrån dess centrala läge som är gynnsamt för boende, besökare
till affärer i södra OCH norra delarna av centrum, för pendlare till arbetsplatser i kommunen.
Det finns också gott om plats och utrymme att tillgängliggöra fler pendelparkeringar genom att
utnyttja området vid Västergårds allé till pendelparkering. Området får ej bebyggas, har
övergång och trottoar via vid Kvantum eller Viadukten till nuvarande station och busshållplats,
som man också kan kalla nuvarande Resecentrum. Avståndet från Västergårds allé (dit
pendelparkeringar kan förläggas) till nuvarande lokalisering är lika långt som från nuvarande
lokalisering till den i detaljplanen föreslagna lokaliseringen. Genom att utnyttja dessa
möjligheter på mark som kommunen äger och som inte kan användas till något annat, kan yta
på befintlig plats utnyttjas mer resurseffektivt.
Dessutom kan stationshuset, som kommunen sålt till privat näringsidkare, köpas tillbaka och
återigen användas som vänthall, toalett, kiosk mm. Det var ett felaktigt beslut att sälja stationen
och anta att servicen som kunde inrymmas i den lokalen ej längre behövdes. (den behövs!)
Detta alternativ är ett centralt beläget alternativ som kan möta de krav som ställts på ett
Resecentrum, och måste anses vara ett mindre kostsamt alternativ då det mesta redan fungerar
utifrån platsen. Detta alternativ är ett bra alternativ till dess att man med säkerhet vet vad ett
dubbelspår från Göteborg till Oslo kommer att innebära.
2, Alternativt – gör en verklig förbättring och flytta till alternativ Brofästet
Vårt andra förslag är att förlägga Resecentrum till Brofästet och därmed faktiskt lösa en del
problem som finns med trafiksituationen runt Göteborgsvägen. Genom att lyfta ut busstrafik
som skall väster ut mot Tjörn och Orust eller österut via Nösnäs till Hallerna, Högenorum,
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Ucklum eller Hällebäck/Hasselbacken, till ett område som har förutsättningar för och behov av
planfri korsning för biltrafik, persontrafik – gång och cykelväg.
Detta område har oavsett Resecentrum behov av sådan lösning sedan övergångar vid järnvägen
stängts. Lokaliseringen vid brofästet ligger på bekvämt gångavstånd till både Nösnäsgymnasiet/
Stenungsund Arena, till Solgårdsdalen, Kvarnberget och Kristinedal samt till affärscentrum i
Stenungsund. (små skyttelbussar skulle kunna köra från stationen till affärscentra vid Stenungs
Torg OCH till affärsområdet i Norra centralorten, Kvantum, Willys mm. För denna lokalisering
har kommunen mycket egen mark att använda för projektet och pendelparkeringar kan lätt
förläggas i området öster om järnvägen. Detta förslag LÖSER många problem med
trafiksituationen vid Göteborgsvägen, samtidigt som den frigör mark för Citycon att behålla
parkeringsplatser.

Kommunens kommentar
I detaljplaneprocessen är samrådet ett skede för att lämna synpunkter. Det är endast ett beslut
om antagande av detaljplan som kan överklagas.
1. a-b) Planprogrammet för Stenungsunds centrum (vilket åsyftas) är likt alla planprogram inte
juridiskt bindande, utan visar på en inriktning eller vision. I och med att de inte är juridiskt
bindande kan förslagen ändras efter hand som nya idéer, förslag eller synpunkter kommer.
Planprogrammet godkändes av kommunfullmäktige 2018-06-25 § 92.
I detaljplaneprocessen är samrådet det tidigaste skedet att lämna synpunkter.
c-f) Under detaljplaneläggning ska kommunen väga allmänna intressen mot enskilda intressen
och finna lösningar så att planens syfte kan uppnås på ett ändamålsenligt sätt.
g-h) Underrättelse om samråd har skickats till fastighetsägarna i enlighet med plan- och
bygglagen.
i) Kungörelse om planprogrammet för Stenungsunds centrum skickades ut till fastighetsägare
inom programområdet. Ett programsamråd hölls vilket även inkluderade ett samrådsmöte till
vilket allmänheten var välkommen.
k) Då marken som åsyftas ligger så nära järnvägen går marken inte att exploatera med
exempelvis bostadshus p.g.a. risksituationen kopplad till transporter av farligt gods på
järnvägen. Trafikverket tillåter generellt inte heller någon ny bebyggelse närmare än 30 meter
från järnvägens spårmitt. I översiktsplanen ÖP06 (laga kraft 2009) som var gällande under
samrådstiden står att läsa om centrum och resecentrum: ”Vid planläggning av nya
anläggningar i centrum ska hänsyn tas till ett framtida dubbelspår och till att ett nytt
resecentrum ska kunna byggas ut” (s. 98). Kommunens nya översiktsplan Översiktsplan 2020
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(antagen av kommunfullmäktige 2020-12-17 § 195) beskriver också en centrumutveckling i
centrala Stenungsund där det nya resecentrumet är inkluderat.
l) Vid flytt av resecentrum 2025 kommer antalet tågpassager över Doterödsvägen minskas till
cirka hälften. Kommunerna längs Bohusbanan, Västra Götalandsregionen och Trafikverket
arbetar dock för en ökad trafikering mellan Göteborg och Stenungsund/Uddevalla. En sådan
dubblad turtäthet skapar då åter lika många bomfällningar som idag. Genom att placera de tre
hållplatslägena på Södra vägen skapas dock ett mer robust och mindre störningskänsligt
kollektivtrafiknät, där bussarnas ankomst till och avgång från det nya resecentrumet inte
hänger på antal bomfällningar, oavsett om bomfällningarna beror på passerande tåg, tekniska
problem eller räls-/vägarbeten. Bussarna behöver inte heller köra omvägen över järnvägen,
ner på Göteborgsvägen och genom cirkulationsplatsen innan de är framme på terminalen.
Busstrafik österifrån via Doterödsvägen som skall släppa av passagerare att fortsätta med tåg
söderut riskerar att fastna i bomfällningskö då tåg från Uddevalla passerar och riskerar då
inte hinna fram till avsläppning före tågets avgång. Därför har kommunen i samråd med
Västtrafik valt att dessa bussar skall underlätta framkomsten till resecentrum utan att passera
järnvägen.
Utformningen av östra sidan kommer studeras vidare till granskningen.
m) Trafikutredningen kommer uppdateras inför granskningen.
n-o) Uppdateringar av utredningar kommer göras inför granskningen. Hur arbetet med en
detaljplan ska ske regleras i plan- och bygglagen. Under detaljplanläggningen ska kommunen
väga allmänna intressen mot enskilda intressen och finna lösningar så att planens syfte kan
uppnås på ett ändamålsenligt sätt.
p) För att underlätta passagen ut på Doterödsvägen föreslås ett högersvängfält på Södra vägen,
detta kommer minska köbildningen för de som ska vänster eller rakt fram. Möjligheten att
anordna ett vänstersvängfält för trafik som kommer österifrån på Doterödsvägen och ska till
Södra vägen studeras. Trafikutredningen kommer uppdateras inför granskningen.
q) Gång- och cykeltunneln är en del i resecentrums funktion. Två perronger kan vara aktuellt
även utan att ett fullt dubbelspår är byggt, om det i ett första skede endast byggs ett mötesspår
vid det nya resecentrumet. Resecentrum är en första pusselbit i centrumutvecklingen. Genom
att bygga fler bostäder i centrala Stenungsund kan ännu fler människor få ta del av det fina
läget – nära kommunal och kommersiell service, ett stenkast från sundet, gångavstånd till
kollektivtrafik. Med fler människor i rörelse kommer platserna också upplevas som tryggare.
Vidare tillkommer arbete med god belysning och kameraövervakning för att ytterligare öka
tryggheten. Alternativa vägval finns också i befintlig plankorsning vid Doterödsvägen och
befintlig gång- och cykelbro.
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2. Syftet med omdragningen av Göteborgsvägen har inte på något sätt varit att minska
köbildningen utan enbart att ge plats åt resecentrum. Ett väl placerat resecentrum nära boende
och andra målpunkter är en förutsättning för en ökad användning av kollektivtrafiken. Detta i
sig skall bidra till färre bilar på våra vägar.
Parkeringshus ingår inte i uppdraget för denna detaljplan. I planprogrammet för Stenungsunds
centrum (godkänt av kommunfullmäktige 2018-06-25 § 92) beskrivs att parkeringshus behöver
byggas om/när parkeringsytorna i en framtid bebyggs. Beslut om att använda befintlig bussplan
till pendelparkeringar fattades av kommunfullmäktige 2020-09-24 § 126.
3. En moderniserad och centralt placerad resecentrumanläggning är politiskt beslutad i linje
med Västra Götalandsregionens och Kommunalförbundet Göteborgsregionens beslut om att
utveckla de stationssamhällen längs Bohusbanan där dagens tåg passerar för ett mer hållbart
resande. Det är helt i detta perspektiv som vi når samhällsnyttan och är ett gemensamt mål för
samtliga kommuner inom göteborgsregionen. Ingen specifik beräkning av denna samhällsnytta
är gjord för respektive kommuns delområde.
Kommunen har genom politiska beslut för projektet att bygga ett nytt resecentrum, med en ny
lokalisering, godkänt en exploateringsbudget. Nyttan som detta medför bedöms överstiga den
budgeterade kostnaden. Samtidigt har Västra Götalandsregionen beviljat medfinansiering till
projektet och därmed gjort en liknande bedömning. Att ta fram en detaljplan är en del i detta
projekt, utbyggnation och drift andra delar. Projektets kostnader följs upp löpande under alla
delar. Om kostnader överstiger tilldelad budget kommer beslut uppdateras.
4. Lokaliseringsutredningen är från 2012 och sedan dess har nya fakta framkommit, vilka
klargör att bomfällningar inte behövs när tågen söderifrån stannar vid det nya resecentrumet.
Tjörn och Orust har medverkat i lokaliseringsprocessen via både politik och förvaltning och
framfört sina önskemål. Planering är dock alltid en avvägning mellan olika intressen och i detta
fall har ett centrumnära läge valts. En ny lokalisering för ett resecentrum innehåller stora mått
av politiska bedömningar om vad som bäst gagnar en orts framtida utveckling. Som ovan nämnt
är beslutet i linje med Västra Götalandsregionens och Kommunalförbundet
Göteborgsregionens beslut om att utveckla de stationssamhällen längs Bohusbanan där dagens
tåg passerar för ett mer hållbart resande.
Stenungsunds station har i dagsläget elva busshållplatser. Antalet hållplatslägen i nya
resecentrum är framtaget i dialog med Västtrafik och är framtaget utifrån hur många bussar
som behöver stå inne samtidigt för att möjliggöra stjärntrafik där bussarna ansluter till tågens
ankomst/avgång, samt regionens målbilder om kollektivtrafikresande. Nils Ericssonterminalen har totalt 20 hållplatslägen men är en del av en större helhet där exempelvis
hållplatslägena Nordstan (fyra lägen), Åkareplatsen (åtta lägen, vilka ersatt de
”utomhuslägen” som tidigare fanns på Nils Ericsson-terminalen) och Centralstationen (nio
lägen) får räknas in. Totalt innehåller dessa alltså nästan 40 hållplatslägen tillsammans. Att
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ha i åtanke är också att den typ av stjärntrafik som används vid tågpassning och som är aktuell
för Stenungsunds nya resecentrum inte är aktuell för Nils Ericsson-terminalen/Åkareplatsen.
5. Avsikten är att bullerpåverkan från järnväg ska utredas i en järnvägsplan, vilket är
Trafikverkets verktyg. Om järnvägsplan inte görs kommer dessa värden att ingå i detaljplanens
uppdaterade bullerutredning inför granskning.
6. Riskutredningen gäller transporter av farligt gods på järnvägen och dess inverkan på
stationsbyggnaden. De tre hållplatslägena på Södra vägen har ingen påverkan på detta.
7. Den geotekniska utredningen kommer att uppdateras inför granskningen.
8. Trafiksimuleringen kommer att uppdateras inför granskningen.
9–12. Frågan gällande skada på riksintressen är avstämd med länsstyrelsen vilken delar
kommunens uppfattning i frågan, vilket framkommer i planbeskrivningen. Länsstyrelsen är den
statliga myndighet som bevakar dessa frågor i planarbeten.
I all planering måste vissa antaganden göras. Det går också att arbeta med viljestyrd planering
– där kommunen har flera policys och beslut som strävar efter ett ökat resande med
kollektivtrafik och minskat resande med bil, därför har en ÅDT om 20 000 fordon valts.
Stenungsunds kommun måste förhålla sig till den verklighet att Bohusbanan som idag trafikeras
av främst persontåg med arbetspendlare går just genom Stenungsunds centralort. Region
Västra Götaland samt Kommunalförbundet Göteborgsregionen arbetar nu strategiskt med att
utveckla de stationssamhällen där dagens tåg passerar. Ett nytt resecentrum i Stenungsunds
centralort är ett steg i detta arbete.
Det som förbereds för är inte en del av sträckan Göteborg-Oslo. Det resecentrum planerar för
långsiktigt är dubbelspår mellan Göteborg och Stenungsund för pendlingstrafik. I ett första
skede arbetas det för ett mötesspår i eller dubbelspår till Stenungsunds nya resecentrum, vilket
inte kräver någon åtgärd på Doterödskorsningen. Dubbelspår norrut kommer sannolikt inte att
genomföras inom en överskådlig framtid, då trafikunderlaget som krävs för detta inte finns.
Stenungsunds kommun arbetar dessutom med att få prioriterat satsningar på Bohusbanan för
att öka kapaciteten till kvartstrafik för persontrafiken till Göteborg. För detta kommer partiella
dubbelspårssträckor att behöva finansieras utmed sträckan. Därför har kommunen genom
översiktsplanen säkrat mark utmed järnvägen för en möjlig utbyggnad. Endast marginella
hastighetsökningar kan uppnås genom detta men robustheten säkras och fler turer möjliggörs
genom fler mötespunkter.
Lokaliseringsbeslutet är ett sedan länge taget politiskt beslut och följer det gemensamma mål
för samtliga kommuner inom Kommunalförbundet Göteborgsregionen avseende övergången
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mot ett hållbart resande. Ingen specifik beräkning av denna samhällsnytta är gjord för
respektive kommuns delområde. Se även svar i punkt 3.
För att uppmuntra folk att välja hållbara ressätt är det viktigt att dessa är attraktiva. Gångoch cykelbron fyller sin funktion väl idag. Den planerade tunneln fyller en funktion i
kollektivtrafikanläggningen för den som behöver byta sida på resecentrum för att göra sitt byte
mellan exempelvis tåg och buss, och fungerar även som ett alternativ vägval till gång- och
cykelbron. Se även svar i punkt 1 l), p) och q) ovan.
Dagens stationsläge ligger i de norra delarna av centrum och långt från Stenungsöbron, vilket
gör att de tar onödigt lång tid för anslutande bussar och trafik från öarna att komma till
stationen. Stenungsund expanderar i första hand söderut eftersom industrins skyddszon norr
om centrum hindrar oss att bygga bostäder åt det hållet.
I Stenungsund planerar vi för ett centrum som ska vara trivsamt, lättillgängligt och som är
levande tryggt och välkomnande. Ett centrum nära människan och havet. Det nya
resecentrumet är en första pusselbit i centrumutvecklingen. Ett resecentrum är inte bara en
knutpunkt för kollektivtrafik utan är en viktig plats i samhället, en välkomnande och effektiv
plats för kommunens och regionens resenärer. Det stora antalet resenärer som dagligen
kommer nyttja platsen ger också viktiga effekter för utvecklingen av omkringliggande områden.
Att lägga resecentrum i just centrum, det så kallade Centrumalternativet, öppnar upp för vidare
exploatering med bostäder, verksamheter och arbetsplatser på båda sidor om järnvägen.
Utöver att de kommer ligga i direkt anslutning till resecentrum får de även nära till både
kommersiell och offentlig service, kulturhus, park och hav. Centrumalternativet blir därför en
lokalisering för både stenungsundsbor, arbetspendlare, turister och besökare.
Ett resecentrum skilt från övrig bebyggelse och kanske omringat av stora parkeringsytor ger
otrygga miljöer särskilt under dygnets mörka timmar, vilket kan hindra människor från att vilja
färdas kollektivt.
Stenungsund är med i ett regionalt samarbete i nätverket Det urbana stationssamhället.
Samarbetet sker för att påskynda utvecklingen mot ett mer hållbart resande genom att göra
kollektivresor enkla och attraktiva. Alla erfarenheter från arbetet pekar på att tillgänglighet
och närhet, att placera resecentrum så nära samhällskärnan som möjligt, är en
framgångsfaktor för att utveckla tätorten.
Trafikverkets regler har i senare arbete också visat att Brofästet som alternativ inte är möjligt
då det ligger i en för skarp kurva.
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Privatperson 24
2020-10-20
Ni är folkvalda men det ser inte så ut i detta projekt. Kanske en folkomröstning om detta.
Detta slöseri med våra skattepengar måste stoppas.
Vad som saknas i Stenungsund är parkeringshus och planfria korsningar. Inget av detta har
redovisats.
Ni bör ta en tur till Doterödsvägen, Norra och Södra vägen och se hur svårt det är att komma
över järnvägen speciellt under rusningstid.
Nuvarande busscentral går att utnyttja bättre. Fler bussar ryms om de parkerar rakt in istället
för efter varann.
Ang. parkeringshus se bilaga.
Bilaga:
Tänkt & Tyckt
Resecentrum
Bra skrivet av "Besviken pendlare" den 3 oktober.
Varför flytta ett fungerande resecentrum. Vi skattebetalare är rädda för att det blir väldigt dyrt.
Det som egentligen saknas är parkeringar för alla pendlare. Bygg ett parkeringshus där gamla
kommunhuset ligger. Det ska väl ändå rivas.
Det byggs ju mycket på östra delen av järnvägen men det planeras ingen planfri korsning vilket
är mycket märkligt.
En planfri korsning kan dras från parkeringshus (se ovan) snett mot de inlösta husen på Södra
vägen. Anslut med rondell för Doterödsvägen, Norra vägen och Södra vägen.
Med kommunens plan blir det varken parkeringar eller planfria korsningar.
/Besviken skattebetalare

Kommunens kommentar
Parkeringshus ingår inte i uppdraget för denna detaljplan. I planprogrammet för Stenungsunds
centrum (godkänt av kommunfullmäktige 2018-06-25 § 92) beskrivs att parkeringshus behöver
byggas om/när parkeringsytorna i en framtid bebyggs. Beslut om att använda befintlig bussplan
till pendelparkeringar fattades av kommunfullmäktige 2020-09-24 § 126.
I arbetet med resecentrum samt i kommande centrumutveckling kommer kommunen studera
möjligheterna till planskilda korsningar så att fotgängare och cyklister säkrare kan korsa väg
och/eller järnväg. I ett längre tidsperspektiv kan även planskilda passager för fordonstrafik
komma att bli aktuella. En planskild passage för fotgängare och cyklister i form av en gångoch cykeltunnel planeras för vid det nya resecentrumet.
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I dagsläget finns inga beslut på utveckling av Södra Bohusbanan. I ett första skede arbetas det
dock för ett mötesspår vid, eller dubbelspår till, Stenungsunds nya resecentrum. Ett dubbelspår
mellan Stenungsund och Göteborg innebär inte ett krav på stängd järnvägsöverfart vid
Doterödsvägen. Vid flytt av resecentrum år 2025 kommer antalet tågpassager över
Doterödsvägen minskas till cirka hälften. Kommunerna längs Bohusbanan, Västra
Götalandsregionen och Trafikverket arbetar dock för en ökad trafikering mellan GöteborgStenungsund-Uddevalla. En sådan dubblad turtäthet skapar då åter lika många bomfällningar
som idag.
Det är först när dubbelspår och trafikeringsvolymer (kvartstrafik) norrut blir aktuellt som en
planskild korsning för Doterödsvägen kan bli nödvändig. Detta kommer sannolikt inte att
genomföras inom en överskådlig framtid, då trafikunderlaget som krävs för detta inte finns,
därför planeras inte för detta i dagsläget.
Järnvägsöverfarter är Trafikverkets anläggningar, inte kommunala. Detta innebär att
kommunen inte har rådighet att bygga om dem utan medgivande från Trafikverket. En planskild
korsning är mycket kostsam och kräver prioritering i Nationell infrastrukturplan och kan
komma ifråga först när trafikeringsvolymer kräver en sådan åtgärd.
Medborgarna har varit inbjudna och involverade i kommunens tankar och planer. Kommunen
har sedan översiktsplanen ÖP06, antagen 2009, planerat för en utveckling av Stenungsunds
centrum. Samtliga planer och program har följt sina lagstadgade processer. Översiktsplanen
har varit ute på samråd och utställning, senast under våren 2020. Planprogrammet för
Stenungsunds centrum från 2018 var på programsamråd, vilket nu även detaljplanen för
resecentrum är. Samtliga beslut är politiskt fattade och i Stenungsund och Sverige har vi en
representativ demokrati där folket väljer partier/företrädare med beslutanderätt.

Privatperson 25
2020-10-20
Undertecknat av två personer
Översänder här synpunkter och överklagan på detaljplanen för Stenungsunds resecentrum.
1. Från förra samrådet och gällande översiktsplan har en betydande skillnad uppenbarat sig då
även busshållplatser dykt upp på östra sidan järnvägen. Detta medför en betydande olägenhet
för oss fastighetsägare längs Södra vägen i form av ökad trafik, betydande bullerökning, ljus
från bussarna mm.
Yrkar på att förslaget med en bussterminal på den östra sidan av järnvägen samt gångtunneln
under järnvägen stryks från detaljplanen.
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Det finns inget behov av busshållplatser på denna sida järnvägen, det saknar helt funktion och
syfte. Enligt Er egen utsaga kommer bomfällningen att minska vid eventuell flytt av
resecentrum söderut. Således torde inte busstrafiken påverkas nämnvärt, även om dessa utgår
från den västra sidan. Det blir en avståndsmässig och säkerhetsmässig (kvälls/nattetid) nackdel
för buss resenärerna som måste förflytta sig till den östra sidan av järnvägen för vidare transport
lokalt in mot Stenungsund. Det är väl inte tänkt att lokalbussarna endast skall hålla sig till den
östra sidan järnvägen? Hur blir det med tex ”tättingen” som idag stannar på busshållplatsen mitt
på torget, skall den endast gå till östra sidan av järnvägen?
Det är långt ifrån en bra lösning att addera 100 bussavgångar samt biltrafik till och från
bussterminalerna till det trafikkaos som redan idag råder vid utfarten från södra vägen till
Doterödsvägen. Hur är det tänkt att alla dessa bussar skall ta sig in på södra vägen från
Doterödsvägen? Det innebär en vänstersväng i mycket tät trafik precis vid bommarna.
Det finns även många frågeställningar som förslaget inte tagit upp eller utrett, tex finns det
ingenstans i utredningen hur detta påverkar de boende längs södra vägen. Har tex
bullerutredningen tagit hänsyn till den ökade buss och biltrafiken?
Hur blir det med framkomligheten vid eventuell olycka, brand?
Har hänsyn tagits till många barn och ungdomar från både Stenungskolan och fastigheterna på
Södra vägen rör sig på och kring Södra vägen.
2. Vad är det som legat till grund för beslutet att flytta ett fungerande resecentrum 400 söder
ut?
Vilka är de fördelar som både ekonomiskt och samhällsnyttigt motiverar denna ytterst märkliga
åtgärd?
Enligt kommunens egna styrdokument står det att läsa:
”God ekonomisk hushållning innebär att kommunens verksamhet ska bedrivas på ett sätt som
säkerställer att även kommande generationer får en bra kommunal service samt att maximal
nytta uppnås med minsta möjliga resursåtgång.”
Hur rimmar maximal nytta uppnås med minsta möjliga resursåtgång med den nya
lokaliseringen av resecentrumet?
Enligt lokaliseringsutredningen på Kommunens hemsida framgår det att kommunen inte ens
har bemödat sig att utreda alla platsalternativen, framför allt då det befintliga alternativet.
Varför flyttar man resecentrumet? Syftet kan inte vara en förbättring för de som pendlar, här
har tex både Orust och Tjörn kraftigt framfört det olämpliga i att förlägga resecentret mer eller
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mindre på Stenungsunds torg. Om det var pendlarna välbefinnande man haft i åtanke vid
beslutet är en placering vid brofästet eller Nösnäs ett betydligt bättre alternativ.
Ett mer centralt läge? Ligger inte stationen redan väldigt centralt? Är privatägda Stenungsunds
torg centrum för Stenungsund?
Förslaget gynnar inte biltrafiken längs Göteborgsvägen och påverkar antalet parkeringsplatser
markant negativt. Hur löser detta förslag den redan kaotisk trafiksituation genom att göra
Göteborgsvägen till en ”stadsgata? Detta kommer endast spä på den svåra trafiksituationen som
råder redan idag genom att ytterligare öka den irriterande trängseln, köbildningarna samt ge en
ökad miljöbelastning.
I och med att förslaget lägger beslag på merparten av Stenungs Torg Fastighets AB´s
(”Citycon”) parkeringsplatser behöver dessa ersättas. Hur är detta tänkt och vem bekostar
eventuella garagelösningar som med torgets dåliga geotekniska förutsättningar kommer
generera betydande kostnader för uppförandet.
Föreslå att man istället satsar på nuvarande placering vid Stenungsunds station och:
- komplettera befintligt stationsområde med ny vänthall och ett fik eller köp tillbaka befintlig
stationsbyggnad som ni tidigare sålde.
-en separat bussfil från Tjörnbron till vårt befintliga resecenter, så att inte dessa fastnar i
trafikkaoset som råder vid rusningstiderna och gör att bussarna kan hinna i tid till
tågavgångarna.
-utökning av pendelparkeringar, tex vid Västergårds allé. Det är ett betydligt mindre kostsamt
och miljömässigt bättre alternativ att behålla redan gjorda investeringar. Med denna lösning
kan man också avvakta vad ett eventuellt framtida dubbelspår mellan Göteborg och Oslo
kommer att innebära.
-ta även med en planskild gång- och cykeltunnel vid Göteborgsvägen/Solgårdsvägen så man
får tillbaka rörelsefriheten i samhället som har blockerats av staket som omgärdar spåret genom
hela samhället
Vår synpunkt är att detaljplanen ej ska antas, vi yrkar även också på att lokaliseringsbeslutet
rivs upp och att en ny förutsättningslös utredning tillsätts om man behöver flytta resecentrumet
överhuvudtaget.

Kommunens kommentar
I detaljplaneprocessen är samrådet ett skede för att lämna synpunkter. Det är endast ett beslut
om antagande av detaljplan som kan överklagas.
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1. Vid flytt av resecentrum 2025 kommer antalet tågpassager över Doterödsvägen minskas till
cirka hälften. Kommunerna längs Bohusbanan, Västra Götalandsregionen och Trafikverket
arbetar dock för en ökad trafikering mellan Göteborg och Stenungsund/Uddevalla. En sådan
dubblad turtäthet skapar då åter lika många bomfällningar som idag. Genom att placera de tre
hållplatslägena på Södra vägen skapas dock ett mer robust och mindre störningskänsligt
kollektivtrafiknät, där bussarnas ankomst till och avgång från det nya resecentrumet inte
hänger på antal bomfällningar, oavsett om bomfällningarna beror på passerande tåg, tekniska
problem eller räls-/vägarbeten. Bussarna behöver inte heller köra omvägen över järnvägen,
ner på Göteborgsvägen och genom cirkulationsplatsen innan de är framme på terminalen.
Kommunen har en dialog med Västtrafik gällande trafikeringen i kommunen.
Utformningen av östra sidan kommer studeras vidare till granskningen.
För att underlätta passagen ut på Doterödsvägen föreslås ett högersvängfält på Södra vägen,
detta kommer minska köbildningen för de som ska vänster eller rakt fram. Möjligheten att
anordna ett vänstersvängfält för trafik som kommer österifrån på Doterödsvägen och ska till
Södra vägen studeras. Trafikutredningen kommer uppdateras inför granskningen.
Bullerutredningen kommer uppdateras inför granskningen.
Enligt Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds yttrande konstateras att samrådsförslaget
tillgodoser räddningstjänsten behov, och samrådsförslaget tillstyrks utan synpunkter. Vid en
olycka med läckage av gas och/eller vätskor kommer räddningstjänsten spärra av erforderligt
område för att värna människors liv och hälsa.
Trafiksäkerheten för barn och ungdomar kommer öka med en gångbana längs östra sidan av
Södra vägen, och en gång- och cykelbana på västra sidan. Hur många övergångsställen som
behövs och var dessa ska placeras kommer studeras i genomförandeskedet.
2. Kommunen har genom politiska beslut för projektet att bygga ett nytt resecentrum, med en
ny lokalisering, godkänt en exploateringsbudget. Nyttan som detta medför bedöms överstiga
den budgeterade kostnaden. Samtidigt har Västra Götalandsregionen beviljat medfinansiering
till projektet och därmed gjort en liknande bedömning. Att ta fram en detaljplan är en del i
detta projekt, utbyggnation och drift andra delar. Projektets kostnader följs upp löpande under
alla delar. Om kostnader överstiger tilldelad budget kommer beslut uppdateras.
Att arbeta för ett ökat hållbart resande i STO-regionen är något alla tre kommuner är ansvariga
för. Stenungsund uppmuntrar därför Tjörn och Orusts kommuner att arbeta för ett ökat
kollektivtrafikåkande från öarna – att få invånarna att parkera bilen på Tjörn och Orust för att
ta bussen till Stenungsunds resecentrum. Då minskar belastningen både på broarna, Nösnäsmotet och Göteborgsvägen.
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Tjörn och Orust har medverkat i lokaliseringsprocessen via både politik och förvaltning och
framfört sina önskemål. Västra Götalandsregionen och Kommunalförbundet
Göteborgsregionen driver också utveckling av våra stationssamhällen med närhet för bostäder
till resecentrum för ett mer hållbart resande. Planering är alltid en avvägning mellan olika
intressen och i detta fall har ett centrumnära läge valts. En ny lokalisering för ett resecentrum
innehåller stora mått av politiska bedömningar om vad som bäst gagnar en orts framtida
utveckling.
Dagens stationsläge ligger i de norra delarna av centrum och långt från Stenungsöbron, vilket
gör att de tar onödigt lång tid för anslutande bussar och trafik från öarna att komma till
stationen. Stenungsund expanderar i första hand söderut eftersom industrins skyddszon norr
om centrum hindrar oss att bygga bostäder åt det hållet.
I Stenungsund planerar vi för ett centrum som ska vara trivsamt, lättillgängligt och som är
levande tryggt och välkomnande. Ett centrum nära människan och havet. Det nya
resecentrumet är en första pusselbit i centrumutvecklingen. Ett resecentrum är inte bara en
knutpunkt för kollektivtrafik utan är en viktig plats i samhället, en välkomnande och effektiv
plats för kommunens och regionens resenärer. Det stora antalet resenärer som dagligen
kommer nyttja platsen ger också viktiga effekter för utvecklingen av omkringliggande områden.
Att lägga resecentrum i just centrum, det så kallade Centrumalternativet, öppnar upp för vidare
exploatering med bostäder, verksamheter och arbetsplatser på båda sidor om järnvägen.
Utöver att de kommer ligga i direkt anslutning till resecentrum får de även nära till både
kommersiell och offentlig service, kulturhus, park och hav. Centrumalternativet blir därför en
lokalisering för både stenungsundsbor, arbetspendlare, turister och besökare.
Ett resecentrum skilt från övrig bebyggelse och kanske omringat av stora parkeringsytor ger
otrygga miljöer särskilt under dygnets mörka timmar, vilket kan hindra människor från att vilja
färdas kollektivt.
Det som förbereds för är inte en del av sträckan Göteborg-Oslo. Det resecentrum planerar för
långsiktigt är dubbelspår mellan Göteborg och Stenungsund för pendlingstrafik. Stenungsund
är med i ett regionalt samarbete i nätverket Det urbana stationssamhället. Samarbetet sker för
att påskynda utvecklingen mot ett mer hållbart resande genom att göra kollektivresor enkla och
attraktiva. Alla erfarenheter från arbetet pekar på att tillgänglighet och närhet, att placera
resecentrum så nära samhällskärnan som möjligt, är en framgångsfaktor för att utveckla
tätorten.
Kommunens ambition är att underlätta för hållbart resande med kollektivtrafik, cykel eller till
fots och öka dessa andelar i förhållande till biltrafik. Detta enligt kommunens
mobilitetsstrategi, antagen av kommunfullmäktige 2019-12-12 § 276. Syftet med omdragningen
av Göteborgsvägen har inte på något sätt varit att minska köbildningen utan enbart att ge plats
åt resecentrum. Ett väl placerat resecentrum nära boende och andra målpunkter är en
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förutsättning för en ökad användning av kollektivtrafiken. Detta i sig skall bidra till färre bilar
på våra vägar.
Kommunen avser att teckna avtal med fastighetsägarna om parkeringsplatserna. Stenungs
Torgs Fastighets AB:s utveckling av Stenungstorg kommer ske genom detaljplaneläggning
vilken kommer innefatta erforderliga utredningar, t.ex. för parkeringsbehov och -lösningar.
I åtgärdsvalsstudierna för både länsväg 160 och för Nösnäsmotet (vilka tas fram i samarbete
med Trafikverket då det är deras anläggningar) arbetas det med att prioritera busstrafiken.
Åtgärder för dessa sträckor planeras in i Trafikverkets Regional plan. Från resecentrum
kommer linjetrafikbussar ha fri passage ut från resecentrum och hela vägen till länsväg 160.
Bl.a. föreslås busskörfält från Tjörnbrons hantverk till Stenungsöbron.
Antalet platser för pendelparkering kommer öka, detta ligger dock utanför detaljplanens
område. Beslut om att använda befintlig bussplan till pendelparkeringar fattades av
kommunfullmäktige 2020-09-24 § 126. Kommunen arbetar även för att andelen bilresor ska
minska, att de som har möjlighet kan gå, cykla eller åka buss till det nya resecentrumet.
Kommunen arbetar för att ersätta de stängda järnvägspassagerna vid Solgårdsvägen och
Södra vägen.

Privatperson 26
2020-10-20
Ser inte vinsten med att flytta från nuvarande plats. Där finns redan perrong och busshållplatser.
Bygg om busshållplatsen så bussarna kör in fronten mot perrongen som visas på nya
resecentrum. Då kan tak byggas och skydd för väder mellan tåg buss. Ta tillbaka stationshuset
och rusta upp detta med vänthall och toaletter. Alternativt bygg ett nytt hus med toalett och
vänthall i södra delen av nuvarande station.
Komplettera med en pendelstation vid nösnäs. Där finns möjlighet att koppla ihop tjörn, Orust,
hallerna, gymnasiet. Även möjlighet till pendelparkering. Ser inte varför personer skall tvingas
in i centrum som ej behöver.
Vill vi ha ett attraktivt köpcentrum? Gör det genom fler små lokala butiker.
Hyror/förutsättningar så butiker blir kvar.
Vidare behövs någon/några planskilda korsningar mellan järnväg och bilväg.
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Ser som sagt inte vinsten för samhället med att bara flytta stationen en liten bit och ha kvar
järnvägsövergångar som de är.
Kommunens kommentar
I Nösnäs finns idag en station och pendelparkering för busspendling. Ett stationsläge också ska
accepteras av kollektivtrafikhuvudmannen, vilket centrumalternativet är. I Stenungsund är
Västtrafik kollektivtrafikhuvudman. Varje stopp ger en längre total restid och en minskad
attraktivitet på grund av länge restid måste vägas mot nyttan av varje nytt stopp.
Att arbeta för ett ökat hållbart resande i STO-regionen är något alla tre kommuner är ansvariga
för. Stenungsund uppmuntrar därför Tjörn och Orusts kommuner att arbeta för ett ökat
kollektivtrafikåkande från öarna – att få invånarna att parkera bilen på Tjörn och Orust för att
ta bussen till Stenungsunds resecentrum. Då minskar belastningen både på broarna, Nösnäsmotet och Göteborgsvägen.
Dagens stationsläge ligger i de norra delarna av centrum och långt från Stenungsöbron, vilket
gör att de tar onödigt lång tid för anslutande bussar och trafik från öarna att komma till
stationen. Stenungsund expanderar i första hand söderut eftersom industrins skyddszon norr
om centrum hindrar oss att bygga bostäder åt det hållet.
I Stenungsund planerar vi för ett centrum som ska vara trivsamt, lättillgängligt och som är
levande tryggt och välkomnande. Ett centrum nära människan och havet. Det nya
resecentrumet är en första pusselbit i centrumutvecklingen. Ett resecentrum är inte bara en
knutpunkt för kollektivtrafik utan är en viktig plats i samhället, en välkomnande och effektiv
plats för kommunens och regionens resenärer. Det stora antalet resenärer som dagligen
kommer nyttja platsen ger också viktiga effekter för utvecklingen av omkringliggande områden.
Att lägga resecentrum i just centrum, det så kallade Centrumalternativet, öppnar upp för vidare
exploatering med bostäder, verksamheter och arbetsplatser på båda sidor om järnvägen.
Utöver att de kommer ligga i direkt anslutning till resecentrum får de även nära till både
kommersiell och offentlig service, kulturhus, park och hav. Centrumalternativet blir därför en
lokalisering för både stenungsundsbor, arbetspendlare, turister och besökare.
Ett resecentrum skilt från övrig bebyggelse och kanske omringat av stora parkeringsytor ger
otrygga miljöer särskilt under dygnets mörka timmar, vilket kan hindra människor från att vilja
färdas kollektivt.
Stenungsund är med i ett regionalt samarbete i nätverket Det urbana stationssamhället.
Samarbetet sker för att påskynda utvecklingen mot ett mer hållbart resande genom att göra
kollektivresor enkla och attraktiva. Alla erfarenheter från arbetet pekar på att tillgänglighet
och närhet, att placera resecentrum så nära samhällskärnan som möjligt, är en
framgångsfaktor för att utveckla tätorten.

Samrådsredogörelse

Stenung 3:57 m.fl. – Stenungsunds resecentrum

195

2021-01-28

124

Köpcentrumets hyror eller butiksstorlekar regleras inte i detaljplan.
I arbetet med resecentrum samt i kommande centrumutveckling kommer kommunen studera
möjligheterna till planskilda korsningar så att fotgängare och cyklister säkrare kan korsa väg
och/eller järnväg. I ett längre tidsperspektiv kan även planskilda passager för fordonstrafik
komma att bli aktuella. En planskild passage för fotgängare och cyklister i form av en gångoch cykeltunnel planeras för vid det nya resecentrumet.
I dagsläget finns inga beslut på utveckling av Södra Bohusbanan. I ett första skede arbetas det
dock för ett mötesspår vid, eller dubbelspår till, Stenungsunds nya resecentrum. Ett dubbelspår
mellan Stenungsund och Göteborg innebär inte ett krav på stängd järnvägsöverfart vid
Doterödsvägen. Vid flytt av resecentrum år 2025 kommer antalet tågpassager över
Doterödsvägen minskas till cirka hälften. Kommunerna längs Bohusbanan, Västra
Götalandsregionen och Trafikverket arbetar dock för en ökad trafikering mellan GöteborgStenungsund-Uddevalla. En sådan dubblad turtäthet skapar då åter lika många bomfällningar
som idag.
Det är först när dubbelspår och trafikeringsvolymer (kvartstrafik) norrut blir aktuellt som en
planskild korsning för Doterödsvägen kan bli nödvändig. Detta kommer sannolikt inte att
genomföras inom en överskådlig framtid, då trafikunderlaget som krävs för detta inte finns,
därför planeras inte för detta i dagsläget.
Järnvägsöverfarter är Trafikverkets anläggningar, inte kommunala. Detta innebär att
kommunen inte har rådighet att bygga om dem utan medgivande från Trafikverket. En planskild
korsning är mycket kostsam och kräver prioritering i Nationell infrastrukturplan och kan
komma ifråga först när trafikeringsvolymer kräver en sådan åtgärd.
Nösnäs-motet studeras i en pågående separat åtgärdsvalsstudie i samarbete med Trafikverket,
där syftet bl.a. är att skapa en planskild korsning med järnvägen.
En moderniserad och centralt placerad resecentrumanläggning är politiskt beslutad i linje med
Västra Götalandsregionens och Kommunalförbundet Göteborgsregionens beslut om att
utveckla de stationssamhällen längs Bohusbanan där dagens tåg passerar för ett mer hållbart
resande. Det är helt i detta perspektiv som vi når samhällsnyttan och är ett gemensamt mål för
samtliga kommuner inom göteborgsregionen. Ingen specifik beräkning av denna samhällsnytta
är gjord för respektive kommuns delområde.
Kommunen har genom politiska beslut för projektet att bygga ett nytt resecentrum, med en ny
lokalisering, godkänt en exploateringsbudget. Nyttan som detta medför bedöms överstiga den
budgeterade kostnaden. Samtidigt har Västra Götalandsregionen beviljat medfinansiering till
projektet och därmed gjort en liknande bedömning. Att ta fram en detaljplan är en del i detta
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projekt, utbyggnation och drift andra delar. Projektets kostnader följs upp löpande under alla
delar. Om kostnader överstiger tilldelad budget kommer beslut uppdateras.

Privatperson 27
2020-10-20 samt 2020-10-21
Undertecknat av två personer
Överklagan gällande detaljplan för Stenungsunds resecentrum
Ur: Trafiksimulering Resecentrum 2020-07-05: Nya
detaljplaner med bebyggelse på nuvarande parkeringsytor
kommer också att innebära ett behov av en ny lösning för
trafiken. Anslutning mot Stenungsunds centrum och
Stenungstorg kommer att ske via två korsningar, som
hädanefter kallas K1 och K3. Figur 1. Analysens
benämningar på korsningar K1 är i dagsläget
signalreglerad. Strandvägen är enkelriktad så att den inte
medger utfart mot Göteborgsvägen. I framtiden föreslås att
den
dubbelriktas,
mellan
Stenungstorg
och
Göteborgsvägen. På längre sikt kan det även vara aktuellt med cirkulationsplats, men det
kräver att Doterödsvägens anslutning stängs då denna ligger tvärs över järnvägen i form av en
plankorsning. Slut citat.
Sedan Stenungsunds kommun valt att anlägga ett köpcentrum, Stenungs torg (med dess
nuvarande placering) delades samhället i 2 delar, öster och väster. Med ovanstående simulering
kommer samhället permanent att delas av. Hur har ni tänkt att det ur miljösynpunkt kan vara
försvarbart att alla som bor öster om järnvägen skall ta sig till all verksamhet (handel, läkarvård,
apotek, kultur? Utan att ha mätt exakt torde det röra sig om 5 km/väg. Skall räddningstjänsten
ha två stycken stationer för att nå dessa två sidor av samhället?
Att år 2020 föreslå något sådant är helt absurt.
Det har gjorts en Bullerutredning där trafiken på Södra Vägen antas vara 500 fordon/dag. År
2035, vid en realisering av tänkt resecentrum skulle trafiken bli 750 fordon/dag. Då har hänsyn
inte tagits till att det skall finnas 34 p-platser samt att det ska avgå 100 bussar från en tänkt
busslinga på Södra Vägen. Detta innebär att det sker 200 in och utfarter till denna slinga
dagligen enbart med bussar. Södra Vägen byggdes för över 100 år sedan och vi ifrågasätter om
den klarar denna oerhörda belastningsökning av tung trafik. Varför behövs denna busslinga?
Trafiksituationen på Södra Vägen är redan idag hårt ansträngd på morgonen och eftermiddagen.
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Skall alla gå till fots därifrån för att uträtta sina ärenden, kanske flera km bort för att sedan bära
matkassar tillbaka genom en gångtunnel? En gångtunnel som dessutom med stor sannolikhet
blir ett populärt tillhåll för personer som inte främst använder den för att själva passera från den
västra/östra sidan. Att gå igen en gångtunnel nu för tiden är ofta förenat med rädsla för
eventuellt överfall.
Vid samrådsmötet på Fregatten den 29 september ställdes frågan hur mycket som
Göteborgsvägen skall höjas för att ta hänsyn till framtidens havsnivåhöjning. Det var ett osäkert
svar men minst 1-1,5 meter. Denna höjning av vägen kommer att förändra och höja bullernivån
för boende på Södra Vägen. Inte heller detta har man tagit hänsyn till vid Bullerutredningen. I
samma utredning har men inte heller tagit hänsyn till tågtrafiken! Varför saknas dessa
parametrar?
Vid samma möte ställdes frågan gällande kostnaden för hela flytten av stationen samt alla
omlokaliseringar av bla Göteborgsvägen samt Strandvägen, byggnation av parkeringar, ny
dragning av räls, fastigheten ”Resecentrum”, gångtunnel, hissar, cykelparkeringar,
grönområden mm. Den totala kostnaden skulle vara 125+32 miljoner. Vi frågar oss hur man så
stensäkert kan veta denna siffra när man inte ens vet hur mycket Göteborgsvägen skall höjas.
Försöker någon slå ”blå dunster” i våra ögon? Vem är det man försöker lura? Vem skall betala
den verkliga kostnaden? Vilken är samhällsnyttan med detta förslag? Är det endast Citycon
som fastighetsägare som får vara med och bestämma?
Vi anser att använda skattebetalares pengar på detta sätt är oansvarigt.
Enligt politiker och tjänstemän från Stenungsunds kommun är beslutet fattat och går inte att
ändra på. Alla beslut går ändra! Gör om, gör rätt!
Det finns idag en station där bussar och tåg stannar. Denna placering har kallats 0 vision. Platsen
är också möjlig för utökad busstrafik. Det finns 2 perrongen som är raka. Det finns stor
möjlighet för utbyggnad av parkeringsplatser där det nu ofta ligger högar med grus, vid
Västergård Allé. Det finns ett stationshus med plats för väntrum, personalutrymmen, kiosk mm.
Detta alternativ torde ur miljö och ekonomisk synpunkt vara det allra bästa för Stenungsund.
Vi anser att detta alternativ skall undersökas ordentligt.
Som fastighetsägare på Södra Vägen har vi hållits helt utanför planen då vi inte har informerats
och därmed undanhållits våra rättigheter och möjligheter att kunna påverka vår situation. Vi
kommer att påverkas negativt bland annat genom ökat buller, ökad trafik och ljusstörningar
Vi kan också konstatera att denna detaljplan skiljer sig högst västligt mot den tidigare
översiktsplanen. Gör om, gör rätt!
Vi överklagar detaljplanen enligt ovan.
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Kommunens kommentar
I detaljplaneprocessen är samrådet ett skede att lämna synpunkter. Det är endast ett beslut om
antagande av detaljplan som kan överklagas.
I arbetet med resecentrum samt i kommande centrumutveckling kommer kommunen studera
möjligheterna till planskilda korsningar så att fotgängare och cyklister säkrare kan korsa väg
och/eller järnväg. I ett längre tidsperspektiv kan även planskilda passager för fordonstrafik
komma att bli aktuella. En planskild passage för fotgängare och cyklister i form av en gångoch cykeltunnel planeras för vid det nya resecentrumet.
I dagsläget finns inga beslut på utveckling av Södra Bohusbanan. I ett första skede arbetas det
dock för ett mötesspår vid, eller dubbelspår till, Stenungsunds nya resecentrum. Ett dubbelspår
mellan Stenungsund och Göteborg innebär inte ett krav på stängd järnvägsöverfart vid
Doterödsvägen. Vid flytt av resecentrum år 2025 kommer antalet tågpassager över
Doterödsvägen minskas till cirka hälften. Kommunerna längs Bohusbanan, Västra
Götalandsregionen och Trafikverket arbetar dock för en ökad trafikering mellan GöteborgStenungsund-Uddevalla. En sådan dubblad turtäthet skapar då åter lika många bomfällningar
som idag.
Det är först när dubbelspår och trafikeringsvolymer (kvartstrafik) norrut blir aktuellt som en
planskild korsning för Doterödsvägen kan bli nödvändig. Detta kommer sannolikt inte att
genomföras inom en överskådlig framtid, då trafikunderlaget som krävs för detta inte finns,
därför planeras inte för detta i dagsläget.
Järnvägsöverfarter är Trafikverkets anläggningar, inte kommunala. Detta innebär att
kommunen inte har rådighet att bygga om dem utan medgivande från Trafikverket. En planskild
korsning är mycket kostsam och kräver prioritering i Nationell infrastrukturplan och kan
komma ifråga först när trafikeringsvolymer kräver en sådan åtgärd.
Kommunens ambition är att underlätta för hållbart resande med kollektivtrafik, cykel eller till
fots och öka dessa andelar i förhållande till biltrafik. Detta enligt kommunens
mobilitetsstrategi, antagen av kommunfullmäktige 2019-12-12 § 276.
Vid flytt av resecentrum 2025 kommer antalet tågpassager över Doterödsvägen minskas till
cirka hälften. Kommunerna längs Bohusbanan, Västra Götalandsregionen och Trafikverket
arbetar dock för en ökad trafikering mellan Göteborg och Stenungsund/Uddevalla. En sådan
dubblad turtäthet skapar då åter lika många bomfällningar som idag. Genom att placera de tre
hållplatslägena på Södra vägen skapas dock ett mer robust och mindre störningskänsligt
kollektivtrafiknät, där bussarnas ankomst till och avgång från det nya resecentrumet inte
hänger på antal bomfällningar, oavsett om bomfällningarna beror på passerande tåg, tekniska
problem eller räls-/vägarbeten. Bussarna behöver inte heller köra omvägen över järnvägen,
ner på Göteborgsvägen och genom cirkulationsplatsen innan de är framme på terminalen.
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Utformningen av östra sidan kommer studeras vidare till granskningen.
Enligt Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds yttrande konstateras att samrådsförslaget
tillgodoser räddningstjänsten behov, och samrådsförslaget tillstyrks utan synpunkter.
Trafikutredning, bullerutredning och geoteknisk utredning kommer uppdateras inför
granskningen. Avsikten är att bullerpåverkan från järnväg ska utredas i en järnvägsplan, vilket
är Trafikverkets verktyg. Om järnvägsplan inte görs kommer dessa värden att ingå i
detaljplanens uppdaterade bullerutredning inför granskning.
Resecentrum är en första pusselbit i centrumutvecklingen. Genom att bygga fler bostäder i
centrala Stenungsund kan ännu fler människor få ta del av det fina läget – nära kommunal och
kommersiell service, ett stenkast från sundet, gångavstånd till kollektivtrafik. Med fler
människor i rörelse kommer platserna också upplevas som tryggare. Vidare tillkommer arbete
med god belysning och kameraövervakning för att ytterligare öka tryggheten. Den nuvarande
gång- och cykelbron samt plankorsningen vid Doterödsvägen finns som två alternativa vägar
om tunneln av någon anledning skulle kännas otrygg att nyttja.
En moderniserad och centralt placerad resecentrumanläggning är politiskt beslutad i linje med
Västra Götalandsregionens och Kommunalförbundet Göteborgsregionens beslut om att
utveckla de stationssamhällen längs Bohusbanan där dagens tåg passerar för ett mer hållbart
resande. Det är helt i detta perspektiv som vi når samhällsnyttan och är ett gemensamt mål för
samtliga kommuner inom göteborgsregionen. Ingen specifik beräkning av denna samhällsnytta
är gjord för respektive kommuns delområde.
Kommunen har genom politiska beslut för projektet att bygga ett nytt resecentrum, med en ny
lokalisering, godkänt en exploateringsbudget. Nyttan som detta medför bedöms överstiga den
budgeterade kostnaden. Samtidigt har Västra Götalandsregionen beviljat medfinansiering till
projektet och därmed gjort en liknande bedömning. Att ta fram en detaljplan är en del i detta
projekt, utbyggnation och drift andra delar. Projektets kostnader följs upp löpande under alla
delar. Om kostnader överstiger tilldelad budget kommer beslut uppdateras.
Dagens stationsläge ligger i de norra delarna av centrum och långt från Stenungsöbron, vilket
gör att de tar onödigt lång tid för anslutande bussar och trafik från öarna att komma till
stationen. Stenungsund expanderar i första hand söderut eftersom industrins skyddszon norr
om centrum hindrar oss att bygga bostäder åt det hållet.
Underrättelse om samråd för detaljplanen har skickats till fastighetsägarna i enlighet med
plan- och bygglagen.
Under detaljplaneläggning ska kommunen väga allmänna intressen mot enskilda intressen och
finna lösningar så att planens syfte kan uppnås på ett ändamålsenligt sätt.
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I översiktsplanen ÖP06 (laga kraft 2009) som var gällande under samrådstiden står att läsa
om centrum och resecentrum: ”Vid planläggning av nya anläggningar i centrum ska hänsyn
tas till ett framtida dubbelspår och till att ett nytt resecentrum ska kunna byggas ut” (s. 98).
Kommunens nya översiktsplan Översiktsplan 2020 (antagen av kommunfullmäktige 2020-1217 § 195) beskriver också en centrumutveckling i centrala Stenungsund där det nya
resecentrumet är inkluderat.
Planprogrammet för Stenungsunds centrum är likt alla planprogram inte juridiskt bindande,
utan visar på en inriktning eller vision. I och med att de inte är juridiskt bindande kan förslagen
ändras efter hand som nya idéer, förslag eller synpunkter kommer. Planprogrammet godkändes
av kommunfullmäktige 2018-06-25 § 92. Kungörelse om planprogrammet skickades ut till
fastighetsägare inom programområdet. Ett programsamråd hölls vilket även inkluderade ett
samrådsmöte till vilket allmänheten var välkommen.
Yttrande 2 – 2020-10-21
Att förlägga Göteborgsvägen med en rondell in på parkeringen på Stenungstorg kommer att
begränsa framkomligheten genom samhället starkt. Idag finns det trafikljus som underlättar
framkomligheten från olika håll. En rondell till på denna vägen skulle ytterligare bromsa
framkomligheten. Detta gäller i ännu större grad framkomligheten för utryckningsfordon.
Vilken samhällsnytta har detta mycket kostsamma förslag? Då menar vi både miljö och
ekonomisk nytta! Att handskas med invånarnas pengar ska ske med allra största omsorg. Denna
detaljplan gör inte det.
Det hela verkar vara ett prestigebygge med andras pengar.
En sådan här stor ombyggnad av delar av centrum borde det hållas en folkomröstning kring.
Varför har vi hållits utanför fram till nu?
Önskar de boende på torget verkligen ha en rondell med genomfartstrafik alldeles utanför sin
ingång och sitt boende.
Om vi ska få en samhällsnytta borde Resecentrum ligga kvar där det ligger samt kanske någon
knutpunkt med pendelparker samt buss yta söder om centrum som då även kortar restiden från
Orust och Tjörn söderut.
Kommunens kommentar
Generellt har cirkulationsplatser högre kapacitet än ljusreglerade korsningar. Enligt Södra
Bohusläns Räddningstjänstförbunds yttrande konstateras att samrådsförslaget tillgodoser
räddningstjänsten behov, och samrådsförslaget tillstyrks utan synpunkter.
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Medborgarna har varit inbjudna och involverade i kommunens tankar och planer. Kommunen
har sedan översiktsplanen ÖP06, antagen 2009, planerat för en utveckling av Stenungsunds
centrum. Samtliga planer och program har följt sina lagstadgade processer. Översiktsplanen
har varit ute på samråd och utställning, senast under våren 2020. Planprogrammet för
Stenungsunds centrum från 2018 var på programsamråd, vilket nu även detaljplanen för
resecentrum är. Samtliga beslut är politiskt fattade och i Stenungsund och Sverige har vi en
representativ demokrati där folket väljer partier/företrädare med beslutanderätt.
Se även svar till yttrande 1 ovan.

Privatperson 28
2020-10-21
Överklagande och synpunkter - Detaljplan Resecentrum Stenungsund
Jag vill härmed lämna synpunkter på er detaljplan för “Resecenter Stenungsund”.
1. Detaljplanen
Sedan förra samrådet och jämfört med gällande översiktsplan och senaste samråd från 2018 har
ni gjort en jättestor förändring genom att helt utan syfte dra in busstrafik på Södra vägen,
dessutom har gång och cykelvägar och gångtunnel som föreslås i detaljplanen direkt påverkan
och får betydande olägenheter för mig som fastighetsägare på södra vägen, både östra och västra
sidan om Södra vägen, detaljer kring detta finner ni nedan
a. Den föreslagna detaljplanen har avsevärda skillnader mot tidigare översiktsplan, samt jämfört
med vad som tidigare kommunicerats i samråd (2018), och jag har överhuvudtaget ej
informerats om de stora förändringarna som gjorts sedan samråd 2018, det är tydligt att detta
förslag tillkommit i ”sista minuten” ej heller har jag blivit inbjudna till dialog under
planprocessen.
b. Ovanstående har inte kommunicerats med mig
c. Detaljplanen har inte tagit hänsyn till mina rättigheter som tomtägare
d. Detaljplanen innebär betydande olägenheter för mig som fastighetsägare av den tomt på
vilken kommunen enligt planen föreslås förlägga funktioner kopplade till tillgänglighet till
Resecentrums västra sida, som cykelväg och gångtunnel, någon som det inte finns behov av
förrän dubbelspår dras genom samhället vilket det varken finns beslut ej heller planer på. Alla
i planen föreslagna förändringar syftande till kommunikation mellan östra och västra sidan av
järnvägen anser jag skall tas bort från detaljplanen då det inte finns något behov av detta då
dubbelspår ej finns planerat än mindre beslutat.
Dessutom finns en mycket väl fungerande planfri korsning till Resecentrum från östra sidan av
järnvägen, dvs gångbron, som mycket väl fyller det behov och funktion som gående och
cyklister behöver för att kunna ta sig till Resecentrum.
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Gångtunneln inskränker på min mark, försämrar min närmiljö, förfular hela den gamla fina
miljön utmed Södra vägen, och ökar avsevärt risken för tillhåll och tenderar bli ett oroligt
område, invid min fastighet.
e. Hänsyn är ej tagen till att jag har och använder ett dubbel-garage och uppläggningsplats och
odlingar på den tomt som kommunen planerar att använda för detaljplanen.
f. Detaljplanen innebär betydande olägenheter för mig som fastighetsägare till fastighet som
ligger granne med den tomt som kommunen avser förlägga cykelbana, och gångtunnel på då
det kommer innebära mer ljud, och risk för tillhåll och stök och otrygghet vid en gångtunnel så
nära centrum, där redan idag misshandel och droghandel är ett stort problem. Att förlägga denna
centrala gångtunnel kommer innebära stor risk för oroligheter i direkt anslutning till min
fastighet.
g. Buller och ljud från Resecentrum kommer innebära en stor olägenhet för mig, ljud från
tågutrop, gnisslande inbromsande tåg, samt ökande trafik på södra vägen av personbilar för
hämtning och lämning av passagerare
h. Jag har inte blivit delgiven information under pågående detaljplaneprocess för att kommunen
skall kunna ta hänsyn till mina, som fastighetsägares rättigheter.
i. Jag har inte fått personlig kallelse eller delgivits plan
j. Jag har inte, som berörd part av detaljplanen blivit involverad under arbetet med
planprogrammet, ”De berörda ges då möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens
ställningstaganden är låsta”. (från kommunens hemsida)
k. Jag känner mig djupt personligt kränkt av detta hanterande som är respektlös.
l. Detaljplanen med tunnel under järnvägen och i synnerhet busstrafiken på Södra vägen har ni
hastigt kommit på och ska tas bort ur detaljplanen då det ej finns beslut som stödjer behov av
busshållplatser öster om järnvägen – den saknar funktion och syfte.
Det är först när Doterödsövergången stängs som denna lösning eventuellt har ett syfte.
Stängning av Doterödsvägen kommer i anspråk vid ett eventuellt dubbelspår av järnvägen som
kan komma att dras vid befintlig järnväg (Bohusbanan) igenom Stenungsunds tätort. Sådan plan
för dubbelspår finns ej planerad på riksplan, varken dragning eller tidsplan, varför anpassning
till en sådan förändring i nuläget totalt saknar någon formell förankring i planer. Nyttan av
bussar på Södra vägen kan inte motiveras av störning av bomfällning.
m. Södra vägen är Stenungsunds äldsta villaområde med hus som byggdes för ca 100 år sedan,
som i ytterst hög grad får en stor påverkan av föreslagen detaljplan, avseende trafikflöde, buller
(ljudföroreningar), ljus-störningar (ljusföroreningar), trafikbelastning och påverkan på
omgivningarna, från nuvarande miljö med villafastigheter och trädgårdar till, gångtunnel,
parkeringsplatser, busshållplatser och busstrafik, som totalt förändrar områdets karaktär och
innebär stora olägenheter och störningar, för mig som fastighetsägare och granne, något som ej
beaktats i planen
n. Påverkan för boende har inte beaktats i någon del av utredningarna
o. Tillgänglighet och anslutning till Doterödsvägen väster ut är redan idag ett stort problem för
den idag avsevärt mindre andel trafik som behöver passera framförallt UT från Södra vägen De
ökade trafikflöden in till och ut från Södra vägen har ej tagits hänsyn till vid korsningen Södra
vägen Doterödsvägen för trafik väster ut över järnvägen. Ingen hänsyn eller åtgärd har vidtagits
i detaljplanen för den trafik som skall köra väster ut över järnvägen vid Doterödsvägen.
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p. Det finns utifrån det faktum att dubbelspår från Göteborg till Oslo, möjligen med dragning
genom Stenungsund, finns det inget behov av den i detaljplanen planerade gångtunnel som skall
förbinda västra och östra sidan av Resecentrum. En gångtunnel i Stenungsunds centrum, som
redan har problem med otrygghet, droghandel misshandel, måste ses som en ökad risk för
otrygghet för innevånarna och passagerarna som behöver passera i synnerhet vid dygnets mörka
timmar.
2. Sammanfattningsvis,.
Mina synpunkter i denna skrivelse är för att överklaga detaljplanen och kräver
att detaljplanen ej antas.
Min synpunkt och överklagan gäller även att vi kräver att lokaliserings beslutet
rivs upp.
Min synpunkt är att Detaljplanen ej ska antas mot ovanstående lämnade kommentarer men jag
kräver också att lokaliserings beslutet rivs upp och en ny utredning sätts till där beslut om
förbättrat Resecentrum genomförs utifrån de verkliga behov och de verkliga beslut som finns,
inte utifrån eventualiteter som är så fjärran realisering att de inte ska påverka ett lokalt beslut
för en tåg och busshållplats, alltså det eventuella dubbelspår mellan Göteborg och Norge som
ej finns med i några planer på riksnivå för varken dragning eller tidsaspekt eller finansiering.
Kommunen har ej följt sina egna styr-principer. I kommunens styrdokument finner man
följande tydliga budskap om förhållningssätt:
”Ekonomiska styr principer
Syftet med de ekonomiska styrprinciperna är att klargöra ansvar och befogenheter samt erhålla
en effektiv administrativ hantering och en god ekonomisk hushållning. God ekonomisk
hushållning innebär att kommunens verksamhet ska bedrivas på ett sätt som säkerställer att
även kommande generationer får en bra kommunal service samt att maximal nytta uppnås med
minsta möjliga resursåtgång.”
Lokaliseringen och investeringen av Resecentrum bygger ej på kommunens egna principer.
”Maximal nytta med minsta möjliga resursåtgång” alltså, men man följer inte det man själv
beslutat eftersom det inte finns någon nyttoberäkning på de olika lokaliseringsalternativen.
På frågan om beräkning av samhällsnyttan finns inga svar, detta är alltså inte gjort. I tillägg till
synpunkterna ovan vill vi framföra vår åsikt vad gäller Resecentrum och dess lokalisering. Vi
anser inte att det lokaliseringsbeslut som tagits är rätt, ej heller att det är grundat på analyser
och fakta kring det verkliga behovet av en ny placering. Dessutom har kommunpolitikerna ej
kunnat påvisa en enda förbättring från denna nya lokalisering. Det kommer ta längre tid att ta
sig med bil via Göteborgsvägen, det kommer att innebära mer buller och ljusstörningar – för att
inte nämna den helt meningslösa verkliga kostnaden på 500? miljoner för att flytta något som
fungerar 400 meter,
Mina förslag som följer längre ner i dokumentet, och är grundade i vad som angivits ovan och
det avgörande faktum att det inte finns något beslut om plan för dubbelspårig järnväg från
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Göteborg till Oslo, varken dragning eller tidsplan. Anpassningarna för ett sådant scenario om
det överhuvudtaget kommer inträffa, ligger 40–50 år bort i tiden.
Att idag göra en förflyttning av ett Resecentrum som fungerar och som har potential att
förbättras till rimlig kostnad (resurseffektivitet – minsta kostnad för mesta nytta) Att även om
förflyttning skulle ske till föreslagna plats finns det inga beslut som föranleder en så stor
anpassning idag till dubbelspår som kanske sker om ett halvt sekel, eller kanske aldrig.
Det finns definitivt inget beslut som stöder behov av etablering för Resecentrum på
östra sidan om järnvägen överhuvudtaget,
• Gång och cykelväg från Nytorps backe som ansluter Resecentrum via en tunnel från
södravägen. Det finns en planfri korsning i form av gång och cykel bro som väl
förbinder östra och västra sidan av järnvägen i området kring Fregatten/ Södra vägen/
föreslagit Resecentrum
• Busshållplatser på östra sidan om järnvägen vid södra vägen behövs endast vid
dubbelspår och stängning av överfarten Doterödsvägen / Göteborgsvägen.
• Cykelparkerng och parkering för hämtning och lämning vid Södra vägen behövs ej
heller då gångtunnel ej finns.
3. Mitt förslag är istället!
Utifrån det faktum att dubbelspår ej ens är planerat varken dragning eller tidsplan, något
beslut finns överhuvudtaget inte.
1, Satsa på nuvarande placering vid Stenungsunds station,
Vårt första förslag utifrån resurseffektivitet är att man gör en komplett och korrekt utredning av
möjligheterna att göra förbättringar på nuvarande lokalisering vid Stenungsunds station. Denna
lokalisering utreddes inte i lokaliserings utredningen 2012 vilket står explicit i
dokumentationen, men det finns en notering om att ytan vid nuvarande plans ser ut att vara
tillgänglig. Kommunens representant har inför sittande publik i samrådsmöte den 29 september
2020 sagt att man utrett fem alternativ: Nösnäs, Brofästet, Centrum, Stora Höga och nuvarande
placering. Detta är en direkt lögn – de två sistnämnda har ej utretts och kunnat utvärderas på
likvärdigt sätt av de instanser som varit involverade i beslutet; workshop och kommunstyrelsen
som beslutat om lokaliseringen.
Föreslår att nuvarande placering utifrån dess centrala läge som är gynnsamt för boende,
besökare till affärer i södra OCH norra delarna av centrum, för pendlare till arbetsplatser i
kommunen. Det finns också gott om plats och utrymme att tillgängliggöra fler
pendelparkeringar genom att utnyttja området vid Västergårds allé till pendelparkering.
Området får ej bebyggas, har övergång och trottoar via vid Kvantum eller Viadukten till
nuvarande station och busshållplats, som man också kan kalla nuvarande Resecentrum.
Avståndet från Västergårds allé (dit pendelparkeringar kan förläggas) till nuvarande
lokalisering är lika långt som från nuvarande lokalisering till den i detaljplanen föreslagna
lokaliseringen. Genom att utnyttja dessa möjligheter på mark som kommunen äger och som
inte kan användas till något annat, kan yta på befintlig plats utnyttjas mer resurseffektivt.
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Dessutom kan stationshuset, som kommunen sålt till privat näringsidkare, köpas tillbaka och
återigen användas som vänthall, toalett, kiosk mm. Det var ett felaktigt beslut att sälja stationen
och anta att servicen som kunde inrymmas i den lokalen ej längre behövdes. (den behövs! )
Detta alternativ är ett centralt beläget alternativ som kan möta de krav som ställts på ett
Resecentrum, och måste anses vara ett mindre kostsamt alternativ då det mesta redan fungerar
utifrån platsen. Detta alternativ är ett bra alternativ till dess att man med säkerhet vet vad ett
dubbelspår från Göteborg till Oslo kommer att innebära.
2, Alternativt – gör en verklig förbättring och flytta till alternativ Brofästet
Vårt andra förslag är att förlägga Resecentrum till Brofästet och därmed faktiskt lösa en del
problem som finns med trafiksituationen runt Göteborgsvägen. Genom att lyfta ut busstrafik
som skall väster ut mot Tjörn och Orust eller österut via Nösnäs till Hallerna, Högenorum,
Ucklum eller Hällebäck/Hasselbacken, till ett område som har förutsättningar för och behov av
planfri korsning för biltrafik, persontrafik – gång och cykelväg.
Detta område har oavsett Resecentrum behov av sådan lösning sedan övergångar vid järnvägen
stängts. Lokaliseringen vid brofästet ligger på bekvämt gångavstånd till både Nösnäsgymnasiet/
Stenungsund Arena, till Solgårdsdalen, Kvarnberget och Kristinedal samt till affärscentrum i
Stenungsund. (små skyttelbussar skulle kunna köra från stationen till affärscentra vid Stenungs
Torg OCH till affärsområdet i Norra centralorten, Kvantum, Willys mm.
För denna lokalisering har kommunen mycket egen mark att använda för projektet och
pendelparkeringar kan lätt förläggas i området öster om järnvägen.
Detta förslag LÖSER många problem med trafiksituationen vid Göteborgsvägen, samtidigt som
den frigör mark för Citycon att behålla parkeringsplatser.

Kommunens kommentar
I detaljplaneprocessen är samrådet ett skede för att lämna synpunkter. Det är endast ett beslut
om antagande av detaljplan som kan överklagas.
1. a-b) Planprogrammet för Stenungsunds centrum (vilket åsyftas) är likt alla planprogram inte
juridiskt bindande, utan visar på en inriktning eller vision. I och med att de inte är juridiskt
bindande kan förslagen ändras efter hand som nya idéer, förslag eller synpunkter kommer.
Planprogrammet godkändes av kommunfullmäktige 2018-06-25 § 92.
I detaljplaneprocessen är samrådet det tidigaste skedet att lämna synpunkter.
c) Under detaljplaneläggning ska kommunen väga allmänna intressen mot enskilda intressen
och finna lösningar så att planens syfte kan uppnås på ett ändamålsenligt sätt.
d) För att uppmuntra folk att välja hållbara ressätt är det viktigt att dessa är attraktiva. Gångoch cykelbron fyller sin funktion väl idag. Den planerade tunneln fyller en funktion i
kollektivtrafikanläggningen för den som behöver byta sida på resecentrum för att göra sitt byte
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mellan exempelvis tåg och buss, och fungerar även som ett alternativ vägval till gång- och
cykelbron. Med fler människor i rörelse kommer platserna också upplevas som tryggare. Vidare
tillkommer arbete med god belysning och kameraövervakning för att ytterligare öka tryggheten.
e) Under detaljplaneläggning ska kommunen väga allmänna intressen mot enskilda intressen
och finna lösningar så att planens syfte kan uppnås på ett ändamålsenligt sätt. Plan- och
genomförandebeskrivningen kommer att kompletteras och förtydligas med vilka konsekvenser
detaljplanen får för fastigheter inom detaljplanen. Kommunen avser att teckna avtal med
fastighetsägarna.
f) Se svar i d) ovan.
g) Bullerutredningen kommer uppdateras inför granskningen. Avsikten är att bullerpåverkan
från järnväg ska utredas i en järnvägsplan, vilket är Trafikverkets verktyg. Om järnvägsplan
inte görs kommer dessa värden att ingå i detaljplanens uppdaterade bullerutredning inför
granskning.
h-i) Underrättelse om samråd har skickats till fastighetsägarna i enlighet med plan- och
bygglagen.
j) Kungörelse om planprogrammet för Stenungsunds centrum skickades ut till fastighetsägare
inom programområdet. Ett programsamråd hölls vilket även inkluderade ett samrådsmöte till
vilket allmänheten var välkommen.
l) Vid flytt av resecentrum 2025 kommer antalet tågpassager över Doterödsvägen minskas till
cirka hälften. Kommunerna längs Bohusbanan, Västra Götalandsregionen och Trafikverket
arbetar dock för en ökad trafikering mellan Göteborg och Stenungsund/Uddevalla. En sådan
dubblad turtäthet skapar då åter lika många bomfällningar som idag. Genom att placera de tre
hållplatslägena på Södra vägen skapas dock ett mer robust och mindre störningskänsligt
kollektivtrafiknät, där bussarnas ankomst till och avgång från det nya resecentrumet inte
hänger på antal bomfällningar, oavsett om bomfällningarna beror på passerande tåg, tekniska
problem eller räls-/vägarbeten. Busstrafik österifrån via Doterödsvägen som skall släppa av
passagerare att fortsätta med tåg söderut riskerar att fastna i bomfällningskö då tåg från
Uddevalla passerar och riskerar då inte hinna fram till avsläppning före tågets avgång. Därför
har kommunen i samråd med Västtrafik valt att dessa bussar skall underlätta framkomsten till
resecentrum utan att passera järnvägen.
Utformningen av östra sidan kommer studeras vidare till granskningen.
m-n) Uppdateringar av utredningar kommer göras inför granskningen. Hur arbetet med en
detaljplan ska ske regleras i plan- och bygglagen. Under detaljplanläggningen ska kommunen
väga allmänna intressen mot enskilda intressen och finna lösningar så att planens syfte kan
uppnås på ett ändamålsenligt sätt.
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o) För att underlätta passagen ut på Doterödsvägen föreslås ett högersvängfält på Södra vägen,
detta kommer minska köbildningen för de som ska vänster eller rakt fram. Möjligheten att
anordna ett vänstersvängfält för trafik som kommer österifrån på Doterödsvägen och ska till
Södra vägen studeras. Trafikutredningen kommer uppdateras inför granskningen.
p) Se svar i d) ovan.
2–3 Det som förbereds för är inte en del av sträckan Göteborg-Oslo. Det resecentrum planerar
för långsiktigt är dubbelspår mellan Göteborg och Stenungsund för pendlingstrafik. I ett första
skede arbetas det för ett mötesspår i eller dubbelspår till Stenungsunds nya resecentrum, vilket
inte kräver någon åtgärd på Doterödskorsningen. Dubbelspår norrut kommer sannolikt inte att
genomföras inom en överskådlig framtid, då trafikunderlaget som krävs för detta inte finns.
Stenungsunds kommun arbetar dessutom med att få prioriterat satsningar på Bohusbanan för
att öka kapaciteten till kvartstrafik för persontrafiken till Göteborg. För detta kommer partiella
dubbelspårssträckor att behöva finansieras utmed sträckan. Därför har kommunen genom
översiktsplanen säkrat mark utmed järnvägen för en möjlig utbyggnad. Endast marginella
hastighetsökningar kan uppnås genom detta men robustheten säkras och fler turer möjliggörs
genom fler mötespunkter.
Lokaliseringsbeslutet är ett sedan länge taget politiskt beslut och följer det gemensamma mål
för samtliga kommuner inom Kommunalförbundet Göteborgsregionen avseende övergången
mot ett hållbart resande. Ingen specifik beräkning av denna samhällsnytta är gjord för
respektive kommuns delområde. Se även svar i punkt 3.
För att uppmuntra folk att välja hållbara ressätt är det viktigt att dessa är attraktiva. Gångoch cykelbron fyller sin funktion väl idag. Den planerade tunneln fyller en funktion i
kollektivtrafikanläggningen för den som behöver byta sida på resecentrum för att göra sitt byte
mellan exempelvis tåg och buss, och fungerar även som ett alternativ vägval till gång- och
cykelbron. Se även svar i punkt 1 l), p) och q) ovan.
Dagens stationsläge ligger i de norra delarna av centrum och långt från Stenungsöbron, vilket
gör att de tar onödigt lång tid för anslutande bussar och trafik från öarna att komma till
stationen. Stenungsund expanderar i första hand söderut eftersom industrins skyddszon norr
om centrum hindrar oss att bygga bostäder åt det hållet.
I Stenungsund planerar vi för ett centrum som ska vara trivsamt, lättillgängligt och som är
levande tryggt och välkomnande. Ett centrum nära människan och havet. Det nya
resecentrumet är en första pusselbit i centrumutvecklingen. Ett resecentrum är inte bara en
knutpunkt för kollektivtrafik utan är en viktig plats i samhället, en välkomnande och effektiv
plats för kommunens och regionens resenärer. Det stora antalet resenärer som dagligen
kommer nyttja platsen ger också viktiga effekter för utvecklingen av omkringliggande områden.
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Att lägga resecentrum i just centrum, det så kallade Centrumalternativet, öppnar upp för vidare
exploatering med bostäder, verksamheter och arbetsplatser på båda sidor om järnvägen.
Utöver att de kommer ligga i direkt anslutning till resecentrum får de även nära till både
kommersiell och offentlig service, kulturhus, park och hav. Centrumalternativet blir därför en
lokalisering för både stenungsundsbor, arbetspendlare, turister och besökare.
Ett resecentrum skilt från övrig bebyggelse och kanske omringat av stora parkeringsytor ger
otrygga miljöer särskilt under dygnets mörka timmar, vilket kan hindra människor från att vilja
färdas kollektivt.
Stenungsund är med i ett regionalt samarbete i nätverket Det urbana stationssamhället.
Samarbetet sker för att påskynda utvecklingen mot ett mer hållbart resande genom att göra
kollektivresor enkla och attraktiva. Alla erfarenheter från arbetet pekar på att tillgänglighet
och närhet, att placera resecentrum så nära samhällskärnan som möjligt, är en
framgångsfaktor för att utveckla tätorten.
Trafikverkets regler har i senare arbete också visat att Brofästet som alternativ inte är möjligt
då det ligger i en för skarp kurva.

Privatperson 29
2020-10-21
Vilka problem löser vi? - synpunkter på framlagt förslag till resecentrum i Stenungsund
Det är mycket intressant att läsa detaljplaneförslaget för resecentrum i Stenungsund. Det är
mycket välskrivet, men utgångspunkten är enögd: att utföra just det förslag till resecentrum som
ligger på bordet efter ett beslut i kommunfullmäktige för fyra år sedan.
Något alternativ presenteras inte. Man kunde annars tänka sig både nollförslag (nuvarande läge)
och alternativ placering. Flera förslag har diskuterats, men dessa avfärdas i detaljplanen.
Hade det inte varit smart att ändå låta oss ta ställning till alternativa förslag, när nu äntligen
Stenungsundsborna tillfrågas om sin syn på saken?
Istället har en handfull politiker och tjänstemän fått tycka till på en workshop 2015, och då
valde man ut det här förslaget, som kommunen jobbat vidare med i fem år. Vågar man tala om
tunnelseende?
Kommunen tonar ned betydelsen av miljöpåverkan. Men denna kan inte negligeras. Med tanke
på all trafik som resecentrum ger upphov till - i framtiden inte minst - tåg, bussar, allehanda
motorfordon - är det inte ointressant var resecentrum placeras. Fastigheter på Södra vägen måste
lösas in. Mera buller uppstår i närliggande fastigheter i centrum. Större utsläpp av kväveoxider
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kan befaras. Fler fordon i rörelse (20 000 eller 26 000 fordon per dygn jämfört med dagens 16
000). Trots detta färre parkeringsplatser – vart tog parkeringshuset vägen?
Man kan med fog fråga sig vilka problem vi löser med detta förslag? Istället permanentar vi
problemet med Nösnäsmotet – ökad turtäthet med tåg kommer att leda till ständiga köer vid
järnvägsöverfarten. Vi permanentar problemet med järnvägsövergången vid Doterödsvägen.
Ett alternativ som kan bli nödvändigt i framtiden presenteras dock: att helt stänga överfarten –
med oöverstigliga konsekvenser för biltrafiken. Och vilken väg ska då Räddningstjänstens
utryckningsfordon ta till resecentrum om ett elbilsbatteri tagit eld?
Många intressanta och värdefulla synpunkter har redan framförts i inlägg i Lokaltidningen.
Självklart måste kommunen nu ta fasta på att kommunens invånare har en annan syn på frågan
om ett resecentrum än kommunens politiker gör sig till tolk för. Spelplanen har också förändrats
under det gångna året med en pandemi, som motiverar andra prioriteringar i kommunen än att
satsa minst 160 miljoner kronor av våra skattepengar på ett resecentrum, samtidigt som
kollektivtrafiken befinner sig i kris.
Det vore rimligt att hålla en folkomröstning i denna fråga, där beslutet och genomförandet så
genomgripande påverkar samhället och Stenungsundsborna i decennier framåt. Tilliten till
politikerna är ifrågasatt. Tag oss väljare på allvar! Starta om! Låt oss komma till tals och inte
bara ”tycka till” om ett beslut som överlevt sig själv.
Kommunens kommentar
Beslutet om resecentrums lokalisering fattades av kommunfullmäktige 2016 utifrån
lokaliseringsutredningen där alternativ studerades. Syftet med detaljplanen är sedan att
studera hur detta beslut kan utformas och genomföras.
Kommunen arbetar för att andelen bilresor ska minska, att de som har möjlighet kan gå, cykla
eller åka buss till det nya resecentrumet. Kommunens ambition är att underlätta för hållbart
resande med kollektivtrafik, cykel eller till fots och öka dessa andelar i förhållande till biltrafik.
Detta enligt kommunens mobilitetsstrategi, antagen av kommunfullmäktige 2019-12-12 § 276.
Parkeringshus ingår inte i uppdraget för denna detaljplan. I planprogrammet för Stenungsunds
centrum (godkänt av kommunfullmäktige 2018-06-25 § 92) beskrivs att parkeringshus behöver
byggas om/när parkeringsytorna i en framtid bebyggs. Beslut om att använda befintlig bussplan
till pendelparkeringar fattades av kommunfullmäktige 2020-09-24 § 126.
Nösnäs-motet studeras i en pågående separat åtgärdsvalsstudie i samarbete med Trafikverket,
där syftet bl.a. är att skapa en planskild korsning med järnvägen.
I arbetet med resecentrum samt i kommande centrumutveckling kommer kommunen studera
möjligheterna till planskilda korsningar så att fotgängare och cyklister säkrare kan korsa väg
och/eller järnväg. I ett längre tidsperspektiv kan även planskilda passager för fordonstrafik
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komma att bli aktuella. En planskild passage för fotgängare och cyklister i form av en gångoch cykeltunnel planeras för vid det nya resecentrumet.
I dagsläget finns inga beslut på utveckling av Södra Bohusbanan. I ett första skede arbetas det
dock för ett mötesspår vid, eller dubbelspår till, Stenungsunds nya resecentrum. Ett dubbelspår
mellan Stenungsund och Göteborg innebär inte ett krav på stängd järnvägsöverfart vid
Doterödsvägen. Vid flytt av resecentrum år 2025 kommer antalet tågpassager över
Doterödsvägen minskas till cirka hälften. Kommunerna längs Bohusbanan, Västra
Götalandsregionen och Trafikverket arbetar dock för en ökad trafikering mellan GöteborgStenungsund-Uddevalla. En sådan dubblad turtäthet skapar då åter lika många bomfällningar
som idag.
Det är först när dubbelspår och trafikeringsvolymer (kvartstrafik) norrut blir aktuellt som en
planskild korsning för Doterödsvägen kan bli nödvändig. Detta kommer sannolikt inte att
genomföras inom en överskådlig framtid, då trafikunderlaget som krävs för detta inte finns,
därför planeras inte för detta i dagsläget.
Järnvägsöverfarter är Trafikverkets anläggningar, inte kommunala. Detta innebär att
kommunen inte har rådighet att bygga om dem utan medgivande från Trafikverket. En planskild
korsning är mycket kostsam och kräver prioritering i Nationell infrastrukturplan och kan
komma ifråga först när trafikeringsvolymer kräver en sådan åtgärd.
Enligt Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds yttrande konstateras att samrådsförslaget
tillgodoser räddningstjänsten behov, och samrådsförslaget tillstyrks utan synpunkter.
Det är riktigt att kollektivtrafikresorna minskat under pandemins tid. Utredningar Västtrafik
gjort visar dock att vi senast 2025 är tillbaka på dagens resandevolymer. En satsning på
kollektivtrafik är långsiktigt och nödvändigt då vi blir fler invånare.
Medborgarna har varit inbjudna och involverade i kommunens tankar och planer. Kommunen
har sedan översiktsplanen ÖP06, antagen 2009, planerat för en utveckling av Stenungsunds
centrum. Samtliga planer och program har följt sina lagstadgade processer. Översiktsplanen
har varit ute på samråd och utställning, senast under våren 2020. Planprogrammet för
Stenungsunds centrum från 2018 var på programsamråd, vilket nu även detaljplanen för
resecentrum är. Samtliga beslut är politiskt fattade och i Stenungsund och Sverige har vi en
representativ demokrati där folket väljer partier/företrädare med beslutanderätt.
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Privatperson 30
2020-10-21
Oförsvarligt slöseri med skattepengar att flytta resecentret 500m söderut och dessutom ”ta”
parkeringsplatser från handeln på Stenungstorg
Utnyttja i stället befintligt resecentrum, som rustas upp med vänthall, nya toaletter och bygga
skärmtak över perrongerna.
Använd Vattenfalls gamla tjänstebostäders tomt som pendelparkeringsplats, förläng resecentret
norrut om så behövs.
Förlägg rangerbangården till norr om Industri vägen, så att transporter av farligt gods inte blir
stående på resecentret.
Kommunens kommentar
Dagens stationsläge ligger i de norra delarna av centrum och långt från Stenungsöbron, vilket
gör att de tar onödigt lång tid för anslutande bussar och trafik från öarna att komma till
stationen. Stenungsund expanderar i första hand söderut eftersom industrins skyddszon norr
om centrum hindrar oss att bygga bostäder åt det hållet.
I Stenungsund planerar vi för ett centrum som ska vara trivsamt, lättillgängligt och som är
levande tryggt och välkomnande. Ett centrum nära människan och havet. Det nya
resecentrumet är en första pusselbit i centrumutvecklingen. Ett resecentrum är inte bara en
knutpunkt för kollektivtrafik utan är en viktig plats i samhället, en välkomnande och effektiv
plats för kommunens och regionens resenärer. Det stora antalet resenärer som dagligen
kommer nyttja platsen ger också viktiga effekter för utvecklingen av omkringliggande områden.
Att lägga resecentrum i just centrum, det så kallade Centrumalternativet, öppnar upp för vidare
exploatering med bostäder, verksamheter och arbetsplatser på båda sidor om järnvägen.
Utöver att de kommer ligga i direkt anslutning till resecentrum får de även nära till både
kommersiell och offentlig service, kulturhus, park och hav. Centrumalternativet blir därför en
lokalisering för både stenungsundsbor, arbetspendlare, turister och besökare.
Ett resecentrum skilt från övrig bebyggelse och kanske omringat av stora parkeringsytor ger
otrygga miljöer särskilt under dygnets mörka timmar, vilket kan hindra människor från att vilja
färdas kollektivt.
Stenungsund är med i ett regionalt samarbete i nätverket Det urbana stationssamhället.
Samarbetet sker för att påskynda utvecklingen mot ett mer hållbart resande genom att göra
kollektivresor enkla och attraktiva. Alla erfarenheter från arbetet pekar på att tillgänglighet
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och närhet, att placera resecentrum så nära samhällskärnan som möjligt, är en
framgångsfaktor för att utveckla tätorten.

Privatperson 31
2020-10-21
Härligt att se att en plan på förändring pågår.
Jag är emot det förslaget som ställts ut och ser hellre följande förbättringar:
• Dra ut resecentrum till att ligga i anslutning till Stenungsund arena.
• Utnyttja den knutpunkten för att inte dra in o ut trafik till exempelvis Tjörn etc. i centrum.
• Tänk om när det gäller centrum och tänk rekreation, utbildningscentrum, vård o omsorg.
• Havsnära miljö i centrum där människor möts och stärker själen.
Idag är det otroligt mycket onödig pendeltrafik som ska trängas i centrum. Centrum är inte
längre ett bra centrum. Knô inte in detta där. Stenungsund är för sent ute men det ska ju
självklart ligga ett handelscentrer i Spekeröd där trafiken tar av mot STO och inte ge det till
Kungälv/Uddevalla. Det är en solklar miss att inte satsa där tidigare.
Det är även dags att ta ut vägtullar för boende utanför STO så att regionen får det kapital som
behövs för att förändra infrastrukturen till det bättre. (Tjörnbron, centrum, resecentrum,
cykelvägar mm.) Avfart 89, 90 & 91, gamla E6 från Kode är det som avses och bron vid
Sundsandsvik (Orust) & Malöleden (färjan) & vid Grötån.
Det finns andra alternativ för industritågen. De borde kunna rangeras norr om Stenungsund och
tas in den vägen istället med skiften i höjd med vattenfall istället för att bruka centrum för de
transporterna. Det finns mycket mark nedanför skorstenarna att bruka för sådant. Där finns även
expertisen i närhet till råvarorna.
Det finns många idéer i mitt huvud och jag är emot ert förslag.
Kommunens kommentar
Stenungsunds kommun måste förhålla sig till den verklighet att Bohusbanan som idag trafikeras
av främst persontåg med arbetspendlare går just genom Stenungsunds centralort. Region
Västra Götaland samt Kommunalförbundet Göteborgsregionen arbetar nu strategiskt med att
utveckla de stationssamhällen där dagens tåg passerar. Ett nytt resecentrum i Stenungsunds
centralort är ett steg i detta arbete.
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Att arbeta för ett ökat hållbart resande i STO-regionen är något alla tre kommuner är ansvariga
för. Stenungsund uppmuntrar därför Tjörn och Orusts kommuner att arbeta för ett ökat
kollektivtrafikåkande från öarna – att få invånarna att parkera bilen på Tjörn och Orust för att
ta bussen till Stenungsunds resecentrum. Då minskar belastningen både på broarna, Nösnäsmotet och Göteborgsvägen.
I juni 2018 godkändes Planprogram för Stenungsunds centrum. I detta är det nya resecentrumet
med som en stor och viktig del. Programförslaget utredde förutsättningar och möjligheter för
att, på kort och lång sikt, skapa och utveckla en tilltalande stadsmiljö integrerat med den
befintliga bebyggelsen. Programförslaget innebär att Stenungsund ges förutsättningar för att
få ett centrum av stadskaraktär, där dagens stora parkeringsytor successivt kan bebyggas.
Resultatet från workshopen arbetades in i förslaget som innebär ett centrum med gågator,
grönska, varierad bebyggelse, resecentrum, förbättrad och mer välutnyttjad kontakt med
vattnet, samt en bebyggelse med blandade funktioner såsom bostäder, verksamheter, kontor
och handel för att skapa ett levande centrum.
Detaljplan för Spekeröds handelsplats antogs av kommunfullmäktige i juni 2020.
Vägtullar regleras inte i detaljplan.
Att anlägga nya järnvägar är inte något som kommunen har rådighet över, det är Trafikverket
som har detta.

Privatperson 32
2020-10-21
Jag lyssnade på det digitala samrådet. Jag måste säga att jag blev inte övertygad om att detta är
en bra idé. Ingen lyckades förklara varför vi ska ha ett nytt resecentrum bara ett par hundra
meter söder om nuvarande station. I den efterföljande diskussionen på insändarsidor och på
sociala medier så förstår jag att vi medborgare inte har så mycket att säga till om längre. Kanske
ändra färg på en vägg eller en annan typ av tak på själva resecentret. Men jag vill ändå ta upp
saker och mina synpunkter på förslaget är:
1. Det verkar inte ha gjorts någon utredning av samhällsnyttan av detta projekt. För att ett
så pass dyrt projekt ska genomföras bör det finnas en positiv samhällsnytta och inte bara
några tankar ifrån en workshop. Att gynna köpcentrat räcker inte för att motivera denna
investering.
2. I förslaget verkar det tas för givet att vårt resecentrum ska attrahera pendlarna ifrån
Tjörn och Orust. Många av dem går dessutom av vid Hjalmar Brantingplatsen och där
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stannar inget tåg och ingen vet om det blir av i framtiden. Projektet att bygga ett
resecentrum vid Brunnsbo är lagt på is. Att då tvinga in alla pendlarna till Stenungsund
för att vänta på ett tåg som ofta inte håller tiden kommer inte att fungera. Det kollektiva
resandet kommer då att minska med ännu större köer ut till öarna som följd. Min åsikt
är att de fortsatt kommer att ha direktgående pendlarbussar. Därmed behövs inte så
många bussgater.
3. Bohusbanan är enkelspårig och det medför störningar och att då ta bort en mötesplats i
Stenungsund är väldigt oklokt och kan ge onödigt långa restider. Det betyder att tågen
får vänta i Stora Höga eller Svenshögen. Eller kanske på nuvarande stationsområde. Jag
förordar ett fortsatt mötespår på Stenungsunds resecentrum oberoende av om det i
framtiden blir ett dubbelspår för Bohusbanan. Att göra denna åtgärd i framtiden blir bara
dyrare än att göra allt i samma upphandling.
4. För oss som bor på gångavstånd eller cykelavstånd fungerar den nya platsen men för de
som av någon anledning vill ta bilen så är det direkt oattraktivt att parkera på den gamla
platsen för stationen. Det kommer heller inte att gynna det kollektiva resandet då varje
resenär får lägga onödigt mycket tid på att ta sig till resecentrat.
5. Helst av allt önskar jag att samhället sparar denna enorma summa och lägger en mindre
summa på att förbättra nuvarande placering. Jag förordar att det så kallade
nollalternativet utreds bättre och att busstrafiken ifrån öarna matas på ifrån Stora Höga,
om de behöver matas. Man kan relativt enkelt göra betydligt fler bussgater på samma
yta.
Gå gärna vidare med att förtäta torget, bygg hotellet och mer bostäder. I och med att C W
Borgsväg så småningom ska bebyggas så blir det en allé mellan torg och nuvarande
stationsområde. Vi behöver också planskilda korsningar inne i Stenungsund och ett bättre flyt
i trafiken ut mot Tjörn och Orust. Och även med ett nytt resecentrum så kommer samhället ändå
vara delat på grund av järnvägen.
Kommunens kommentar
1. En moderniserad och centralt placerad resecentrumanläggning är politiskt beslutad i linje
med Västra Götalandsregionens och Kommunalförbundet Göteborgsregionens beslut om att
utveckla de stationssamhällen längs Bohusbanan där dagens tåg passerar för ett mer hållbart
resande. Det är helt i detta perspektiv som vi når samhällsnyttan och är ett gemensamt mål för
samtliga kommuner inom göteborgsregionen. Ingen specifik beräkning av denna samhällsnytta
är gjord för respektive kommuns delområde.
Kommunen har genom politiska beslut för projektet att bygga ett nytt resecentrum, med en ny
lokalisering, godkänt en exploateringsbudget. Nyttan som detta medför bedöms överstiga den
budgeterade kostnaden. Samtidigt har Västra Götalandsregionen beviljat medfinansiering till
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projektet och därmed gjort en liknande bedömning. Att ta fram en detaljplan är en del i detta
projekt, utbyggnation och drift andra delar. Projektets kostnader följs upp löpande under alla
delar. Om kostnader överstiger tilldelad budget kommer beslut uppdateras.
2. Stenungsunds station har i dagsläget elva busshållplatser. Antalet hållplatslägen i nya
resecentrum är framtaget i dialog med Västtrafik och är framtaget utifrån hur många bussar
som behöver stå inne samtidigt för att möjliggöra stjärntrafik där bussarna ansluter till tågens
ankomst/avgång, samt regionens målbilder om kollektivtrafikresande.
Att arbeta för ett ökat hållbart resande i STO-regionen är något alla tre kommuner är ansvariga
för. Stenungsund uppmuntrar därför Tjörn och Orusts kommuner att arbeta för ett ökat
kollektivtrafikåkande från öarna – att få invånarna att parkera bilen på Tjörn och Orust för att
ta bussen till Stenungsunds resecentrum. Då minskar belastningen både på broarna, Nösnäsmotet och Göteborgsvägen. Kommunen arbetar även för att andelen bilresor ska minska, att de
som har möjlighet kan gå, cykla eller åka buss till det nya resecentrumet.
I åtgärdsvalsstudierna för både länsväg 160 och för Nösnäsmotet (vilka tas fram i samarbete
med Trafikverket då det är deras anläggningar) arbetas det med att prioritera busstrafiken.
Åtgärder för dessa sträckor planeras in i Trafikverkets Regional plan. Från resecentrum
kommer linjetrafikbussar ha fri passage ut från resecentrum och hela vägen till länsväg 160.
Bl.a. föreslås busskörfält från Tjörnbrons hantverk till Stenungsöbron.
3. Dagens trafikering innebär inga tågmöten i Stenungsund, de möts i Stora Höga. Även i det
framtida scenariot med dubbad turtäthet kommer inga möten ske i Stenungsund, dessa är
planerade till Stora Höga och Svenshögen. I ett första skede arbetas det dock för ett mötesspår
vid, eller dubbelspår till, Stenungsunds nya resecentrum.
4. Kommunens ambition är att underlätta för hållbart resande med kollektivtrafik, cykel eller
till fots och öka dessa andelar i förhållande till biltrafik. Detta enligt kommunens
mobilitetsstrategi, antagen av kommunfullmäktige 2019-12-12 § 276.
5. Dagens stationsläge ligger i de norra delarna av centrum och långt från Stenungsöbron,
vilket gör att de tar onödigt lång tid för anslutande bussar och trafik från öarna att komma till
stationen. Stenungsund expanderar i första hand söderut eftersom industrins skyddszon norr
om centrum hindrar oss att bygga bostäder åt det hållet.
I Stenungsund planerar vi för ett centrum som ska vara trivsamt, lättillgängligt och som är
levande tryggt och välkomnande. Ett centrum nära människan och havet. Det nya
resecentrumet är en första pusselbit i centrumutvecklingen. Ett resecentrum är inte bara en
knutpunkt för kollektivtrafik utan är en viktig plats i samhället, en välkomnande och effektiv
plats för kommunens och regionens resenärer. Det stora antalet resenärer som dagligen
kommer nyttja platsen ger också viktiga effekter för utvecklingen av omkringliggande områden.
Att lägga resecentrum i just centrum, det så kallade Centrumalternativet, öppnar upp för vidare
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exploatering med bostäder, verksamheter och arbetsplatser på båda sidor om järnvägen.
Utöver att de kommer ligga i direkt anslutning till resecentrum får de även nära till både
kommersiell och offentlig service, kulturhus, park och hav. Centrumalternativet blir därför en
lokalisering för både stenungsundsbor, arbetspendlare, turister och besökare.
Ett resecentrum skilt från övrig bebyggelse och kanske omringat av stora parkeringsytor ger
otrygga miljöer särskilt under dygnets mörka timmar, vilket kan hindra människor från att vilja
färdas kollektivt.
Stenungsund är med i ett regionalt samarbete i nätverket Det urbana stationssamhället.
Samarbetet sker för att påskynda utvecklingen mot ett mer hållbart resande genom att göra
kollektivresor enkla och attraktiva. Alla erfarenheter från arbetet pekar på att tillgänglighet
och närhet, att placera resecentrum så nära samhällskärnan som möjligt, är en
framgångsfaktor för att utveckla tätorten.
Genom att utveckla centrumkärnan så att det finns varierad service på båda sidor spåret och
naturliga vägar för flöden däremellan desto mindre kommer upplevelsen av att järnvägen delar
samhället i två delar att vara.
I arbetet med resecentrum samt i kommande centrumutveckling kommer kommunen studera
möjligheterna till planskilda korsningar så att fotgängare och cyklister säkrare kan korsa väg
och/eller järnväg. I ett längre tidsperspektiv kan även planskilda passager för fordonstrafik
komma att bli aktuella. En planskild passage för fotgängare och cyklister i form av en gångoch cykeltunnel planeras för vid det nya resecentrumet.
I dagsläget finns inga beslut på utveckling av Södra Bohusbanan. I ett första skede arbetas det
dock för ett mötesspår vid, eller dubbelspår till, Stenungsunds nya resecentrum. Ett dubbelspår
mellan Stenungsund och Göteborg innebär inte ett krav på stängd järnvägsöverfart vid
Doterödsvägen. Vid flytt av resecentrum år 2025 kommer antalet tågpassager över
Doterödsvägen minskas till cirka hälften. Kommunerna längs Bohusbanan, Västra
Götalandsregionen och Trafikverket arbetar dock för en ökad trafikering mellan GöteborgStenungsund-Uddevalla. En sådan dubblad turtäthet skapar då åter lika många bomfällningar
som idag.
Det är först när dubbelspår och trafikeringsvolymer (kvartstrafik) norrut blir aktuellt som en
planskild korsning för Doterödsvägen kan bli nödvändig. Detta kommer sannolikt inte att
genomföras inom en överskådlig framtid, då trafikunderlaget som krävs för detta inte finns,
därför planeras inte för detta i dagsläget.
Järnvägsöverfarter är Trafikverkets anläggningar, inte kommunala. Detta innebär att
kommunen inte har rådighet att bygga om dem utan medgivande från Trafikverket. En planskild
korsning är mycket kostsam och kräver prioritering i Nationell infrastrukturplan och kan
komma ifråga först när trafikeringsvolymer kräver en sådan åtgärd.
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Privatperson 33
2020-10-21
Undertecknat av två personer
Den samhälleliga utvecklingen går oerhört fort tack vare ny datorbaserad teknik. Ingen hade
väl, bara för ett par år sedan, kunnat tro att till exempel Göteborg skulle komma att
översvämmas av en ny form av privatfinansierade fordon i form av eldrivna sparkstöttingar.
I Danmark håller man enligt tidningen Ny Teknik på att utprova förarlösa el-bussar i
kollektivtrafikens tjänst. I dagsläget går dessa autonoma bussar bestämda rundor, precis som
vanliga bussar. Men många bedömande tror att det inte dröjer särskilt länge innan de autonoma
fordonen kommer och hämtar upp dig, precis som en taxi. Istället för att du måste ta dig till en
speciell station för att resa.
Detta kan redan idag göras möjligt via datoralgoritmer och appar i våra telefoner. Därmed
kommer vårt kollektiva resande att bli mer decentraliserat och flexibelt vilket innebär att
resandet anpassas till oss och flyter på bättre, än i ett centralistiskt system där allt stannar om
en kugge i kedjan går sönder.
Så varför ska vi då ha ett nytt resecenter? Det finns ju redan ett gammalt resecenter vid
Nollalternativet (den befintliga järnvägsstationen). Dessutom vimlar hela Sverige av nedlagda
stjärntrafikcentraler, vilket med all tydlighet visar hur otidsenligt, dyrt och oflexibelt resandet
med tåg är.
När man talar om att binda ihop östra och västra Stenungsund på ett bra sätt så medger man att
Stenungsund de facto är delat i två delar. Enda sättet att förena staden på ett bra sätt är att ta
bort järnridån som delar staden istället för att förbereda en ännu bredare barriär i form av
dubbelspårig järnväg.
Industrin i Stenungsund kommer förmodligen att behöva järnvägen ännu en tid så länge det inte
finns andra och säkrare metoder att frakta farliga kemikalier. Men vad händer om det sker en
olycka?
En hastig koll på kartan över Stenungsunds kommun visar att det ligger omkring 75
enfamiljsfastigheter inom riskmarginalen på 50-meter från järnvägen. Men om man skulle ha
samma säkerhetsavstånd som Göteborgs kommun, det vill säga 80 meter, så fördubblas nästan
antalet fastigheter inom farozonen.
Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) kräver att kommunen bland annat förhindrar
att olyckor uppstår, vidtar skadebegränsande åtgärder och minimerar riskerna för olyckor. Men
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har kommunen verkligen tänkt igenom vad ett olycksscenario kan komma att innebära om det
skulle ske någonstans på väg genom Stenungsund?
Vore det inte mycket bättre att flytta den här farliga trafiken utanför staden genom att lägga
järnvägsspåret utmed motorvägen där ingen, eller väldigt få berörs.
Kommunen planerar att ha 35 000 innevånare år 2035. De flesta av dessa kommer antingen att
ha egen bil eller ingå i någon form av bilpool, som blivit allt vanligare i Göteborg.
Men vart ska alla dessa bilar ta vägen om man bygger bort en stor del av parkeringen mellan
Västanvindsgatan och Strandvägen? Redan idag är det tidvis mycket svårt att få en parkering i
centrum och vill man veta vad som händer när man tar bort parkeringsplatser i centrum kan
man alltid studera Sundsvall.
Där står affärslokalerna tomma, vägg i vägg i hela centrum, medan alla shoppingkunder tagit
bilen till industriområdet Birsta, 8 kilometer norr om stan, eftersom där finns det
parkeringsplatser. Birsta har blivit Norrlands största shoppingcenter.
I Stenungsunds centrum är det redan idag svårt att ta sig igenom vid rusningstid. Det borde man
försöka förbättra istället för att skapa ytterligare trängsel, även om Kim Enarsson på Sigma
Civil som utfört trafiksimuleringen påstår att det bara skulle bli någon minut längre tid att
passera. Men har konsulten ens varit på plats och tittat?
Vi har inte hunnit fråga Kim Enarson personligen. Men vet sedan tidigare i ett annat ärende att
när Norconsult gjorde en utredning åt Stenungsunds kommun om en annan vägdragning så hade
den utredande konsulten inte varit på plats, utan bara fabulerat ihop en skrivbordsprodukt som
inte hade mycket med verkligheten att göra.
Om man stryper Göteborgsvägen kommer många av de som ska från industrierna i Stenungsund
och ut till Tjörn och Orust att ta omvägen genom de östra bostadsområdena via inre och yttre
ringvägarna. En hel del av dem gör så redan idag.
Sammanfattning:
Vi anser att man bör riva upp beslutet från 2016 om placering av resecentrum i centrala
Stenungsund och istället lägga järnvägen intill E6 av säkerhetssynpunkt och för att kunna knyta
ihop östra och västra Stenungsund.
Att investera 150 miljoner i ett nytt resecentrum som på många sätt är en dålig
kompromisslösning verkar fel. Då är det bättre att till en mindre summa rusta upp befintligt
resecentrum, i väntan på att ny teknik som innebär mycket flexiblare och samhällsnyttigare
reselösningar.
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Kommunens kommentar
Vid en olycka med läckage av gas och/eller vätskor kommer räddningstjänsten spärra av
erforderligt område för att värna människors liv och hälsa.
Som underlag för planprogrammet för Stenungsunds centrum (godkänt av kommunfullmäktige
2018-06-25 § 92) gjordes en riskutredning vilken ger rekommendationer gällande bl.a. avstånd
för och användning av bebyggelse. Fortsatt utveckling kommer ske genom detaljplaneläggning
i vilken fördjupade riskutredningar kommer göras där det erfordras. Länsstyrelsen är den
myndighet som bevakar frågor gällande hälsa och säkerhet i planprocessen. För befintlig
bebyggelse gäller det säkerhetsavstånd som rådde när respektive byggnad uppfördes. Att en
olycka med farligt gods sker har väldigt låg sannolikhet (en på miljontals, eller tiotals miljoner,
år). Det finns få dokumenterade olyckor i Sverige.
Parkeringshus ingår inte i uppdraget för denna detaljplan. I planprogrammet för Stenungsunds
centrum (godkänt av kommunfullmäktige 2018-06-25 § 92) beskrivs att parkeringshus behöver
byggas om/när parkeringsytorna i en framtid bebyggs. Parkeringsbehovet för butiker,
verksamheter, bostäder, vård etc. kommer att utredas i respektive detaljplaner. Beslut om att
använda befintlig bussplan till pendelparkeringar fattades av kommunfullmäktige 2020-09-24
§ 126.
Kommunens ambition är att underlätta för hållbart resande med kollektivtrafik, cykel eller till
fots och öka dessa andelar i förhållande till biltrafik. Detta enligt kommunens
mobilitetsstrategi, antagen av kommunfullmäktige 2019-12-12 § 276.
Trafikkonsulterna har varit i Stenungsund flera gånger under 2019 innan pandemin slog till
2020. Den lösning som föreslås i samrådshandlingarna innebär en förlängd restid om endast
cirka 1,5 minut under rusningstid vilket bedöms som en acceptabel förändring. I all planering
måste vissa antaganden göras. Det går också att arbeta med viljestyrd planering – där
kommunen har flera policys och beslut som strävar efter ett ökat resande med kollektivtrafik
och minskat resande med bil, därför har en ÅDT om 20 000 fordon valts. Syftet med
omdragningen av Göteborgsvägen har inte på något sätt varit att minska köbildningen utan
enbart att ge plats åt resecentrum. Ett väl placerat resecentrum nära boende och andra
målpunkter är en förutsättning för en ökad användning av kollektivtrafiken. Detta i sig skall
bidra till färre bilar på våra vägar.
Stenungsunds kommun måste förhålla sig till den verklighet att Bohusbanan som idag trafikeras
av främst persontåg med arbetspendlare går just genom Stenungsunds centralort. Region
Västra Götaland samt Kommunalförbundet Göteborgsregionen arbetar nu strategiskt med att
utveckla de stationssamhällen där dagens tåg passerar. Ett nytt resecentrum i Stenungsunds
centralort är ett steg i detta arbete.
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I Stenungsund planerar vi för ett centrum som ska vara trivsamt, lättillgängligt och som är
levande tryggt och välkomnande. Ett centrum nära människan och havet. Det nya
resecentrumet är en första pusselbit i centrumutvecklingen. Ett resecentrum är inte bara en
knutpunkt för kollektivtrafik utan är en viktig plats i samhället, en välkomnande och effektiv
plats för kommunens och regionens resenärer. Det stora antalet resenärer som dagligen
kommer nyttja platsen ger också viktiga effekter för utvecklingen av omkringliggande områden.
Att lägga resecentrum i just centrum, det så kallade Centrumalternativet, öppnar upp för vidare
exploatering med bostäder, verksamheter och arbetsplatser på båda sidor om järnvägen.
Utöver att de kommer ligga i direkt anslutning till resecentrum får de även nära till både
kommersiell och offentlig service, kulturhus, park och hav. Centrumalternativet blir därför en
lokalisering för både stenungsundsbor, arbetspendlare, turister och besökare.
Kommunen är medvetna om den barriäreffekt som Bohusbanans sträckning genom samhället
skapar. Ju mer vi kan förtäta kring resecentrum desto mindre kommer järnvägen att upplevas
som en barriär. Genom att utveckla centrumkärnan så att det finns varierad service på båda
sidor spåret och naturliga vägar för flöden däremellan desto mindre kommer upplevelsen av
att järnvägen delar samhället i två delar att vara. Ett resecentrum skilt från övrig bebyggelse
och kanske omringat av stora parkeringsytor ger otrygga miljöer särskilt under dygnets mörka
timmar, vilket kan hindra människor från att vilja färdas kollektivt.

Privatperson 34
2020-10-21
Undertecknat av två personer
Vi skulle gärna vilja att följande intressepunkter/frågor utreds vidare:
-Föreslagen korttidsparkering på Södra vägen, hur skall trafikflödet ske med hänsyn till att
trafiken leds in på en återvändsgränd? Hur skall bilarna vända? Vilken hastighetsbegränsning
skall gälla på Södra vägen?
- Utökad analys/undersökning av bullernivåer med hänsyn till mängden kollektivtrafikfordon
(läs bussar) som kommer att stanna/stoppa i närhet av tätbebyggt område, Södra vägen.
- Trygghetsanalys, hur kommer ett centralt resecentrum påverka tryggheten för boende samt
övriga som vistas i närområdet kvällstid?
Kommunens kommentar
Trafikutredningen kommer uppdateras inför granskningen. Hastighetsbegränsning regleras
inte i detaljplan, däremot regleras det i lokala trafikföreskrifter samt hastighetsplanen (antagen
av kommunfullmäktige 2016-10-17 § 195).
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Bullerutredningen kommer uppdateras inför granskningen.
Genom att utveckla centrumkärnan så att det finns varierad service på båda sidor spåret och
naturliga vägar för flöden däremellan desto mindre kommer upplevelsen av att järnvägen delar
samhället i två delar att vara. Resecentrum är en första pusselbit i centrumutvecklingen. Genom
att bygga fler bostäder i centrala Stenungsund kan ännu fler människor få ta del av det fina
läget – nära kommunal och kommersiell service, ett stenkast från sundet, gångavstånd till
kollektivtrafik. Med fler människor i rörelse kommer platserna också upplevas som tryggare.
Vidare tillkommer arbete med god belysning och kameraövervakning för att ytterligare öka
tryggheten.

Privatperson 35
2020-10-21
Tänk om!
Att ändra vägen och infrastrukturen såpass mycket kommer göra det mycket svårare för trafiken
att komma in till centrum. Och föra med sig mycket mer köer och trafik än vad som är nu.
Snälla tänk om och tänk på vad som blir lättast att ta sig runt i Stenungsund med både bil och
andra fordon.
Det här kommer bara bli extremt jobbigt.
Kommunens kommentar
Syftet med omdragningen av Göteborgsvägen har inte på något sätt varit att minska
köbildningen utan enbart att ge plats åt resecentrum. Ett väl placerat resecentrum nära boende
och andra målpunkter är en förutsättning för en ökad användning av kollektivtrafiken. Detta i
sig skall bidra till färre bilar på våra vägar.
Kommunens ambition är att underlätta för hållbart resande med kollektivtrafik, cykel eller till
fots och öka dessa andelar i förhållande till andelen resor som görs med biltrafik. Biltrafiken
ska även minska. Detta enligt kommunens mobilitetsstrategi, antagen av kommunfullmäktige
2019-12-12 § 276.
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Privatperson 36
2020-10-21
Jag anser att det fortsatt behöver finnas minst två filer i vardera riktning för persontrafik mellan
CirkleK och järnvägsövergången vid Doterödsvägen, och att de med fördel kan vara
lokaliserade där de är idag.

Kommunens kommentar
Samrådsförslaget föreslår ett körfält norrgående och två södergående vilket har bedömts
tillräckligt för att klara både dagens och framtidens behov. Inför granskningen kommer
trafikutredningen uppdateras.

Privatperson 37
2020-10-21
Jag tycker att man bygger ut nuvarande resecentrum löser in Montessoriskolan för att få mer
plats. Spränga bort berget bakom gamla kommunkontoret. Kan bli en mysig promenadväg till
torget. Tänker på miljön riva en fungerade jag spår samt kostnaden.
Kommunens kommentar
Det gamla kommunkontoret och berget där bakom ingår i detaljplaneområdet för CW Borgs
väg för bostäder och verksamheter.

Privatperson 38 och 39
2020-10-21
Likadana yttranden inskickade av två personer
Förslaget till detaljplan har brister som gör att det inte bör genomföras i den utformning som
samrådet avser. Kommunen har inte, vilket framkom på samrådsmöte, gjort någon
konsekvensanalys av förslaget. De behov och problem som förslaget ska lösa genom att flytta
resecentrum några hundra meter söderut framgår inte i samrådet och inga svar framgick på
samrådsmötet trots direkta frågor. I förhållande till kravet på god hushållning med kommunens
medel framstår det som en vårdslös hantering. Dagens problembild samt nuvarande och
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framtida behov bör tydliggöras för att kunna avgöra om det lagda detaljplaneförslaget är rätt
väg att gå och en klok användning av kommunens medel.
Kommunens kommentar
Dagens stationsläge ligger i de norra delarna av centrum och långt från Stenungsöbron, vilket
gör att de tar onödigt lång tid för anslutande bussar och trafik från öarna att komma till
stationen. Stenungsund expanderar i första hand söderut eftersom industrins skyddszon norr
om centrum hindrar oss att bygga bostäder åt det hållet.
I Stenungsund planerar vi för ett centrum som ska vara trivsamt, lättillgängligt och som är
levande tryggt och välkomnande. Ett centrum nära människan och havet. Det nya
resecentrumet är en första pusselbit i centrumutvecklingen. Ett resecentrum är inte bara en
knutpunkt för kollektivtrafik utan är en viktig plats i samhället, en välkomnande och effektiv
plats för kommunens och regionens resenärer. Det stora antalet resenärer som dagligen
kommer nyttja platsen ger också viktiga effekter för utvecklingen av omkringliggande områden.
Att lägga resecentrum i just centrum, det så kallade Centrumalternativet, öppnar upp för vidare
exploatering med bostäder, verksamheter och arbetsplatser på båda sidor om järnvägen.
Utöver att de kommer ligga i direkt anslutning till resecentrum får de även nära till både
kommersiell och offentlig service, kulturhus, park och hav. Centrumalternativet blir därför en
lokalisering för både stenungsundsbor, arbetspendlare, turister och besökare.
Ett resecentrum skilt från övrig bebyggelse och kanske omringat av stora parkeringsytor ger
otrygga miljöer särskilt under dygnets mörka timmar, vilket kan hindra människor från att vilja
färdas kollektivt.
Stenungsund är med i ett regionalt samarbete i nätverket Det urbana stationssamhället.
Samarbetet sker för att påskynda utvecklingen mot ett mer hållbart resande genom att göra
kollektivresor enkla och attraktiva. Alla erfarenheter från arbetet pekar på att tillgänglighet
och närhet, att placera resecentrum så nära samhällskärnan som möjligt, är en
framgångsfaktor för att utveckla tätorten.

Privatperson 40
2020-10-21
Jag förstår inte varför nonintervention nyttjas befintlig plats där tågen kan mötas redan idag,
det skulle ju spara massa pengar genom att fräscha upp befintligt.
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Bygg ny vänthall och ett p-däck på långtidsparkeringen så att alla som pendlar har möjlighet
till parkering. Idag är det alldeles för få parkeringar. Bygg om/ut befintliga stationshuset och
gör utfart och infart vid befintlig rondell.
Tyvärr är Stenungstorg utdöende om inte nuvarande ägare satsar på butiker som också får
rimliga hyror samt att parkeringarna borde vara längre med avgiftsfritt. Det är alldeles för nära
för oss att åka norr eller söderut för bättre shopping o t.o.m gratis parkering som t.ex Torp eller
Överby.
Kommunens kommentar
Dagens stationsläge ligger i de norra delarna av centrum och långt från Stenungsöbron, vilket
gör att de tar onödigt lång tid för anslutande bussar och trafik från öarna att komma till
stationen. Stenungsund expanderar i första hand söderut eftersom industrins skyddszon norr
om centrum hindrar oss att bygga bostäder åt det hållet.
I Stenungsund planerar vi för ett centrum som ska vara trivsamt, lättillgängligt och som är
levande tryggt och välkomnande. Ett centrum nära människan och havet. Det nya
resecentrumet är en första pusselbit i centrumutvecklingen. Ett resecentrum är inte bara en
knutpunkt för kollektivtrafik utan är en viktig plats i samhället, en välkomnande och effektiv
plats för kommunens och regionens resenärer. Det stora antalet resenärer som dagligen
kommer nyttja platsen ger också viktiga effekter för utvecklingen av omkringliggande områden.
Att lägga resecentrum i just centrum, det så kallade Centrumalternativet, öppnar upp för vidare
exploatering med bostäder, verksamheter och arbetsplatser på båda sidor om järnvägen.
Utöver att de kommer ligga i direkt anslutning till resecentrum får de även nära till både
kommersiell och offentlig service, kulturhus, park och hav. Centrumalternativet blir därför en
lokalisering för både stenungsundsbor, arbetspendlare, turister och besökare.
Ett resecentrum skilt från övrig bebyggelse och kanske omringat av stora parkeringsytor ger
otrygga miljöer särskilt under dygnets mörka timmar, vilket kan hindra människor från att vilja
färdas kollektivt.
Stenungsund är med i ett regionalt samarbete i nätverket Det urbana stationssamhället.
Samarbetet sker för att påskynda utvecklingen mot ett mer hållbart resande genom att göra
kollektivresor enkla och attraktiva. Alla erfarenheter från arbetet pekar på att tillgänglighet
och närhet, att placera resecentrum så nära samhällskärnan som möjligt, är en
framgångsfaktor för att utveckla tätorten.
Vilka butiker som ska finnas på torget och vilka hyror dessa ska ha är inget som regleras i
detaljplan.
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Privatperson 41
2020-10-21
Det känns högst osäkert att sätta tåg och buss så nära en skola, barn som kan få för sig att hoppa
på eller folk som kidnappat.
Vidare finns att se större risker med trafik som ökar runt området. Då är de bättre att utvidga
befintlig plats.
Mer pendelparkeringar men dessa blir på bekostnad av torgets parkeringar som redan börjar bli
få till antalet och torget som det är kommer väl inom en snar framtid behövas fixas så grunden
är dålig?
Kommunens kommentar
Både tåg och buss går redan nära Stenungskolan idag och dagens station ligger intill
Montessoriskolan. Att ha tillgång till buss och tåg är en god service för barnen och ungdomarna
som har möjlighet att åka kollektivt till skolan och för vårdnadshavare som inte behöver skjutsa
dem.
Kommunen arbetar för att andelen bilresor ska minska, att de som har möjlighet kan gå, cykla
eller åka buss till det nya resecentrumet.
Beslut om att använda befintlig bussplan till pendelparkeringar fattades av kommunfullmäktige
2020-09-24 § 126.
En fördjupad geoteknisk utredning ska göras inför granskningen, vilken utreder skicket på
grunden och vilka förstärkningsbehov som finns.

Privatperson 42
2020-10-21
1. För långt avstånd till parkering, dryga 500 m i alla väder är definitivt inte genomtänkt.
Gångavstånd i tid beroende på ålder och rörlighet 5 - 15 min och ofta dessutom med packning.
Syftet är att resa mer kollektivt och här ges signalen att inte göra det.
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2. Hur många p-platser beräknas det för totalt i framtiden? Invånarantalet ökar också utanför
tätorten som står utan frekvent kollektivtrafik. Att spekulera i att det blir fler cyklister kan man
göra inom en tätort men boende utanför är bundna till bil. Jag vill se den uträkningen!
3. Jag vill se budget på upphöjt spår. Bullerproblem går att bygga bort och under spåren skapas
utmärkt yta för p-platser. Gräva ner spåren är en kostsam lösning som lätt blir en dålig miljö.
4. Jag vill se alternativa lösningar och framförallt utveckling på befintlig plats. Var det här det
fanns en äldre planering? Den vill jag se och vilka argument som var emot.
5. Vad är nyttan av att flytta resecentrum till torget? fler bostäder och större behov av p-platser.
Är det planerat p-hus? att gräva ner p-platser är mycket kostsamt. Det gjordes en utredning och
kalkyl detta för ca 8 år sedan då kommunen fortfarande var ägare till torget. Prislappen var
mycket hög.
6. Vibrationsproblematiken på Södra vägen är intressant. Hur tänker ni lösa det? Pålning?
Kostnad för pålning?
7. Finns det överhuvudtaget problem med vibrationer på Norra vägen?
Kommunens kommentar
1. Att ha stora ytor för markparkering är, ur ett stadsbyggnadsperspektiv, inte önskvärt i ett så
här centralt läge. Se även svar i punkt 5 nedan..
2. Trafikutredningen kommer uppdateras inför granskningen. Kommunen arbetar för att
andelen bilresor ska minska, att de som har möjlighet kan gå, cykla eller åka buss till det nya
resecentrumet. Den vidare utvecklingen av Stenungstorg kommer ske genom
detaljplaneläggning vilken kommer innefatta erforderliga utredningar, t.ex. för
parkeringsbehov och -lösningar. Se även svar i punkt 5 nedan.
3. Att höja tågrälsen har inte accepterats av Trafikverket som är de som äger
järnvägsanläggningen. Tågräls får luta max 1,5 promille vid mötesstation och max 1 procent i
övrigt. Det gör att en höjning på en plats kräver att rälsen höjs på en mycket lång sträcka, vilket
är mycket kostsamt. Skulle rälsen höjas skulle hela den omgivande marknivån också behöva
höjas vilket även det är förenat med mycket stora kostnader.
4. Det finns ingen ”äldre planering” för det nuvarande stationsläget. Dagens stationsläge
ligger i de norra delarna av centrum och långt från Stenungsöbron, vilket gör att de tar onödigt
lång tid för anslutande bussar och trafik från öarna att komma till stationen. Stenungsund
expanderar i första hand söderut eftersom industrins skyddszon norr om centrum hindrar oss
att bygga bostäder åt det hållet.
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5. I Stenungsund planerar vi för ett centrum som ska vara trivsamt, lättillgängligt och som är
levande tryggt och välkomnande. Ett centrum nära människan och havet. Det nya
resecentrumet är en första pusselbit i centrumutvecklingen. Ett resecentrum är inte bara en
knutpunkt för kollektivtrafik utan är en viktig plats i samhället, en välkomnande och effektiv
plats för kommunens och regionens resenärer. Det stora antalet resenärer som dagligen
kommer nyttja platsen ger också viktiga effekter för utvecklingen av omkringliggande områden.
Att lägga resecentrum i just centrum, det så kallade Centrumalternativet, öppnar upp för vidare
exploatering med bostäder, verksamheter och arbetsplatser på båda sidor om järnvägen.
Utöver att de kommer ligga i direkt anslutning till resecentrum får de även nära till både
kommersiell och offentlig service, kulturhus, park och hav. Centrumalternativet blir därför en
lokalisering för både stenungsundsbor, arbetspendlare, turister och besökare.
Parkeringshus ingår inte i uppdraget för denna detaljplan. I planprogrammet för Stenungsunds
centrum (godkänt av kommunfullmäktige 2018-06-25 § 92) beskrivs att parkeringshus behöver
byggas om/när parkeringsytorna i en framtid bebyggs. Parkeringsbehovet för butiker,
verksamheter, bostäder, vård etc. kommer att utredas i respektive detaljplaner. Beslut om att
använda befintlig bussplan till pendelparkeringar fattades av kommunfullmäktige 2020-09-24
§ 126.
6. En vibrationsutredning ska göras inför granskningsskedet. Hur eventuell
vibrationsproblematik ska lösas kommer föreslås i utredningen, där till sannolikt även en
kostnadsuppskattning.
7. Norra vägen ingår inte i planområdet för resecentrum.

Privatperson 43
2020-10-21
En gång och cykel tunnel är under all kritik kommer bara att bli ett tillhåll för ungdommar och
andra med oärligt syfte öppna ögonen och se vad som händer på andra ställen ingen vill gå där
igenom på kvällen. Kameraövervakning hjälper inte En inbyggd bro är ett bättre alternativ
Kommunens kommentar
Resecentrum är en första pusselbit i centrumutvecklingen. Genom att bygga fler bostäder i
centrala Stenungsund kan ännu fler människor få ta del av det fina läget – nära kommunal och
kommersiell service, ett stenkast från sundet, gångavstånd till kollektivtrafik. Med fler
människor i rörelse kommer platserna också upplevas som tryggare. Vidare tillkommer arbete
med god belysning och kameraövervakning för att ytterligare öka tryggheten. Den nuvarande
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gång- och cykelbron samt plankorsningen vid Doterödsvägen finns som två alternativa vägar
om tunneln av någon anledning skulle kännas otrygg att nyttja.

Privatperson 44
2020-10-21
Efter en noggrann genomläsning av förslaget till "Detaljplan för Stenungsunds resecentrum" så
tycker jag att det inte känns riktigt genomtänkt. Jag fattar att kommunen fått i uppdrag att ta
fram ett förslag, vilket är bra, men de stora problemen i infrastrukturen kommer fortfarande
finnas där (eller t o m påverkas negativt). De stora problemen är att det inte går att ta sig över
eller under järnvägen utan att stannas upp av trafikljus eller bommar samt trafiken som bildas
från och till Tjörn/Orust. Jag är väldigt skeptisk till trafikutredningens simulering och analys av
ÅDT i rusningstrafik. I dagsläget kan man knappast köra i 50km/h från Torget ut till broarna
som den utvisar och om man då nästan dubblar trafiken enligt prognoserna så kommer det inte
sluta bra. Att sedan dra in all trafik till Torget genom rondellen kommer nog inte heller påverka
trafiken possessivt med alla som ska vidare till industrierna etc. Visst det kanske kan bli bra
men då måste man försöka få till rondellen i korsningen norrut Strandvägen/Doteröd och det
utan att ta bort övergången som trafikutredningen gjorde anspråk på.
Om ni nu tänker gå vidare med planerna så kanske man skulle se över om det går att höja upp
tågrälsen vid perongerna någon meter samt göra en viadukt vid korsningen i norr? Samt då göra
om korsningen till rondell. Läste i lokaliseringsutredningen från 2012 att det fanns tankar på
det och det tror jag är en viktig nyckel till att försöka få detta att fungera. Kan trafiken ta sig
obehindrat på något sätt över rälsen så tror jag att biltrafiken kommer rinna igenom centrum på
ett helt annat sätt.
Kommunens kommentar
Att arbeta för ett ökat hållbart resande i STO-regionen är något alla tre kommuner är ansvariga
för. Stenungsund uppmuntrar därför Tjörn och Orusts kommuner att arbeta för ett ökat
kollektivtrafikåkande från öarna – att få invånarna att parkera bilen på Tjörn och Orust för att
ta bussen till Stenungsunds resecentrum. Då minskar belastningen både på broarna, Nösnäsmotet och Göteborgsvägen.
Kommunen arbetar även för att andelen bilresor ska minska, att de som har möjlighet kan gå,
cykla eller åka buss till det nya resecentrumet. Kommunens ambition är att underlätta för
hållbart resande med kollektivtrafik, cykel eller till fots och öka dessa andelar i förhållande till
biltrafik. Detta enligt kommunens mobilitetsstrategi, antagen av kommunfullmäktige 2019-1212 § 276.
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Trafikutredningen kommer uppdateras inför granskningen.
Att höja tågrälsen har inte accepterats av Trafikverket som är de som äger
järnvägsanläggningen. Tågräls får luta max 1,5 promille vid mötesstation och max 1 procent i
övrigt. Det gör att en höjning på en plats kräver att rälsen höjs på en mycket lång sträcka, vilket
är mycket kostsamt. Skulle rälsen höjas skulle hela den omgivande marknivån också behöva
höjas vilket även det är förenat med mycket stora kostnader.
I arbetet med resecentrum samt i kommande centrumutveckling kommer kommunen studera
möjligheterna till planskilda korsningar så att fotgängare och cyklister säkrare kan korsa väg
och/eller järnväg. I ett längre tidsperspektiv kan även planskilda passager för fordonstrafik
komma att bli aktuella. En planskild passage för fotgängare och cyklister i form av en gångoch cykeltunnel planeras för vid det nya resecentrumet.
I dagsläget finns inga beslut på utveckling av Södra Bohusbanan. I ett första skede arbetas det
dock för ett mötesspår vid, eller dubbelspår till, Stenungsunds nya resecentrum. Ett dubbelspår
mellan Stenungsund och Göteborg innebär inte ett krav på stängd järnvägsöverfart vid
Doterödsvägen. Vid flytt av resecentrum år 2025 kommer antalet tågpassager över
Doterödsvägen minskas till cirka hälften. Kommunerna längs Bohusbanan, Västra
Götalandsregionen och Trafikverket arbetar dock för en ökad trafikering mellan GöteborgStenungsund-Uddevalla. En sådan dubblad turtäthet skapar då åter lika många bomfällningar
som idag.
Det är först när dubbelspår och trafikeringsvolymer (kvartstrafik) norrut blir aktuellt som en
planskild korsning för Doterödsvägen kan bli nödvändig. Detta kommer sannolikt inte att
genomföras inom en överskådlig framtid, då trafikunderlaget som krävs för detta inte finns,
därför planeras inte för detta i dagsläget.
Järnvägsöverfarter är Trafikverkets anläggningar, inte kommunala. Detta innebär att
kommunen inte har rådighet att bygga om dem utan medgivande från Trafikverket. En planskild
korsning är mycket kostsam och kräver prioritering i Nationell infrastrukturplan och kan
komma ifråga först när trafikeringsvolymer kräver en sådan åtgärd.

Privatperson 45
2020-10-21
Trist att valet för placering av nya resecentrum är gjort och att det inte finns någon återvändo
vad gäller läget.
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Jag tycker att denna bonde- och badort skulle kunna framhävas mer. Att ta Södra Vägen i
anspråk, den tidigare infarten till samhället söderifrån, är olyckligt. Den borde få vara kvar i sin
helhet, just för att behålla något av vårt gamla Stenungsund, utöver Kyrkberget, och för att
förstärka intrycket av tidigare epoker i detta samhälle där de allra flesta är inflyttade och inte
har några rötter att luta sig mot.
Jag vill ändå uttrycka att planen känns kortfristig med tanke på:
1. Den godstågstrafik som går genom samhället och under så många år varit ett
diskussionsämne där många anser att något radikalt bör göras just pga att det är farligt gods
som forslas.
2. Som jag ser det kommer inte den trafikstockning som uppstår varje eftermiddag vid
arbetstidens slut att åtgärdas med denna omdragning av trafiken.
3. Att en lösning av korsningen Doterödsvägen/ Göteborgsvägen/ Strandvägen/ järnvägen
borde varit med i planen.
Det kom för övrigt upp många intressanta synpunkter på mötet kl 15:00 den 29/9 2020 som bör
tas i beaktande vid det fortsatta arbetet med planen:
Om vi nu skall satsa på kollektivtrafiken och att den skall flyta:
• Egen fil för busstrafiken, både från norr, söder och öster, alltså att ingen buss skall bli stående
i någon kö, inte heller den kö som uppstår på Doterödsvägen alltför många gånger per dag då
bommarna går ner. Skall bussarna kunna komma till östra delen av Resecentrum skall även den
busstrafiken ha fritt fram i egen fil.
• Att övergång/ undergång för gående åter öppnas i höjd m Tjörnbrons Hantverk, alltså den
övergång som stängdes för några år sedan.
• Att en riktig undersökning görs av hur många fler p-platser som behövs på torget pga det
ökade trycket på inkommande pendlare. Är det verkligen rimligt att minska antalet platser när
det i stället borde tillkomma fler- om det nu är kollektivtrafiken man vill satsa på?
• Gratis kollektivtrafik för alla inom tätort/ kommunen - ett utmärkt förslag om man vill minska
bilantalet, få snurr på- och göra det mer tilldragande att åka kollektivt.
• För de äldre som nyttjar kollektivtrafiken och bor på östra delen av Stenungsund och vill ner
till torget är tanken att de kommer att få kliva av bussen på Södra Vägen. Närmare torget än så
kommer de inte. Då har de en bit att gå, under/ över spåret för att komma till affärerna,
Vårdcentralen mm. Är det en bra lösning? Tanken att lägga de tre bussarna på östra sidan är bra
för trafiken och för de lättrörliga. För de som verkligen hade behövt komma så nära torget som
möjligt fungerar det dåligt.
Jag har även noterat att ett antal bestånd med Parkslide står utefter järnvägen. Detta skall vid
bortförandet omhändertas enl. expertis och inte godtyckligt.
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Jag har en önskan om att man tar tillvara något av det gamla från Södra Vägen. Man skulle
kunna ta vara på ex Ströms stuga (Södra Vägen 14) och integrerar den i nya resecentrum, som
ett charmigt inslag som minner om tider som varit. Resecentrum skall fyllas, som ni själva sade
på mötet, inte bara av resenärer utan även av kiosk, toaletter, personalutrymmen och lokaler för
städattiraljer mm. Stugan skulle kunna vara perfekt till något av dessa ändamål.

Kommunens kommentar
1. Stenungsunds kommun måste förhålla sig till den verklighet att Bohusbanan går just genom
Stenungsunds centralort. Att flytta över detta gods till lastbil är inte ett bättre säkerhetsarbete.
Att anlägga nya järnvägar är inte heller något som kommunen har rådighet över, det är
Trafikverket som har detta.
2. Syftet med omdragningen av Göteborgsvägen har inte på något sätt varit att minska
köbildningen utan enbart att ge plats åt resecentrum. Ett väl placerat resecentrum nära boende
och andra målpunkter är en förutsättning för en ökad användning av kollektivtrafiken. Detta i
sig skall bidra till färre bilar på våra vägar. Eftermiddagarnas trafikstockningar orsakas främst
av kapacitetsbrist på länsväg 160, vilket studeras i en separat åtgärdsvalsstudie-process
tillsammans med Trafikverket, samt av trafiksignaler vid Göteborgsvägen/Strandvägen.
Busskörfält föreslås därför på Göteborgsvägen, från nuvarande station (befintligt) ner till
föreslagen cirkulationsplats.
3. I arbetet med resecentrum samt i kommande centrumutveckling kommer kommunen studera
möjligheterna till planskilda korsningar så att fotgängare och cyklister säkrare kan korsa väg
och/eller järnväg. I ett längre tidsperspektiv kan även planskilda passager för fordonstrafik
komma att bli aktuella. En planskild passage för fotgängare och cyklister i form av en gångoch cykeltunnel planeras för vid det nya resecentrumet.
I dagsläget finns inga beslut på utveckling av Södra Bohusbanan. I ett första skede arbetas det
dock för ett mötesspår vid, eller dubbelspår till, Stenungsunds nya resecentrum. Ett dubbelspår
mellan Stenungsund och Göteborg innebär inte ett krav på stängd järnvägsöverfart vid
Doterödsvägen. Vid flytt av resecentrum år 2025 kommer antalet tågpassager över
Doterödsvägen minskas till cirka hälften. Kommunerna längs Bohusbanan, Västra
Götalandsregionen och Trafikverket arbetar dock för en ökad trafikering mellan GöteborgStenungsund-Uddevalla. En sådan dubblad turtäthet skapar då åter lika många bomfällningar
som idag.
Det är först när dubbelspår och trafikeringsvolymer (kvartstrafik) norrut blir aktuellt som en
planskild korsning för Doterödsvägen kan bli nödvändig. Detta kommer sannolikt inte att
genomföras inom en överskådlig framtid, då trafikunderlaget som krävs för detta inte finns,
därför planeras inte för detta i dagsläget.
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Järnvägsöverfarter är Trafikverkets anläggningar, inte kommunala. Detta innebär att
kommunen inte har rådighet att bygga om dem utan medgivande från Trafikverket. En planskild
korsning är mycket kostsam och kräver prioritering i Nationell infrastrukturplan och kan
komma ifråga först när trafikeringsvolymer kräver en sådan åtgärd.
Trafikutredningen kommer uppdateras inför granskningen. För att underlätta passagen ut på
Doterödsvägen föreslås ett högersvängfält på Södra vägen, detta kommer minska köbildningen
för de som ska vänster eller rakt fram. Möjligheten att anordna ett vänstersvängfält för trafik
som kommer österifrån på Doterödsvägen och ska till Södra vägen studeras. Trafikutredningen
kommer uppdateras inför granskningen.
Kommunen arbetar för att ersätta de stängda järnvägspassagerna vid Solgårdsvägen och
Södra vägen.
Trafikutredningen kommer uppdateras inför granskningen. Att ha stora ytor för markparkering
är, ur ett stadsbyggnadsperspektiv, inte önskvärt i ett så här centralt läge. Antalet platser för
pendelparkering kommer öka, detta ligger dock utanför detaljplanens område. Beslut om att
använda befintlig bussplan till pendelparkeringar fattades av kommunfullmäktige 2020-09-24
§ 126. Kommunen arbetar även för att andelen bilresor ska minska, att de som har möjlighet
kan gå, cykla eller åka buss till det nya resecentrumet.
Parkeringshus ingår inte i uppdraget för denna detaljplan. I planprogrammet för Stenungsunds
centrum (godkänt av kommunfullmäktige 2018-06-25 § 92) beskrivs att parkeringshus behöver
byggas om/när parkeringsytorna i en framtid bebyggs. Den vidare utvecklingen av
Stenungstorg kommer ske genom detaljplaneläggning vilken kommer innefatta erforderliga
utredningar, t.ex. för parkeringsbehov och -lösningar.
Kostnaden för kollektivtrafikresor regleras inte i detaljplan. Sannolikt hade en gratis
kollektivtrafik ökat resandet.
Kommunen tar med sig frågan gällande avstånd från Södra vägen till målpunkter på västra
sidan i sin fortsatta planering och dialog med Västtrafik.
Parksliden kommer att hanteras på erforderligt sätt.
Frågan om att ta tillvara något från Södra vägen för att eventuellt kunna integrera det i
resecentrumanläggningen vidarebefordras till genomförandeansvarig.
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Privatperson 46
2020-10-21
1. Resecentrum inledande synpunkter
Motiveringen för resecentrum är att öka resandet med buss och tåg. Hur ett nytt resecentrum
åstadkommer denna ökning av resandet framgår inte. Det visas inte heller hur mycket bättre ett
resecentrum möter ökningen av resandet än nuvarande lösning. Däremot kommenteras
förhållandevis utförligt de ekonomiska fördelar som privata aktörer får om resecentrum
lokaliseras till angiven plats.
Det hade varit naturligt om övervägandena kring resecentrum inte – som det tycks –
huvudsakligen hade kretsat lokalt kring invånarna i Stenungsunds kommun utan hade fokuserat
på ett regionalt samarbete.
Det ursprungliga syftet med att bygga ett resecentrum var att det skulle vara regionalt och serva
Stenungsund, Tjörn och Orust så att pendlare snabbt skulle kunna ta sig till sina arbetsplatser i
främst Göteborg.
2 Lokaliseringsalternativ för Resecentrum
Innan beslut om var ett nytt resecentrum skulle lokaliseras genomfördes en
lokaliseringsutredning. I denna värderades tre “alternativ, Centrumläget, Brofästet, samt
“Nösnäs” Resultaten efter samrådsredogörelsen är sammanfattade nedan samt ett. Nuvarande
läge vid stationen ingick inte bland de lägen som ursprungligen skulle värderas.
Centrum läget är ett lokalt resecentrum medan ett resecentrum lokaliserad till Brofästet har en
regional karaktär och kan ge service till resande från Tjörn och Orust. Nösnäs förordades inte
av någon intressent och finns inte med i tabellen.
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Regionalt är Brofästet att föredra. Detta har påpekats av de som angett Brofästet som alternativ.
Borealis har Centrum som alternativ under förutsättning att nuvarande trafiksituation kan lösas
genom förbättrad trafikgenomströmning vilket är tveksamt med de förändringar av
Göteborgsvägen som anges i detaljplanen.
Sektor samhällsbyggnad förordade det lokalt orienterade Centrum alternativet som lokalisering.
Detta har också beslutats av kommunfullmäktige.
2.1 Det lokala centrumalternativet.
I detaljplanen för resecentrum finns ingen kostnad för ett komplett resecentrum med
nödvändiga förändringar t.ex. av vägnätet angivna. I lokaliseringsutredningen finns en
uppskattad kostnad på 175–200 milj angiven för anläggningen. Kostnader för ändring av övrig
infrastruktur ingår inte se nedan
2.1.1 Kompletteringar.
Planen som nu ligger är inte komplett. Följande är ett citat från plandokumentet:
”Ett fortsatt arbete med centrumalternativet bör tidigt omfatta framtagande av en gemensam
målbild som belyser stadsbyggnadsfrågor, kollektivtrafiklogistik, parkeringslösningar,
exploateringsekonomi m.m. ”
För nedanstående åtgärder finns inga kostnader angivna.
• För detaljplanens genomförande krävs markinköp bland annat öster om järnvägen och
för omläggningen av Göteborgsvägen. Dessa skall regleras genom separata avtal som
skall godkännas av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelse
• Göteborgsvägen måste höjas 1m på grund av stigande vatten
• Grundförstärkningar krävs även för resecentrum.
• En GC tunnel under järnvägen för att öka tillgängligheten till resecentrum österifrån i
är planerad.
• Kommunen ska enligt avtal bekosta Trafikverkets genomförande av detaljplanen.
• Samtliga alternativa lokaliseringar, Centrumalternativet, Brofästet och Nösnäs fordrar
ombyggnader av Nösnäsmotet. Detta verkar inte gälla för nuvarande resecentrum vid
stationen och inte heller Stora Höga.
• En lösning för högvattenskydd som inkluderar hela centrala Stenungsund och som
medför att föreliggande och kommande detaljplaner kan höjdsättas utifrån dagens
marknivåer. Förvaltningen kräver att detta ska vara beslutat inför granskningsskedet av
denna detaljplan. Ett storskaligt inströmningsskydd har i en utredning av SVECO
(2013-12-19) beräknats kosta 142 milj kr.
• Enligt SVECO’s skyfallsutredning (2020-07-07) som undersöker möjligheterna till
lokalt omhändertagande av dagvatten, och lokalisering av risker vid skyfall och höjning
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•

•

av havsnivån, beräknas att färdigt golv hamnar på +3,1 m.ö.h”, om ingen klimatsäkring
sker. I utredningen på pekas också att om man anlägger byggnader utan att se till att få
bort instängt vatten från kraftiga skyfall, så kommer översvämningsnivån att öka i och
med att arealer för översvämning då tas bort.. Konkret innebär detta att kraven på höjden
för färdigt golv ökar.
Den nya utformningen av Göteborgs vägen kan i framtiden ge en fördröjning på 1,5 min
vid färd söderut och ca 1 min vid färd norrut under maxtimmen(rusningstrafik).
Förvaltningen anser att detta är acceptabelt.
När ett mötesspår byggs vid det nya resecentrum kommer rälsen att behöva rätas ut
västerut enligt Trafikverkets krav och riktlinjer. I den första etappen, innan mötesspåret
byggs, kommer endast den första perrongen att byggas på det nya resecentrum.
Konsekvenserna av denna etapputbyggnad för trafikeringen är inte utredda. Av den
geotekniska utredningen framgår att sättningarna för perronger och mötesspåret kräver
förstärkningar för att inte oacceptabla sättningar skall ske. Förstärkningarna sker
lämpligen med kalkcementpelarförstärkning.

Grundat i ovanstående står det klart att kostnaderna för ovanstående åtgärder kan bli
omfattande. Dessa kringkostnader skall då adderas till den av lokaliserings utredningen
uppskattade kostnaden för själva anläggningen. För att genomföra uppförandet av kulturhuset
krävdes en skattehöjning på 25 öre. Den investeringen var långt ifrån av samma dignitet som
den som sannolikt kommer att krävas för kommunens lokala resecentrum.
2.2 Alternativa lösningar.
2.2.1 Brofästet
Ett regionalt orienterat resecentrum vid Brofästet förordades av 4 av de sju som angett
preferenser i lokalutredningens samråd. Notera att inte någon av dessa kommenterade avståndet
till Stenungstorg eller såg detta som ett problem. En regional orientering har även tidigare
funnits med som en målsättning för ett resecentrum.
Mot den bakgrunden finns all anledning att pausa arbetet med detaljplanen för det lokala
resecentrum i centrumläget för att genomföra en rejäl utredning av det regionala alternativet
Brofästet.
2.2.2 En enkel lösning.
Denna lösning bygger på att förbättra den struktur som redan finns med huvudsakligen lokala
resenärer från nuvarande resecentrum/pendelstation och StoraHöga som i stor utsträckning
fångar upp pendlare från Orust och Tjörn.
Gör detta genom att
• Förbättra tillgänglighet och bekvämlighet för de som reser från nuvarande
resecentrum/pendelstation vid stationen i Stenungsund.
• Förbättra bekvämligheten för de som reser från Stora Höga.
• Utöka antalet parkeringsplatser för pendlare i Stora Höga.
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Kommunens kommentar
1. En moderniserad och centralt placerad resecentrumanläggning är politiskt beslutad i linje
med Västra Götalandsregionens och Kommunalförbundet Göteborgsregionens beslut om att
utveckla de stationssamhällen längs Bohusbanan där dagens tåg passerar för ett mer hållbart
resande. Att arbeta för ett ökat hållbart resande i STO-regionen är något alla tre kommuner är
ansvariga för. Stenungsund uppmuntrar därför Tjörn och Orusts kommuner att arbeta för ett
ökat kollektivtrafikåkande från öarna – att få invånarna att parkera bilen på Tjörn och Orust
för att ta bussen till Stenungsunds resecentrum. Då minskar belastningen både på broarna,
Nösnäs-motet och Göteborgsvägen.
Tjörn och Orust har medverkat i lokaliseringsprocessen via både politik och förvaltning och
framfört sina önskemål. Västra Götalandsregionen och Kommunalförbundet
Göteborgsregionen driver också utveckling av våra stationssamhällen med närhet för bostäder
till resecentrum för ett mer hållbart resande. Planering är alltid en avvägning mellan olika
intressen och i detta fall har ett centrumnära läge valts. En ny lokalisering för ett resecentrum
innehåller stora mått av politiska bedömningar om vad som bäst gagnar en orts framtida
utveckling.
2.1–2.1.1 De beräknade kostnaderna för åtgärder i ovan angivna punkter ryms inom
resecentrums totala budget, förutom för utbyggnation av mötesspår då detta ännu inte är
beslutat.
2.2.1–2.2.2 Trafikverkets regler har i senare arbete visat att Brofästet som alternativ inte är
möjligt då det ligger i en för skarp kurva.
Dagens stationsläge ligger i de norra delarna av centrum och långt från Stenungsöbron, vilket
gör att de tar onödigt lång tid för anslutande bussar och trafik från öarna att komma till
stationen. Stenungsund expanderar i första hand söderut eftersom industrins skyddszon norr
om centrum hindrar oss att bygga bostäder åt det hållet.
I Stenungsund planerar vi för ett centrum som ska vara trivsamt, lättillgängligt och som är
levande tryggt och välkomnande. Ett centrum nära människan och havet. Det nya
resecentrumet är en första pusselbit i centrumutvecklingen. Ett resecentrum är inte bara en
knutpunkt för kollektivtrafik utan är en viktig plats i samhället, en välkomnande och effektiv
plats för kommunens och regionens resenärer. Det stora antalet resenärer som dagligen
kommer nyttja platsen ger också viktiga effekter för utvecklingen av omkringliggande områden.
Att lägga resecentrum i just centrum, det så kallade Centrumalternativet, öppnar upp för vidare
exploatering med bostäder, verksamheter och arbetsplatser på båda sidor om järnvägen.
Utöver att de kommer ligga i direkt anslutning till resecentrum får de även nära till både
kommersiell och offentlig service, kulturhus, park och hav. Centrumalternativet blir därför en
lokalisering för både stenungsundsbor, arbetspendlare, turister och besökare.

Samrådsredogörelse

Stenung 3:57 m.fl. – Stenungsunds resecentrum

237

2021-01-28

166

Ett resecentrum skilt från övrig bebyggelse och kanske omringat av stora parkeringsytor ger
otrygga miljöer särskilt under dygnets mörka timmar, vilket kan hindra människor från att vilja
färdas kollektivt.
Stenungsund är med i ett regionalt samarbete i nätverket Det urbana stationssamhället.
Samarbetet sker för att påskynda utvecklingen mot ett mer hållbart resande genom att göra
kollektivresor enkla och attraktiva. Alla erfarenheter från arbetet pekar på att tillgänglighet
och närhet, att placera resecentrum så nära samhällskärnan som möjligt, är en
framgångsfaktor för att utveckla tätorten.
Antalet pendelplatser i Stora Höga regleras inte i denna detaljplan.

Privatperson 47
2020-10-22
Det förslag som låser in Stenungsund i en trafikinfarkt. Det enda rimliga ställningstagandet,är
gör om tänk stort och se till att påverka regionen, banverk, trafikstyrelsen så att järnvägen dras
om och ett resecentrum värt namnet placeras vid E6. Alternativt Munkeröd, Måröd med
matarbussar till detta centrum. Farligt gods försvinner från samhället, buller och gnissel från
tåg försvinner. Med ett klokt placerat resecentrum kan Stenungsund få del långfärdsbussar bl.a.
Regionen vill ha dubbelspår från Strömstad till Gbg, enl. LångtidsPlanen. Det skulle ödelägga
Stenungsunds centrum för gott. Tänk på all mark som frigörs för kommunen om järnvägen
försvinner från samhället! Tänk om, tänk på framtiden och begrav de presenterade planerna
som inte är vettiga för Stenungsund i framtiden!
Kommunens kommentar
Stenungsunds kommun måste förhålla sig till den verklighet att Bohusbanan som idag trafikeras
av främst persontåg med arbetspendlare går just genom Stenungsunds centralort. Region
Västra Götaland samt Kommunalförbundet Göteborgsregionen arbetar nu strategiskt med att
utveckla de stationssamhällen där dagens tåg passerar. Ett nytt resecentrum i Stenungsunds
centralort är ett steg i detta arbete.
Stenungsunds kommun arbetar dessutom med att få prioriterat satsningar på Bohusbanan för
att öka kapaciteten till kvartstrafik för persontrafiken till Göteborg. För detta kommer partiella
dubbelspårssträckor att behöva finansieras utmed sträckan. Därför har kommunen genom
Översiktsplanen säkrat mark utmed järnvägen för en möjlig utbyggnad. Endast marginella
hastighetsökningar kan uppnås genom detta men robustheten säkras och fler turer möjliggörs
genom fler mötespunkter.

Samrådsredogörelse

Stenung 3:57 m.fl. – Stenungsunds resecentrum
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Dagens stationsläge ligger i de norra delarna av centrum och långt från Stenungsöbron, vilket
gör att de tar onödigt lång tid för anslutande bussar och trafik från öarna att komma till
stationen. Stenungsund expanderar i första hand söderut eftersom industrins skyddszon norr
om centrum hindrar oss att bygga bostäder åt det hållet.
I Stenungsund planerar vi för ett centrum som ska vara trivsamt, lättillgängligt och som är
levande tryggt och välkomnande. Ett centrum nära människan och havet. Det nya
resecentrumet är en första pusselbit i centrumutvecklingen. Ett resecentrum är inte bara en
knutpunkt för kollektivtrafik utan är en viktig plats i samhället, en välkomnande och effektiv
plats för kommunens och regionens resenärer. Det stora antalet resenärer som dagligen
kommer nyttja platsen ger också viktiga effekter för utvecklingen av omkringliggande områden.
Att lägga resecentrum i just centrum, det så kallade Centrumalternativet, öppnar upp för vidare
exploatering med bostäder, verksamheter och arbetsplatser på båda sidor om järnvägen.
Utöver att de kommer ligga i direkt anslutning till resecentrum får de även nära till både
kommersiell och offentlig service, kulturhus, park och hav. Centrumalternativet blir därför en
lokalisering för både stenungsundsbor, arbetspendlare, turister och besökare.
Att anlägga nya järnvägar är inte heller något som kommunen har rådighet över, det är
Trafikverket som har detta. Ett resecentrum skilt från övrig bebyggelse ute vid E6, omringat av
stora parkeringsytor, ger otrygga miljöer särskilt under dygnets mörka timmar, vilket kan
hindra människor från att vilja färdas kollektivt.
Stenungsund är med i ett regionalt samarbete i nätverket Det urbana stationssamhället.
Samarbetet sker för att påskynda utvecklingen mot ett mer hållbart resande genom att göra
kollektivresor enkla och attraktiva. Alla erfarenheter från arbetet pekar på att tillgänglighet
och närhet, att placera resecentrum så nära samhällskärnan som möjligt, är en
framgångsfaktor för att utveckla tätorten.

Samrådsredogörelse

Stenung 3:57 m.fl. – Stenungsunds resecentrum
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Planarkitekt

Dnr KS 2013/916

Till kommunfullmäktige

Antagande av detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum på
del av Kopper 2:1 med flera, Hasselhöjden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsutlåtandet och med föreslagna justeringar
upprätta antagandehandlingar i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 27 §.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för detaljplan för bostäder, äldreboende och
centrum på del av Kopper 2:1 med flera, Hasselhöjden
Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en förtätning av Stenungsunds tätort kring Hasselhöjden
med bostäder, äldreboende och centrumverksamhet. Totalt kan minst 330 bostäder och 80
äldrebostäder anordnas. Detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.
Detaljplanen har skickats ut på en andra granskning mellan den 16 oktober 2020 och 16
november 2020. Inkomna yttranden har utöver redaktionella ändringar föranlett att mindre
justeringar till detaljplanen genomförts. Det som justerats är bland annat ledningsrättsområde
för befintliga fjärrvärmeledningar och vissa byggrätter har smalnats av för att ge mer utsikt
och mindre skuggning. Sex yttranden från privatpersoner och ett yttrande från
bostadsrättsförening har bedömts inte fått sina yttranden tillgodosedda till fullo. Yttrandena
berör bland annat, skuggning, utsikt, ytor för lek och rekreation samt trafik. De som delgivit
dessa yttranden kommer att få information om antagandet och information om vart antagande
handlingarna kan granskas och hur antagandet av detaljplanen kan överklagas.
Kommunens bedömning är att detaljplaneförslaget uppfyller med genomförda justeringar och
rådfrågade myndigheters inkomna yttranden under granskningen, de krav som idag ställs på
en detaljplan.
Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en förtätning av Stenungsunds tätort kring Hasselhöjden
med bostäder, äldreboende och centrumverksamhet. Totalt kan minst 330 bostäder och 80
äldrebostäder anordnas. Detaljplanen möjliggör även utökad byggrätt motsvarande två
våningars påbyggnad för lokalerna där det idag bedrivs kommunal vuxenutbildningen inom
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område för centrumändamål, som därmed även kan nyttjas för annat än utbildning när behov
uppstår. Detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. Kommunen är
huvudman för allmän platsmark.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 22 februari 2011 att bevilja ansökan om planbesked
för detaljplanen och att prövning genom detaljplan medges. Detaljplanen skall föregås av
program (målbildsarbete). Den 25 april 2014 beslutade samhällsbyggnadsutskottet att bevilja
planbesked och planstart för äldreboende inom samma detaljplaneområde. Samtidigt slogs
dessa två planer ihop till detta ärende. Sedan dess har planarbete pågått med bland annat
framtagande av målbild. Detaljplanen har skickats ut på samråd och den 12 december 2017
beslutade samhällsbyggnadsutskottet att godkänna samrådsredogörelsen
granskningshandlingarna samt skicka ut planförslaget på granskning.
Detaljplanen har skickats ut på en andra granskning mellan 16 oktober 2020 och 16 november
2020. Inkomna yttranden har utöver redaktionella ändringar föranlett att mindre justeringar
till detaljplanen genomförts. Det som justerats är bland annat ledningsrättsområde för
befintliga fjärrvärmeledningar och vissa byggrätter har smalnats av för att ge mer utsikt och
mindre skuggning. Sex yttranden från privatpersoner och ett yttrande från
bostadsrättsförening har bedömts inte fått sina yttranden tillgodosedda till fullo. Yttrandena
berör bland annat, skuggning, utsikt, ytor för lek och rekreation samt trafik. De som delgivit
dessa yttranden kommer att få information om antagandet och information om vart antagande
handlingarna kan granskas och hur antagandet av detaljplanen kan överklagas.
Kommunens bedömning är att detaljplaneförslaget uppfyller med genomförda justeringar och
rådfrågade myndigheters inkomna yttranden under granskningen, de krav som idag ställs på
en detaljplan.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för detaljplanearbetet regleras i plankostnadsavtal.
Detaljplanens genomförande medför behov av utbyggnad av infrastruktur, arkeologiska
utgrävningar, markinköp och möjlighet till markförsäljning och liknande. Kostnader för
genomförandet av detaljplanen regleras i exploateringsavtal inför antagandet av detaljplanen
samt i kommande marköverlåtelseavtal i samband med markanvisning efter detaljplanens laga
kraft.
Barnkonsekvensanalys
En barnkonsekvensanalys är gjord och resultatet har varit en del i framtagandet av
planförslaget. I och med det nya granskningsförslaget har bland annat en tryggare
kommunikation för barn till fots eller till cykel skapats. Framförallt på befintligt stråk från
bostad till skola och lekmiljöer. Den nya justerade placeringen av vissa byggrätter har också
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skapat förutsättningar för säkrare miljö kring naturområdet Hasselhöjden i och med att fler rör
sig på ett större område och att byggnader med fönster och entréer tillåts möte gata, natur och
gång- och cykelstråk.
Juridiska bedömningar
Inga nya juridiska bedömningar är genomförda.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-28
Granskningsutlåtande 2021-01-18
Plankarta 2021-01-18
Illustrationskarta 2021-01-18
Perspektiv från norr 2020-12-21
Perspektiv från söder 2020-12-21
Planbeskrivning - Antagandehandling 2021-03-04
Till planen hör vidare ett brett utredningsmaterial som kan lämnas ut på förfrågan.
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling
Sektorchef

Veronica Götzinger
Verksamhetschef

Beslut skickas till
peter.nilsson@stenungsund.se
jessica.andersson2@stenungsund.se
ted.larnhem@stenungsundshem.se
thomas.dahl@stenungsundshem.se
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Detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum
på del av Kopper 2:1 med flera
Stenungsund, Stenungsunds kommun

Granskningsutlåtande
Granskningsutlåtandet är upprättat 2021-01-18.

Hur har granskningen bedrivits?
Detaljplaneförslaget har varit utsänt för en andra granskning under perioden 2020-10-16 till och med 202011-16. Förslaget skickades ut till Länsstyrelsen, berörda myndigheter, kommunala instanser, sakägare och
övriga berörda enligt särskild utsändningslista och fastighetsförteckning. Förslaget har även varit
tillgängligt på kommunens hemsida och varit uppsatt i kommunhuset, Strandvägen 15, Stenungsund och i
Kulturhuset Fregattens entré, Fregatten 2, Stenungsund.
Planarbetet handläggs med normalt planförfarande i enlighet med 5 kap. Plan- och bygglagen (2010:900) .
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Inkomna synpunkter och kommentarer
Under den andra granskningen inkom 16 yttrande. Yttranden från Länsstyrelsen redovisas i sin helhet.
Samtliga övriga yttranden sammanfattas och kommenteras nedan. Inkomna yttranden kan lämnas ut i sin
helhet på begäran.

Granskning 2
Statliga myndigheter, bolag och organ med flera
1
2
3
4
5
6
7
8

2020-11-13
2020-11-13
2020-11-03
2020-11-09
2020-11-16
2020-11-16
2020-11-12
2020-11-16

9
10
11
12
13

2020-11-16
2020-11-17
2020-11-06
2020-11-16
2020-11-16

14
15
16

2020-11-15
2020-11-16
2020-11-16

Länsstyrelsen Västra Götalands Län
Länsstyrelsen Västra Götalands Län - komplettering
Trafikverket
Statens geotekniska institut
Lantmäteriet
Polisen
Svenska Kraftnät
Vattenfall Eldistribution AB

Organisationer, företag och regionala-/kommunala verksamheter
Mark och Exploatering, Stenungsunds kommun
Teknik VA, Stenungsunds kommun
Stenungsunds Energi & Miljö AB
Bohusläns Museum
Stenungsunds Naturskyddsförening

Privatpersoner
Privatpersoner 1
Privatpersoner 2
Privatpersoner 2

(ref. 6)
(ref. 14)
(ref. 15)
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Statliga myndigheter, bolag och organ med flera
1.

Länsstyrelsen Västra Götalands Län

Yttrande

Granskningsyttrande över detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum, del av
Kopper 2:1 med flera, Hasselhöjden, Stenungsunds kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade 2020-10-16 för granskning enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen (PBL
2010:900)
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu
kända förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av
Länsstyrelsen om den antas.
Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör människors hälsa och säkerhet med avseende på
blocknedfall måste bearbetas innan antagande av planförslaget.
Sveriges geotekniska institut (SGI) har lämnat ett yttrande daterat 2020-11-09, som bifogats
i sin helhet. SGI konstaterar att de inte kan hitta någon bedömning om stabiliteten avseende
block i den slänt som finns i området markerat med planbestämmelsen Natur på plankartan
strax över den nya förlängda Hällebäcksvägen. Kommunen behöver förtydliga sin
bedömning i detta avseende och eventuella nödvändiga åtgärder/restriktioner ska säkerställas
i planförslaget.
Länsstyrelsen befarar dock inte att:
 riksintresse kommer att skadas påtagligt
 mellankommunal samordning blir olämplig
 miljökvalitetsnormer(MKN) inte följs
 strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser
Synpunkter på granskningsförslaget
Trafikverket har lämnat ett yttrande daterat 2020-11-03 som bifogas i sin helhet.
Trafikverket skriver i sitt yttrande att ”detaljplanens genomförande inte kommer påverka
belastningen på den statliga infrastrukturen nämnvärt”.
Ärendet har beslutats av chef för Plan- och byggfunktionen, Nina Kiani-Janson efter
föredragande av planhandläggare Saeid Erfan. I den slutliga handläggningen har Annika
Lundahl från Miljöskyddsavdelningen medverkat.
Nina Kiani-Janson
Saeid Erfan
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Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
Bilaga för kännedom:
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från Trafikverket daterat 2020-11-03 samt kopia av
yttrande från SGI daterat 2020-11-09
Kopia (utan bilaga) till:
Trafikverket, SIG
Länsstyrelsen/
Miljöskyddsavdelningen, Annika Lundahl
Funktionschef, Plan- och bygg, Nina Kiani Janson
Kommentar

Blocknedfall har bedömts i samarbete och dialog mellan kommunen, Länsstyrelsen
och Statens geotekniska institut. Planbeskrivningen har uppdaterats med text om
denna bedömning.

2.

Länsstyrelsen Västra Götalands Län - komplettering

Yttrande

Länsstyrelsen bedömer att fyra fornlämningar berörs av planförslaget; två gravar i form av
stensättningar (L1969:8678 och L1969:8846), ett grav- och boplatsområde (L2019:6553)
och en skärvstenshög (L1969:8763). Då en planerade exploateringen innebär ingrepp i
fornlämningen krävs tillstånd enligt 2 kap 12 § Kulturmiljölagen (KML).
Med hänsyn till fornlämningarnas art och betydelse bedömer Länsstyrelsen att ett sådant
tillstånd kommer att förenas med villkor om arkeologisk undersökning av de delar av gravoch boplatsområdet som Länsstyrelsen har valt ut samt av skärvstenshögen. Efter genomförd
undersökning ska båda fornlämningarna bedömas vara undersökta och borttagna, och
därmed kommer de inte längre att ha något kvarstående lagskydd.
De två stensättningarna kan bevaras inom naturmark. Då den planerade exploateringen
innebär ingrepp i lagskyddat fornlämningsområde krävs separat tillstånd enligt 2 kap 12 §
KML. Tillståndet kommer att villkoras med särskilda skyddsåtgärder för att förhindra risk
för skada på fornlämningarna.

Kommentar

Planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen har uppdaterats med
förtydligande gällande fornlämningarna.
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3.

Trafikverket

Yttrande

Trafikverket tycker det är positivt att Stenungsunds kommun har kompletterat
planhandlingarna med en trafikalstringsberäkning och en redovisning av vilka
korsningspunkter med den statliga infrastrukturen som kommer att belastas med
mer trafikpåverkan. Trafikalstringsberäkningen visar att belastningen på
korsningarna vid maxtimman ökar mellan 1,7 och 4,1 procent. Trafikverket
bedömer därmed att detaljplanens genomförande inte kommer att påverka
belastningen på den statliga infrastrukturen nämnvärt. Det är dock viktigt att den
tillkommande trafik som detaljplanen medför tas med som en förutsättning i
framtida detaljplaner.

4.

Statens geotekniska institut, SGI

Yttrande

SGI har tidigare i granskningsskedet lämnat synpunkter på rubricerad detaljplan.
Yttrandet är daterat 2018-03-13, dnr, 5.2-1609-0537. I tidigare yttrande
uppmärksammade SGI att skyddsåtgärder beträffande blocknedfall säkerställs i
planen.
Bergtekning:
I planen ligger ”nya förlängda Hällebäcksvägen”. Norr om denna finns ett
höjdparti i Naturmark med en brant slänt ner mot den planerade vägen. SGI kan
inte finna någon bedömning av stabiliteten avseende blocknedfall i denna slänt i
planhandlingarna och anser därför att det behöver tydliggöras om en sådan
bedömning är gjord, men inte redovisats. Saknas bedömningen behöver en sådan
göras.
SGI ser från geotekniks synvinkel att planläggningen är möjlig förutsatt att
ovanståendesynpunkter beaktas i det fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder eller
restriktioner ska dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt säkerställas i planen.

Kommentar

Blocknedfall har bedömts i samarbete och dialog mellan kommunen, Länsstyrelsen
och Statens geotekniska institut. Planbeskrivningen har uppdaterats med text om
denna bedömning.
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5.

Lantmäteriet

Yttrande

Delar av planen som bör förbättras:

Dnr 2013/916



U-område för befintlig ledningsrätt för fjärrvärmeledningar (1415-91/23.1)
saknas. Det är lämpligt att plankartan kompletteras med u-område



I plankartan finns en bestämmelse om startbesked för byggnation, a2,
”Startbesked får inte ges för byggnation av bostäder förrän markens
lämplighet genom avhjälpande åtgärder avseende förorenad mark.”
Lantmäteriet tolkar denna bestämmelse som en vidare utredning ska göras
efter att planen vunnit laga kraft, för att få startbesked. Alla utredningar
som behövs för att säkerställa att marken är lämplig för den användningen
som redovisats i planen, ska göras i planprocessen



Beskrivning av hur x-område ska genomföras och skötas saknas.

Delar av planen som skulle kunna förbättras:

Kommentar



Bestämmelser om bebyggandets omfattning är ej relaterade till särskilt
område. Exempelvis e1 – största byggnadsarea är 2800 m2 relateras till
hela egenskapsområdet. Enligt Boverkets rekommendation bör det tydligt
framgå om bestämmelsen ska relateras till exempel fastighet eller
användningsområde.



Planen anger olika arealangivelser och för att tydliggöra bestämmelserna
kan dess skillnader beskrivas med exempelvis en beskrivande bild.

Plankartan har kompletterats med u-område för befintliga ledningsrätter.
Planbestämmelse a2 avser den flytt av kvarlämnade förorenade jordmassor som
identifierats i utredning och saneringsarbeten som beskrivs i planbeskrivningen.
Planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen har justerats med en tydligare
beskrivning kring detta.
X-området i detaljplanen har tagits bort. Det är en rest från tidigare planarbete som
tas bort från plankartan.
Planområdet omfattar befintlig struktur och avses inte vidare indelas i olika
fastigheter. Planbestämmelserna är inte specificerade på användningsområden för
att tillåta utbyggnad av exempelvis komplementbyggnader utan att det inverkar på
befintlig och tillkommande övrig byggrätt. Bestämmelsen är vald för att få en
flexibilitet i planen och förutsättningar har bedömts som mest lämpligt till hela
egenskapsområdena. Ingen ändring har genomförts i plankartan.
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6.

Polisen

Yttrande

Gällande säkerhetsaspekterna ur en polisiär synvinkel är det viktigt att de miljöer
som planeras och byggs blir väl upplysta och öppna för att motverka brottslighet. I
området bör även framkomligheten för utryckningsfordon möjliggöras.

Kommentar

Planförslagets planerade exploatering medför fler ögon på gatan och gång- och
cykelbanor på platser som idag kan upplevas som otrygga. Planförslagets nya
angöringsväg medför utökad framkomlighet för utryckningsfordon.

7.

Svenska Kraftnät

Yttrande

Svenska kraftnät har inga synpunkter på förslaget.

8.

Vattenfall Eldistribution AB

Yttrande

Vattenfall Eldistribution AB har inget ytterligare att tillägga eller erinra i rubricerat
ärende.

Organisationer, företag och regionala-/kommunala verksamheter
9.

Mark och Exploatering, Stenungsunds kommun

Yttrande

Exploatering har inget erinra upprättat granskningsförslag.

10.

Teknik VA, Stenungsunds kommun

Yttrande

Kommunens dricksvattenförsörjning är ansträngd. Förvaltningen ser möjligheter
att kunna leverera kommunalt anslutet vatten och avlopp 2024.
VA-utredningen gällande dagvatten bör ses över gällande befintligt dagvattennät
och dagvattenflöde med en återkomsttid på 10 år.
Förvaltning har även lämnat specifika punkter där planbeskrivningen och
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genomförandebeskrivning bör justeras och kompletteras.
Kommentar

Planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen har uppdaterats enligt
synpunkter.
VA-utredning gällande dagvatten har uppdaterats och justerats enligt synpunkter.

11.

Stenungsunds Energi & Miljö AB

Yttrande

Fjärrvärmeledningar med ledig kapacitet finns inom området för att ansluta
aktuella byggnader.

12.

Bohusläns Museum

Yttrande

Kulturhistorisk bakgrund
Planområdet ligger inte inom någon uttagen kommunal kulturmiljö eller inom
något Riksintresse för kulturmiljövården.
Utlåtande ur fornlämningsperspektiv
Inom planområdet finns fornlämningar. Ett grav- och boplatsområde L2010:6553
och två stensättningar L1968:8678 och L1969:8848. En arkeologisk utredning
utfördes inom planområdet 2016 (Västarvet, Lödöse museum 2016:31) och
arkeologisk förundersökning utfördes 2019 av L1969:8763 (Norum 146:1),
L1959:4046 (Norum 353)., L 1959:4047 (Norum 354) (Bohusläns museum
2020:07). Lämningarna är idag sammanförda till en Fornlämning L2019:6553
(Fornreg 2020-10-19).
Bohusläns museum finner att den planerade exploatering innebär ingrepp i
fornlämning L2019:6553. Ingrepp i fornlämning kräver tillstånd från Länsstyrelsen
enligt 2 kap. 12 § KML vilket framgår på sidan 12f i planhandlingarna. Tillstånd
förenas med villkor av arkeologisk undersökning.
De två stensättningarna inom området kommer ligga inom ett område som avsatts
som naturmark. Dock vill Bohusläns museum att till varje fornlämning hör ett
fornlämningsområde som har samma lagskydd som en fornlämning. Tillstånd
krävs för ingrepp i ett fornlämningsområde. Hur stort ett fornlämningsområde bör
vara beslutas av Länsstyrelsen beroende på lämningens art och betydelse.
Vi vill också framföra att fornlämningarna bör markeras på plan- och
illustrationskartan.
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Sammanfattning
Bohusläns museum anser att ni bör ha fortsatt kontakt med Länsstyrelsens
kulturmiljöenhet inför planerad exploatering.
Kommentar

Plan- och illustrationskartorna uppdateras med markering av fornlämningarna.

13.

Stenungsunds Naturskyddsförening

Yttrande

Vi ser positivt på att ni uppmärksammar värdet av att behålla så mycket som
möjligt av befintliga naturområden i närmiljön. Vi ser även positivt på att
planeringen har fokus på att möjliggöra hållbara resor genom att området får bra
gång och cykelvägar samt bra kollektivtrafik.
Stenungsund har skrivit på målet som Västra Götaland har att minska utsläppen av
växthusgaser med 80% fram till 2030 från 1990 (hittills är minskningen ca 15%).
Även om målet troligen gäller utsläpp inom kommunen är det viktigt att minskade
växtgasutsläpp genomsyrar alla beslut om målet ska nås. Vi vill därför poängtera
hur val av byggmaterial och installation av solceller kan bidra till att minska
utsläppen av växthusgaser.
Att minska koldioxidutsläppen är viktigt för vårt klimat. Cirka en femtedel av
världens utsläpp är knuta till byggandet. Stål och cement hör till de mest
energislukande industrierna. I Sverige släpper byggsektorn årligen ut 10 miljoner
ton koldioxid, det är lika mycket som all biltrafik. Materialval och
återanvändningen av material spelar stor roll för utsläppen. Skog binder koldioxid
meden den växer och bindningstiden förlängs när virket blir byggmaterial och
byggs in i hus. När städer skall förtätas sparar det mycket tid att bygga med trä och
möjligheterna att bygga höghus i trä är numera helt möjligt och lönsamt. Att
återanvända trä vid byggande är också viktigt att beakta.
Vi vill att husen i så stor utsträckning som möjligt ska byggas i trä och att om
möjligt återanvändning av byggnadsmaterial skall göras.
Vi vill också att det skall installeras så mycket solceller som möjligt på varje hus.
Hus kan på detta sätt bli självförsörjande när det gäller elförbrukningen. Vid varje
parkeringsplats med ladd-stolpe kan ett elfordon lagra mer energi än vad bilen
behöver och därmed bli ett energilager som man kan använda vid energitoppar.

Kommentar

Med nuvarande lagstiftning finns inte möjligheten att i en detaljplan ställa krav på
att vissa material ska användas för byggnation. På samma sätt kan inte krav
gällande solceller anges. Däremot har vi utformat planbestämmelser som medger
möjligheten för tak med lutning och bjälklagshöjder som fungerar även för
träbyggnader.
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Kommunen kommer även markanvisa vissa byggrätter och kan i den processen
ställa krav eller utvärdera inkomna förslag efter exempelvis dessa kriterier.

14.

Privatpersoner 1 (ref. 6)

Yttrande

Person boende på Hällebäcksvägen 66 valde lägenheten på grund av kvällssol på
balkongen. Solen kommer till personen vid 16-17 tiden fram tills den går ner i
trädtopparna. Vilket är jättebra.
Personen har uppfattat det som att det ska byggas ett gårdshus, nr 4, som är på 6-7
våningar eller liknande mitt framför dess lägenhet. Personen förstår inte varför då
det kommer skymma hela kvällssolen och utsikten kommer bli rätt in i en annan
lägenhet eller i en vägg. Huset ska dessutom byggas på den enda platsen på gården
som solen skiner på och där lekplatsen är. Ska barnen/föräldrarna vara i skuggan?
Eller grilla i skuggan?
Flera bilder som är i förslaget har en sådan vidvinkel att det inte överensstämmer
med verkligheten. Ser ut som att det är milsvitt till nästa hus.
Personen säger med det bestämdaste NEJ till detta.
Går förslaget igenom så får verkligen ST-hem förmedla andra lägenheter för oss
som förlorar solen/utsikten och då ska det vara med bibehållen hyra. Självklart
perfekt att få en ny lägenhet i nya husen med kvällssol, men alla har inte råd med
så höga hyror. Dags att tänka ut en lösning för detta.

Kommentar

Yttranden är värdefulla för kommunen för att kunna fastställa och väga alla
intressen mot varandra och kunna tillskapa så bra kompromisser som möjligt.
Förslaget har förbättrats löpande efter inkomna yttranden under planprocessen.
Kommunen tar med sig vissa påpekanden i vidare utbyggnadsprocess och bemöter
vissa i nedan svar.
Tidigare fanns en rekommendation; Boverkets skrift "Solklart" från 1991 där det
beskrivs att en boendemiljö ska ha en genomsnittlig soltid på 4 till 5 timmar per
dag. En god tumregel som beskrivs i skriften är att på någon av närmiljöns lekytor
och sittplatser bör det under dagen gå att tillgå minst 5 timmars sol mellan 09:00
och 17:00 under vårdagjämning (kring 20 mars). Båda dessa rekommendationer
bedöms uppnås i förslaget. Detta finns att läsa vidare i skuggstudien till
planhandlingarna. Under vårdagjämningen 20 mars skuggar inte tillkommande
föreslagen byggnation gården alls och 17:00 skuggar befintliga byggnader stora
delar av gården utan att tillkommande byggnation kastar någon skugga över
gården. Klockan 18:00-19:00 går solen ner och då skuggas gården redan av
befintliga byggnader. Liknande gäller för sommarsolståndet 20 juni där
tillkommande byggnader börja kasta skugga i ena hörnet efter klockan 18:00 och
vid solnedgång skuggar liknande som befintliga byggnader.
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Vårdagjämning 20 mars 15:00, gården skuggas enbast av befintliga byggnader.

Vårdagjämningen skuggning mot Hällebäcksvägen 66 klockan 17:00 och 18:00
där skuggningen redovisas med gul markering. Kring 18:00 skuggas i stort hela
fasaden/gården av befintliga byggnader utan tillkommande byggnad.

Sommarsolstånden skuggning mot Hällebäcksvägen 66 klockan 18:00 och 21:00
där skuggningen redovisas med gul markering, övriga skuggor är från befintliga
byggnader. Kring 22:00 skuggas hela fasaden/gården av befintliga byggnader.
Gällande bostäderna längst i norr i kvarteret så blir det mer skuggbildning än idag,
på olika platser på fasaden och balkongerna, mellan klockan 17:00 och 18:00 vid
vårdagjämning och 18:00 och 21:00 vid sommarsolståndet. Kommunen har bedömt
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att intresset av flera tillkommande bostäder väger tyngre än den påverkan som
skuggningen medför.

Perspektiv från fönster på våning två, Hällebäcksvägen 66. Perspektivet har en
vidd för att respresentera vad som syns när man står i ett fönster eller på en
balong och tittar åt häger och vänster.
Gällande nytillkomna gårdshus kommer det att bli viss påverkan på utsikt där en
fasad kommer tillkomma närmare befintliga byggnader. Att komplettera och
förtäta stadsområden är något som innebär kompromisser mot befintliga
förutsättningar. Det finns ett stort intresse av att kunna tillskapa bostäder i ett
etablerat område där en stor del av infrastrukturen redan är tillgänglig.
Ianspråktagande av ny mark, bilberoenden och investeringskostnad per bostad kan
då hållas nere. Idag har inte alla möjligheten att välja bostad utan måste stå i kö.
Att kunna få en bostad utan en allt för dyr hyra och behov av egen bil är en
nödvändighet för många personer i samhället som av olika anledningar inte kan
bära dessa kostnader. För att Stenungsund ska kunna erbjuda bostäder till
människor som bor och verkar i kommunen behövs bostäder som skapar underlag
för att vidhålla och utöka befintlig service och som skapar förutsättningar för
mindre miljöpåverkan men ändå tillskapar goda boendemiljöer. Enligt kommunens
och rådfrågade myndigheters bedömning under granskningen uppfyller
detaljplaneförslaget dessa krav.
Det kommer att bli viss påverkan på utsikt och en fasad kommer tillkomma
närmare befintliga byggnader. Efter granskning har gårdshusen studerats ytterligare
och omformats för att minska skuggpåverkan samt närhet till fasad. Byggrätten
smalnas av och skjuts ytterligare två meter bort från befintliga fasader. För att
tillskapa liknande möjligheter till bostäder eller tekniska installationer på vinden
har byggrätten höjts 0,7 meter. Detta ger samma eller bättre skuggförhållanden
samtidigt som fasaderna skjuts mer isär.
Angående byte av lägenhet och hur en sådan process kommer fungera är inte en
fråga som arbetet med detaljplanen har rådighet över utan kommer hanteras av
Stenungsundshem AB eller den aktör som bygger när nya bostäder byggs.
Angående byte av lägenhet och hur en sådan process kommer fungera är inte en
fråga som arbetet med detaljplanen har rådighet över utan kommer hanteras av
Stenungsundshem AB eller den aktör som bygger när nya bostäder byggs.
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Yttrande

Dnr 2013/916

Privatpersoner 2 (ref. 14)
1. Omfattningen och utformningen harmonierar inte med befintlig bebyggelse
och de krav som kan ställas på att bevara och förstärka områdets karaktär.
2. Hög bebyggelse förfular området samt skymmer eftermiddag och
kvällssol.
3. Ökad insyn och begränsning av utsikten för de boende i Hällebäck.
4. Risk för känsla av instängdhet på gårdarna i Hällebäck.
5. Den dokumenterade ansträngda trafiksituationen i närområdet tillåter inte
den ökade trafikbelastningen.
6. Åtgärder av värde saknas för att komma tillrätta med trafiksituationen trots
påpekande både från Länsstyrelsen och från Trafikverket.
7. Ny gång-fartsväg uppfyller inte gängse riktlinjer för en säker trafikmiljö.
8. Biltrafik genom nya området ökar risken för trafikolyckor med lekande
barn.
9. Riskerna pga. Den ökade trafiken inom nya området för detaljplanen har
inte dokumenterats på ett tillfredställande sätt.
10. Planen tar inte hänsyn till identifierade viktiga platser. Att området kring
grusplanen inte bebyggs är avgörande för att skapa en god närmiljö för oss
boende i området.
11. Barns behov av ytor och grönområden för att uppmuntra till lek och rörelse
tillgodoses inte. Tvärtom begränsas barnens behov av god utomhusmiljö.
12. Skolfrågan har lämnats utan lösning då det är väl känt at Kristinedalskolan
inte kan byggas ut mer.
13. Det är viktigt att grundskoleelevernas behov av en skola i närområdet
tillgodoses och att de inte tvingas bussas till andra delar av kommunen.
14. Den samlade bedömningen är att detaljplanen inte uppfyller nationella och
kommunala krav vad gäller god bebyggelse och måste därför omarbetas
ytterligare innan den kan antas.

Kommentar

Yttranden är värdefulla för kommunen för att kunna fastställa och väga alla
intressen mot varandra och kunna tillskapa så bra kompromisser som möjligt.
Förslaget har förbättrats löpande efter inkomna yttranden under planprocessen.
Kommunen tar med sig vissa påpekanden i vidare utbyggnadsprocess och bemöter
vissa i nedan svar.
1. Tillkommande struktur har tillåtits bryta den befintliga strukturen för att
mötet mot den del av naturområdet som bevarats inte ska upplevas som
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strikt och privat samt att nya byggnader angränsar till nya och befintliga
gator, gång- och cykelvägar. Detta för att göra området mer tryggt mer fler
fönster och ögon och rörelser mot och kring platser där människor rör sig
inom området.
2. Tidigare fanns en rekommendation; Boverkets skrift "Solklart" från 1991
där det beskrivs att en boendemiljö ska ha en genomsnittlig soltid på 4 till
5 timmar per dag. En god tumregel som beskrivs i skriften är att på någon
av närmiljöns lekytor och sittplatser bör det under dagen gå att tillgå minst
5 timmars sol mellan 09:00 och 17:00 under vårdagjämning (kring 20
mars). Båda dessa rekommendationer bedöms uppnås i förslaget. Detta
finns att läsa vidare i skuggstudien till planhandlingarna. Tillkommande
bebyggelse är placerad för att tillskapa så lite ny skuggbildning som
möjligt.
3. Efter granskning har gårdshusen studerats ytterligare och omformats för att
minska skuggpåverkan samt närhet till fasad. Byggrätten smalnas av och
skjuts ytterligare två meter bort från befintliga fasader. För att tillskapa
liknande möjligheter till bostäder eller tekniska installationer på vinden har
byggrätten höjts 0,7 meter. Detta ger samma eller bättre skuggförhållanden
samtidigt som fasaderna skjuts mer isär.
4. Se punkt 3. Alla upplever saker olika och enligt den praxis som idag finns
är utrymmena på gårdarna väldigt väl tilltagna både i avstånd och yta.
5.

På inrådan av Kommunens trafikavdelning har vägfrågorna i området setts
över med följd att bland annat infarten flyttas till nya läget.

6. Trafikverket/Länsstyrelsen är enligt inkomna yttrande nöjda med
kommunens arbete.
7. Se punkt 5 och 6 ovan.
8. Se punkt 5 och 6 ovan.
9. Se punkt 5 och 6 ovan.
10. De platser som är identifierade är så långt som möjligt på ett eller annat
sätt tagna om hand eller ersätts med andra möjligheter. Kommunen har
eftersträvat ett område med fler boende och bra möjligheter till rekreation
och lek. Kommunens bedömning är att förslaget uppfyller detta.
11. I jämförelse med ny bebyggelse som uppförs enligt dagens krav har
området tillåtits ha kvar mycket större del av befintliga gårdar i en väl
tilltagen storlek för lek än vad som är gällande minimikrav. Kommunen
bedömer det som en bra kompromiss, fler bostäder och ändå väl tilltagna
ytor.
12. Skolfrågan behandlas löpande av kommunen, inom planområdet har
behovet av ett äldreboende varit större än en ny skola. Planen möjliggör
plats för ett äldreboende med 80 lägenheter. Kommunen utreder löpande
frågor kring behovet av skolor och har bedömt att denna plan inte ska
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omfatta möjlighet till nybyggnation av skola.
13. Att exploatera på annan plats med ny infrastruktur och andra resvägar till
skola har inte bedömts som ett alternativ i denna detaljplan. Genom att
använda befintliga gång- och cykelvägar som blir mycket korta till
befintlig skola har detaljplanen skapat förutsättningar för en bra situation
för skolbarn.
14. Enligt kommunens och rådfrågade myndigheters bedömning under
granskningen uppfyller detaljplaneförslaget de krav som idag ställs på en
detaljplan.

16.
Yttrande

Privatpersoner 3 (ref. 15)
1. Trots fornlämningar och lagkrav för bevarande förläggs väg och hus
genom och på fornlämningsområde.
2. Vi som bor i området för en annan bedömning än Stenungsunds kommun
gör då man endast tilldelar två delar av området klass 4. Noteras också att
enligt det nya förslaget dras all trafik till den norra delen genom just de
område som klassats med visst naturvärde.
3. ”På samma sätt bör det finnas möjlighet att på antingen gården eller
terrass/balkong ha direkt solljus någonstans under hela dagen” är ett
nonchalant sätt att formulera att ”det blir ju sol någon gång på dagen
någonstans på gården”. Det är uppenbart att föreslagna byggnader kommer
inverka menligt på boendemiljön för de boende.
4. Vi som bor på norra sidan av Uppegårdsvägen kommer också att påverkas.
Under vintermånaderna kommer vintersolen inte att orka över punkthusen
som ligger längts norrut, vilket inverkar negativt på boendemiljön.
5. Planbeskrivningen medger att husens höjd inte fastställts, ”Ingen vidare
begränsning… höjd” det kan alltså bli hur högt som helst när det väl
kommer till utförandet, vilket är ett mycket osäkert läge för grannar och
boende.
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6. Frågan vart de boende eleverna ska gå i skola nonchaleras helt i
Planbeskrivningen.
7. Trafikverket har betydande invändningar mot att öka mängden trafik i
området och hotar med att överklaga om hänsyn inte tas till givna
synpunkter. Beräkningen av antalet fordonsrörelser är oklar när det fäller
tid, men om det handlar om 876 rörelser per dygn är det förstås en
betydande förändring mot nulägets noll fordonsrörelser.
8. Att dra trafik mellan husen är en trygg lösning som också medför visst
buller och försämrad luftkvalitet. ”Gångfart” och ”på gåendes villkor”
gäller inte buskörning är ett antagande, som mycket väl kan visa sig vara
fel när det kommer till verkligheten.
9. Formuleringen ”att nyttja befintliga strukturer” är inte sant i det här fallet.
”Nya Hällebäcksvägen” har fått sin beskrivning av just den anledningen att
den är ny.
10. Dragning av ”Nya Hällebäcksvägen” medför att all trafik dras i direkt
anslutning till befintliga ingångar till Uppegårdsvägen 96-100. Trafik till
området från den västra delen av Uppegårdsvägen passerar dessutom två
gånger (en gång på Uppegårdsvägen österut och en gång på nya
Hällebäcksvägen västerut) för att komma till området. Denna olägenhet
gäller också boende på andra sidan Uppegårdsvägen, framförallt trapphus
som ligger utmed gatan.

11. Planen innebär minst 300 bostäder i norra delen. Kollektivtrafik bör
byggas ut för att försörja det nya områdets invånare. Dragningen av
busslinje genom Hasselbacken vid Hasselgården genom Älvhemsvägen har
tidigare funnits, men mött stort motstånd från de boende där. Att återuppta
denna sträckning är troligen svår att genomföra.
12. Enligt planen kommer genomförandetiden att vara förhållandevis lång och
medför därmed byggtrafik och -verksamhet under en betydande tid av
många invånares boendetid.
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13. Med hänsyn till ovan beskrivna negativa konsekvenser konstaterar jag att
bebyggelsen av området helt enkelt är olämplig. Att bygga ett helt nytt
bostadsområde i befintlig natur och omgiven av andra bostäder medför
negativa konsekvenser under lång tid för de som nu bor i området.

Kommentar

Yttranden är värdefulla för kommunen för att kunna fastställa och väga alla
intressen mot varandra och kunna tillskapa så bra kompromisser som möjligt.
Förslaget har förbättrats löpande efter inkomna yttranden under planprocessen.
Kommunen tar med sig vissa påpekanden i vidare utbyggnadsprocess och bemöter
vissa i nedan svar.
1. Kommunen har tillsammans med Länsstyrelsen i olika steg utrett och grävt
ut fornlämningarna. Det finns rester av tidigare historia på många platser
och det är utgångsläget att försöka hitta platser och för att undvika
fornlämningar. I detta fall kommer i samråd med Länsstyrelsen
fornlämningar som berörs att grävas ut och skyddet delvis försvinna. På så
vis tas kunskapen om fornlämningarna om hand och exploateringen kan
fortgå.
2. Indelningen av klasser är ett uppdrag som görs av specialister på området
efter vedertagna modeller. Klassningen har främst med naturvärdena kring
ekosystemen att göra, där klass fyra är den lägsta klassen. Självklart
upplevs naturvärdena olika av olika människor. Området har stora värden
vilket bland annat Stenungsund Naturskyddsförening, yttrande 13 ovan,
påpekar. De ser ändå positivt på att kommunen lyckats spara så stor mängd
natur som planförslaget gör. Kommunen har utöver inventeringen mätt alla
stora träd för att leta efter Biotopskydd eller träd som på annat sätt klassas
som skyddsvärda. Eftersom ingen högre naturklass eller skydd identifierats
har kommunen valt att få tillstånd ett samlat naturområde men adderat fler
människor i rörelse och med ögon på befintliga gång- och cykelstråk. Detta
är enligt kommunen en bra kompromiss samtidigt som fler bostäder
tillskapas.
3. Tidigare fanns en rekommendation; Boverkets skrift "Solklart" från 1991
där det beskrivs att en boendemiljö ska ha en genomsnittlig soltid på 4 till
5 timmar per dag. En god tumregel som beskrivs i skriften är att på någon
av närmiljöns lekytor och sittplatser bör det under dagen gå att tillgå minst
5 timmars sol mellan 09:00 och 17:00 under vårdagjämning (kring 20
mars). Båda dessa rekommendationer bedöms uppnås i förslaget.
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Nya punkthus till vänster, Uppegårdsvägen i mitten och där det är
grönt(tomt) aktuellt ställe för bild 1 yttrandet. Gul markering är hur
skuggorna faller Vintersolståndet 21 december 2021 klockan 14:00.
4. Det är svårt att i 3d-modellen få fram exakt hur ljuset faller under
vintersolståndet den 21 december eftersom det mesta tillför skuggor när
solen står så lågt. Men efter klockan 14:00 börjar byggnaderna att påverka
samma plats som bild 1 i yttrandet och vid denna tid skuggas platsen av
befintliga strukturer.
5. På sidan 31 i planbeskrivningen står ” Ingen vidare begränsning vid sidan
av användning, egenskapsgräns och byggnadshöjd har föreslagits i
planförslaget.” Med detta menas att bland annat utöver höjden har inga
andra utformningskrav ställts. Höjderna är hårt reglerade i plankartan till
fastställda plushöjder över havsnivån.
6. Skolfrågan behandlas löpande av kommunen, inom planområdet har
behovet för ett äldreboende varit större än en ny skola. Planen möjliggör
plats för ett äldreboende med 80 lägenheter. Kommunen utreder löpande
frågor kring behovet av skolor och har bedömt att denna plan inte ska
omfatta möjlighet till nybyggnation av skola.
7. Trafikverket/Länsstyrelsen är enligt inkomna yttrande nöjda med
kommunens arbete. På inrådan av Kommunens trafikavdelning har
vägfrågorna i området setts över med följd att bland annat infarten flyttas
till nya läget.
8. Bullernivåerna och luftkvalitet påverkas men har bedömts i planarbetet
som att krav uppfylles. Gällande buskörning finns det andra lagar och
regler som ska hållas. Den nya förlängda Hällebäcksvägen är utformad
med bland annat två 90graders svängar vid infarten får att begränsa
hastigheten och är tänkt att utformas för att fordon ska hålla en låg
hastighet.
9. Med formuleringen ”att nyttja befintliga strukturer” menas att en stor del
redan finns i jämförelse med om en helt obebyggd plats skulle tas i
anspråk, där kollektivtrafik, vägar, vatten och avlopp, gång- och
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cykelstråk, service och butiker med mera skulle behöva nyetableras. Men
som påpekas tillkommer viss utbyggnad/nyetablering.
10. Hastigheten kommer vara låg på den nya vägen och avstånden till
befintliga byggnader medför att tillkommande bullernivåer kommer ligga
lägre än dagens krav.
11. Detaljplanen medger en utbyggnad av busslinjer inom området som
yttrandet omtalar. El-bussar kommer att framöver att ersätta dagens
lösningar med mindre buller. Till granskning 1 av detaljplanen yttrade sig
Västtrafik som är ansvariga för kollektivtrafik; ”Västtrafik har inget att
erinra mot förslaget. Området är väl försörjt med kollektivtrafik.”
12. Genomförandetiden i en detaljplan är normalt mellan 5 och 15 år. I denna
detaljplan kommer byggnation inte kunna komma igång förrän efter att
fornlämningarna grävts ut. Eftersom området är stort med byggrätter både i
södra och norra delen kommer olika platser bebyggas under olika tider.
Detta kommer medföra störningar till och från beroende på fas i
byggnationerna.
13. Enligt kommunens och rådfrågade myndigheters bedömning under
granskningen uppfyller detaljplaneförslaget de krav som idag ställs på en
detaljplan.
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Sammanfattning
Inkomna synpunkter har bland annat berört trafik, risken för blocknedfall, redaktionella ändringar och
justeringar av planbestämmelser utformning, komplettering av dagvatten i befintlig utredning, avsaknad av
markreservat för ledning till fjärrvärme, insyn, skuggbildning, minskad solinstrålning, förändrade grön- och
lekytor med flera. Boende i området är oroliga för förändringarna och planförslaget har ytterligare med
mindre förändringar enligt nedan justerats för att förbättra förhållandena.
Kommunens bedömning är att detaljplaneförslaget uppfyller med genomförda justeringar och rådfrågade
myndigheters inkomna yttranden under granskningen, de krav som idag ställs på en detaljplan.

Justeringar av förslaget inför ny granskning
Utöver redaktionella ändringar har följande justerats inför ett antagande.
Blocknedfall har bedömts i samarbete och dialog med kommunen, Länsstyrelsen och Statens geotekniska
institut. Planbeskrivningen har uppdaterats med text om denna bedömning.
Planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen har uppdaterats med förtydligande gällande
fornlämningarna. Plan- och illustrationskartorna uppdateras med markering av fornlämningarna.
Plankartan har kompletterats med u-område för befintliga ledningsrätter för fjärrvärme.
Planbestämmelse a2 avser den flytt av kvarlämnade förorenade jordmassor som identifierats i utredning
och saneringsarbeten som beskrivs i planbeskrivningen. Planbeskrivningen och
genomförandebeskrivningen har justerats med en tydligare beskrivning kring detta.
X-området i detaljplanen har tagits bort. Behovet finns inte längre kvar från tidigare planarbete som tas
bort från plankartan.
Planområdet omfattar befintlig struktur och avses inte vidare indelas i olika fastigheter. Planbestämmelserna
är inte specificerade på användningsområden för att tillåta utbyggnad av exempelvis komplementbyggnader
utan att det inverkar på befintlig och tillkommande övrig byggrätt. Bestämmelsen är vald för att få en
flexibilitet i planen och förutsättningar har bedömts som mest lämpligt till hela egenskapsområdena. Ingen
ändring har genomförts i plankartan.
Planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen har uppdaterats enligt synpunkter Teknik VA.
VA-utredning gällande dagvatten har uppdaterats och justerats enligt synpunkter.
Vi har ytterligare studerat gårdshusen och valt att smalna av och skjuta byggrätten två meter till bort från
befintliga fasader samtidigt som vi höjt byggrätten 0,7 meter får att kunna tillskapa liknande möjligheter
bostäder eller tekniska installationer på vinden. Detta ger samma eller bättre skuggförhållanden samtidigt
som fasaderna skjuts mer isär. Skuggstudien tog inte tidigare hänsyn till vintertid, vilket har justerats. Detta
påverkar inte den total tiden som platser skuggas utan vid vilken tid på dygnet och resulterar i samma
bedömning som tidigare.
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Yttranden som inte tillgodosetts till fullo
Det finns två olika typer av överklagande av en detaljplan. Det ena avser en prövning av om beslutet om att
anta en detaljplan strider mot någon rättsregel på det sättet som klaganden har angett eller som framgår av
omständigheterna. Det andra avser en laglighetsprövning och innebär att domstolen prövar om beslutet
kommit till på ett lagligt sätt. Det handlar om frågor om delegation från kommunfullmäktige till exempelvis
byggnadsnämnden att anta en detaljplan och fullmäktiges beslut att inte anta en detaljplan.
Efter att kommunen har fattat beslut att anta en detaljplan får beslutet överklagas till mark- och
miljödomstolen. För att någon ska ha rätt att överklaga ett sådant beslut måste beslutet angå den klagande
och ha gått denne emot. Den klagande måste även, innan granskningstiden gått ut, ha lämnat skriftliga
synpunkter som kommunen inte tillgodosett i planen. Ett överklagande av ett beslut om att anta en
detaljplan ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då beslutet eller justerat protokoll
över beslutet att anta detaljplanen har tillkännagetts. Med tillkännagetts menas att ett meddelande om att
beslutet tagits satts upp på kommunens anslagstavla. Överklagandet ska skickas till kommunen, som sedan
skickar det till mark- och miljödomstolen, om överklagandet har kommit in i rätt tid.
Nedan yttranden har bedömts inte kunnat tillgodoses till fullo. De som delgivit dessa yttranden kommer att
få information om antagandet och information om vart antagandehandlingarna kan granskas och hur
antagandet av detaljplanen kan överklagas.
Privatpersoner 1 (ref. 6) Granskning 2
Byggrätter har justerats för mer kvällssol och längre avstånd men inte tagits bort helt.
Privatpersoner 2 (ref. 14) Granskning 2, Granskning 1, Samråd
Bland annat har följande inte tillgodosetts fullt ut: Bebyggelsens placering, utformning och höjd,
upplevelsen av instängdhet och insyn, skuggning och att identifierade viktiga platser inte bebyggs.
Privatpersoner 3 (ref. 15) Granskning 2
Bland annat har följande inte tillgodosetts fullt ut: Bebyggelsens placering, utformning och höjd,
upplevelsen av instängdhet och insyn, skuggning, att naturvärden förändras, fornlämningar tas bort och
trafiken ökar i området.
Privatpersoner 1 granskning 1
Granskning 1
Byggrätter har justerats för mer kvällssol och längre avstånd men inte tagits bort helt. Vägar har justerats
för att få helt bilfria stråk till skolor med mera. Men vägar kvarstår som kommer öka buller och trafik i
jämförelse med befintliga nivåer.
HSB Brf Uppegård
Samråd
Byggrätter har justerats mycket för mer kvällssol och längre avstånd men inte tagits bort helt. Vägar har
justerats. Men vägar kvarstår som kommer öka buller och trafik i jämförelse med befintliga nivåer.
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Äldreboendet är flyttat men våningshöjderna är inte minskade i samråd med kommande verksamheter.
Privatperson 1 Uppegårdsvägen
Samråd
Bland annat har följande inte tillgodosetts fullt ut: Bebyggelsens placering, utformning och höjd, viss
grönyta kommer omvandlas till kvartersmark, skuggning och gata med låga hastigheter inte upplevs
fungera i praktiken.
Privatperson 2 Uppegårdsvägen
Samråd
Följande har inte tillgodosetts fullt ut: Bebyggelsens placering, utformning och höjd, osäkerhet kring
yttrandens bostads värde till följd av ny exploatering.

Medverkande tjänstepersoner
Granskningsredogörelsen har upprättats av Peter C Nilsson, Jessica Andersson samt berörda tjänstepersoner
inom Stenungsunds kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsutlåtandet och med föreslagna justeringar upprätta
antagandehandlingar i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 27 §.

Peter C Nilsson
Planarkitekt, Arkitekt MSA
Sektor Samhällsbyggnad, Verksamhet Exploatering
Stenungsund, 2020-12-22
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HANDLINGAR
Detaljplanen består av:
 Plankarta i skala 1:1000 med tillhörande planbestämmelser (2021-01-18)
Planhandlingarna består i övrigt av:
 Plan- och genomförandebeskrivning (detta dokument)
 Illustrationskarta (2021-01-18)
 Granskningsutlåtande 2 (2021-01-18)
 Granskningsutlåtande 1 (2020-09-01)
 Samrådsredogörelse (2017-12-12)
 Behovsbedömning (2016-06-29)
 Samråd om behovsbedömning (2016-08-18)
Övriga handlingar i ärendet:
 Fastighetsförteckning (2021-01-18)
 Grundkarta (2021-01-18)
 Skuggstudier (2020-12-21)
 Skuggstudier (2020-08-25)
 Trafikalstringsberäkning norra TRV (2020-08-17)
 Trafikalstringsberäkning södra TRV (2020-08-21)
 Arkeologisk förundersökning (2020-04-08)
 Beslut om arkeologisk förundersökning med bilagor, Länsstyrelsen (2020-06-19)
 Arkeologisk utgrävning, Följebrev (2019-10-16)
 Arkeologisk utgrävning, Redovisning (2019-10-15)
 Arkeologisk utgrävning, Bilaga 1 (2019-10-15)
 Arkeologisk utgrävning, Bilaga 2 (2019-10-15)
 Arkeologisk utredning, Länsstyrelsen/Lödöse museum (2016-10-31)
 Naturvärdesinventering Hasselhöjden, Norconsult AB (2016-05-30)
 Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys, Norconsult AB (2017-12-12)
 Komplettering VA-utredning med bilaga 1 till 4, WSP AB (2021-01-18)
 Hasselhöjden VA, Norconsult AB (2016-05-25, rev 2017-11-15)
 Geoteknisk undersökning PM, Norconsult AB (2017-06-02)
 Markteknisk undersökningsrapport MUR, Norconsult AB (2017-06-02)
 Buller PM, Norconsult AB (2017-11-20)
 Slutrapport avhjälpande åtgärder Norumsborgs ishall, Ramböll (2016-09-01)
Tidigare målbild och gestaltningsdokument har använts som utgångspunkt och inspiration
till framtagande av nuvarande handlingar men har bedömts som inte längre helt aktuella då
dessa dokument till stor del illustrerar det tidigare granskningsförslaget.
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PLANPROCESSEN
Planprocessen är en prövning där ett områdes lämplighet för ett ändamål utreds och där de
som berörs av förslaget ges möjlighet till insyn och påverkan vid flera tillfällen.
Planarbetet har handlagts med normalt planförfarande i enlighet med 5 kap. Plan- och
bygglagen (2010:900).
Avsikten är att planarbetet ska pågå fram till årsskiftet 2020/2021 och att planen sedan ska
kunna antas av kommunfullmäktige våren 2021. Ett planförslag har varit ute på reviderad
granskning och efter inkomna synpunkter har planförslaget uppdaterats med mindre
justeringar enligt granskningsutlåtandet och bedöms vara färdigt för ett antagande.
Efter att detaljplanen har antagits detaljplanen överklagas. De yttranden som inkommit
under planprocessen som inte bedömts blivit helt tillgodosedda kommer att få information
när detaljplanen antas om antagande, vart handlingar kan granskas och hur antagande av
detaljplanen kan överklagas. Om inget överklagande inkommit till kommunen inom tre
veckor från antagandet kommer detaljplanen vinna laga kraft. Efter att planen vunnit laga
kraft kan utbyggnaden av föreslagen exploatering påbörjas.
Upplysningar om planförslaget lämnas av: Peter C Nilsson, Planarkitekt, Arkitekt MSA,
Stenungsunds kommun, e-post: peter.nilsson@stenungsund.se, telefon: 0303-73 29 89.

PLANENS SYFTE
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en förtätning av Stenungsunds tätort med bostäder,
äldreboende och centrumverksamhet i området Hasselhöjden

PLANENS HUVUDDRAG
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad i området omkring dagens
befintlig cirka 600 bostäder uppförda som sex kvartersstrukturer vilka öppnar sig mot det
större naturområdet Hasselhöjden. Föreslagen tillkommande exploatering tillåts delvis
sluta befintliga kvarter och samtidigt växa in i terrängen och naturen på främst den plats
där tidigare ishall stod men till viss del även ta i anspråk befintligt naturområde kring
nuvarande grusplan för bland annat spontan lek och idrott. Tillkommande byggnation
medger utbyggnad av bostäder i flerbostadshus, äldreboende med centrumfunktioner och
utbyggnad av befintliga centrumfunktioner som kan innebära, frisör, kiosk, kafé,
restaurang och liknande. Totalt beräknas som minst 335 bostäder och 80 äldrebostäder
kunna tillkomma. Nuvarande utbildningslokaler i och omkring Hasselgården ges
förutsättningar för att bygga om och till för att få bättre anpassade utbildningslokaler.
Befintlig Ishallsväg gestaltas om och blir ett helt trafikseparerat stråk för gång och cykel
med möjlighet att utveckla en aktivitetspark i västra delen mellan befintlig vändplats och
Kristinedalskolan. En fjärdedel av förtätningen kommer använda befintliga angöringsvägar
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i områdets södra del. Resterande tre fjärdedelar kommer angöras via en ny väg i norr, en
förlängning av dagens Hällebäcksvägen med en flyttad infart från Uppegårdsvägen.
Gestaltningen av området är studerad för att till möjlig mån passa i terrängen, natur- och
fornminnesmiljön med möjlighet för tillgänglig angöring till byggnaderna. Byggnaderna är
placerade nära tillkommande och befintliga gator, gång- och cykelvägar och allmänna
platser för att få fler ögon och rörelser som kan skapa ett tryggare område. Luckor lämnas
mellan nya och befintliga byggnader samt grönområdet. Byggrätterna är flexibelt styrda för
att ge möjlighet till god anpassning och utformning.

SÄRSKILDA FRÅGOR FÖR BYGGLOVET
Hela planbeskrivningen gäller som stöd vid bygglovsprövning, men plankartan är det
juridiskt bindande dokument som reglerar användningen av mark- och vattenområden.
Särskilda frågor för bygglovet är:
 Placering och utformning av dagvattenanläggningar. En skötselplan ska upprättas.


Ytor för parkeringsplatser. Exploateringen kräver att en viss del av parkeringen
hanteras i garage under mark.



Där byggnad placeras helt eller delvis under mark ska inte vatten kunna ytledas till
dessa. De ska också utföras i konstruktion som inte släpper in vatten från dagvatten
eller spillvattensystemet.



Lägsta höjd på färdigt golv för bostäder ska vara som lägst 0,5m över marknivå för
förbindelsepunkt för avledning av spill- och dagvatten med självfall.



Vid byggnation av garage eller annan komplementbyggnad i öster på områdets
södra och norra del mot Yttre Ringleden ska det säkerställas att ledningar vid behov
ombesörjs flyttning.



Disposition av planområde. Möten mellan tillkommande byggnader och allmän
platsmark utformas med tydlighet vad som är allmänt och privat.



Disposition av byggnad. Byggrätterna är fria och ska utformas med en god
gestaltning som kan upplevas med en mänsklig skala och anpassas till befintlig
bebyggelse, terräng och natur.
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PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet är beläget i Stenungsunds tätortsområde. Stenungsunds delas upp i olika
zoner av havet i väster, följt av Göteborgsvägen/Bohusbanan, Yttre Ringleden och sedan
E6. Planområdet ligger cirka två kilometer öster från Stenungs Torg mellan
Kristinedalskolan och Yttre Ringleden.
Det är ungefär lika långt till SIF idrottsplats och Stenungsunds Arena med gymnasium och
badplats. Området ligger därmed på en strategisk plats mitt i tätorten med goda
förhållanden att förflytta sig utan tillgång till egen bil.

Kartutsnitt över Stenungsund tätort med omnejd. Föreslagen ungefärlig plangräns är markerad
med blå tjock linje.

Areal
Planområdet har en areal om cirka 142 690 kvadratmeter.
Markägoförhållanden
Fastigheterna inom planområdet ägs av Stenungsunds kommun och Stenungsundshem AB.
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Fastigheterna som omfattas och ägs av Stenungsunds kommun är Stenung 4:59 samt del av
fastigheterna Kopper 2:1, Hällebäck 1:4, Stenung 4:109, Söbacken 3:1 och Stenung 1:11.
Fastigheterna som omfattas och ägs av Stenungsundshem AB är Kopper 2:22, Kopper
2:98, Kopper 2:23, Kopper 5:1, Kopper 2:99, Kopper 6:1, Kopper 2:116 samt del av
fastigheterna Stenung 4:83, Stenung 4:84 och Stenung 4:85.

Kartutsnitt med fastighetsgränser i gula linjer över del av Stenungsund tätort. Föreslagen
ungefärlig plangräns är markerad med blå tjock linje.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Planer
Detaljplaner
Området i sin helhet omfattas inte av någon oplanerad mark. Planområdet omfattas idag av
hela eller delar av följande planer; Stadsplan S09 från 1962, detaljplan 118 från 1989 med
tillägg 194 från 1997, 209 från 1999, 234 från 2002, stadsplan S57 från 1977 med tillägg
234 från 2002 och stadsplan S63 från 1980.
Kommunövertäckande översiktsplan
Stenungsunds gällande översiktsplan, ÖP 06, antogs 2009-11-23 och vann laga kraft 200912-23. Översiktsplanen redovisar befintlig bebyggelse inom aktuellt planområde.
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Översiktsplanen pekar inte ut föreslaget planområde som ett specifikt utbyggnadsområde
men påpekar att ”Vidare har Stenungsunds kommun som målsättning att det ska finnas
olika typer av boende inom de olika stadsdelarna, varför det är lämpligt att se över
sammansättningen i bostadsbeståndet och föreslå kompletteringar i de enskilda
stadsdelarna.”. Samtidigt anger översiktsplanen att ”Placeringen av centrum… vid vattnet
innebär att många boenden i periferin har lång väg att nå centrum. Tätortens olika delar är
byggda med stora grönområden emellan, en kvalitet i sig men som medför en utspriddhet
med långa avstånd också mellan delarna.”
Fördjupad översiktsplan
Gällande fördjupade översiktsplan för Stenungsunds tätort, FÖP, antogs 2001-06-11 och
vann laga kraft 2003-09-24. Planen är gammal där flera delar är genomförda och andra är
något föråldrade i förhållande till övriga politiska beslut. Dock är dokumentet fortfarande
gällande men i detta detaljplanearbete har bedömningar gjorts med dessa faktorer
inräknade.
Den fördjupade översiktsplanen beskriver att det finns möjlighet till förtätning i den
befintliga bebyggelsemiljön på lämpliga platser och att förtätningar ska övervakas noga så
inte kvaliteter byggs bort. Den fördjupade översiktsplanen beskriver i planens huvuddrag
att ”För att leva upp till målet om ett effektivt resursutnyttjande anges… att en integration
ska eftersträvas mellan bostäder och icke störande verksamheter och service.” Vidare
beskrivs att strategin på sikt kan bidra till färre transporter med eget fordon, skapa ett
rikare närområde, ett jämnare befolkningsinnehåll över dygnets timmar vilket ger en ökad
trivsel, trygghet och säkerhet. I övrigt pekar den fördjupade översiktsplanen ut föreslaget
planområdet för bostäder.
Grönområdet kring Hasselhöjden pekas också ut. Det beskrivs som följande:
”Karakteristiskt för Stenungsund är de generöst dimensionerade naturområden som sparats
vid exploateringen av de olika bebyggelseområdena… Tillgängligheten till området är god
genom de gång- och cykelvägar och naturstigar som anlagts… varför många byggnader
ligger i direkt anslutning till skog och natur. Naturområdena är mycket värdefulla som
lekmiljöer för tätortens barn och som närströvområden.” De områden som är av speciellt
stort värde omfattar inte föreslagit planområde. Kristinedal som område omnämns också
kring livsmedel, skola och kyrka att ett stadsdelstorg skulle kunna tillskapas. Detta genom
att tillåta etablering av stödjande verksamheter och handel i den närliggande
bostadsbebyggelsen och i enstaka fall nya byggnader.
Vision 2035
Stenungsunds kommun har i sin politiskt beslutade vision Stenungsund 2035 som mål att
bli 35’000 invånare år 2035. För att detta ska bli möjligt behöver många nya bostäder med
tillhörande kommunal och kommersiell service planeras för och byggas varje år, både för
att möta den stora efterfrågan idag och för att uppfylla visionen. Till visionen finns även
två avgörande inriktningar: attraktivt och välkomnande, samt ekonomisk, ekologisk och
social hållbarhet.
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Mobilitetsstrategi
Stenungsunds kommun har utvecklat en mobilitetstrategi, beslutad av Kommunfullmäktige
2019-12-12. Målsättningen är en övergång till hållbara transporter inom Stenungsunds
kommun. Strategin anger mål till år 2035 om hur andelen vardagsresor med gång, cykel,
kollektivtrafik respektive bil ska förändras.
Cykelplan
Stenungsunds kommuns cykelplan, beslutad av kommunfullmäktige 2016-06-20, beskriver
hur cykling är bra för hälsan och välbefinnandet och samtidigt gynnar miljön. Detta
genom att exempelvis ersätta kortare bilresor med cykel eller använda cykel som
anslutningsfärdmedel till kollektivtrafik. Undersökningar visar att cirka 50 procent av
bilresorna är kortare än fem kilometer och att cirka 20 procent av de korta arbets- och
fritidsresorna med bil kan ersättas med cykel. I Stenungsunds tätort finns ett stort antal
arbetsplatser och handelsmöjligheter, samtidigt som resecentrum medger arbetspendling,
nöjes och shoppingresor norröver mot Uddevalla och söderut mot Göteborg. Detta innebär
att många Stenungsundsbor kan bo och verka utan behovet av eget fordon.
Hastighetsplan
Stenungsunds kommuns hastighetsplan, antagen av kommunfullmäktige 2016 beskriver en
målsättning att endast hastighetsgränserna gångfart, 30, 40, 60 och 80 km/h ska ingå i
hastighetsplanen för att trafiknätet inte ska upplevas som otydligt. För att få en större
regelefterlevnad är det viktigt att gatumiljön stödjer den gällande hastighetsbegränsningen.
Möjligheten till lägre hastighetsnivåer innebär att stadens kvaliteter stärks i fråga om
karaktär, trygghet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Det gör även bostadsområden mer
inbjudande för gång- och cykeltrafikanter då det blir enklare och säkrare att gå och cykla.
Detta främjar möten mellan människor och medför att stadens attraktivitet ökar.
Trafiksäkerhetspolicy och trafiksäkerhetsplan
Visionen i trafiksäkerhetspolicyn, beslutad av kommunfullmäktige 2010, är att
”Stenungsunds kommun skall vara en kommun där alla lätt tar sig fram genom säkra och
Trygga trafikmiljöer”. Kopplad till trafiksäkerhetspolicyn finns även en
Trafiksäkerhetsplan, beslutad av kommunstyrelsen 2012.
Trafiksäkerhetspolicyn innehåller 4 inriktningsmål som i stora drag innebär att
Trafiksäkerheten särskilt ska beaktas med god planering vid framtagande av nya
detaljplaner. Särskild vikt ska läggas på åtgärder som gynnar trafiksäkerheten för de
oskyddade trafikanterna. I policyn finns också riktlinjer och handlingsplan för ökad
trafiksäkerhet i Stenungsunds kommun. Bland åtgärderna i handlingsplanen nämns för
kollektivtrafiken: ”för att få så många som möjligt att ta kollektivtrafiken istället för bilen
från bostaden till resecentrum så måste den lokala busstrafiken ses över och anpassas i
största möjliga mån till ankomst/avgångstider på resecentrum”. Det beskrivs även att det
bör läggas stor vikt på att underlätta för att kunna ta sig till resecentrum med cykel.
Målbild för Hasselhöjden
Under 2015 tog Stenungsunds kommun tillsammans med Norconsult AB fram ”Målbild
för Hasselhöjden”. Ett dokument som syftar till att visa på hur Hasselhöjden kan utvecklad
med både äldreboende, hyresrätter och bostadsrätter med en bred variation av
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lägenhetsstorlekar. Målbild för Hasselhöjden har legat till grund för det fortsatta arbetet
med framtagandet av föreliggande detaljplan. Detta reviderade planförslag är dock inte helt
i linje med framtagen målbild men grundförutsättningarna och förslagen i dokumentet har
använts som grundläggande arbetsmaterial.
Kommunala beslut
Planbesked (dnr 2010/854)
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2011-02-22 att bevilja ansökan om planbesked att
prövning genom detaljplan medges. Detaljplanen skall föregås av program
(målbildsarbete).
Övertagande av plantillstånd (dnr 2010/854)
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2012-10-30 att godkänna övertagandet av
Stenungsundshems plantillstånd till Stenungsunds kommun.
Planstart (dnr 2010/854)
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-02-25 om planstart för detaljplan.
Planbesked och planstart (dnr 2013/916)
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-02-25 att bevilja positivt planbesked samt
beslutar om planstart. Arbetet för båda planärendena dnr 0854/10 och dnr 0916/13
fortsätter härmed under diarienummer 0916/13.
Målbildsarbete (dnr 2013/916)
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2015-12-15 att målbilden för bostäder och
äldreboende i Hasselhöjden daterad 2015-11-25 ska ligga till grund för det fortsatta
detaljplanearbetet.
Samrådsutskick av detaljplan (dnr 2013/916)
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2016-08-30 att godkänna samrådshandlingarna och
skicka ut planförslaget på samråd.
Granskning av detaljplan (dnr 2013/916)
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2017-12-12 att godkänna samrådsredogörelsen och
granskningshandlingarna samt att skicka ut planförslaget på granskning.
Granskning 2 av detaljplan (dnr 2013/916)
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2020-09-21 att godkänna granskningsutlåtandet och
reviderade granskningshandlingar samt att skicka ut planförslaget på ny granskning.
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SKYDDADE OMRÅDEN
Riksintressen grundläggande hushållningsbestämmelser enligt 3 kap MB
Industriell produktion 3 kap 8 § MB
Områden som är av riksintresse för anläggningar av industriell produktion ska skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Ett
område inom riksintresset är utmärkt cirka 900 meter norr om föreslaget planområde.
En skyddslinje och en Yttre gränslinje mellan den petrokemiska industrin och annan
markanvändning söderut har upprättats av Stenungsunds kommun. Ingen del av
planområdet ligger inom dessa gränslinjer. Delar av planområdet ingår i det
rekommenderade skyddsområdet (1000–1500 meter) som gäller för liknande
verksamheter, som är Boverkets generella rekommendation.
Europaväg 6 (E6) och Bohusbanan 3 kap 8 § MB
Områden som är av riksintresse för kommunikation ska skyddas mot åtgärder som kan
innebära att vägen/spårens funktion påtagligt försämras, att utbyggnad inte kan ske eller att
andra skador på vägen/spåren kan uppstå. Planförslaget omfattar inte eller gränsar inte till
vare sig E6 eller Bohusbanan. Men det ökade antalet fordonsrörelser som kan tillkomma
genom utbyggnationen kan påverka belastningen på riksintressena.
Riksintressen särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB
Högexploaterade kusten, 4 kap 1 § MB
Inom hela Stenungsunds kommuns kuststräcka väster om E6, den så kallade
högexploaterade kusten, får inte uppföras ny enskild fritidsbebyggelse annat än som
komplettering till befintlig eller fritidsbebyggelse med anknytning till det rörliga
friluftslivet. Bestämmelserna ska enligt 4 kapitlet inte hindra utveckling av tätorter eller det
lokala näringslivet.
Natura 2000, 4 kap 8 § MB (7 kap 27 § MB)
Natura 2000 är ett nätverk inom EU som syftar till att skydda och bevara den biologiska
mångfalden. Hakefjorden med strandområde (södra Stenungsundskusten), Halsefjorden
vattenområde norr om Stora Askerön, Ranebolund och delar av Svartedalens naturområde
har pekats ut som ett område vars natur är särskilt värdefull ur ett EU-perspektiv, detta
innebär särskilda skydds- och bevarandevärden.
När nya detaljplaner skapas som inte ligger inom Natura 2000-området men kopplar an
med käll- och biflöden ska det säkerställas att inte dagvatten och andra åtgärder leder till
transport av sediment, slam eller erosion på grund av exploateringar. Dagvattennätet inom
planområdet mynnar i Solgårdsbäcken som i sin tur leder vidare till Hakefjorden och
bedöms kunna påverka detta Natura 2000-område 7 kap 27§ Miljöbalken.
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Strandskydd enligt 7 kap 13 till 18 §§ MB
Planområdet omfattar inte inom något känt vattenområde eller känt område med
strandskydd.
Fornlämningar enligt KML
Vid planarbetets start fanns inom planområdet enligt Riksantikvarieämbetets fornsök,
FMIS fyra kända fornlämningar som bedömdes vara i form av stensättningar eller högar
från brons- eller järnålder. Dessa var Norum 145:1, 145:2, 145:3 samt 146:1.
Fornlämningarna låg mellan den tidigare ishallens norra del och vidare upp över
Hasselhöjden och ner mot Uppegårdsvägen.

Kartutsnitt med aktuella fornlämningar från Riksantikvarieämbetets fornsökskarta. Fornlämningar
och dess områden är markerade med röd R, rött inringat område och blåa inringade områden.

Lödöse museum utförde i oktober 2016 på uppdrag av Länsstyrelsen en arkeologisk
utredning inom planområdet, Länsstyrelsen 2016-10-31. Vid utredningen framkom två
tidigare okända fornlämningar. Dessa består av bland annat gropar, rännor, bränd lera och
stolphål. Länsstyrelsen har bedömt att fynden omfattas av kulturmiljölagen och kräver
tillstånd för att påverkas eller förändras.
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Länsstyrelsen beslutade vidare 2019-06-19 om arkeologisk förundersökning av
fornlämningarna; L1969:8763, L1959:4046 och L1959:4047 inom det planerade
detaljplaneområdet. Bohusläns museum har utfört undersökningen i oktober månad 2019.
Undersökningen resulterade i ett större antal anläggningar av förhistorisk karaktär, såsom
gravar i form av stensättningar och en urnebegravning belägen i en skärvstenshög,
skärvstenspackningar och andra stenpackningar, härdar, kokgropar, kulturlager med mera.
Fyndmaterialet utgjordes bland annat av keramik, brända ben, bränd lera och flinta.
Sammanfattningsvis tolkades samtliga berörda lämningar vara relaterade till varandra och
ingå i ett större grav- och boplatsområde.
Den nordliga delen av lämningen har inte kunnat avgränsas i östlig riktning utan förefaller
fortsätta in mot bostadsområdet i detta väderstreck. Till fornlämningen hör ett
skyddsområde enligt 2 kap. 2 § kulturmiljölagen (KML). Detta område har samma
lagskydd som fornlämningen. Den planerade exploateringen innebär ingrepp i
fornlämning, vilket kräver Länsstyrelsens tillstånd enligt 2 kap. 12 § KML. Med hänsyn till
fornlämningens art och betydelse bedömer Länsstyrelsen att ett sådant tillstånd kommer att
förenas med villkor om arkeologisk undersökning av grav- och boplatsområdet som
Länsstyrelsen har valt ut samt av skärvstenshögen. Efter genomförd undersökning ska båda
fornlämningarna bedömas vara undersökta och borttagna, och därmed kommer de inte
längre ha något kvarstående skydd.
De två stensättningarna som bevaras inom naturmark, L1969:8678 och L1969:8846, väster
om röd markerat fornlämningsområde i kartan ovan, berörs inte av undersökningen.
Fornlämningsskydd och skyddszon kvarstår för dessa fornlämningar. Då den planerade
exploateringen innebär ingrepp i lagskyddat fornlämningsområde krävs separat tillstånd
enligt 2 kap 12 § KML. Tillståndet kommer villkoras med särskilda skyddsbestämmelser
för att förhindra risk för skada på fornlämningarna.
Naturvärden
En större del av det föreslagna detaljplaneområdet är idag planerat som naturmark. En
naturvärdesinventering har genomförts.
Två områden inom planområdet bedöms innehålla naturvärden enligt den lägsta klassen;
klass 4 (visst naturvärde). Värdeelementen utgörs av grova ekar samt några grövre tallar.
Det ena området ligger placerat i söder inom befintligt naturområde och det andra området
i norr. Se vidare kartutsnitt nedan. Dessutom har en genomgång gjorts av uppgifter i
artrapporteringssystemet Artportalen (2016). Det finns inga artuppgifter av särskilt intresse
angivna inom planområdet. Inte heller noterades några rödlistade arter eller arter skyddade
i Artskyddsförordningen i samband med fältinventeringen.
Stenungsunds kommun har under sommaren 2020 genomfört inventering av befintliga träd
inom områden som enligt planförslaget inte har användningen natur eller park. Inga
inventerade träd uppfyllde då kriterierna för biotopskydd.
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Kartutsnitt med markerade områden med naturvärden enligt rapporten ”Naturvärdesinventering
Hasselhöjden, Norconsult AB, 2016-10-31”.

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB
Miljökvalitetsnormer, MKN, enligt 5 kap Miljöbalken är föreskrifter om miljökvalitet för
mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Normerna reglerar
vanligtvis den sämsta miljökvalitet som får finnas inom ett geografiskt område.
Luftkvalitet
Rapporten ”Beräkningar av kvävedioxider i Stenungsunds kommun 2012” visar på att
under 176:e högsta timmedelvärdet under 2012 uppgår halten av NO2 inte över den nedre
utvärderingströskeln och uppsatta miljömål uppnås med undantag för vissa platser mycket
nära E6 samt i området kring en industrihamn. Rapporten tar dock inte hänsyn till
platsspecifik topografi eller byggnader men innehåller en faktor som tar hänsyn till
stadsmiljö. Modellen tenderar att överskatta halterna i bakgrundsmiljöer och det finns viss
reservation för underskattning av halterna i trånga gaturum.
Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660)
Den ekologiska statusen för recipienten Askeröfjorden har klassificerats till måttlig.
Den kemiska ytvattenstatusen för Askeröfjorden har klassificerats till ”Uppnår ej god”.

14 (77)

279

Detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum
Del av Kopper 2:1 med flera

Dnr 2013/916
Antagandehandling 2021-03-04

Markföroreningar
Inom naturområdet finns idag något som kan liknas vid ett månlandskap som allt mer vuxit
igen. Här fanns tidigare en ishall; Norumsborg. Det är en utfylld plats som skapat en platt
platå. Inför rivning av ishallen så togs en miljöinventering fram, ”Miljöinventering inför
rivning, Ramböll, 2015-09-08. Efter rivningen har en slutrapport för avhjälpande åtgärder
genomförts av Ramböll, 2016-09-01, där sanering av markområden och byggnadsmaterial
redovisas.

Kartutsnitt som visar var det finns kvarlämnade PBC föroreningar från ”Norumsborg slutrapport
sanering Ramböll 2016-09-01”.

Strax norr om ishallens tidigare läge fanns en transformatorbyggnad där PCB påträffats.
Här har PCB lämnats kvar i marken efter det att övriga saneringar slutförts, vilket behöver
beaktas vid eventuella schaktarbeten. Öster om den före detta ishallen har schaktmassor
med stenmjöl lagts upp, dessa massor kan vid kommande byggnationer användas som
fyllnadsmaterial i ledningsgravar eller under hårdgjorda ytor. Se vidare ovan kartutsnitt.
Buller
Såväl Miljöbalken, som plan- och bygglagen, och plan- och byggförordningen innehåller
uttryckliga krav på hänsyn till allmänna intressen som hälsa och säkerhet. Buller kan få
konsekvenser för människors hälsa. I förordning (2015:216) till Miljöbalken finns
bestämmelser om riktvärden för trafikbuller utomhus vid bostadsbyggnader. Enligt
förordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent
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ljudnivå vid en byggnads fasad. Om detta överskrids bör minst hälften av bostadsrummen
vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte
överskrids vid fasaden mellan klockan 22:00 och 06:00. För en bostad om högst 35
kvadratmeter gäller istället att buller inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid
fasad. Vid anordnade av uteplats i anslutning till byggnaden bör buller från spårtrafik och
vägar inte överskrida 70 dBA maximal ljudnivå. Om detta överskrids bör så inte ske med
mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timma mellan klockan 06:00 och 22:00.
För industribuller från industriområden cirka en kilometer norr om planområdet har
tidigare gjorts bullermätningar. En bullerutredning vid Koppersvägen cirka 300 meter norr
om planområdet visar att där inte föreligger några störningar från industribuller.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Mark, vegetation, friytor och rekreation
Föreslaget planområdet har troligen historiskt varit betesmark, men betet har upphört sedan
länge och vuxit igen med blandad skog på den underliggande hällmarken. I
naturvärdesinventeringen som genomfördes 2016 noterades enstaka exemplar av knägräs
Danthonia decumbens, vilken är en signalart för hävdad och ogödslad ängs- och
jordbruksmark.
Naturen är en viktig del av områdets karaktär med ett stort grönområde och flera vackra
höjdpartier och berghällar. Det befintliga grönområdet är av varierande karaktär med
blandskogspartier bestående av bland annat fina större tallar men också ekträd och andra
lövträd som varvas med öppna gräsytor och hällmarksterräng. Från höjdpartiet i området
finns fina utblickar. De många berghällarna är en stor tillgång i utemiljön och skapar en
varierad karaktär i området. Det befintliga parkstråket i norr följer fint naturens konturer
och fungerar idag som en länk genom området med två gång- och cykelstråk samt flera
naturstigar. Inom naturområdet finns en större grusplan i den södra delen där Norumsborgs
ishall tidigare stod samt en mindre grusplan i den norra delen som används till spontan lek
och idrott.
Det är tydligt hur befintlig struktur har präglats av 1960- och 1970-talens planeringsideal.
Idealen var strikt trafikseparering enligt en tydlig zonindelning där kärnan är en helt fri zon
med natur och det yttersta läget är en högt trafikerad led. Däremellan finns angöringsväg,
parkering, byggnader, gård och parkmiljö närmast naturen i kärnan. Marken är därmed
också alltmer hårdgjord desto längre ut mot trafikleden. I området finns däremot gott om
träd som är planterade längs med Hasselbackevägen. Mellan befintliga byggnader finns
stora innergårdar vilka flyter ut i naturområdet och förstärker områdets gröna karaktär.
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Foton på naturområdet kring Hasselhöjden.

Foton på plats för grusplan och gång- och cykelstråk genom naturområdet mellan
Uppegårdsvägen och Kristindelskolan.

Vatten
Planområdet omfattar inga kända vattendrag, bäckar eller dammar.
Skyfall, översvämning och skred
I närhet till planområdet finns inga vattendrag eller slänter som riskerar att utsätta
planområdet för någon skredrisk. Inom planområdet finns ett större naturområde med en
höjdskillnad bestående av berg. Berget ger avrinning mot kvartersmark i planområdet.
Öppningar finns i befintliga kvarter för att leda vatten vidare vid extrema skyfall.
Geotekniska förhållanden
Topografin är kuperad med varierande nivåer från omkring +32 meter i väster till cirka +54
meter från havsnivån uppe på höjden centralt i den norra delen av området.
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En äldre geoteknisk undersökning från 1960-talet finns för området. Denna gjordes innan
befintlig bebyggelse uppfördes och konstaterar att det råder stora skillnader i
markbeskaffenhet. Delar av området har berg i dagen eller mycket grunda djup till berg,
medan det på andra ställen är så djupt som mer än 20 meter till berg. Där djupet till berg är
större består marken generellt av lera.

Kartutsnitt från SGU:s jordartskarta (www.sgu.se).

Statens geologiska undersökning, SGU, har tagit fram en jordartskarta som visar på berg
centralt i området med ett mindre inslag av morän (ljusgrått). De bebyggda delarna består
av glacial finlera. I området finns flera hällar med berg i dagen.
En geoteknisk undersökning med tillhörande marktekniska- och bergteknisk undersökning
har tagits fram, Norconsult AB 2017-06- 02 PM samt Norconsult AB 2017-06-02 MUR.
Undersökningarna redovisar att planområdet består dels av lermark dels av fastmark med
till stor del berg i dagen. Jordlagren i lermarksområdet består av torrskorpelera, lera och
tunt friktionslager på berg. Leran är lös och normalsensitiv. Leran bedöms vara måttlig
sättningskänslig. Jordlagren i fastmarkområdet består av torrskorpelera och/eller
friktionsjord på berg. Berg i dagen förekommer vanligt inom fastmarkområdet. Berget har
goda mekaniska egenskaper. Totalstabiliteten för nuvarande förhållanden är betryggande
med hänsyn till relativt små nivåskillnader inom lermarksområdet.
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Radon
Planområdet ligger utanför radonriskområden enligt Stenungsunds kommuns översiktliga
kartering.
Skuggning och solinstrålning
Frågor gällande framförallt tillgången till solljus är viktig för en bra levnadsstandard. En
bostad ska ha tillgång till direkt solljus enligt Boverkets byggregler. Det finns inga
kvantifierade värden på hur mycket solljus som ska finns på en gård eller vid en bostad.
Boverkets Byggregler ställer krav på att något rum i bostäder eller avskiljbar del av rum
där människor vistas mer än tillfälligt ska ha tillgång till direkt solljus. Vad som är
tillräckligt finns inte specificerat. På samma sätt bör det finnas möjlighet att på antingen
gården eller terrass/balkong ha direkt solljus någonstans under hela dagen. I Boverkets
skrift "Solklart" från 1991 beskrivs att det tidigare krävdes att en boendemiljö ska ha en
genomsnittlig soltid på 4 till 5 timmar per dag. En god tumregel som beskrivs i skriften är
att på någon av närmiljöns lekytor och sittplatser bör det under dagen gå att tillgå minst 5
timmars sol mellan klockan 09:00 och 17:00 under vårdagjämning (kring 20 mars).
Planområdet omfattar en stor del större träd som under lång tid fått bre ut sig och ta plats.
Dessa träd är viktiga ur naturvärdesaspekt men bidrar samtidigt till att vissa platser kan
uppfattas som mörka och avskilda från solstrålning. I nuvarande bebyggelse uppfylls enligt
Stenungsunds kommuns bedömning både ovanstående rekommendationer från Boverket.
Befintlig bebyggelse
De befintliga bostadskvarteren omsluter ett gemensamt naturområde. Kvarteren som är
från 1960- och 1970-talen har en tidstypisk, relativt storskalig och enkel karaktär. Det är
flerbostadshus i två till fem våningar uppförda som U-formade kvarter med öppningar mot
norr eller väster in mot grönområdet i mitten. Husens fasader varierar mellan rött tegel,
puts och korrugerad plåt, de ursprungliga taken är generellt flacka eller platta medan de
delar som är påbyggda givits sadeltak med något brantare vinkel. Eftersom flera av
kvarteren har byggts om och byggts på genom åren ger bebyggelsen ett något brokigt
intryck. Inom kvarteren inryms, vanliga hyresbostäder, äldreboenden och andra
stödboenden. Totalt beräknas det finnas cirka 617 befintliga bostäder inom planområdet.
I ytterkant av kvarteren finns större markparkeringar och mindre garagelängor. I områdets
sydvästra del finns en låg träbyggnad i brunfärg; fritidsgården Hasselgården. I kvarteret
precis bakom Hasselgården inryms idag undervisningslokaler till Vuxenskolan där det
tidigare funnit bostäder. Centralt i området fanns vid framtagandet av ”Målbild – Bostäder
och äldreboende i Hasselhöjden, Norconsult AB, 2015-11-25” en ishall, se ovan
kartutsnitt, denna är i dagsläget riven.
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Flygfoto med den befintliga bebyggelsen. Den nu rivna ishallen har vitt tak i mitten på området.

Foton på urval av befintlig bebyggelse.

Service
I närområdet finns en livsmedelsbutik cirka 750 meter från Hasselhöjden. Precis i utkanten
av planområdet finns också en liten livsmedelsbutik och pizzeria. Inom cirka 300 meter
från planområdet finns tre olika förskolor. Grundskolorna Kopperskolan, F-6 och
Kristinedalskolan, F-9 ligger båda inom några hundra meter från området. Intill
Kristinedalskolan som gränsar till föreslaget planområde finns skatepark, näridrottsplats
och fotbollsplaner.
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Nösnäsgymnasiet och Arenan med idrottsanläggning och simhall ligger cirka 1500 meter
söder om planområdet. Åt motsatta hållet cirka 850 meter i väster finns Stenungsunds
Idrottsförening, SIF:s idrottsplats. Strax söder om Hasselhöjden finns familjecentralen
Hasselkärnan och fritidsgården Hasselgården. Inom området finns både LSS-boendet
Kristineberg, Vuxenskolan samt det befintliga äldreboendet Hällebäck. Övrig kommunal
och kommersiell service finns i centrala Stenungsund, cirka två kilometer väster om
planområdet.
Kollektivtrafik
De närmaste busshållplatserna, i direkt anslutning till planområdets utkanter finns på
Uppegårdsvägen och vid Yttre Ringleden. Tidigare har det funnits genomfart och
hållplatser för busstrafik genom området. Uppegårdsvägen och Yttre Ringleden trafikeras
av upp till fem busslinjer. Som längst från bostad inom planområdet är det 500 meter
respektive 650 meter till de idag aktiva hållplatserna medan de närmaste bostäderna ligger
inom 50 meter.
Stenungsund centralstation och busstorg ligger cirka två kilometer promenad eller cykling
bort. Med cykel tar det cirka 5 minuter, med buss cirka 15 minuter, till fots cirka 20
minuter. Terrängen är på sina platser mer eller mindre brant. Från centralstationen kan
boende och besökare arbetspendla eller nöjesresa med tåg eller buss söder mot Göteborg
på cirka 40 minuter och norr mot Uddevalla på cirka 30 minuter. Den planerade flytten av
busstorg med nytt resecentrum medför ett något kortare avstånd från planområdet.
Vägar och stråk
Stenungsund är en nod i ett av de regionala huvudstråken för trafik. E6 passerar öster om
Stenungsund tätort från Göteborg vidare mot Uddevalla. Från E6 löper väg 160 via
Nösnäsmotet och Stenungsund mot Tjörn, Orust och vidare längs kusten norrut. Genom
Stenungsund går Bohusbanan som försörjer industrin med spårbunden godstrafik och på
senare tid har även persontrafik ökat stadigt.
Mellan väg 160 i söder till väg 170 i norr ligger centrala Stenungsund, de båda vägarna
förbinds rakt genom samhället längs med Bohusbanan av Göteborgsvägen som vid
centralstationen övergår till Uddevallavägen. Denna genomfartsgata och Bohusbanan
skapar tillsammans en barriär som delar Stenungsund tätort i en handelsinriktad del mot
vattnet i väster och en bostadsinriktad del mot öster. Båda delarna omfattar verksamheter
och den tunga industrin är förlagd norr om samhället. Fördelningen av bostäder och
arbetsplatser samt handel i kombination med avsaknaden av planskildhet för Bohusbanan
har skapat viss problematik kring trafikrörelser och säkerhet. Det finns tre passager för
fordon i Stenungsund tätort; Nösnäsmotet, Doteröds- och Industrivägen. Nösnäsmotet är i
dagsläget den plats som bedöms vara mest utsatt för hög belastning under rusningstrafik.
Planområdet angörs via den Yttre Ringleden och via Uppegårdsvägen. I planområdet finns
Hällebäcksvägen, Hasselbackevägen och Hasselknuten. Dessa angöringsvägar är
kommunala. Hasselbackevägen är dock planerad i befintliga detaljplaner som
kvartersmark.
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Inom befintlig kvartersmark finns flera smitvägar och kommunikationsstråk som är
blandtrafik för angöring och tillgänglighet men främst för gående och cyklande. Igenom
det föreslagna planområdet finns tre gång- och cykelstråk. Från Uppegårdsvägen i norr
följer ett stråk terrängen och ansluter i söder det andra stråket vid Kristinedalskolan. Det
andra stråket är i väster en del av Ishallsvägen och övergår sedan till en gång- och cykelväg
österut mot Högenorum. Detta stråk korsar Hällebäcksvägen innan det fortsätter planskilt
under den Yttre Ringleden. Vid knutpunkten kring Kristinedalskolan finns det tredje
stråket som går rakt söderut till vändplatsen vid Hasselgården och vidare mot
Nösnäsgymnasiet och Arenan.
Parkering
Parkering sker idag främst på ytor mellan Yttre Ringleden, angöringsvägarna och
befintliga bostäder. Parkeringen utgörs av större parkeringsytor i marknivå med dubbla
rader längs med områdets norra och östra sida. På vissa platser finns mindre garagelängor.
Längs planområdets södra sida finns något större parkeringsytor, här finns också
parkeringsdäck med carportar samt garage i våningen under. Det beräknas idag finnas
cirka 654 parkeringsplatser inom föreslaget planområde.
Tillgänglighet
Det är tydligt hur befintlig struktur har präglats av 1960- och 1970-talens planeringsideal.
Detta för med sig en nära kontakt med natur men samtidigt svårigheter kring tillgänglighet
gällande terräng och längre avstånd mellan bostäders entréer och angöring med
kollektivtrafik eller med egen bil.
Några av angöringsvägarna inom kvartersmark kan idag inte anses som tillgängliga enligt
de kraven på lutningar och möjlighet till parkering för boende eller besökare inom
föreskrivet avstånd som finns. Nuvarande byggnader saknar i de flesta fall tillgängliga
entréramper och hissar. Några av byggnaderna har blivit anpassade.
Social hållbarhet
Planområdet ligger i Stenungsund tätort med goda förutsättningar gällande service,
kollektivtrafik, friytor och rekreation. Detta skapar möjligheter att bo och leva utan behov
av egen bil. Detta ger möjligheter för en hållbar samhällsstruktur för människor med olika
ekonomiska och sociala förutsättningar.
Barn- och trygghetsperspektiv
Det finns rikliga platser för lek och utforskning inom planområdet. Befintliga gårdsrum
erbjuder olika typer av miljöer och utrustningar. Det stora naturområdet har skötts likt
friväxande naturmark, där friytorna ger möjlighet till utforskande av en miljö som normalt
inte finns i tätbebyggt område.
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Från ett trygghetsperspektiv gällande trafik är Ishallsvägen och dess vändplats en
mötespunkt som skär av mellan naturområdet i söder och bostadsgårdarna. Samtidigt finns
längs vägen en interaktionssträcka där gång- och cykelvägen följer Ishallsvägen. När
samma gång- och cykelväg i öster möter Hällebäcksvägen finns också en interaktionspunkt
för möjliga trafikolyckor. Det stora grönområdet erbjuder också en plats för oönskade
aktiviteter utan insyn och miljön kan vid vissa platser och tider på året och dygnet upplevas
som mer eller mindre otrygga.
Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys
Under arbetet med detaljplanen har en social konsekvensanalys tagits fram, ”Social
konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys, Norconsult AB, 2017-12-12”. Den innehåller
en nulägesanalys och en konsekvensbeskrivning. Nulägesanalysen fokuserar på
kunskapsinhämtning och bygger vidare på de sociala värden som har identifierats i arbetet
med målbilden. Under Stenungsundshems gårdsfika i maj 2016 fick hyresgästerna i
området möjlighet att delta i en dialog om området idag och bidra med sina erfarenheter.
Vissa av frågorna som kom upp går inte att reglera i detaljplan, men bidrar till förståelsen
av området idag.
Identitet och mångfald
Naturen är en viktig del av områdets karaktär och idag förstärker innergårdarna områdets
gröna karaktär. Naturen uppskattas av de boende som också upplever området som
barnvänligt. Många, men inte alla, tycker att det är ett lugnt område. I planområdet finns
till största delen hyresrätter idag. Det finns även vuxenskola, fritidsgård, äldreboende och
gruppboende.
Vardagsliv och mobilitet
Det södra gångstråket genom området är välanvänt och fyller en viktig funktion för gående
och cyklister. Bland annat är det en del av skolvägen för många barn som bor i området.
Överlag tycker de boende som deltog i dialogen att området är tillgängligt, har nära till
service och liknande och att området är lätt att röra sig i.
Mötesplatser och samvaro
Idag upplevs gårdarna som gemensamma och de boende använder också andra gårdar än
den närmast den egna bostaden. I området finns många olika slags lekytor, både lekplatser
på gårdarna och naturmiljöer där barnen kan leka fritt. Lekplatsernas karaktär skiljer sig åt
från gård till gård. Flera boende har framfört önskemål om bänkar och sittplatser i området.
Det gäller både sittplatser för äldre och sittplatser för föräldrar vid lekplatserna. Flera
boende önskar också att lekplatserna ska utvecklas.
Trygghet och säkerhet
Området har idag bra förutsättningar för att vara trafiksäkert, då det saknas högtrafikerade
gator genom området. Parkeringen är samlad längs med bilvägarna och lämnar innergårdar
och övriga ytor närmast husen fria från bilar. Det varierar om de boende beskriver området
som tryggt eller otryggt. Det som upplevs otryggt är framförallt problem med buskörning
med moped och bil på gång- och cykelvägen, som innebär att området inte är så

23 (77)

288

Detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum
Del av Kopper 2:1 med flera

Dnr 2013/916
Antagandehandling 2021-03-04

trafiksäkert för barn som det skulle kunna vara. Brister i gatubelysningen bidrar även till
upplevd otrygghet.
Teknisk försörjning
Dricks- och spillvatten
Det aktuella området ingår i Stenungsunds kommuns verksamhetsområde för VA och
befintliga allmänna ledningsnät för dricks- och spillvatten finns längs Uppegårdsvägen,
Hällebäcksvägen samt gång- och cykelvägen i Kristinedalsvägens förlängning;
Ishallsvägen.
Dricksvattenledningen i gång- och cykelvägen genom området ansluter till ledning i
Hällebäcksvägen i öster samt ledning i Kristinedalsvägen i väster. Kapaciteten i det
befintliga vattenledningsnätet är god. Enligt ovan bedöms kapaciteten på befintliga
ledningsnät vara tillräcklig för anslutning av föreslagen ny bebyggelse. Dock uppges
befintliga trycknivåer vara otillräckliga, varför tryckstegring sannolikt erfordras för
tillkommande bebyggelse. Kapaciteten på befintliga ledningsnät för spillvatten har
bedömts som god.
Brandposter
Befintliga brandposter finns på flera platser i planområdets närhet. Utmed Uppegårdsvägen
finns två brandposter, längs Hällebäcksvägen finns en brandpost och längs gång- och
cykelvägen i Kristinedalsvägens förlängning finns fyra brandposter.
Dagvatten
Befintliga allmänna ledningsnät för avledning av dagvatten följer ledningsnätet för dricksoch spillvatten. Ledningsnätet för dagvatten mynnar i Solgårdsbäcken, väster om
Kristinedalskolan.
Från befintlig bebyggelse avleds dagvatten till ovan beskrivna ledningsnät för dagvatten.
Den obebyggda delen av området utgörs av grönytor med berg i dagen på många håll.
Möjligheterna till infiltration av dagvatten lokalt bedöms med hänsyn till översiktliga
jordartskartor vara starkt begränsade. Enligt VA- och dagvattenutredningen, Norconsult
2017-11- 13 kan planområdets geologiska förutsättningar förväntas ge dåliga
infiltrationsmöjligheter. Områdets topografi bedöms ge goda förutsättningar för anslutning
av dagvatten till befintliga dagvattenledningsnät via självfall.
El
Elnätanläggningar finns inom och i närheten av planområdet, däribland markkabel,
nätstation och kabelskåp. En 10 kV-kabel går mellan nätstation i mitten på planområdet
och upp genom den gamla angöringsvägen från Ishallsvägens vändplats till den rivna
Ishallen och vidare upp genom naturområdet i nordväst.
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Teleledningar och bredband
Telekablar finns och följer främst gång- och cykelstråket rakt igenom området samt längs
med Hällebäcksvägen och gång- och cykelvägen som förbinder Kristinedalskolan med
Uppegårdsvägen.
Värme
Ledningar för fjärrvärme finns inom planområdet och är den primära värme- och
varmvattenkällan för befintlig bebyggelse. Ledningarna följer gång- och cykelstråket rakt
igenom området samt längs med Hällebäcksvägen och Uppegårdsvägen.
Avfallshantering
Planområdet ligger inom område med kommunal sophantering. Närmaste
återvinningsstation för förpackningar finns direkt söder om planområdet vid korsningen
Yttre Ringleden och Hasselbackevägen.
Räddningstjänst
Planområdet ligger inom 10 minuter insatstid från räddningsstation i Stenungsund tätort.
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PLANFÖRSLAGET
En fullt exploaterad plan kan förklaras genom en uppdelning av Hasselhöjden i fyra delar.
Den första delen är den befintliga strukturen med parkering, torg, service, vuxenskola,
Hasselgården, gruppboenden och bostäder. I denna del föreslås en uppstädning av
busshållplats och vändplats samt angöring och besöksparkering kring Hasselgården.
Nästa del fokuserar kring gång- och cykelstråket rakt igenom området. Där kompletterande
byggnader i befintliga kvarter skapar trygghet med fler ögon från bostäder. Kring detta
stråk finns möjlighet att förlägga lekplats och aktivitetsgata kring nuvarande Ishallsvägen
och dess vändplats som i förslaget omvandlas till parkmiljö.
Den tredje delen avskiljs av parkstråket och den nya Hällebäcksvägen som angöringsväg
för ny exploatering. Tillkommande byggnation kantar denna väg och ger möjlighet till en
trygg och upplyst väg med fler rörelser och ögon på området.
Den fjärde delen är delvis invävd i den tredje delen men består som mest av naturmiljö
som lämnas orörd med stigar till gång- och cykelvägen i norr.

Utsnitt från Illustrationskarta för föreslagen detaljplan med beskrivningar av olika tillkommande
delar. Mörkgråa fält representerar befintliga byggnader och röda möjligt tillkommande
byggnader.
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Meningen med dessa fyra delar är att det centrala området kring gång- och cykelvägen ska
bli bilfria samtidigt som tillgängligheten till området förbättras genom en ny angöringsväg
bakom kommande exploatering. Den nya gatan har också potential att bli ett viktigt
gemensamt stadsrum och stråk för främst nya boenden men även befintligt boende och
besökande i och till Hasselhöjden. Detta kan bidra till att knyta samman Hasselhöjdens nya
delar med de äldre.
Kopplingen mellan gamla gårdar och nya tillkommande byggnader och gårdar är viktig
och planeringsstrategin har varit att låta dessa flyta samman och öppna upp sig med större
passager mot naturområdet. Kopplingen ger möjlighet till kontakt mellan delområdena och
de olika kvaliteter som respektive bostadsgårdar har samt skapar fler ögon på naturområdet
och gång- och cykelvägen längst i norr förbi området.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en förtätning av Stenungsunds tätort kring
Hasselhöjden med bostäder, äldreboende och centrumverksamhet. Genom att tillföra
byggrätter inom befintlig struktur för föreslagen användning bedöms syftet med
detaljplanen uppfyllas.
Tillkommande bebyggelse
Exploateringen i föreslagen detaljplan kan delas upp i en norra och en södra del. Efter
planförslagets genomförande kommer de två delarna inte medge fordonstrafik sinsemellan
inom planområdet. Ambitionen är att skapa ett tryggt gång- och cykelstråk genom området.
Till detta stråk angör tillkommande bebyggelse med en fasadsida avsedd för angöring till
fots eller med cykel. Motsatta sidan blir angöringen med övriga fordon.
Planområdets södra del
Den södra delen står för cirka en fjärdedel av tillkommande exploatering räknat i brutto
area, BTA. Detta motsvarar som minst cirka 100 bostäder. Ingen vidare begränsning vid
sidan av användning, egenskapsgräns och byggnadshöjd har föreslagits i planförslaget.
Anledningen är att kommande hus- och landskapsarkitekter inte ska vara begränsade mer
än nödvändigt och kunna tillskapa platsspecifika, väl gestaltade byggnader. Exempelvis
finns gestaltningar som har ett större fotavtryck men som upplevs som slanka och som ger
ett trevligare gårds- och gaturum beroende på utformningen av de specifika byggnadens
fasad och yttre gränser. Vidare finns inget kulturlandskap eller annan hävd som skulle
motivera utformningsbestämmelser kring exempelvis färger, material och former.
Befintlig bebyggelse tillåts att komplettera sina gårdar med en byggrätt som ska täcka in
kompletterande isolering i tak och väggar, nya trapphus och hissar vid framtida
renoveringar, cykel- och barnvagnsförråd, gemensamma utrymmen som tvättstugor,
grillplatser, lekutrustning och liknande. Om befintlig bebyggelse av någon anledning rivs
eller byggs om medger planen en byggrätt om nuvarande byggnadsarea plus cirka 20
procent.
På gårdarna tillåts dessutom nybyggnation av kompletterande så kallade gårdshus för
bostäder. Med primär angöring som en del av befintlig gård.
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Nya bebyggelsen är gestaltad för att främst uppfylla två syften. Det första är att ge plats för
många människor i olika boendeformer inkluderat äldreboende, på en plats med bra
boendemiljö, där man kan bo och verka utan behov av egen bil. Det andra syftet är att öka
tryggheten i området och tydliggöra vad som är privat och allmän plats.

Bild till vänster visar på byggnation med siktlinjer mot natur i Östersund. Avståndet mellan husen
är cirka nio meter. Bild från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Gisteråsjöstrand Arkitektur.
Bild till höger visar på gårdsmiljö i nya Hovås som påminner i höjd och placering hur gårdshusen
skulle kunna bli. Avståndet mellan husen är cirka åtta meter. Egen bild. Liljewall Arkitekter.

Foton på befintlig bebyggelse och gårdsrum.

För att uppfylla det första huvudsyftet har befintliga gårdsrum kompletterats med en
byggrätt som kan placeras cirka åtta meter från fasad som idag är trapphussidan på
befintlig bebyggelse och cirka tio till tolv meter från fasaden som idag är uteplatssidan på
befintlig bebyggelse. Tillkommande byggnation medges till en byggnadshöjd inom vilken
cirka fyra våningar plus vind inryms. Den tillkommande byggnationen avviker i den gård
som är längst i öster mot Yttre Ringleden. Där kan byggrätten placeras längre ifrån fasaden
som idag är uteplatssidan på befintlig bebyggelse, ungefär tjugofem meter. Detta har också
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medfört att byggnadshöjden utökats inom vilken cirka sex våningar plus vind inryms. Alla
byggrätterna kommer ha utsikt mot befintliga gårdar och naturområdet. Totalt i dessa fyra
byggrätter beräknas minst 77 bostäder kunna tillskapas inom Stenungsundshem AB:s
fastigheter.
För att uppfylla det andra huvudsyftet har tillkommande byggrätt placerats så att fasadsida
med möjlig entré för gående och cyklandes ansluter gång- och cykelvägen. Denna
fasadsida skapar en möjlighet för ökat antal ögon på vägen och parkmiljön samt ökar
antalet rörelser inom den samma. Båda dessa resultat kan bidra till en högre trygghet inom
området. Samtidigt som det är enklare för boende att förflytta sig utan egen bil.

En tidig skiss på önskad utbyggnad av Hasselgården och Vuxenskolan. Skissen ses från en person
gåendes längs med gångvägen mellan parkeringarna och bostäderna från väster mot Hasselgården
och Vuxenskolan. Lundberg Arkitekter 2003.

Ett annat delsyfte med planen är att medge utbyggnad av centrumfunktioner. För att
uppfylla detta utökas byggrätten längs med Hasselbackevägen en utbyggnad av
Hasselgården och Vuxenskolan med lokaler i byggnadshöjd som kan inrymma ungefär två
våningar och en gångbro över det gångstråk som idag följer bostadsbebyggelsen struktur
bakom Hasselgården och parkeringsanläggningarna. Användningen inom byggrätten är
centrum som medger en flexibilitet eftersom behoven i byggnaden kan komma
kompletteras eller ändras. Planen har följt dagens användning för bland annat samlingsoch utbildningslokaler med möjlighet till viss servering i restaurang eller café. Utöver
användning och höjd är byggrätten begränsad med gångstråket samt en byggnadsarea för
att medge ytor omkring byggnaden för utomhusmiljö. Kvartersmarken för Hasselgården
föreslås utvidgas och skapa en ny angöring till Hasselgården, Vuxenskolan och
Hasselbackevägen 80 till 96. Nuvarande vändplats för bussar och gång- och cykelväg
gestaltas om för att skapa en riktig vändplats och tydlighet i trafikmiljön.
Precis bredvid Hasselgården på befintlig parkering framför Vuxenskolan har en byggrätt
tillskapats för bostäder och centrum i en byggnad i l-format kvarter ovanpå garage. Nya
bebyggelsen är gestaltad för att främst uppfylla två syften. Det första är för att få till en
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exploatering med plats för många människor i olika boendeformer inkluderat äldreboende
på en plats med bra boendemiljö där man kan bo och verka utan behovet av egen bil. Det
andra syftet är att tydliggöra gaturummet längs Hasselbackevägen och öka tryggheten i
området.

Bilderna visar på byggnation med gård på garage. Egna bilder. Brf Spinneriet i Borås. Arkitekt
okänd.

Foton på befintlig bebyggelse och parkeringsytor tagna från Hasselbackevägen.

För att uppfylla det första huvudsyftet har en befintlig parkering tagits i anspråk och ersatts
av en ny på andra sidan Hasselgården. Detta för att separera trafikflöden till Vuxenskolan
och Hasselgården från de som ska till bostäderna. Befintliga parkeringen ersätts med
möjligheten till parkeringsgarage i en till två våningar i suterräng med gårdsmiljö på
garagets bjälklag. Mot norr tillåts mot befintlig bebyggelse en gavel cirka fjorton meter
från fasaden, byggnadshöjden medger cirka tre våningar plus vind ovanpå
parkeringsgaraget. Mot Hasselbackevägen tillåts en byggnadshöjd som medger cirka fyra
våningar plus vind ovanpå parkeringsgaraget. Totalt i denna byggrätt beräknas minst 26
bostäder kunna tillskapas inom fastigheten som Stenungsunds kommun kan komma
bebygga eller markanvisas för bostäder
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För att uppfylla det andra huvudsyftet har tillkommande byggrätt placerats så att
fasadsidorna möter befintliga gaturum. Det medes även centrum för byggrätten. Avsikten
är att byggrätten vid behov ska kunna vara en del av Vuxenskolan eller att bostäderna ska
kunna komplettera sitt garage med mindre lokal för ett litet kontor, restaurang eller café.
Detta med syfte för att få mer glasad yta i fasad. Detta tillsammans ger förutsättningar för
ett ökat antal ögon på vägen, gångstråket och området mot befintligt parkeringsdäck samt
ökar antalet rörelser inom den samma. Båda dessa resultat kan bidra till en högre trygghet
inom området.
Inom den södra delen föreslås Hällebäcksvägen övergå till kvartersmark med möjlighet att
anlägga komplementbyggnader som förråd, garage för bil och cykel eller parkeringsdäck.
Planområdets norra del
Den norra delen står för cirka tre fjärdedelar av tillkommande exploatering räknat i brutto
area, BTA. Detta motsvarar som minst cirka 300 bostäder. Ingen vidare begränsning vid
sidan av användning, egenskapsgräns och byggnadshöjd har föreslagits i planförslaget.
Anledningen är att kommande hus- och landskapsarkitekter inte ska vara begränsade mer
än nödvändigt och kunna tillskapa platsspecifika, väl gestaltade byggnader. Exempelvis
finns gestaltningar som har ett större fotavtryck men som upplevs som slanka och som ger
ett trevligare gårds- och gaturum beroende på utformningen av dem specifika byggnadens
fasad och yttre gränser. Vidare finns inget kulturlandskap eller annan hävd som skulle
motivera utformningsbestämmelser kring färger, material och andra
utformningsbestämmelser
Befintlig bebyggelse tillåts att komplettera sina gårdar med en byggrätt som ska täcka in
kompletterande isolering i tak och väggar, nya trapphus och hissar vid framtida
renoveringar, cykel- och barnvagnsförråd, gemensamma utrymmen som tvättstugor,
grillplatser, lekutrustning och liknande. I en gård erbjuds äldreboende möjlighet att bygga
ut med en efterfrågad gemensamhetslokal på gården. Om befintlig bebyggelse av någon
anledning rivs eller byggs om medger planen en byggrätt om nuvarande byggnadsarea plus
cirka 20 procent.
Det norra området är mer utmanande gällande terräng och utmaningar kring angöring och
tillgänglighet. Förslaget föreslår en gångfartsgata som blir en ny och förlängd tillgänglig
del av Hällebäcksvägen. Längs med denna nya gata tillåts nybyggnation av fyra kvarter
eller grupper av byggnader.
Den första gruppen av byggrätter består av tre punkthus varav ett kan relateras likt
gårdshusen i den södra delen. Nya bebyggelsen är gestaltad för att främst uppfylla två
syften. Det första är att få till en exploatering med plats för många människor i olika
boendeformer inkluderat äldreboende på en plats med bra boendemiljö där man kan bo och
verka utan behovet av egen bil. Det andra syftet är att tydliggöra vad som är privat och
allmän plats och öka tryggheten i området.
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Bild till vänster visar på exempel av punkthus i åtta våningar från Oslo. Ullevål Tårn. Bild från
Stolt Utvikling AS. Code Arkitektur. Bild till höger visar på punkthus i sju till åtta våningar från
nya Hovås. Bild från Fojab Arkitekter.

Foton på befintlig bebyggelse, gårdsrum och naturområdet.

Byggrätterna är placerade längts i norr på planområdet ungefär där den nuvarande
grusplanen finns. För att uppfylla det första huvudsyftet har två av byggnaderna hamnar
väster om den nya angöringsvägen. Byggnadshöjden medger att byggnaden närmast
Hasselhöjden i söder kan uppgå till cirka åtta våningar plus vind och de båda andra
byggnaderna cirka sex våningar plus vind. Byggnaderna väster om angöringsvägen kan
placeras med ett avstånd om mellan cirka 8 och 23 meter från varandra. Byggrätten på
befintligt gårdsrum placeras cirka åtta meter från fasad som idag är trapphussidan på
befintlig bebyggelse och cirka sexton meter från fasad som idag är uteplatssidan på
befintlig bebyggelse. Alla byggrätterna kommer ha utsikt mot befintliga gårdar och
naturområdet. Totalt i byggrätter beräknas minst 42 bostäder kunna tillskapas inom
Stenungsundshem AB:s fastigheter. Det beräknas kunna tillskapas minst 67 bostäder inom
fastigheten som Stenungsunds kommun kan komma bebygga eller markanvisas för
bostäder.
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För att uppfylla det andra huvudsyftet har tillkommande byggrätt placerats så att fasadsida
med möjlig entré för gående och cyklandes ansluter om möjlig både angöringsväg och
gång- och cykelvägen i norr. Dessa fasadsidor skapar en möjlighet för ökat antal ögon på
vägen och parkmiljön samt ökar antalet rörelser inom den samma. Båda dessa resultat kan
bidra till en högre trygghet inom området. Samtidigt som det är enklare för boende att
förflytta sig utan egen bil.
Den andra gruppen av byggrätter består av ett lamellhus på terräng som spänner över drygt
fem höjdmeter längs med den nya angöringsvägen. Bakom denna byggrätt nedanför
bergsklippan som föreslås bevaras med ej byggbar mark föreslås en byggrätt som kan
relateras likt gårdshusen i den södra delen och i den norra delens första grupp.

Bild till vänster visar på exempel av lamellhus i tre våningar från Lerum. Halssmycket. Bild från
Förbo AB. Vandkunsten Architects. Bild till höger visar på punkthus i sex våningar från
Stallbacken vid Åbytravet i Mölndal. Egen bild. Arkitekt okänd.

Foton på befintlig bebyggelse, gårdsrum och naturområdet.
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Nya bebyggelsen är gestaltad för att främst uppfylla två syften. Det första är att få till en
exploatering med plats för många människor i olika boendeformer inkluderat äldreboende
på en plats med bra boendemiljö där man kan bo och verka utan behovet av egen bil. Det
andra syftet är att tydliggöra vad som är privat och allmän plats och öka tryggheten i
området.
Byggrätterna är placerade österut från befintliga Hällebäcks äldreboende i mitten på den
norra delen. Idag går en stig från grusplanen ner mot platsen där den tidigare ishallen stod.
Denna stig har likande dragning som den föreslagna angöringsvägen, en ny gräns mot
naturområdet. För att uppfylla det första huvudsyftet medger byggnadshöjden att
byggnaden kan uppgå till cirka fyra våningar plus vind med underbyggt garage på upphöjd
sockel eller pelarstruktur. Byggrätten kommer ha utsikt mot befintliga gårdar och
naturområdet. Totalt i denna byggrätt beräknas minst 36 bostäder kunna tillskapas inom
fastigheten som Stenungsunds kommun kan komma bebygga eller markanvisas för
bostäder. Den andra byggrätten som angör gårdsrummet nedanför medger inom
byggnadshöjden att byggnaden kan uppgå till cirka sex våningar plus vind. Byggrätten kan
placeras cirka tio meter från fasad som idag är trapphussidan på befintlig bebyggelse och
hamnar helt förskjuten från fasaden som idag är uteplatssidan på befintlig bebyggelse.
Byggrätten kommer ha utsikt mot befintliga gårdar och naturområdet. Totalt i byggrätter
beräknas minst 26 bostäder kunna tillskapas inom Stenungsundshem AB:s fastigheter.
För att uppfylla det andra huvudsyftet har tillkommande byggrätt placerats så att fasadsida
ansluter angöringsväg eller den gång- och cykelvägen som går mellan områdets södra och
norra del. Dessa fasadsidor skapar en möjlighet för ökat antal ögon på vägen och
parkmiljön samt ökar antalet rörelser inom den samma. Båda dessa resultat kan bidra till en
högre trygghet inom området. Samtidigt som det är enklare för boende att förflytta sig utan
egen bil.
Den tredje gruppen av byggrätter består av en fri byggrätt inom en begränsad brutto area,
BTA, om 9500 kvadratmeter. Terrängen är helt platt för att marken tidigare var grund till
riven Ishall. Byggrätten följer den nya angöringsvägen i norr och det centrala parkstråket
med gång- och cykelväg i söder.
Nya bebyggelsen är gestaltad för att främst uppfylla två syften. Det första är att få till en
exploatering med plats för många människor i olika boendeformer i detta fall i första hand
äldreboende på en plats med bra boendemiljö där man kan bo och verka utan behovet av
egen bil. Det andra syftet är att tydliggöra vad som är privat och allmän plats och öka
tryggheten i området.
För att uppfylla det första huvudsyftet medger byggnadshöjden att byggnaden kan uppgå
till cirka fem till sex våningar beroende på våningshöjd, vårdlokal/bostäder, plus vind.
Byggrätten kommer ha utsikt mot befintliga gårdar och naturområdet. Den fria utformning
frånsett brutto arean, BTA, medger att äldreboendet eller bostäderna kan anpassas efter de
behov som finns vid projektering. Det kan exempelvis vara att en sluten gård behövs eller
att gården ska vara helt öppen. Beroende på typ av boende finns olika krav att ta hänsyn
till. Totalt i denna byggrätt beräknas minst 80 äldrebostäder eller vanliga bostäder kunna
tillskapas inom fastigheten som Stenungsunds kommun kan komma bebygga eller
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markanvisas för bostäder. Utöver bostäderna medges centrumfunktioner för att möjliggöra
exempelvis frisör, café, restaurang och annan verksamhet som kan komplettera ett
äldreboende och eventuellt närliggande bostäder. Detta så att besökare enkelt kan nå
verksamheterna till fots, rullator, annat hjälpmedel eller per cykel.

Bild till vänster visar på exempel av äldreboende, Vardaga, som kvarter med takgårdar på olika
höjder i kombination med bostäder i Karlstad. Villa Orrholmen. Egen bild. Mondo Arkitekter. Bild
till höger visar på äldreboende, Humana, i l-formad byggnad i fyra våningar Växjö. Bild från
Skanska. Kjellander & Sjöberg Arkitekter.

Foton på plats för föreslagen byggnation

För att uppfylla det andra huvudsyftet har tillkommande byggrätt placerats så att fasadsida
ansluter angöringsväg eller den gång- och cykelvägen som går mellan områdets södra och
norra del. Dessa fasadsidor skapar en möjlighet för ökat antal ögon på vägen och
parkmiljön samt ökar antalet rörelser inom den samma. Båda dessa resultat kan bidra till en
högre trygghet inom området. Samtidigt som det är enklare för boende att förflytta sig
inom området och utan behov av egen bil.
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Den fjärde och sista gruppen av byggrätter består av tre punkthus grupperade för att släppa
igenom siktlinjer till naturen på flera ställen och sätt. Byggnaderna kommer landa i terräng
som är helt platt, en klippvägg med tre till fem meters höjdskillnad och på en bergssida
med lätt lutning om två till tre meter under hela byggrätten. Gruppering ramar in den nya
angöringsvägens vändplats som leder vidare mot parkstråket för gång- och cykel. Detta är
också angöringsvägen till befintligt fastighetsförråd för Stenungsundshems
fastighetskontor på Hasselbackevägen 38.
Nya bebyggelsen är gestaltad för att främst uppfylla två syften. Det första är att få till en
exploatering med plats för många människor i olika boendeformer inkluderat äldreboende
på en plats med bra boendemiljö där man kan bo och verka utan behovet av egen bil. Det
andra syftet är att tydliggöra vad som är privat och allmän plats och öka tryggheten i
området.

Bild till vänster visar på exempel av punkthus i sex till sju våningar från Skövde. Frostaliden.
Bild från Arkitekten White. Bild till höger visar på punkthus i åtta våningar från Skövde.
Frostaliden. Bild från Moelven. Studio Ekberg Arkitekter.

Foton på plats för föreslagen byggnation samt dagens Ishallsvägen med tillhörande vändplats.
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Byggrätterna är placerade delvis på naturmark och delvis på en parkeringsyta för den
tidigare Ishallen. För att uppfylla det första huvudsyftet medger byggnadshöjden att två av
byggnader kan uppgå till cirka sex våningar plus vind med underbyggt garage och
tillhörande parkeringsdäck till det mest sydöstra huset. Den tredje byggrätten medger
byggnadshöjden att byggnad kan uppgå till cirka åtta våningar plus vind. Det är denna
byggnad som landar vid nuvarande vändplats på Ishallsvägen. Byggrätterna kommer ha
utsikt mot befintliga gårdar och naturområdet. Totalt i denna byggrätt beräknas minst 86
bostäder kunna tillskapas inom fastigheten som Stenungsunds kommun kan komma
bebygga eller markanvisas för bostäder.
För att uppfylla det andra huvudsyftet har tillkommande byggrätt placerats så att fasadsida
ansluter naturområdet, angöringsväg och parkstråket med gång- och cykelvägen som går
mellan områdets södra och norra del eller gång- och cykelstråket som går mellan
Uppegårdsvägen och Kristinedalskolan. Dessa fasadsidor med entréer skapar en möjlighet
för ökat antal ögon på vägen och parkmiljön samt ökar antalet rörelser inom den samma.
Båda dessa resultat kan bidra till en högre trygghet inom området. Samtidigt som det är
enklare för boende att förflytta sig utan egen bil.
Planbestämmelser
En ambition i det reviderade planförslaget är att skapa en plankarta med bestämmelser som
är enkla att tolka och följa och inte utgöra för stora hinder att skapa god gestaltning av
byggnader som är anpassade efter platsspecifik terräng inom respektive byggrätt med ett
sammanhang till befintliga strukturer. I denna detaljplan har fåtal begränsningar i
utbredning av byggrätter inom sina egenskapsområdet gällande bland annat
utformningsbestämmelser och antalet kvadratmeter angetts. Detta eftersom det redan finns
särskilda krav på bostäder och bostadsmiljöer som ska uppfyllas. Platsspecifika
förutsättningar och tekniska lösningar kan hantera dessa krav på olika sätt och ambitionen
är inte att planbestämmelser ska hindra detta. Det finns heller inget kulturlandskap, annat
skydd eller hävd som motiverar vidare bestämmelser. Det finns också bestämmelser i PBL
som beskriver Byggnader ska ha god form-, färg- och materialverkan. Kravet avser
framförallt byggnaders egenvärde men bör tillämpas parallellt med kravet på anpassning
till omgivningen. Det handlar om egenskaper och karaktärsdrag hos byggnader som ger
upphov till goda upplevelsemässiga värden. I denna detaljplan har det inte kunnat
motiveras med specifika planbestämmelser. Men visst stöd i bedömningen görs från
ambitionerna i denna planbeskrivning och tillhörande handlingar. Samtidigt begränsar även
parkeringsnormen antal tillkommande bostäder i förhållande hur många parkeringar som
kan och önskas tillskapas. Den kursiva texten nedan är Boverkets rekommendationer och
förklaring.
Allmän platsmark
Planområdet omfattas av följande användningar:
GATA (Gata)
Gata är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för områden för både
fordonstrafik och gång- och cykeltrafik inom en tätort eller för trafik som har sitt mål vid
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gatan. En gata avgrenas från huvudnätet och ingår i lokalnätet med lägre framkomlighet
och ofta många utfarter.
Gator i detaljplanen är flyttad infart från Uppegårdsvägen och den nya förlängda
Hällebäcksvägen. Även flytt av busshållplats vid infarten är planlagd som gata.
Hasselbackevägen är också planerad som gata.
GATA1 (Bussgata)
Bussgata är en precisering av användningsslaget Gata. En bussgata är främst avsedd för
allmän busstrafik.
Bussgatan i denna detaljplan avser förlängningen av Hasselbackevägen mot
Älvhemsvägen.
GÅNG (Gångväg)
Gång är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för gångvägar som är
avsedda endast för gångtrafik och är avskild från övriga vägnätet. Användningarna gång
och cykel kan kombineras vid behov.
Se vidare under cykel nedan.
CYKEL (Cykelväg)
Cykelväg är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för cykelvägar som är
avsedda för cykel- och mopedtrafik och är avskilda från övriga vägnätet.
Användningarna cykel och gång har i denna plan kombinerats tillsammans med park och
bussgata. Detta för att tydligt visa på trafiksepareringen och att förmedla en avsikt med
parkmiljö kring dessa stråk som en övergång mot naturområdena.
PARK (Park)
Park är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för grönområde som helt
eller delvis är anlagt och som kräver skötsel. En park är främst avsedd för rekreation och
promenader. Naturliga komplement i en park är exempelvis dammar, fontäner, skulpturer,
paviljonger och mindre byggnader, för exempelvis restaurang, kioskverksamhet eller
toaletter.
Inom denna plan är park planerad för att tydligt visa vart utbyggnad av ordnade grönastråk,
lekplats och liknande aktiviteter kan ske.
NATUR (Naturområde)
Natur är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för friväxande
grönområde som inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom viss städning. Inom ett
naturområde kan mindre park-, vatten- eller friluftsanläggningar och andra komplement
för naturområdets användning finnas.
Avsikten med naturområdena i denna plan är att freda områden med höga naturvärden från
förvanskning fast samtidigt medge mindre ordnade stigar. Inom natur har det bedömts i
kombination med gällande lagstiftning kring biotopskydd finnas tillräckligt skydd för
naturvärdena utan vidare planbestämmelser.
Kvartersmark
Planområdets kvartersmark har följande användningar:
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B (Bostäder)
Bostäder är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för områden för olika
former av boende av varaktig karaktär. Även bostadskomplement ingår i användningen.
Det finns speciallagstiftning som anger förutsättningarna för både ägandet och för
uthyrningen av bostäder. I detaljplan där användningen ”bostad” anges innebär detta att
man får bygga bostäder och bedriva sådan verksamhet under de förutsättningar som de
olika speciallagstiftningarna anger. PBL ställer i sin tur särskilda krav på bostäder och
bostadsmiljöer.
C (Centrum)
Centrum är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för områden för
kombinationer av handel, service, samlingslokaler och andra verksamheter som ligger
centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå.
Avsikten i denna detaljplan är att medge utökade befintliga funktioner och utbyggnad av
desamma för att äldre och boende ska kunna ha möjlighet till service inom området.
D1 (Äldrevård)
Äldrevård är en precisering av användningsslaget Vård. Endast den preciserade formen av
användning är tillåten.
I denna detaljplan är avsikten att hindra besöksintensiv verksamhet av annan vård än
äldrevård av främst typen äldreboenden.
E (Tekniska anläggningar)
Tekniska anläggningar är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för
områden för tekniskt ändamål. Användningsslaget kan användas för både offentliga och
privata anläggningar. Med hänsyn till eventuella störningar bör användningen alltid
preciseras.
I denna detaljplan har inte anläggning specificerats vidare då ytan är tämligen liten och
avses kunna täcka in befintliga och eventuellt tillkommande både el- och teleanläggningar.
Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Inom planområdet finns följande egenskapsbestämmelser:
e (Största byggnadsarea är xx kvadratmeter)
e (Största bruttoarea är xx kvadratmeter)
En av de viktigaste funktionerna med en detaljplan är att fastslå och reglera hur mycket
som får byggas. För att reglera hur mycket som får byggas inom ett område anges olika
bestämmelser om utnyttjandegrad. Bestämmelser om både exploateringens största och
minsta omfattning inom ett område kan anges. Utnyttjandegraden kan uttryckas i procent,
som andel av fastighetens yta eller som en bestämd yta. Byggandets omfattning bör alltid
anges i förhållande till fastighet för att undvika situationer där byggrätten blir orättvist
fördelad inom ett kvarter. En bestämmelse om utnyttjandegrad tydliggör för
fastighetsägare vad som får byggas på såväl den egna fastigheten som vad som får byggas
på de kringliggande fastigheterna.
Inom denna detaljplan har inte omfattning angetts i förhållande till fastighet eller
användningsområden. Motivering är att skapa en detaljplanekarta som är enkel att tolka
och läsa. Flera av användningsområdena omfattas av flera egenskapsområden som då
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måste omfattas av bestämmelsen. Avsikten har varit att lämna vissa egenskapsområden
inom användningsområdena utan att reglera byggrättens omfattning i kvadratmeter.
Samtidigt är respektive användningsområde inte tänkt att delas upp i flera fastigheter och
om så skulle göras kommer rättvisefrågan bli svår då i dagsläget redan befintliga
fastigheter upptar stora delar av ytorna och hur en sådan fördelning ska kopplas till procent
av fastighet är svår att förutse.
Prickmark (Marken får inte förses med byggnad)
Prickmark är en bestämmelse som begränsar byggandet eller visar vad som får byggas
inom ett område. Eftersom planer bör vara flexibla och användbara över en längre tid bör
prickmark endast användas där det är nödvändigt.
I denna detaljplan har bestämmelsen använts för att förhindra byggnation i närheten av
vissa vägar och stråk, tänkta områden för ledningar och gemensamhetsanläggningar.
Ambitionen har varit att endast använda bestämmelsen där det är nödvändigt.
Korsmark (Endast komplementbyggnad får placeras)
Korsmark är en bestämmelse som anger att endast komplementbyggnad får byggas inom
ett område. Eftersom planer bör vara flexibla och användbara över en längre tid bör
korsmark endast användas där det är nödvändigt.
I denna detaljplan har korsmark använts mindre restriktivt än och ibland som ett delvis
substitut för prickmark. Exempelvis där siktlinjer eller skyddsavstånd ska bevaras men
mindre byggnader kan tillåtas såsom avfallsrum eller förråd utan att påverka syftet. Mot
Den Yttre Ringleden har korsmark använts i ett läge där det inte bedömts lämpligt för
bostäder vid framtagande av planen men att området är lämpligt för garage, förråd,
avfallsrum och likande. Syftet med korsmarken i denna plan är att kunna tillskapa mark
parkering, parkering i garage eller komplementbyggnad.
+0.0 inom romb (Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan)
Bestämmelser om höjd på byggnader bör kombineras med bestämmelser som reglerar
markens höjdförhållanden och höjdlägen. Då markförhållandena är mycket oregelbundna
kan höjd på byggnader anges som plushöjd över ett givet nollplan.
I denna detaljplan har bestämmelsen använts för att begränsa antalet tillkomna bostäder i
förhållande till vad som bedömts lämpligt gällande parkeringsplatser och tillkommande
trafik. Men också för att begränsa så inte omkringliggande byggnader drabbas mer än
bedömt som lämpligt gällande skuggbildning och till viss del insyn. Området har stora
skillnader i terräng och en målsättning har varit att begränsa utfyllnader av markområden
så att höjden i förhållande till befintligt är bestämd. Byggnadshöjd har använts istället för
nockhöjd för att medge möjligheten till indragen vindsvåning, sadeltak som inte upplevs
som platta tak och skapa byggrätter som inte är konstandsdrivande där tekniska funktioner
kan placeras på vinden istället för på annat våningsplan.
3.5 inom romb (Högsta byggnadshöjd i meter)
Bestämmelser om höjd på byggnader bör kombineras med bestämmelser som reglerar
markens höjdförhållanden och höjdlägen. Då markförhållandena är mycket oregelbundna
kan höjd på byggnader anges som plushöjd över ett givet nollplan.
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I denna detaljplan har bestämmelsen enbart använts på mark för komplementbyggnader.
Det har bedömts att deras storlek och höjd inte påverkar omgivning i någon större
omfattning om marken fylls ut eller liknande.
Prickcirklad linje (Utfartsförbud)
Bestämmelser om stängsel, utfart och annan utgång mot allmän plats kan vid behov också
anges mellan två markområden som är allmän plats.
I denna detaljplan är avsikten att inte tillskapa några nya in- eller utfarter mot Yttre
Ringleden samt flytta infarten till nya förlängda Hällebäcksvägen längre från Yttre
Ringleden för att skapa en buffert för fordon samt bryta den fyrvägskorsning som idag
ligger mellan Uppegårdsvägen, Hällebäcksvägen och Blåklintsvägen. Utfartsförbudet
efterföljs av en smal remsa parkmark för att säkerställa funktionen.
Administrativa bestämmelser
Inom planområdet finns följande administrativa bestämmelser:
Huvudmannaskap
Bestämmelser som gäller inom hela planområdet redovisas enbart bland
planbestämmelserna. Administrativa bestämmelser reglerar bland annat huvudmannaskap
för allmänna platser. Stenungsunds kommun ska var huvudman för allmän plats. Finns det
särskilda skäl kan huvudmannaskapet vara enskilt.
I denna detaljplan är huvudmannaskapet kommunalt. Detta innebär att Stenungsunds
kommun är ansvarig för anläggande, drift och underhåll.
Genomförandetid
Varje detaljplan ska ha en administrativ bestämmelse om genomförandetid.
Genomförandetiden ska bestämmas så att det finns rimliga möjligheter att genomföra
planen under angiven tid, men den får inte vara kortare än fem år och inte längre än
femton år. Genomförandetiden kan dock förlängas genom ändring av detaljplan med högst
fem år i sänder. Dessutom kan genomförandetiden, efter att den har gått ut, förnyas genom
ändring av detaljplan med högst fem år i sänder. Genomförandetiden räknas från den dag
då planen vinner laga kraft eller från en senare tidpunkt, som i så fall anges i planen.
Stenungsunds kommun kan bestämma olika genomförandetider för olika delar av
detaljplanen. På så sätt kan utbyggnadsordning och etappindelning bestämmas. Med
hänsyn till att planen kan komma att överklagas av enskild eller överprövas av
länsstyrelsen och att det därför inte går att bedöma när planen kommer att vinna laga
kraft, bör inte något datum då genomförandetiden löper ut anges. Endast den tidsrymden
som ska gälla för genomförandetiden bör bestämmas.
I denna detaljplan har genomförandetiden angetts till 15 år. Det är relativt stor exploatering
som kan ta tid gällande markanvisningar, upphandlingar och byggnation. Samma tid gäller
för hela planen från det datum planen vinner laga kraft.
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Villkor för startbesked a1 (Startbesked får inte ges för byggnation av bostäder förrän risken
för blockutfall från befintlig bergskärning med överhängande block har avhjälpts)
Villkor för startbesked a2 (Startbesked får inte ges för byggnation av bostäder förrän
markens lämplighet säkerställts genom avhjälpande åtgärder avseende förorenad mark)
Administrativa bestämmelser reglerar bland annat villkor för startbesked. Villkor får
ställas att ett startbesked som innebär en väsentlig ändring av markens användning endast
får ges under förutsättning att markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom
att en markförorening har avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på
tomten.
I denna detaljplan avser bestämmelserna två områden inom samma sammanhängande
användningsområde. Det är den fjärde gruppen av byggnader i områdets norra del.
Bestämmelserna formuleringar är tillräckligt beskrivande gällande åtgärderna och mer
information finns i delar av planbeskrivning och i tillhörande utredningar och rapporter.
Markreservat u1 (Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar)
Denna bestämmelse om markreservat används då ingen annan angiven administrativ
bestämmelse om markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar inom
kvartersmark plats i katalogen är tillämpbar.
I denna detaljplan är delar av befintligt ledningsnät beläget under nuvarande och
kommande kvartersmark. Bestämmelsen pekar ut områden inom kvartersmark som ska
fredas från byggnation och medge möjligheten till ledningsrätter. Där bestämmelsen delar
administrativt område med x1 ovan ska inte bestämmelsen hindra byggnation för
kvartersmark utöver x1 men ledningar får grävas ner.
Gemensamhetsanläggning g1 (Markreservat för gemensamhetsanläggning)
Denna bestämmelse om markreservat används då ingen annan angiven administrativ
bestämmelse om markreservat för gemensamhetsanläggning inom kvartersmark i
katalogen är tillämpbar.
I denna detaljplan är avsikten att möjliggöra för angöring inom kvartersmark med fordon,
till fots eller cyklandes. Beroende på ägandeskapet av kvartersmarken runtomkring så ska
ytan kunna samnyttjas. Området kan även användas för gemensamma förråd, ledningar och
liknande. Där bestämmelsen delar administrativt område med x1 ovan ska inte
bestämmelsen hindra byggnation för kvartersmark utöver x1 men övriga
gemensamhetsanläggningar som väg och ledningar får anläggas.
Mark, vegetation, friytor och rekreation
Befintliga gårdar som kompletteras med byggrätt för så kallat gårdshus kommer att minska
med mellan cirka tio och tolv procent beroende på vilket kvarter som avses. Den minskade
ytan är på omkring 400 till 500 kvm inklusive ny byggrätt och den närmaste ytan. Totalt är
gårdarna idag mellan cirka 3 200 och 4 000 kvadratmeter; i dessa siffror är inte den mindre
gårdsytan mellan kvarteren inräknad. Storleken på gårdarna kan inte helt jämföras med
Boverkets rekommendationer för förskolor, som är 40 kvadratmeter per barn, då det ställs
mindre krav på en bostadsgård. I föreslagen detaljplan skulle det innebära att cirka 70 till
90 barn per gård och 420 till 540 barn totalt kan vistas på de sex befintliga gårdarna
samtidigt efter att föreslagen exploateringen är fullt utbyggd. Utöver dessa ytor tillkommer
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allmänplatsmark för Park och Natur samt de mindre gårdsrummen emellan kvarteren och
de nya gårdarna till tillkommande byggnation i det norra området.
Den grusplan som används för spontan idrott och lek i norra delen av området övergår till
kvartersmark med nya byggnader i planförslaget. I anslutning till planområdet vid
Kristinedalskolan finns en liknande grusplan men även flera aktivitetsplaner. Detaljplanen
föreslår också ett utökat parkstråk där nuvarande vändplats och Ishallsvägen går. Här kan
aktivitetstorg skapas med mindre multiplan, volleybollplan, pumptracks, utegym,
lekutrustning och liknande.
En del av naturmarken tas också i anspråk av byggnation och den nya förlängda
Hällebäcksvägen för att möjliggöra tillgänglig angöring. Ambitionen har varit att kunna
bevara så stort naturområde som möjligt men att planens ambitioner ändå kan uppfyllas.
Därför har inte all befintlig natur bevarats.
Sammantaget har Stenungsunds kommun bedömt att området även efter föreslagen
exploatering har goda boendekvaliteter och påtaglig skada inte inverkar på befintlig och
tillkommande användning.
Vatten
Planområdet föreslår inget anordnande av nya vattendrag, bäckar eller dammar. Men det
kan anläggas främst inom mark med användningen park.
Skyfall, översvämning och skred
Stenungsunds kommun bedömer att ingen tillkommande bebyggelse kommer medföra
ytterligare risker för ras eller skred då byggnation ska utföras enligt rekommendation från
marktekniska- och bergtekniskaundersökning som har tagits fram, Norconsult AB 201706- 02 PM samt Norconsult AB 2017-06-02 MUR.
Detaljplaneförslaget har en placering av byggrätter på höjder och placeringar för att
undvika skador på bebyggelse inom aktuellt område samt omkringliggande områden.
Det är viktigt att inga instängda områden, lågpunkter eller barriärer skapas. Marken ska
luta ut från byggnaderna för att yt- och dagvatten inte ska bli stående intill huskropp.
Vidare bedömer Stenungsunds kommun med stöd dels från genomförda utredningar att
byggnation inte betydande kommer påverka översvämningsrisker vid skyfall eftersom
föreslagna åtgärder för dagvatten och fördröjning ska utföras. VA- och
dagvattenutredningen, Norconsult 2017-11-13 och WSP 2020-10-16.

Geotekniska förhållanden
En ny geotekniskundersökning med tillhörande marktekniska- och
bergtekniskaundersökning har tagits fram, Norconsult AB 2017-06- 02 PM samt
Norconsult AB 2017-06-02 MUR. Undersökningen bedömer med hänsyn till de
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geotekniska förhållandena att utbyggnadsplanerna är lämpliga med ett villkor, ur en
geoteknisk synvinkel. De överhängande blocken på en bergskärning på norra sidan av
vändplats av Ishallsvägen ska åtgärdas.

Kartutsnitt från utredningsmaterialet, MUR, Norconsult AB, 2017-06-02. Norr om den gula linjen
bedöms området utgöras av fastmark och söder om gul linje utgörs av lermark.

Nya Byggnader inom fastmarkområdet bedöms kunna grundläggas med platta på packad
fyllning på sprängt berg. Byggnader med mindre belastning inom lermarksområdet kan
grundläggas med platta på mark om geotekniska förhållanden är gynnsamma, bl. a.
homogena geotekniska förhållanden. Byggnader med stor belastning kan grundläggas med
stödpålar till fast botten. Byggnader kan delvis hamna på lermark och delvis på fastmark.
Byggnader kan då grundläggas med platta på mark inom fastmarken samt stödpålar eller
avschaktning inom lermarken.
Risk för blocknedfall kring den nya förlängda Hällebäcksvägen längst med mark planerad
för Natur med brant terräng har bedömts i dialog med kommunen, Länsstyrelsen och
Statens Geotekniska Institut. Den samlade bedömningen är att inga avhjälpande åtgärder
behöver regleras i plankartan.
Utifrån rekommendationer i utredningen bedömer Stenungsunds kommun att planen kan
genomföras från geotekniskt perspektiv.
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Radon
Där så behövs ska byggnader utföras radonskyddat.
Skuggning och solinstrålning
Stenungsunds kommun har utifrån en 3d-modell genomfört en skuggstudie, 2020-08-27.
Eftersom det inte finns några kvantifierade värden på hur mycket solljus som ska finns på
en gård eller vid en bostad har Stenungsunds kommun bedömt resultatet från skuggstudien
efter de äldre rekommendationer som finns. Både den nya föreslagna bebyggelsen och dess
påverkan på befintlig bebyggelse uppfyller rekommendationerna att på någon av
närmiljöns lekytor och sittplatser bör det under dagen sammantaget gå att tillgå minst 5
timmars sol mellan klockan 09:00 och 17:00 under vårdagjämning (kring 20 mars).
De områden som visat sig få störst påverkan är gårdshus 1 till 3 i den södra delen.
Gårdsutrymmena ges dock fortsatt goda solförförhållanden. Några bostäder kommer dock
få en ökad skuggbildning under någon timma mitt på dagen, samt några bostäder får ökad
skuggbildning efter klockan 15:00 vid vårdagjämning och efter klockan 15:00 under någon
timma på kvällen vid sommarsolståndet. I övriga gårdar får ett fåtal lägenheter ökad
skuggbildning under någon timma beroende på hur solen står. Detta kan upplevas som en
försämring men har vägts mot huvudsyftet med planen och gestaltningsprinciperna i
förslaget. Utöver skuggbildning ska också god dagsljusnivå i bostäderna kunna uppnås.
Planförslaget medger relativt låga byggnationer i närheten av befintlig bebyggelse och
bedöms inte påtagligt påverka möjligheten till dagsljus i bostäders rum för stadigvarande
vistelse. Vidare finns en ambition från Stenungsundshem AB att låta befintliga boenden
inom befintligt bestånd kunna erbjudas annan bostad inom området och befintligt eller
tillkommande bestånd när så är möjligt. Det finns även en annan ambition att vid
kommande renoveringar av befintligt bestånd öppna upp husens gavlar med fönster och
eller balkonger.
I nuvarande bebyggelse efter full utbyggnad av planförslaget och tillkommande
exploatering uppfylls enligt Stenungsunds kommuns bedömning goda sol- och
dagsljusförhållanden.
Befintlig bebyggelse
Befintlig bebyggelse tillåts att komplettera sina gårdar med en byggrätt som ska täcka in
kompletterande isolering i tak och väggar, nya trapphus och hissar vid framtida
renoveringar, cykel- och barnvagnsförråd, gemensamma utrymmen som tvättstugor,
grillplatser, lekutrustning och liknande. Om befintlig bebyggelse av någon anledning rivs
eller byggs om medger planen en byggrätt om nuvarande byggnadsarea plus cirka 20
procent.
Stenungsunds kommun bedömer inte att befintlig bebyggelse och dess boendemiljöer tar
påtaglig skada av föreslagen detaljplan.
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Service
Boendes grundläggande behov av service, rekreationsområden och samhällstjänster finns
inom gångavstånd med som längst kring två kilometer. Planförslaget innebär en kraftig
förtätning. Ett större befolkningsunderlag ger förutsättningar för större underlag för lokala
företags utbud och på sikt möjligheter för Stenungsunds kommun att utveckla den
samhälliga servicen. Det föreslagna området kommer med stor sannolikhet bli attraktivt för
nya medborgare vilket kan innebära ett ökat behov för skolor och annan kommunal
verksamhet. Även annan service får större underlag. Planen medger för viss utbyggnad av
befintlig centrumverksamhet men också mindre tillskott där ambitionen är verksamheter
som försörjer planområdet med service och inte skapar påtagligt ökad tillkommande trafik.
Med förslaget bedömer Stenungsunds kommun att planområdet användas på ett
samhällsekonomiskt mer effektivt sätt med goda förutsättningar för kvarvarande och
tillkommande service.
Kollektivtrafik
Planförslaget innebär en kraftig förtätning. Ett större befolkningsunderlag ger
förutsättningar för en tätare och effektivare kollektivtrafik. Planförslaget medger att
busskopplingen mellan Hasselbackevägen och Älvhemsvägen kan återupptas vid behov.
En befintlig hållplats föreslås flyttas cirka femtio meter på Uppegårdsvägen. Denna flytt
bedöms inte påverka avstånden till hållplatsen eller dess utformning på ett negativt sätt,
istället kommer hållplatsen marginellt närmare ett större antal boenden och på längre
avstånd från Yttre Ringleden.
Stenungsunds kommun bedömer att planförslaget är positivt för kollektivtrafiken.
Vägar och stråk
På Hasselbackevägen medges i planförslaget genomfart för buss till Hasselgården och
vidare till Älvhemsvägen.
En stor del av Hällebäcksvägen övergår i detaljplaneförslaget till kvartersmark och
angöring samt parkering. Genomfarten som tidigare därmed var möjlig och som korsade
gång- och cykelvägen tas därmed bort och gång- och cykelvägen kan på så vis trafikeras
säkrare för gående och cyklister i och igenom området. Detta gång- och cykelstråk
fortsätter fram till Kristinedalskolan och även till Högenorum i öster.
Fordonstrafik på Ishallsvägen medges inte längre i planförslaget och gatans utformning
inom planområdet ska vara av karaktären lekplats, aktivitetsgata, gång- och cykel inom
användningen park. Befintlig vändplats kan utvecklas att ingå i lek- och aktivitetsmiljön.
Angöringen till befintligt förråd och fastighetsverkstad via Ishallsvägen blir inte längre
möjlig utan medges istället vid behov från den nya förlängda Hällebäcksvägen som slutar i
en vändplats på befintlig platå precis ovanför befintlig vändplats på Ishallsvägen.
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Hällebäcksvägens infart från Uppegårdsvägen flyttas längre västerut för att medge ett
större avstånd till korsningen mot Yttre Ringleden och samtidigt ta bort dagens
fyrvägskorsning mellan Uppegårdsvägen, Blåklintsvägen och Hällebäcksvägen. Detta
medför att busshållplatsen också flyttas västerut.
Den nya förlängda Hällebäcksvägen mot väster och sedan söderut blir en ny angöringsväg
till tre fjärdedelar av den nya föreslagna exploateringen som finns i områdets norra del.
Gatan är tänkt att utformas för trafik i upp till 30 km/h på gåendes villkor och medge
långsamt möte mellan mindre lastbil och personbil. För att uppnå god tillgänglighet ör
ambitionen att vägens lutning kommer som mest vara cirka fyra till fem procent på grund
av områdets terräng. Vägen avslutas i söder med en vändplats, alltså inte en
genomfartsgata, som fortsätter med en gång- och cykelväg längs nuvarande Ishallsvägen.
Påverkan från planområdet på trafiksystemet
Det finns en brist på bostäder och politiska beslut för att förtäta och utveckla Stenungsund
stad. Genom att förtäta finns möjlighet att utnyttja befintliga strukturer och hålla nere
kostnader för ny infrastruktur samtidigt som ett tillräckligt stort underlag medges för att
bibehålla och utveckla service och utbud. Båda dessa punkter minskar behovet av egen bil
och bilresor. Trots detta vet vi att fler bostäder innebär fler fordonsrörelser och fler bilar.
För att bedöma påverkan från föreslagen plan har två metoder använts för att beräkna
antalet tillkommande fordonsrörelser. Trafikverkets trafikalstringsverktyg med nyttotrafik
inräknat samt uppskattningen om 4 fordonsrörelser per 100 kvadratmeter tillkommande
bostadsarea. Fyra rörelser är relativt mycket men inte ovanligt på en plats som inte kan
räknas som centrum där människor har behov av arbetspendling med bil. Planen omfattar
både bostäder samt 80 äldrebostäder, vi har räknat alla som vanliga bostäder.
Äldrebostäder genererar rörelser med besökare och personal men färre resor för boende.
Trafikverkets verktyg tar hänsyn till många faktorer såsom närhet till service och
kollektivtrafik. Att använda båda metoderna ger ett spann som kan användas för ett
maximalt och ett minimalt värde.
Planområdets angöringsvägar är uppdelade på en del i norr med anslutning via
Uppegårdsvägen och en del i Söder via Hasselbackevägen och Yttre Ringleden. Totalt
skapar dessa 294 respektive 96 fordonsrörelser med nyttotrafik enligt Trafikverkets
alstringsverktyg. Med det andra beräkningssättet 876 respektive 294 rörelser. Det pågår
även förtätning med detaljplanering på fastigheterna Kopper 2:13 och 2:16, i dessa arbeten
har fordonsrörelserna beräknats till 128 respektive 144 per dag. I nedan beräkningar har
dessa värden lagts för att få en total bild av möjlig påverkan. Det som rubriceras som andel
i tabellen är en av Stenungsunds kommun uppskattad fördelning av flödet baserat på
respektive väg och korsnings nuvarande fordonsrörelser.
En uppskattning av fordonsrörelsernas fördelning till olika vägar/korsningar har gjorts
enligt tabellen nedan. De tillkommande i siffrorna avser både föreslagen detaljplan samt
andra pågående planer enligt ovan. Dessa punkter har uppmätta årsmedelsvärden för
fordonsrörelser och sedan har en uppskattning av maxtimma om 15 procent räknats fram.
Mot dessa värden jämförs tillkommande fordonsrörelser i uppskattning om maxtimma.
Resultatet blir att belastningen på korsningarna enligt tabellen vid maxtimman kommer

47 (77)

312

Detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum
Del av Kopper 2:1 med flera

Dnr 2013/916
Antagandehandling 2021-03-04

öka mellan cirka 1,7 och 4,1 procent, vilket innebär för Nösnäsmotet att vid maxtimman så
kommer cirka 30 till 60 fler fordon att röra sig. Stenungsundsmotet där Industrivägen och
E6 möts är idag relativt lågt belastat med trafik men övriga två passager över Bohusbanan
är likt Nösnäsmotet högt belastat under maxtimman.

NUVARANDE

TILLKOMMANDE MAXH

VÄG/KORSNING

ÅVDT

ANDEL

MAXH

MAXH

4/100 BOA

TRV ALST.

Ucklumsvägen mot Länsväg 160 (Nösnäs)

10 546

30%

15%

1582

4,1%

1,9%

3967

10%

15%

595

3,6%

1,7%

Industrivägen 170 mot Uddevallavägen

10 460

28%

15%

1569

3,9%

1,8%

Industrivägen 170 mot E6

10 460

28%

15%

1569

3,9%

1,8%

-

4%

-

-

-

-

35 433

100%

3,9%

1,8%

Uppegårdsvägen mot Doterödsvägen

Högenorumsvägen och övriga småvägar
SUMMA

SNITT

Tabell fordonsrörelser vid olika vägar/korsningar.

Det pågår ett arbete på Stenungsunds kommun att ta fram olika alternativ för trafiken i
Stenungsund tätort och anslutningspunkter mot statliga vägar. I den senaste rapporten som
togs fram sommaren 2019 förslogs lösningar vilka Stenungsunds kommun jobbar vidare
med.
Det är angeläget för Stenungsunds kommun att skapa ett hållbart trafiksystem. Föreslagen
detaljplan kommer ha en genomförandetid på 15 år och under denna tid bedöms
trafiksystemet byggas ut succesivt och vara uppdaterat. Med samverkan med pågående
utbyggnadsplaner för trafiksystemet och ett mer intensivt arbete med den framtagna
mobilitetsstrategin, samt strategin att förtäta centrala delar av Stenungsund, bedömer
Stenungsunds kommun att den succesiva ökningen under dagens maxtimma, med mellan
30 och 60 fler fordon i dagens mest utsatta trafikpunkter, är acceptabla. Planförslagets
närhet till kollektivtrafik och underlag för befintlig och utökad service kan också medföra
att resor med eget fordon inte kommer öka i samma takt som tidigare.
Tung trafik
Inom planområdets norra del kan det tillkomma en del varutransporter till äldreboendet.
Detta har bedömts till mellan en och fyra mindre lastfordon per dag och har inte bedömts
påtagligt påverka säkerheten.
Parkering
Förtätning av befintliga parkeringar längs med den Yttre Ringleden möjliggör parkering
för stora delar av den tillkommande bebyggelsen. Cirka 50 nya parkeringsplatser kan
tillskapas genom omdisponering av befintlig markparkering. Planförslaget medger även
vid en utökad efterfrågan än föreslagen norm parkeringslösningar i cirka två plan på detta
område.
Till planförslagets nya byggrätter längs den nya förlängda Hällebäcksvägen kan cirka 200
parkeringsplatser tillskapas på mark, i parkeringsdäck och i garage under byggnaderna. För
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byggrätten vid Hasselgården föreslås att bostadsparkering sker i garage under
kvartersstrukturen. Hasselgården och Vuxenskolan ges en möjlighet att anordna parkering
väster om Hasselgården. I samband med denna parkering struktureras busshållplats,
vändplats och gång-och cykelväg om för att bli mer ordnad och säker. Detta i kombination
med att det finns ett överskott av befintliga parkeringar i området idag gör att ett p-tal på
0,8 bilar per bostad/lägenhet kan tillgodoses med den mark och byggrätt som föreslås.
Stenungsunds kommun har när planen är framtagen ingen parkeringsnorm. I detta
planförslag bedömer Stenungsunds kommun att en lämplig parkeringsnorm på 0,8
parkeringsplatser per bostad/lägenhet inklusive gäst- och tillgängliga angöringsplatser, som
för att inte driva kostnader och att det produceras fler platser än behovet är lämpligt. För
äldrevård/äldreboende gäller inte samma p-norm utan som minst ska 16 platser tillskapas
per fastighet/äldreboende. Denna norm ska gälla vid bygglovsprövning såvida inte en
parkeringsnorm eller avtal om mobilitetsåtgärder enligt avtal med lägre krav som omfattar
planområdet tagits fram efter detaljplanen vunnit laga kraft. Vidare ska befintliga
parkeringsplatser räknas efter normen 0,8. Det finns idag cirka 617 bostäder inom området
och cirka 654 parkeringsplatser. Av dessa ska då 494 platser räknas bort vid
bygglovsprövning inom Stenungsundshem AB:s eller kommande ägares fastigheter. För
Stenungsunds kommuns tillkommande byggrätter ska parkering lösas helt inom egna
fastigheten alternativt med avtal mellan Stenungsundshem AB, eller efterföljande ägare.
Det finns då idag ett beräknat överskott på 160 platser.
Planteringar med växtlighet och träd föreslås på de stora befintliga markparkeringsytorna.
Detta för att kunna hantera dagvatten, göra dem mindre iögonfallande, skapa ett trevligare
gaturum med en mer välkomnande entré till området. Genom förtätningen av befintliga
parkeringsytor och nya garage kan den centrala delen av Hasselhöjden fortsatt vara en till
största delen bilfri miljö där markparkering är starkt begränsad inom befintliga byggnaders
gårdsmiljöer. Grönytor och naturområden kan på det viset bevaras och reserveras för
trivsam utevistelse för boende och besökare.
Ett fullt utbyggt förslag enligt detaljplanen medför ett behov av cirka 331 platser. Utan
byggnation av parkeringslösning längs Yttre Ringleden i fler än en våning kan det inom
planförslaget tillskapas totalt 891 platser inklusive nuvarande platser. Det totala behovet av
befintligt och nytt är 825 platser och därmed finns möjligheten att tillskapa cirka 66 fler
platser än förslaget kräver. Stenungsunds kommun bedömer därmed att parkering går att
tillskapa på ett tillfredställande sätt.
Tillgänglighet
Befintlig strukturs 1960- och 1970-talens planeringsideal innebär en hel del svårigheter
kring tillgänglighet gällande terräng och längre avstånd mellan bostäders entréer och
angöring med kollektivtrafik eller med egen bil.
Tillkommande byggrätter de så kallade gårdshus i söder föreslås använda befintliga gårdar
likt idag för angöring med bil. En kompromiss men möjligheten för angöringsparkering
finns redan delvis i dagsläget. För angöring till fots eller med cykel hamnar byggnaderna i
direkt anslutning till gång- och cykelstråket. För övriga byggrätter i söder är placering i
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direkt koppling med Hasselbackevägen samt angöringsväg och parkering till Hasselgården,
kvarteret därbakom och Vuxenskolan avses förbättras.
Tillkommande byggnation i norr får en egen helt tillgänglig angöringsväg och parkering
kan anordnas i direkt anslutning till byggnadernas entréer. Det finns möjlighet till
personal- och gästparkering för äldreboende. Besökande till äldreboende är ofta i behov av
tillgängliga lösningar. Eftersom tillkommande vägar och några befintliga vägar uppfyller
tillgänglighetskraven finns möjlighet för fler människor att kunna ta del av naturområdet
och parkstråken.
Stenungsunds kommun bedömer att god tillgänglighet för nya byggnader kan tillskapas
samt att tillgängligheten för befintlig struktur förbättras. Vidare ska byggnationer utföras
enligt gällande regler angående tillgänglighet.
Social hållbarhet
Boendes grundläggande behov av service, rekreationsområden och samhällstjänster finns
inom gångavstånd med som längst kring två kilometer utan behovet av eget fordon. Detta i
kombination med närheten till god kollektivtrafik och regionalt resecentrum möjliggör för
människor att bo i planområdet utan möjlighet att äga, hyra eller köra egen bil.
Med en omgjord Ishallsväg till bred gång- och cykelväg utan biltrafik blir det en säkrare
gata för de som går eller cyklar igenom, till och från området.
Stenungsunds kommun och det kommunala bostadsbolaget äger marken och minst 400
bostäder kan tillskapas som äldreboende och vanliga hyres- och bostadsrätter. En sådan
möjlighet till blandning av boendeformer skulle vara positiv för social hållbarhet och
mångfald av människor som bor och rör sig på området. Genom att utöka möjligheten till
centrum finns möjlighet till verksamheter främst i bottenplan för att skapa ett liv av
människor inom området där något alltid händer.
Transformationen naturområdet från en avskild plats till en mer levande och ljusstruktur
där ny bebyggelse möter området och dess stigar och gång- och cykelvägar. Detta kan
skapa trygghetskänslor samtidigt som naturen och området kan nyttjas av fler människor
och främst äldre som kanske inte annars haft möjligheten till ett naturnära boende.
Stenungsunds kommun bedömer att planförslaget förbättrar och ger nya möjligheter att
inom planområdet möjliggöra för en hållbar samhällsstruktur för människor med olika
ekonomiska och sociala förutsättningar.
Barn- och trygghetsperspektiv
Det finns rikliga platser för lek och utforskning inom planområdet. Befintliga gårdsrum
erbjuder olika typer av miljöer och utrustningar. Friytorna kring naturområdet ger
möjlighet till utforskande av en miljö som inte normalt finns i tätbebyggt område, eftersom
naturområdet omfattar ett större område som skötts likt friväxande naturmark. Läs vidare
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kring resonemang om ytornas kapacitet under ”Mark, vegetation, friytor och rekreation”
under planförslaget ovan.
Med en omgjord Ishallsväg till bred gång- och cykelväg utan biltrafik blir det en säkrare
gata för de som går eller cyklar igenom, till och från området. Hällebäcksvägen som innan
stråket går under Yttre Ringleden tas bort och därmed är stråket en säker och tryggplats för
barn som rör sig mellan bostad, lek, fritidsintressen och skola. Samtidigt får detta gångoch cykelstråk samt stråket mellan Uppegårdsvägen och Kristinedalskolan fler
interaktionspunkter med byggnader och därmed fler ögon och rörelser på stråken med
möjlig ökad trygghet som följd.
Stenungsunds kommun bedömer att planförslaget kommer innebära en ökad trygghet och
säkerhet för barn. Vidare bedöms att fler barn kommer erbjudas möjligheten att ta del av
naturen och lekmöjligheterna kring hasselhöjden. Vidare bedöms att färre barn troligtvis
kommer behöva skolskjuts då planområdet erbjuder säkra gång- och cykelvägar vilket
minskar belastning med trafik runt Stenungsunds kommuns skolor.
Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys
Läs vidare kring resonemang social hållbarhet och barn- och trygghetsperspektiv i de båda
stycken ovan.
Under arbetet med detaljplanen har en social konsekvensanalys tagits fram, ”Social
konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys, Norconsult AB, 2017-12-12”. Där beskrivs
konsekvenserna och förslag för fortsatt arbete vidare även om dokumentet inte helt
avspeglar reviderat planförslag.
Identitet och mångfald
Planförslaget tar utgångspunkt i områdets gröna identitet och bygger vidare på den, även
om den föreslagna utvecklingen också medför förändringar i hur området upplevs.
Gestaltningen av den nya förlängda Hällebäcksvägen avgör om den riskerar att skapa en
barriär genom området. Den planerade förtätningen skapar förutsättningar för mer
varierade boendeformer i området. Blandningen av nytt och gammalt och lägenheter i olika
storlekar skapar förutsättningar för varierade hyresnivåer. Ett tillskott av bostadsrätter
skapar större variation av upplåtelseformer i området.
Vardagsliv och mobilitet
Ett nytt äldreboende medför fler platser och därmed större möjligheter för äldre som
önskar bo kvar i samma bostadsområde. Områdets centrala läge och tillgång till flera
kollektivtrafiklinjer gynnar personer utan bil, låginkomsttagare samt barn och unga. De
äldre barnen kan röra sig mellan hemmet och fritidsaktiviteter på egen hand utan att vara
beroende av skjuts.
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Mötesplatser och samvaro
Planen möjliggör nya platsbildningar som kan knyta ihop det nya och det gamla. Det
föreslagna parkstråket med gång- och cykelväg är mycket viktigt att det utvecklas och blir
en central punkt.
Gårdshusen innebär att innergårdarna kan upplevas som mer slutna, samt att vissa av
dagens lekplatser inte kan finnas kvar på nuvarande plats. Gestaltningen av innergårdarna
och entréerna till dessa är viktiga för att gårdarna ska upplevas som inbjudande för boende.
Det är också viktigt att en tydlighet finns i vad som är allmän plats och privat kvartersmark
även om det inte behöver innebära att personer inte kan röra sig på andra bostadsgårdar.
Trygghet och säkerhet
Gestaltningen av parkstråket med gång- och cykelväg samt den nya förlängda
Hällebäcksvägen blir viktig för att gående ska komma i första hand även i praktiken. Nya
entréer, parkeringar och fönster mot natur och vägar skapar en ny valmöjlighet för den som
tidigare upplevt något av gång- och cykelstråken som ensliga.
Teknisk försörjning
Dricks- och spillvatten
Kommande exploatering ska anslutas till kommunalt VA. På grund av det stora planerade
tillkommande antalet bostäder samt nya byggnaders höjd har en kompletterande VAutredning har genomförts av WSP, 2020-10-16 med beräkningar av tillkommande behov
och befintligt läge. I de fall högre tryck erfordras än vad som kan uppnås i befintliga
ledningsnät för dricksvatten, ska tryckstegring ombesörjas och bekostas av
fastighetsägaren.
Med avseende på framtida höjdsättning och befintliga ledningar bedöms anslutningen
kunna ske med självfall. I de fall detta inte kan ske ska erforderlig lösning finnas inom
fastigheten för att kunna pumpa spillvattnet till anvisad förbindelsepunkt enligt de krav
som Stenungsunds kommuns VA-teknik avdelning anvisar.
Vatten och avloppsledningar mellan befintliga byggnader i öster och Yttre Ringleden
kommer om garagebyggnader anordnas troligtvis behöva flyttas. Vid utbyggnad föreslås
dessa ledningar flyttas med ny dragning under kvartersmark med markreservat för
underjordiska ledningar.
Åtgärder på befintligt nät kan komma att behövas för anslutning av planområdet, vilket
innebär en kostnad för VA-kollektivet.
Brandposter
Erforderliga brandposter kommer att placeras inom planområdet i samråd med
Räddningstjänsten.
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Dagvatten
Kommande exploatering ska anslutas till kommunalt VA först efter att erforderlig
rening och fördröjning har skett inom fastighetens kvartersmark. När
markanvändningen förändras i aktuellt planområde väntas mängderna av föroreningar
som följer med dagvattnet öka i området. Möjligheterna att uppnå god ekologisk och
god kemisk status i recipienten får inte försämras i och med planförslaget. Dessutom ska
ingen kvalitetsfaktor få en försämrad status. Kommunens utgångspunkt är att uppnå
miljökvalitetsnormerna genom att förbättra kvaliteten på dagvattnet både från nya och
befintliga belastande ytor.
Enligt VA- och dagvattenutredningen, Norconsult 2017-11- 13 kan planområdets
geologiska förutsättningar förväntas ge dåliga infiltrationsmöjligheter. Områdets topografi
bedöms ge goda förutsättningar för anslutning av dagvatten till befintliga
dagvattenledningsnät via självfall. En kompletterande VA-utredning har genomförts av
WSP, 2020-10-16 och den visar även på att dagvattenfördröjning och rening kan hanteras
inom planområdet. Förslag på dagvattenlösningar ges även i utredningen.
Dagvattenledningar mellan befintliga byggnader i öster och Yttre Ringleden kommer om
garagebyggnader anordnas troligtvis behöva flyttas. Vid utbyggnad föreslås dessa
ledningar flyttas med ny dragning under kvartersmark med markreservat för underjordiska
ledningar.
Stenungsunds kommun bedömer att planförslaget kan hantera VA där rening och
fördröjning av dagvatten inom planområdet kan ske utan vidare påverkan på
miljökvalitetsnormer och ökade vattenflöden till följd av ett fullt utbyggt planförslag.
El
Kommande exploatering kan anslutas till elnätet.
Elledningar mellan befintliga byggnader i öster och Yttre Ringleden kommer om
garagebyggnader anordnas troligtvis behöva flyttas. Vid utbyggnad föreslås dessa
ledningar flyttas med ny dragning under kvartersmark med markreservat för underjordiska
ledningar.
Teleledningar och bredband
Kommande exploatering kan anslutas till tele- och fibernätet.
Ledningar mellan befintliga byggnader i öster och Yttre Ringleden kommer troligtvis
behöva flyttas. Vid anordnande av garagebyggnader föreslås dessa ledningar flyttas med
ny dragning under kvartersmark med markreservat för underjordiska ledningar.
Värme
Kommande exploatering kan anslutas till fjärrvärmenätet. Alternativt egen lösning.
Boverkets byggregler beaktas vad gäller byggnadens tekniska utförande.
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Avfallshantering
Vid byggnation av bostäder, äldreboende och centrumverksamheter så ska det finnas ett
eller flera soprum med plats för sopkärl enligt Stenungsunds kommun och VA-tekniska
avdelningens gällande krav. Soprummet ska kunna nås med sopbil och ansluta till en
vändplats eller en gata med vändmöjligheter enligt Stenungsunds kommuns gällande krav.
Alla föreslagna gator inom allmän platsmark erbjuder möjligheten att anordna vändplatser
upp till cirka tio meters vändradie.
Räddningstjänst
Generellt skall räddningstjänsten inte ha längre än 50 meter mellan uppställningsplats för
räddningsfordon och angreppspunkt vid utrymningshjälp med hjälp av bärbar utrustning
såsom stegar. Vi utrymningshjälp av räddningsfordon ska uppställningsplatsen kunna vara
ändra fram till byggnadens fasad. Det byggnadsbrandtekniska utförandet bestäms vidare i
samband med bygglov och bygganmälan.
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KONSEKVENSER AV PLANENS
GENOMFÖRANDE
Konsekvenser enligt miljöbalken
Riksintressen grundläggande hushållningsbestämmelser enligt 3 kap MB
Industriell produktion 3 kap 8 § MB
Den föreslagna detaljplanen ligger utanför den identifierade Yttre gränslinje mellan den
petrokemiska industrin och annan markanvändning söderut, och bedöms därför inte skada
riksintresset.
Europaväg 6 (E6) och Bohusbanan 3 kap 8 § MB
Den föreslagna detaljplanen påverkar inte inom planområdet riksintressena, dock förväntas
en konsekvens av detaljplanen vara ett ökat antal fordonsrörelser som påverkar
riksintressena, påverkan har bedömts till mellan cirka två och fyra procents ökning i
fordonsrörelser som kommer ske löpande under planens genomförandetid. Samtidigt pågår
åtgärdsstudier och Stenungsunds kommun har en ambition att förbättra trafiklösningarna
inom genomförandetiden. Sammantaget bedöms därför inte den föreslagna planen skada
riksintressena.
Riksintressen särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB
Högexploaterade kusten, 4 kap 1 § MB
Den föreslagna detaljplanen innebär en utveckling av den befintliga tätorten, och bedöms
därför inte skada riksintresset.
Natura 2000, 4 kap 8 § MB (7 kap 27 § MB)
Förutsatt att de åtgärder som beskrivs i dom till planförslaget hörande VA- och
dagvattenutredningarna utförs bedöms inte genomförandet av detaljplanen påverka
statusen inom Natura 2000-området Hakefjorden.
Strandskydd enligt 7 kap 13 till 18 §§ MB
Planområdet omfattar inte inom något känt vattenområde eller känt område med
strandskydd.
Fornlämningar enligt KML
Den planerade exploateringen innebär ingrepp i fornlämning, vilket kräver Länsstyrelsens
tillstånd enligt 2 kap. 12 § KML. Med hänsyn till fornlämningens art och betydelse
bedömer Länsstyrelsen att ett sådant tillstånd kommer att förenas med villkor om
arkeologisk undersökning av grav- och boplatsområdet som Länsstyrelsen har valt ut samt
av skärvstenshögen. Efter genomförd undersökning ska båda fornlämningarna bedömas
vara undersökta och borttagna, och därmed kommer de inte längre ha något kvarstående
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skydd. De två stensättningarna som bevaras inom naturmark, L1969:8678 och
L1969:8846, väster om rött markerat fornlämningsområde i kartan på sida 12 ovan, berörs
inte av undersökningen. Fornlämningsskydd och skyddszon kvarstår för dessa
fornlämningar. Då den planerade exploateringen innebär ingrepp i lagskyddat
fornlämningsområde krävs separat tillstånd enligt 2 kap 12 § KML. Tillståndet kommer
villkoras med särskilda skyddsbestämmelser för att förhindra frisk för skada på
fornlämningarna. Fornlämningarna bedöms därmed inte vidare påverkas av att planen
genomförs.
Naturvärden
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte vidare skada värdefull natur.
Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB
Luftkvalitet
Rapporten ”Beräkningar av kvävedioxider i Stenungsunds kommun 2012” visar på att
halten av NO2 inte uppgår över den nedre utvärderingströskeln och uppsatta miljömål
uppnås i området. Rapporten tar dock inte hänsyn till platsspecifik topografi eller
byggnader men innehåller en faktor som tar hänsyn till stadsmiljö. Modellen tenderar att
överskatta halterna i bakgrundsmiljöer och det finns viss reservation för underskattning av
halterna i trånga gaturum. Trafikökningen inom planområdet antas öka med den tänkta
kommande exploatering i övrig utveckling av Stenungsund centrum. Då framtagen rapport
inte tar hänsyn till ett nuläge 2020 samt ett framtida scenario och andra faktorer
exempelvis är fordonsflottan idag modernare med bättre rening och minskade utsläpp.
Sammantaget med de tillgängliga rapporterna bedöms risken för att inte uppnå gällande
luftkvalitetsnormer som liten, vidare bedöms planförslagets genomförande innebära
förutsättningar för resande utan egen bil och ett ökat resande med buss och tåg vilka ger ett
lägre utsläpp. Utsläppsökningen kommer stå i förhållande till ökade fordonsrörelser i
samband med utbyggnation enligt planförslaget. Detta innebär att miljökvalitetsnormerna
följs.
Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660)
Förutsatt att de åtgärder som beskrivs i dom till planförslaget hörande VA- och
dagvattenutredningarna utförs bedöms inte genomförandet av detaljplanen påverka
statusen Askeröfjordens vattenområde, vilket innebär att miljökvalitetsnormerna följs.
Markföroreningar
Förutsatt att planbestämmelsen om skyddsåtgärder efterföljs innan startbesked ges bedöms
inte kända markföroreningar påverka säkerhet och hälsa, vilket innebär att
miljökvalitetsnormerna följs.
Buller
Översiktliga trafikbullerberäkningar har gjorts för tänkt exploatering, Norconsult 2017-1120. Utrednings fasadplaceringar följer inte exakt det reviderade planförslaget men ligger
inte närmare någon bullerkälla. Framtagen utredning bedöms därför även vara tillräcklig
för bedömning av det reviderade planförslaget. Beräkningarna har baserats på
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prognostiserad trafik vid genomförande av planen enligt målbilden samt skyltad hastighet
om som mest 30 km/h på den nya förlängda Hällebäcksvägen genom området. Samtliga
bostäder längs en sådan gångfartsgatan beräknas få ekvivalenta ljudnivåer vid fasad lägre
än 60 dBA det vill säga riktvärdet beräknas klaras utan särskilda bullerskyddsåtgärder.
Högsta ljudnivåer beräknas de högre byggnaderna i norr få då dessa är belägna relativt nära
Uppegårdsvägen. I fasad mot norr beräknas ljudnivån i de övre våningarna till mellan 54
och 55 dBA. Punkthusens övriga fasader samt övriga planerade bostadsbyggnader
beräknas få ljudnivåer under 50 dBA vid mest utsatt fasad. Det planerade huset vid
Hasselbackevägen får ekvivalenta ljudnivåer till mellan 56 och 57 dBA vid fasad mot
gatan.
Samtliga planerade bostäder har ytor i anslutning till byggnaden där riktvärdena för
uteplats klaras. Samtliga bostäder kan även ha en privat uteplats eller balkong vid fasad där
riktvärdena klaras, vilket innebär att miljökvalitetsnormerna följs.
Gällande industribuller bedöms det inte föreligga störningar vid planområdet då avståndet
till industrin cirka en kilometer norr om planområdet då utredningar för andra planområden
närmare bullerkällan i samma längdriktning visar att det inte föreligger någon störning från
industribuller, vilket innebär att miljökvalitetsnormerna följs.
Ekologiska konsekvenser
En del av befintlig naturmark och befintliga gårdsrum tas i anspråk av detaljplanens
förslag. Planen föreslår utbyggnad av parkstråk samt att tillkommande parkeringar ska
utformas för att ta hand om dagvattnet med grönstruktur. Stora sammanhängande gröna
inslag är viktiga för exempelvis dagvattenhantering, luftkvalitet, biologisk mångfald och
fågelliv. Samtidigt ges fler människor möjlighet att bo, besöka och vistas i naturområdet på
ett tillgängligt sätt. Stenungsunds kommun kan på detta sätt samla fler människor på redan
ianspråktaget området med befintlig infrastruktur utan att behöva hitta andra platser
utanför redan etablerad service. Stenungsunds kommun bedömer att planens genomförande
kommer innebära en förändring av andelen grönytor men de värden som finns ska vårdas
och kontinuerliga grönstråk ska eftersträvas, till exempel genom att Ishallsvägen blir ett
parkstråk.
Sociala konsekvenser och barnkonsekvensbeskrivning
Detaljplanens utbyggnad kommer erbjuda fler människor möjlighet att bo, leva och verka
utan behov av egen bil. Utbyggnaden innebär också att områdets bostadsbestånd ytterligare
kan utvecklas med fler upprättsformer. Detta kan skapa en blandning av människor med
olika bakgrund och förutsättningar.
Säkerheten och tryggheten kan ökas betydligt med ytterligare trafikseparering och fler
ögon och rörelser på fler platser. Området erbjuder även efter kommande exploatering
stora ytor för lek och rekreation. Stenungsunds kommun bedömer att detaljplanen som
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helhet kommer ge positiva konsekvenser både för redan boende människor och barn och
för nytillkommande i området.
Stadsbyggnadsmässiga konsekvenser
Användningen som är planerad i befintliga detaljplaner kommer delvis att ändras, dels för
att det redan är så i praktiken idag och för att möjliggöra utbyggnation enligt planens
förslag. Alla befintliga planers genomförandetid har löpt ut och de kommer därmed
ersättas inom föreslaget planområde.
Föreslagen utbyggnation kan förklaras som ambitiös och kommer förändra hur området i
stort uppfattas. Från befintliga gaturum kommer vissa hus att sticka upp i bakgrunden över
nuvarande bebyggelse. Denna typ av siluetter finns redan idag på flera andra ställen i
Stenungsunds tätort och visar tydligt att staden utvecklas, samtidigt kan siluetterna
uppfattas som förfulande eller som fina beroende på vem som tillfrågas.
Fler människor på samma plats kommer medföra en efterfrågan på service inom
närområdet och därmed kan stadsbilden förstärkas genom att bottenvåningar i vissa
byggnader i staden kan göras om till verksamheter och på så vis skapa en mer levande stad.
Detta kan bli en spiral som även bidrar till att fler väljer att utnyttja service och handel mer
lokalt och behovet av längre förflyttningar minskar. Stenungsunds kommun bedömer att
påverkan är mer positiv än negativ och helt i linje med den politiska ambitionen i Vision
2035.
Ekonomiska konsekvenser
Se vidare under samma rubrik under delen ”Genomförandebeskrivning”.
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MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING
Stenungsunds kommun har gjort en behovsbedömning enligt PBL 4 kap 34 § och
miljöbalken 6 kap 11 § för aktuell detaljplan. Stenungsunds kommun har bedömt att
detaljplanens genomförande vid en sammanvägning av konsekvenserna ej kan antas
medföra betydande miljöpåverkan. Vid samråd med länsstyrelsen 2018-03-28 har framgått
att länsstyrelsen delar Stenungsunds kommuns uppfattning.
Planförslaget medger ej användning av planområdet för sådan verksamhet eller åtgärd som
kräver tillstånd enligt MKB-förordningen bilaga 1 och 3. Vid behovsbedömningen har
kriterierna i MKB-förordningen bilaga 4 särskilt beaktats. Ställningstagandet grundar sig
på bedömningen att ett genomförande av detaljplanen;


Inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt 7
kap 28 § miljöbalken



Inte negativt påverkar möjligheterna att uppfylla nationella eller regionala
miljömål, klimatmål och folkhälsomål



Inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald,
landskap, fornlämningar och vatten



Inte ger upphov till risker för människors hälsa och säkerhet



Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids



Inte på ett betydande sätt påverkar några områden eller natur som har erkänd
nationell eller internationell skyddsstatus såsom riksintressen och naturreservat.

Stenungsunds kommun bedömer att planen är förenlig med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken. De
förändringar som medges i detaljplanen är förenliga med en från allmän synpunkt lämplig
användning av mark- och vattenresurser. Inga riksintressen eller andra områden med
särskilda natur- eller kulturintressen berörs på ett skadligt sätt.
Planens genomförande innebär inte att gällande miljökvalitetsnormer överskrids.
Detaljplanen är förenlig med Stenungsunds kommuns översiktsplan och den fördjupade
översiktsplanen för Stenungsund tätort samt tidigare redovisade politiska
ställningstagande.
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och
ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt
genomförande av detaljplanen.
Det geografiska område som omfattas av detaljplanen benämns nedan ”planområdet”.
Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Detaljplanens bindande
föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna.
Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt och
ska fungera vägledande i plangenomförandet.
Framtagande av detaljplan
Planarbetet har handlagts med normalt planförfarande i enlighet med 5 kap. Plan- och
bygglagen (2010:900). Planförslaget har varit ute på en reviderad granskning under
november 2020 och planeras antas i Kommunfullmäktige under februari/mars 2021.
Stenungsunds kommun och sektor samhällsbyggnad, verksamhet exploatering upprättar
kompletta planhandlingar och svarar för planens formella handläggning enligt Plan- och
bygglagen. Åtagandet inbegriper de arbetsinsatser som krävs för att upprätta planförslaget,
fram till att detaljplanen antas och vinner laga kraft, inklusive dokumentation och
arkivering.
Organisatoriska frågor
Tidplan
Målsättningen är detaljplanen ska genomföras enligt följande tidplan:





Granskning
Granskning reviderad
Antagande
Laga kraft

februari/mars
oktober
februari/mars
april

2018
2020
2021
2021

Tidpunkten för laga kraft förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas.
Då detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske och beslut om bygglov fattas.
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 15 år från den dag planen vinner laga kraft. Vald
genomförandetid ger en skälig tid för utbyggnad av planområdet. Under
genomförandetiden ska planen normalt inte ändras eller upphävas om inte särskilda skäl
finns. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång,
fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare.
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Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter godkänd
bygglovsansökan få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens utgång kan
dock detaljplanen ändras eller upphävas av Stenungsunds kommun utan att uppkomna
rättigheter behöver beaktas eller att fastighetsägare har rätt till eventuell ersättning för
exempelvis förlorad byggrätt.
Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet innebär ett formellt ansvar för iordningställande, drift och underhåll av
anläggningar inom allmän plats. Huvudmannaskapet medför skyldighet (om berörd
fastighetsägare begär det), men också en rättighet, för huvudmannen att förvärva mark som
i planen är utlagd som allmän plats.
Stenungsunds kommun är huvudman för allmän plats. Respektive
exploatör/fastighetsägare ansvarar för utbyggnad inom kvartersmark.
Utbyggnad av detaljplanen – ansvar och ekonomi
I nedan tabell redovisas vem som är ansvarig för att initiera åtgärd, genomföra, underhålla,
och finansiera utbyggnaden.
BESKRIVNING

TYP AV MARK

INITIATIV

GENOMFÖRA

UNDERHÅLLA

KOSTNADER

Fastighetsrättsliga
åtgärder

-

Stenungsunds
kommun/
Exploatör
Fastighetsägare

Lantmäteriet

-

Stenungsunds
kommun
Exploatör
Fastighetsägare

Flertalet av de fastighetsrättsliga åtgärder som krävs för detaljplanens genomförande sker genom beslut av Lantmäteriet i
olika typer av förrättning. De marköverföringar som ska göras mellan Stenungsunds kommun och Exploatören kan
genomföras genom fastighetsreglering. I det fall helt ny fastighet ska bildas kan detta göras genom avstyckning från en
eller flera fastigheter i området med stöd av detaljplanen.
Eventuellt behöver nya rättigheter tillskapas, detta kan göras antingen genom att berörda parter tecknar avtal eller genom
att Lantmäteriet skapar officialservitut eller ledningsrätt. Det finns även befintliga rättigheter (avtal, servitut, ledningsrätter)
som inte längre behövs eller ska flyttas till nytt läge, sådana ska upphävas och eventuellt nya tillskapas. Se vidare nedan
under respektive rubrik i tabellen.
Om flera fastigheter ska samnyttja kvartersmark (exempelvis väg, parkering eller yta för lek) behöver en
gemensamhetsanläggning bildas genom en anläggningsförrättning. På så sätt regleras deltagande fastigheters kostnader
och ansvar för framtida drift och underhåll. I förrättningen ska även en förening för framtida förvaltning av
gemensamhetsanläggningen bildas. Se vidare nedan under respektive rubrik i tabellen.
Föreslagna åtgärder samordnas lämpligen till ett tillfälle. Kostnadsfördelning regleras vidare i exploateringsavtalet. För
allmän platsmark finns såväl en inlösenrätt enligt 6 kap. 13 § PBL, och omvänt har Stenungsunds kommun en skyldighet
att lösa in allmän platsmark om fastighetsägaren begär det enligt 14 kap 14 § PBL.
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GATA,
Gata

Allmän plats

Dnr 2013/916
Antagandehandling 2021-03-04

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun
Exploatör
Fastighetsägare

Hasselbackevägen i den södra delen av planområdet planläggs i och med detaljplanen som allmän plats. I slutet av denna
gata kommer befintlig vändplats för bussar att tas bort och en ny vändplats om en vändradie om cirka nio meter att
anläggas. Vändplatsen ska ansluta till bussgata och området förberedas för att kunna bebyggas med en hållplats när
behov uppstår.
Det kommer även att nyanläggas allmän plats gata, den nya förlängda Hällebäcksvägen, som är den nya infarten till
områdets norra del från Uppegårdsvägen. Denna gata beräknas från korsningen vid Uppegårdsvägen uppgå till cirka 390
meter och avslutas med en vändplats om cirka nio meters radie. Det kommer krävas att terrängen med berg bearbetas. I
områdets norra del säkerställs mark för befintlig busshållplats som behöver flyttas i samband med att ny infart till
Hällebäcksvägen anordnas. Likaså de garage som idag tillhör fastigheten Kopper 2:22 behöver rivas eller flyttas i samband
med att ny infart till Hällebäcksvägen anordnas.
Befintliga Hällebäcksvägen övergår i stort till kvartersmark.

GATA1, GÅNG, CYKEL
Bussgata, Gångväg och
Cykelväg

Allmän plats

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun
Exploatör
Fastighetsägare

Den sista biten av gång- och cykelvägen mot Hasselgården och ny vändplats mellan nuvarande Ishallsvägen och
Hasselbackevägen längs med Kristinedalskolan behöver flyttas och nyanläggas. Detta görs med fördel tillsammans med
att ny vändplats byggs och bussars vändslinga tas bort.

Befintlig gatubelysning

Allmän plats

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun
Exploatör
Fastighetsägare

Längs Hasselbackevägen samt gång och cykelväg längst i väster mot Kristinedalskolan ingår befintlig gatubelysning idag
inom kvartersmark och ägs av Stenungsundshem AB. Denna gatubelysning kommer efter föreslagna marköverlåtelser
tjäna allmän platsmark för gata och därmed ska ägandeskap och drift överlåtas till Stenungsunds kommun utan kostnad
enligt exploateringsavtal. Nätet inom kommande kvartersmark främst kring befintliga Hällebäcksvägen (som omvandlas
från gata till kvartersmark) kvarstår i Stenungsundshem AB:s ägo och drift.

Park, GÅNG, CYKEL,
Park, Gångväg och
Cykelväg

Allmän plats

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun
Exploatör
Fastighetsägare

Tidigare infartsväg till före detta ishallen, Ishallsvägen har omarbetats till en gång- och cykelväg och är inte längre någon
bilväg. En omgestaltning av denna gång- och cykelpassage i parkstråket mitt emellan områdets södra och norra del
behöver genomföras för att säkerställa att ingen fordonstrafik från Kristinedalsvägen kan framföras genom planområdet.
Parkstråket kan även vid behov kompletteras med grönstruktur, sittplatser, papperskorgar, belysning och liknande lek- och
rekreationsutrustning likt utegym, lekplats, pumptracks, liten multiplan, aktivitetstorg och liknande.

Park,
Park

Allmän plats

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun/
Exploatör
Fastighetsägare

Längs med Yttre Ringleden är en remsa om mellan cirka en och två meter planerad för parkmark. Syftet är att säkerställa
utfartsförbud där parkmarken är grönstruktur mellan Yttre Ringleden som ej är inom planområdet och kvartersmarken inom
planområdet.
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Natur,
Naturområde

Allmän plats

Dnr 2013/916
Antagandehandling 2021-03-04

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun
Exploatör
Fastighetsägare

Hasselhöjdens nuvarande naturområde förändras något i och med detaljplanen där kvarvarande naturmark planeras
bevaras. Inga stora åtgärder planeras utöver eventuella avhjälpande åtgärder kring blockutfall enligt a1 nedan samt
anläggande och skötsel av mindre naturstigar och övrig skötsel inom riktlinjerna för naturmark.
B,
Bostäder,
Kopper 6:1>1
Kopper 2:99>1
Kopper 5:1>1
Kopper 2:22>1
Del av Stenung 4:83>1
Del av Kopper 2:116>1
Ny fastighet 5

Kvartersmark

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör/Fastighetsägare får utföra byggnation enligt planbestämmelser. Byggnationer ska utföras enligt gällande regler
angående bland annat tillgänglighet och byggnadsutförande och liknande enligt bland annat PBL och Boverkets
rekommendationer.
Exploatör/Fastighetsägare med tillkommande byggrätter kan få kostnader för genomförande och drift av bostäder, annan
byggnation, parkeringsanläggningar, mobilitetsåtgärder, ledningsdragning, lantmäteriförrättning och liknande inom
planområdet.
Åtgärder ska utföras så att syftet med rekommendationerna från marktekniska- och bergtekniska undersökningar som
tagits fram uppfylls, Norconsult AB 2017-06-02 PM samt Norconsult AB 2017-06-02 MUR.
Rekommendationer från vatten-, spill-, och dagvattenutredning som tagits fram uppfylls, WSP 2021-01-18.
Befintliga ledningar för kommunala dricks-, spill och dagvattenledningar, elledningar, tele- och bredband över Kopper
2:22>1, Kopper 2:23>1 och Kopper 5:1>1 behöver eventuellt flyttas om exploatören har för avsikt att utnyttja byggrätten för
komplementbyggnader som delvis befinner sig över befintliga ledningar. Det har inom kvartersmark reserverats ett
markområde för underjordiska ledningar, ett så kallat u-område. Den fastighetsägare som avser att bebygga berört område
begär flytt hos nätägaren samt bekostar åtgärden.
Gällande fornlämningar och de två stensättningarna som bevaras inom naturmark kommer en exploatering innebära
ingrepp i lagskyddat fornlämningsområde. Ett separat tillstånd enligt 2 kap 12 § KML krävs vid byggnation. Tillståndet söks
hos Länsstyrelsen och kommer att villkors med särskilda skyddsåtgärder för att förhindra risk för skada på
fornlämningarna.
D1, B,
Äldrevård och Bostäder,
Kopper 2:23>1

Kvartersmark

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör/Fastighetsägare får utföra byggnation enligt planbestämmelser. Byggnationer ska utföras enligt gällande regler
angående bland annat tillgänglighet och byggnadsutförande och liknande enligt bland annat PBL och Boverkets
rekommendationer.
Exploatör/Fastighetsägare med tillkommande byggrätter kan få kostnader för genomförande och drift av äldrevård,
bostäder, annan byggnation, parkeringsanläggningar, mobilitetsåtgärder, ledningsdragning, lantmäteriförrättning och
liknande inom planområdet.
Åtgärder ska utföras så att syftet med rekommendationerna från marktekniska- och bergtekniska undersökningar som
tagits fram uppfylls, Norconsult AB 2017-06-02 PM samt Norconsult AB 2017-06-02 MUR.
Rekommendationer från vatten-, spill-, och dagvattenutredning som tagits fram uppfylls, WSP 2021-01-18.
Det finns kommunala vatten och spillvattenledningar som berör kvartersmark med mark reserverad för underjordiska
ledningar, så kallat u-område, längs gång- och cykelvägen genom området samt tillkommande ledningsbehov över
tilltänkta nya ”fastighet 2, 3, 4 och Kopper 2:23>1”. Exploatören ska upplåta ledningsrätt utan ersättning.
Befintliga ledningar för kommunala dricks-, spill och dagvattenledningar, elledningar, tele- och bredband över Kopper
2:22>1, Kopper 2:23>1 och Kopper 5:1>1 behöver eventuellt flyttas om exploatören har för avsikt att utnyttja byggrätten för
komplementbyggnader som delvis befinner sig över befintliga ledningar. Det har inom kvartersmark reserverats ett
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markområde för underjordiska ledningar, ett så kallat u-område. Den fastighetsägare som avser att bebygga berört område
begär flytt hos nätägaren samt bekostar åtgärden.
B, C,
Bostäder och Centrum,
Del av Kopper 2:116>1

Kvartersmark

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör/Fastighetsägare får utföra byggnation enligt planbestämmelser. Byggnationer ska utföras enligt gällande regler
angående bland annat tillgänglighet och byggnadsutförande och liknande enligt bland annat PBL och Boverkets
rekommendationer.
Exploatör/Fastighetsägare med tillkommande byggrätter kan få kostnader för genomförande och drift av bostäder, centrum,
annan byggnation, parkeringsanläggningar, mobilitetsåtgärder, ledningsdragning, lantmäteriförrättning och liknande inom
planområdet.
Åtgärder ska utföras så att syftet med rekommendationerna från marktekniska- och bergtekniska undersökningar som
tagits fram uppfylls, Norconsult AB 2017-06-02 PM samt Norconsult AB 2017-06-02 MUR.
Rekommendationer från vatten-, spill-, och dagvattenutredning som tagits fram uppfylls, WSP 2021-01-18.
C,
Centrum,
Del av Kopper 2:116>1

Kvartersmark

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör/Fastighetsägare får utföra byggnation enligt planbestämmelser. Byggnationer ska utföras enligt gällande regler
angående bland annat tillgänglighet och byggnadsutförande och liknande enligt bland annat PBL och Boverkets
rekommendationer.
Exploatör/Fastighetsägare med tillkommande byggrätter kan få kostnader för genomförande och drift av centrum, annan
byggnation, parkeringsanläggningar, mobilitetsåtgärder, ledningsdragning, lantmäteriförrättning och liknande inom
planområdet.
Åtgärder ska utföras så att syftet med rekommendationerna från marktekniska- och bergtekniska undersökningar som
tagits fram uppfylls, Norconsult AB 2017-06-02 PM samt Norconsult AB 2017-06-02 MUR.
Rekommendationer från vatten-, spill-, och dagvattenutredning som tagits fram uppfylls, WSP 2021-01-18.
B, C,
Bostäder och Centrum,
Ny fastighet 1

Kvartersmark

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör/Fastighetsägare får utföra byggnation enligt planbestämmelser. Byggnationer ska utföras enligt gällande regler
angående bland annat tillgänglighet och byggnadsutförande och liknande enligt bland annat PBL och Boverkets
rekommendationer.
Exploatör/Fastighetsägare med tillkommande byggrätter kan få kostnader för genomförande och drift av bostäder, centrum,
annan byggnation, parkeringsanläggningar, mobilitetsåtgärder, ledningsdragning, lantmäteriförrättning och liknande inom
planområdet.
Åtgärder ska utföras så att syftet med rekommendationerna från marktekniska- och bergtekniska undersökningar som
tagits fram uppfylls, Norconsult AB 2017-06-02 PM samt Norconsult AB 2017-06-02 MUR.
Rekommendationer från vatten-, spill-, och dagvattenutredning som tagits fram uppfylls, WSP 2021-01-18.
Stenungsunds kommun kommer att äga kvartersmarken som planeras att försäljas och bebyggas exempelvis genom en
markanvisningsutlysning efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. I samband med eventuell försäljning kommer avtal
tecknas mellan Stenungsunds kommun och köpare för att reglera ansvars- och kostnadsfördelning för de åtgärder som
krävs för att genomföra byggnationen, såsom ersättning för aktuell mark, utbyggnaden av och kostnader kring erforderliga
marköverlåtelser och fastighetsbildningsåtgärder, gator, gatubelysning, park, gång- och cykelstråk med tillhörande
funktionalitet, slutundersökning av fornlämningar, utbyggnad och anslutning till VA-nät, dagvattenlösning för hantering av
föroreningar och fördröjning och liknande.
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B,
Bostäder
Ny fastighet 2

Kvartersmark

Dnr 2013/916
Antagandehandling 2021-03-04

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör/Fastighetsägare får utföra byggnation enligt planbestämmelser. Byggnationer ska utföras enligt gällande regler
angående bland annat tillgänglighet och byggnadsutförande och liknande enligt bland annat PBL och Boverkets
rekommendationer.
Exploatör/Fastighetsägare med tillkommande byggrätter kan få kostnader för genomförande och drift av bostäder, annan
byggnation, parkeringsanläggningar, mobilitetsåtgärder, ledningsdragning, lantmäteriförrättning och liknande inom
planområdet.
Åtgärder ska utföras så att syftet med rekommendationerna från marktekniska- och bergtekniska undersökningar som
tagits fram uppfylls, Norconsult AB 2017-06-02 PM samt Norconsult AB 2017-06-02 MUR.
Rekommendationer från vatten-, spill-, och dagvattenutredning som tagits fram uppfylls, WSP 2021-01-18.
Stenungsunds kommun äger kvartersmarken som planeras att försäljas och bebyggas, exempelvis genom en
markanvisningsutlysning, efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. I samband med eventuell försäljning kommer avtal
tecknas mellan Stenungsunds kommun och köpare/exploatör för att reglera ansvars- och kostnadsfördelning för de
åtgärder som krävs för att genomföra byggnationen i enlighet med detaljplanen. I avtalet regleras ersättning för aktuell
mark, ansvar och kostnader kring erforderliga marköverlåtelser och fastighetsbildningsåtgärder samt slutundersökning av
fornlämningar. Ansvar och kostnader för utbyggnaden av allmänna platser såsom gator, gatubelysning, park, gång- och
cykelstråk med tillhörande funktionalitet. Köparens/exploatörens ansvar för utbyggnad och anslutning till VA-nät,
dagvattenlösning för hantering av föroreningar och fördröjning och liknande inom sin kvartersmark.
Startbesked får inte ges för byggnation av bostäder förrän markens lämplighet säkerställts genom avhjälpande åtgärder
avseende förorenad mark. Se vidare a2 nedan. PCB har lämnats kvar i marken efter det att övriga saneringar slutförts,
vilket behöver beaktas vid eventuella schaktarbeten. Öster om den före detta ishallen har schaktmassor med stenmjöl lagts
upp, dessa massor kan vid kommande byggnationer användas som fyllnadsmaterial i ledningsgravar eller under
hårdgjorda ytor. Se vidare sida 15 ovan i planbeskrivningen.
Startbesked får inte ges för byggnation av bostäder förrän risken för blockutfall från befintlig bergskärning med
överhängande block har avhjälpts. Se vidare a1 nedan. I de fall åtgärden behöver utföras på allmän platsmark får
exploatören genomföra åtgärden i dialog med Stenungsunds kommun. Se vidare sida 15 ovan i planbeskrivningen.
Befintlig elledning över tilltänkta nya ”fastighet 2 och 3” har inom kvartersmark reserverats ett markområde för
underjordiska ledningar, ett så kallat u-område. De delar ledningsområdet som hamnar på kvartersmark till följd av ny
detaljplan bör säkerställas med ledningsrätt, till förmån för respektive ledningshavare. Ledningshavare är skyldiga att
bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet.
Det finns kommunala dricks-, spill och dagvattenledningar som berör kvartersmark med mark reserverad för underjordiska
ledningar, så kallat u-område, längs gång- och cykelvägen genom området samt tillkommande ledningsbehov över
tilltänkta nya ”fastighet 2, 3, 4 och Kopper 2:23>1”. Exploatören ska upplåta ledningsrätt utan ersättning.
D1, B, C,
Äldrevård, Bostäder och
Centrum,
Ny fastighet 3

Kvartersmark

Stenungsunds
kommun
Exploatör
Fastighetsägare

Stenungsunds
kommun
Exploatör
Fastighetsägare

Stenungsunds
kommun
Exploatör
Fastighetsägare

Stenungsunds
kommun
Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör/Fastighetsägare får utföra byggnation enligt planbestämmelser. Byggnationer ska utföras enligt gällande regler
angående bland annat tillgänglighet och byggnadsutförande och liknande enligt bland annat PBL och Boverkets
rekommendationer.
Exploatör/Fastighetsägare med tillkommande byggrätter kan få kostnader för genomförande och drift av äldrevård,
bostäder, centrum, annan byggnation, parkeringsanläggningar, mobilitetsåtgärder, ledningsdragning, lantmäteriförrättning
och liknande inom planområdet.
Åtgärder ska utföras så att syftet med rekommendationerna från marktekniska- och bergtekniska undersökningar som
tagits fram uppfylls, Norconsult AB 2017-06-02 PM samt Norconsult AB 2017-06-02 MUR.
Rekommendationer från vatten-, spill-, och dagvattenutredning som tagits fram uppfylls, WSP 2021-01-18.
Stenungsunds kommun äger kvartersmarken som planeras att bebyggas med kommunalt äldreboende alternativt försäljas
och bebyggas med bostäder eller äldrevård exempelvis genom en markanvisningsutlysning efter det att detaljplanen vunnit
laga kraft. I samband med eventuell försäljning kommer avtal tecknas mellan Stenungsunds kommun och köpare/exploatör
för att reglera ansvars- och kostnadsfördelning för de åtgärder som krävs för att genomföra byggnationen i enlighet med
detaljplanen. I avtalet regleras ersättning för aktuell mark, ansvar och kostnader kring erforderliga marköverlåtelser och
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fastighetsbildningsåtgärder samt slutundersökning av fornlämningar. Ansvar och kostnader för utbyggnaden av allmänna
platser såsom gator, gatubelysning, park, gång- och cykelstråk med tillhörande funktionalitet. Köparens/exploatörens
ansvar för utbyggnad och anslutning till VA-nät, dagvattenlösning för hantering av föroreningar och fördröjning och liknande
inom sin kvartersmark.
Befintlig elledning genom tilltänkta nya ”fastighet 2 och 3” har inom kvartersmark reserverats ett markområde för
underjordiska ledningar, ett så kallat u-område. De delar av ledningsområdet som hamnar på kvartersmark till följd av ny
detaljplan bör säkerställas med ledningsrätt, till förmån för respektive ledningshavare. Ledningshavare är skyldiga att
bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet.
Det finns kommunala dricks-, spill och dagvattenledningar som berör kvartersmark med mark reserverad för underjordiska
ledningar, så kallat u-område, längs gång- och cykelvägen genom området samt tillkommande ledningsbehov över
tilltänkta nya ”fastighet 2, 3, 4 och Kopper 2:23>1”. Exploatören ska upplåta ledningsrätt utan ersättning.
B,
Bostäder
Ny fastighet 4

Kvartersmark

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör/Fastighetsägare får utföra byggnation enligt planbestämmelser. Byggnationer ska utföras enligt gällande regler
angående bland annat tillgänglighet och byggnadsutförande och liknande enligt bland annat PBL och Boverkets
rekommendationer.
Exploatör/Fastighetsägare med tillkommande byggrätter kan få kostnader för genomförande och drift av bostäder, annan
byggnation, parkeringsanläggningar, mobilitetsåtgärder, ledningsdragning, lantmäteriförrättning och liknande inom
planområdet.
Åtgärder ska utföras så att syftet med rekommendationerna från marktekniska- och bergtekniska undersökningar som
tagits fram uppfylls, Norconsult AB 2017-06-02 PM samt Norconsult AB 2017-06-02 MUR.
Rekommendationer från vatten-, spill-, och dagvattenutredning som tagits fram uppfylls, WSP 2021-01-18.
Stenungsunds kommun kommer att äga kvartersmarken som planeras att försäljas och bebyggas, exempelvis genom en
markanvisningsutlysning, efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. I samband med eventuell försäljning kommer avtal
tecknas mellan Stenungsunds kommun och köpare/exploatör för att reglera ansvars- och kostnadsfördelning för de
åtgärder som krävs för att genomföra byggnationen i enlighet med detaljplanen. I avtalet regleras ersättning för aktuell
mark, ansvar och kostnader kring erforderliga marköverlåtelser och fastighetsbildningsåtgärder samt slutundersökning av
fornlämningar. Ansvar och kostnader för utbyggnaden av allmänna platser såsom gator, gatubelysning, park, gång- och
cykelstråk med tillhörande funktionalitet. Köparens/exploatörens ansvar för utbyggnad och anslutning till VA-nät,
dagvattenlösning för hantering av föroreningar och fördröjning och liknande inom sin kvartersmark.
Det finns kommunala dricks-, spill och dagvattenledningar som berör kvartersmark med mark reserverad för underjordiska
ledningar, så kallat u-område, längs gång- och cykelvägen genom området samt tillkommande ledningsbehov över
tilltänkta nya ”fastighet 2, 3, 4 och Kopper 2:23>1”. Exploatören ska upplåta ledningsrätt utan ersättning.
B,
Bostäder
Ny fastighet 5

Kvartersmark

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör/Fastighetsägare får utföra byggnation enligt planbestämmelser. Byggnationer ska utföras enligt gällande regler
angående bland annat tillgänglighet och byggnadsutförande och liknande enligt bland annat PBL och Boverkets
rekommendationer.
Exploatör/Fastighetsägare med tillkommande byggrätter kan få kostnader för genomförande och drift av bostäder, annan
byggnation, parkeringsanläggningar, mobilitetsåtgärder, ledningsdragning, lantmäteriförrättning och liknande inom
planområdet.
Åtgärder ska utföras så att syftet med rekommendationerna från marktekniska- och bergtekniska undersökningar som
tagits fram uppfylls, Norconsult AB 2017-06-02 PM samt Norconsult AB 2017-06-02 MUR.
Rekommendationer från vatten-, spill-, och dagvattenutredning som tagits fram uppfylls, WSP 2021-01-18.
Stenungsunds kommun kommer att äga kvartersmarken som planeras att försäljas och bebyggas, exempelvis genom en
markanvisningsutlysning, efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. I samband med eventuell försäljning kommer avtal
tecknas mellan Stenungsunds kommun och köpare/exploatör för att reglera ansvars- och kostnadsfördelning för de
åtgärder som krävs för att genomföra byggnationen i enlighet med detaljplanen. I avtalet regleras ersättning för aktuell
mark, ansvar och kostnader kring erforderliga marköverlåtelser och fastighetsbildningsåtgärder samt slutundersökning av
fornlämningar. Ansvar och kostnader för utbyggnaden av allmänna platser såsom gator, gatubelysning, park, gång- och
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cykelstråk med tillhörande funktionalitet. Köparens/exploatörens ansvar för utbyggnad och anslutning till VA-nät,
dagvattenlösning för hantering av föroreningar och fördröjning och liknande inom sin kvartersmark.
a1,

Startbesked får inte ges
för byggnation av
bostäder förrän risken
för
Kvartersmark
blockutfall från befintlig
bergskärning med
överhängande block har
avhjälpts.

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Startbesked får inte ges för byggnation av bostäder förrän risken för blockutfall från befintlig bergskärning med
överhängande block har avhjälpts. Se vidare ”B, Bostäder, Ny fastighet 2” ovan. I de fall åtgärden behöver utföras på
allmän platsmark får exploatören genomföra åtgärden i dialog med Stenungsunds kommun. Se sida 42 ovan i
planbeskrivningen.
a2,

Startbesked får inte ges
för byggnation av
bostäder förrän
markens
lämplighet säkerställts
genom avhjälpande
åtgärder avseende
förorenad mark

.

Kvartersmark

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Startbesked får inte ges för byggnation av bostäder förrän markens lämplighet säkerställts genom avhjälpande åtgärder
avseende förorenad mark. Se vidare ”B, Bostäder, Ny fastighet 2” ovan. PCB har lämnats kvar i marken efter det att övriga
saneringar slutförts, vilket behöver beaktas vid eventuella schaktarbeten. Öster om den före detta ishallen har
schaktmassor med stenmjöl lagts upp, dessa massor kan vid kommande byggnationer användas som fyllnadsmaterial i
ledningsgravar eller under hårdgjorda ytor. Se vidare ovan i planbeskrivningen.

g1,
Gemensamhetsanläggningar

Kvartersmark

Stenungsunds
kommun
Exploatör
Fastighetsägare

Stenungsunds
kommun
Exploatör
Fastighetsägare
Lantmäteriet

Stenungsunds
kommun
Exploatör
Fastighetsägare

Stenungsunds
kommun
Exploatör
Fastighetsägare

Gemensamhetsanläggningar för gemensamma ändamål inom kvartersmark kan behöva bildas, exempelvis
angöringsvägar, ledningar, gårdsytor för lek- och rekreation, parkering, dagvattenhantering och liknande. Ansökan om
bildande av gemensamhetsanläggning görs hos lantmäterimyndigheten genom en anläggningsförrättning. Vid förrättningen
fattas bland annat beslut om fördelning av kostnader, åtgärder, andelstal, drift- och underhållsfrågor och liknande.
Förvaltningen av respektive anläggning verkställs vanligtvis genom bildande av en samfällighetsförening. Berörda
fastighetsägare blir gemensamt ansvariga för anläggningens utförande och framtida drift och underhåll.
Respektive fastighetsägare, exempelvis exploatörer, Stenungsunds kommun och andra parter, ansvarar för och bekostar
inrättande av erforderliga gemensamhetsanläggningar på sin kvartersmark.

E,
Tekniska anläggningar

Kvartersmark

Vattenfall
Eldistribution AB

Vattenfall
Eldistribution AB
Lantmäteriet

Vattenfall
Eldistribution AB

Vattenfall
Eldistribution AB

Anläggning och marken omkring kan med stöd från detaljplanen ombildas till en egen fastighet.
Ledningsägare är för elnätet är Vattenfall Eldistribution AB.

Dagvattenanläggning

Allmän plats

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

En VA- och dagvattenutredning har upprättats som visar förslag på lösningar för hantering av dagvatten inom området.
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Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör/fastighetsägare ansvarar för utbyggnad av dagvattenhantering på den egna kvartersmarken samt
dagvattenledningar fram till av Stenungsunds kommun anvisad förbindelsepunkt. Hantering av dagvatten, utbyggnad av
dagvattenanläggningar och anslutning till kommunalt VA-nät ska ske i samråd med Stenungsunds kommun. Planområdet
ska anslutas till det kommunala VA-nätet. En VA- och dagvattenutredning har upprättats som visar förslag på lösningar för
hantering av dagvatten inom området.

Parkeringsanläggning

Kvartersmark

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Exploatör
Fastighetsägare

Parkering ska anordnas på kvartersmark, dock är det inte möjligt att lösa detta inom alla respektive fastigheter. Det
behöver därför upprättas separata avtal mellan exploatörer/fastighetsägare och brukare för nyttjande av parkeringsplats
där planen så medger. En lägre p-norm kan medges genom förhandlingar av åtgärder inom ramen för framtagen
kommunal mobilitetsstrategi. Om det blir aktuellt med mobilitetsåtgärder för Stenungsundshem AB eller annan exploatör
kan detta hanteras i exploateringsavtalet eller annat avtal.

Anslutning till Vattenspill- och dagvatten

Kvartersmark

Exploatör
Fastighetsägare

Stenungsunds
kommun
Exploatör
Fastighetsägare

Stenungsunds
kommun

Exploatör
Fastighetsägare

Planområdet ska anslutas till det kommunala VA-nätet. En VA- och dagvattenutredning har upprättats som visar förslag på
lösningar för hantering av Vatten- spill- och dagvatten inom området. Stenungsunds kommun ansvarar för utbyggnad av
Vatten- spill- och dagvattenhantering inom allmän plats. Stenungsunds kommun ansvarar för att förbindelsepunkt upprättas
vid fastighetsgräns respektive kvartersgräns. Exploatör/fastighetsägare ansvarar för utbyggnad av dagvattenhantering på
den egna kvartersmarken samt vatten och spillvattenledningar fram till av Stenungsunds kommun anvisad
förbindelsepunkt. Hantering av utbyggnad av dricks- och spillvattenanläggningar och anslutning till kommunalt VA-nät ska
ske i samråd med Stenungsunds kommun. I de fall högre tryck erfordras än vad som kan uppnås i befintliga ledningsnät för
dricksvatten, ska tryckstegring ombesörjas och bekostas av fastighetsägaren.
Kostnad och villkor i övrigt för anslutning till kommunalt VA-nät regleras enligt den vid anslutningstidpunkten gällande VAtaxan och ska ske i samråd med Stenungsunds kommun. Det åligger den fastighetsägare som har byggnadsdelar lägre än
marknivå i förbindelsepunkt att bekosta eventuell pumpning av spillvatten samt dräneringsvatten till anslutningspunkt för
kommunalt spill- respektive dagvattennät.
Ledningsägare för VA-nätet är Stenungsunds kommun.

Brandposter

-

Räddningstjänsten

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Ansvar, behov och eventuell placering av brandpost ska ske mellan Stenungsunds kommuns VA-teknik avdelning i samråd
med räddningstjänsten.
Ledningar för Vattenspill- och dagvatten

Allmän plats

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun

Kommunen är huvudman för allmän plats, vid de fallen flytt av ledning är nödvändig för genomförandet av detaljplanen ska
flytten bekostas av exploatör eller fastighetsägare. Utbyggnad och anslutning till ledningsnät sker i samråd med nätägaren.
Det är exploatör/berörd fastighetsägares ansvar att sådant samråd sker.
Ledningsägare för VA-nätet är Stenungsunds kommun.

Ledningar

Allmän plats

Ledningsägare
Exploatör
Fastighetsägare

Ledningsägare

Ledningsägare

Ledningsägare
Exploatör
Fastighetsägare

De delar av ledningsområdet som hamnar på allmän plats till följd av ny detaljplan bör säkerställas genom avtalsservitut
mellan ledningsägaren och Stenungsunds kommun, till förmån för respektive ledningshavare. Ledningshavare är skyldiga
att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet.
Vid de fall flytten av ledning är nödvändig för genomförandet av detaljplanen ska flytten bekostas av exploatör eller
fastighetsägare. Utbyggnad och anslutning till ledningsnät sker i samråd med nätägaren. Det är exploatör/berörd
fastighetsägares ansvar att sådant samråd sker.
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Ledningsägare är för fjärrvärmenätet, Stenungsunds Energi AB, för elnätet, Vattenfall Eldistribution AB, för fibernätet,
Göteborgs Energi, Gothnet AB, för Telenätet, TeliaSonera Access AB och Skanova.

Ledningar

Kvartersmark

Ledningsägare
Exploatör
Fastighetsägare
Stenungsunds
kommun

Stenungsunds
kommun
Ledningsägare

Stenungsunds
kommun
Ledningsägare

Ledningsägare
Exploatör
Fastighetsägare
Stenungsunds
kommun

De delar av ledningsområdet som hamnar på kvartersmark till följd av ny detaljplan bör säkerställas med ledningsrätt, till
förmån för ledningshavare. Ledningshavare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören
avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Om det finns behov av ledningsrätt för dessa ledningar ska
exploatören upplåta ledningsrätt utan ersättning.
Vid de fall flytten av ledning är nödvändig för genomförandet av detaljplanen ska flytten bekostas av exploatör eller
fastighetsägare. Utbyggnad och anslutning till ledningsnät sker i samråd med nätägaren. Det är exploatör/berörd
fastighetsägares ansvar att sådant samråd sker.
För befintlig elledning över tilltänkta nya ”fastighet 2 och 3” har inom kvartersmark reserverats ett markområde för
underjordiska ledningar, ett så kallat u-område. Exploatören ska upplåta ledningsrätt utan ersättning.
Det finns kommunala vatten och spillvattenledningar som berör kvartersmark med mark reserverad för underjordiska
ledningar, så kallat u-område, längs gång- och cykelvägen genom området samt tillkommande ledningsbehov över
tilltänkta nya ”fastighet 2, 3, 4 och Kopper 2:23>1”.
Befintliga ledningar för kommunala dricks-, spill och dagvattenledningar, elledningar, tele- och bredband över Kopper
2:22>1, Kopper 2:23>1 och Kopper 5:1>1 behöver eventuellt flyttas om exploatören har för avsikt att utnyttja byggrätten för
komplementbyggnader som delvis befinner sig över befintliga ledningar. Det har inom kvartersmark reserverats ett
markområde för underjordiska ledningar, ett så kallat u-område. Exploatören ska upplåta ledningsrätt utan ersättning. Den
fastighetsägare som avser att bebygga berört område begär flytt hos nätägaren samt bekostar åtgärden.
Ledningsägare är för VA-nätet, Stenungsunds kommun, fjärrvärmenätet, Stenungsunds Energi AB, för elnätet, Vattenfall
Eldistribution AB, för fibernätet, Göteborgs Energi, Gothnet AB, för Telenätet, TeliaSonera Access AB och Skanova.
Ledningsrätt
Fjärrvärmekulvert
Akt 1415-91/23

-

Ledningsägare

Lantmäteriet

-

Ledningsägare

Detaljplanen berörs i norr och öster av ledningsrätt till förmån för Stiftelsen Stenungsunds fjärrvärme.
Vid det fall ledningsflytt är nödvändig, för genomförandet av detaljplanen, ska flytten bekostas av exploatör/fastighetsägare.
Vid eventuell ledningsflytt till följd av exploateringen ska även ledningsrätten omprövas så ledningens nya läge gäller.
Exploatören ska upplåta ledningsrätt utan ersättning.
Ledningsägare är för fjärrvärmenätet, Stenungsunds Energi AB.

Tillstånd och dispenser

-

Stenungsunds
kommun

Länsstyrelsen

-

Stenungsunds
kommun

Genomförandeansvarig för respektive område ansvarar för och bekostar erforderliga tillstånd och dispenser.
Träd kan vara biotopskyddande inom natur och parkmark. Om behov av fällning finns ska ansökan om dispens från
biotopskyddet sökas hos Länsstyrelsen.
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Stenungsunds
kommun

Länsstyrelsen

-

Stenungsunds
kommun

Stenungsunds kommun ansöker om tillstånd för ingrepp i fornlämning enligt 2 kap 12 § Kulturmiljölagen (KML). Med
hänsyn till fornlämningarnas art och betydelse bedömer Länsstyrelsen att ett sådant tillstånd kommer förenas med villkor
om arkeologisk underökning av de delar av grav- och boplatsområdet som Länsstyrelsen har valt ut samt av
skärvstenhögen. Efter genomförd undersökning ska båda fornlämningarna bedömas vara undersökta och borttagna, och
därmed kommer de inte längre ha något kvarstående lagskydd.
Kostnader för undersökningen debiteras Stenungsunds kommun som sedan fördelar kostnaden vidare via
exploateringsavtalet och eventuellt kommande markanvisningsavtal.

Nytt officialservitut

-

Ledningsägare
Exploatör
Fastighetsägare
Stenungsunds
kommun

Lantmäteriet

-

Ledningsägare
Exploatör
Fastighetsägare
Stenungsunds
kommun

För att få åtkomst av mark eller utrymme inom en fastighet kan servitut bildas. Lantmäteriet prövar frågan om bildande av
officialservitut. Servitut kan bildas och ombildas med stöd av detaljplanen.

Nytt avtalsservitut

-

Ledningsägare
Exploatör
Fastighetsägare
Stenungsunds
kommun

Ledningsägare
Exploatör
Fastighetsägare
Stenungsunds
kommun

-

Ledningsägare
Exploatör
Fastighetsägare
Stenungsunds
kommun

För att få åtkomst av mark eller utrymme inom en fastighet kan avtalsservitut upprättas. Avtalsservitut tecknas av
fastighetsägare utan lantmäteriförrättning. Servitut kan bildas och ombildas med stöd av detaljplanen.

Övriga tekniska utredningar
Tekniska utredningar till detaljplanen hittas under rubriken Till detaljplanen hörande
utredningar samt Övriga handlingar och underlag. De rekommendationer som anges bör
beaktas vid fortsatt projektering och anläggande.
Ekonomiska konsekvenser
Plankostnader
Plankostnader bekostas av Stenungsunds kommun och Stenungsundshem AB i enlighet
med tecknat plankostnadsavtal.
Kostnader och intäkter för Stenungsunds kommun
Stenungsunds kommun har kostnader för framtagande av detaljplan.
För allmän platsmark finns såväl en inlösenrätt enligt 6 kap. 13 § PBL, och omvänt har
Stenungsunds kommun en skyldighet att lösa in allmän platsmark om fastighetsägaren
begär det enligt 14 kap 14 § PBL. All allmän platsmark som inte redan är i kommunal ägo
ägs av exploatören och ska enligt tecknat exploateringsavtal överlåtas till kommunen utan
ersättning.
Stenungsunds kommun får kostnader till följd av anläggande och upprustning av allmänna
platser, lantmäteriförrättningar och nödvändiga markregleringar samt eventuell byggnation
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av äldreboende med mera. Kommunen får också utgift för utbyggnad av systemlösning
enligt förslag i dagvattenutredningen; VA-kollektivet får kostnader till följd av anläggande
av vatten spill- och dagvattenanläggningar. Alla kommunaltekniska anläggningarna
innebär även framtida kostnader för löpande underhåll och drift.
VA-kollektivet får intäkt i form av anläggningsavgifter för vatten- och spillvatten, enligt
vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.
Kommunen får av exploatören, i form av exploateringsbidrag, del av kostnaderna för
anläggande och upprustning av allmänna platser. Kostnaderna är i rimlig proportion till
den nytta exploatören får, främst genom skapad byggrätt, i och med detaljplanen.
Stenungsunds kommun får intäkter vid försäljning av kvartersmark avsedd för bostäder,
centrum och eventuellt äldrevård. Viss intäkt kan också förväntas genom inflyttning av nya
medborgare och därmed möjligt ökat skatteunderlag.
Kostnader och intäkter för exploatör/fastighetsägare
Stenungsundshem AB såsom exploatör som medverkat i planarbetet har kostnader för
framtagande av detaljplan.
Exploatören som medverkat i planarbetet tar del av kostnader för anläggande och
upprustning av allmänna platser. När kostnader lagts ned på anläggande och upprustning
av allmänna platser sker vanligtvis en värdeökning på obebyggd kvartersmark. När sådan
mark säljs eller markanvisas tar köparen indirekt viss del av de nedlagda kostnaderna för
anläggande av allmänna platser.
Respektive exploatör/fastighetsägare får även kostnader för fastighetsbildningsåtgärder,
ersättning för eventuella markköp, bygglovsavgifter, utbyggnation inom sin kvartersmark,
anslutningsavgifter för vatten och spillvatten, el, tele och liknande.
Respektive exploatör/fastighetsägare får efter byggnation ytterligare intäkter från fler
boende.
Ekonomiska konsekvenser för exploatören regleras i övrigt i exploateringsavtalet samt i
senare markanvisningsutlysning med efterföljande marköverlåtelseavtal.
Avtal
Plankostnadsavtal
Ett plankostnadsavtal som reglerar bland annat fördelning av kostnader för upprättande av
detaljplanen har tecknats. Kostnadsfördelningen är baserad på parternas nytta av planens
genomförande.
Exploateringsavtal
Innan detaljplanens antagande har ett exploateringsavtal tecknats mellan Stenungsunds
kommun och exploatören. Avtalets främsta syfte är att tydliggöra parternas respektive
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ansvar för utförande och kostnader vid genomförandet av detaljplanen. Genom
exploateringsavtalet säkerställs planens genomförande ekonomiskt samt att samordning
avseende utbyggnaden av kvartersmark respektive allmän plats regleras mellan
exploatören och Stenungsunds kommun. För exploatören innebär exploateringsavtalet att
kostnader för planens genomförande tydliggörs och att exploatören känner till
Stenungsunds kommuns intentioner.
Exploateringsavtalet reglerar ansvar och kostnadsfördelning för upprustning och
anläggande av allmän plats, såsom gator, gatubelysning, park, gång- och cykelstråk med
tillhörande funktionalitet som kommunen är huvudman för. I exploateringsavtalet
redovisas även det exploateringsbidrag som exploatören ska betala för kostnader för
åtgärder inom allmän plats. Vidare regleras även ansvar och kostnader för
slutundersökning av fornlämningarna, erforderliga marköverlåtelser och
fastighetsbildningsåtgärder som exempelvis fastighetsregleringar och ledningsrätter samt
ansvar för utbyggnad och anslutning till VA-nät, dagvattenlösning för hantering av
föroreningar och fördröjning och liknande inom kvartersmark.
Fastighetsrättsliga frågor
Markägoförhållanden
Fastigheterna inom planområdet ägs av Stenungsunds kommun och Stenungsundshem AB.
Fastigheterna som omfattas och ägs av Stenungsunds kommun är Stenung 4:59 samt del av
fastigheterna Kopper 2:1, Hällebäck 1:4, Stenung 4:109, Söbacken 3:1 och Stenung 1:11.
Fastigheterna som omfattas och ägs av Stenungsundshem AB är Kopper 2:22, Kopper
2:98, Kopper 2:23, Kopper 5:1, Kopper 2:99, Kopper 6:1, Kopper 2:116 samt del av
fastigheterna Stenung 4:83, Stenung 4:84 och Stenung 4:85.
En fullständig sammanställning av fastigheter inom och i anslutning till planområdet
redovisas i tillhörande fastighetsförteckning.
I tabellen nedan redovisas kända fastighetsregleringar som föreslås att genomföras enligt
detaljplanen. I övrigt möjliggörs avstyckning inom kvartersmark för tillkommande
byggrätter. Se även nedan kartutsnitt som visar fastigheterna före och efter genomförda
föreslagna regleringar. Totalt beräknas Stenungsundshem AB erhålla cirka 6 836 kvm
kvartersmark från Stenungsunds kommun och Stenungsunds kommun beräknas erhålla
cirka 4 315 kvadratmeter kvartersmark och cirka 6505 kvadratmeter allmän platsmark från
Stenungsundhem AB.
AVSEDD ÄGARE
Stenungsunds kommun

NY FASTIGHET

TOTAL AREA

1

1476

Stenungsunds kommun

2

2470+2078

Stenungsunds kommun

3

4931

Kvartersmark bostäder/äldrevård/centrum

Stenungsunds kommun

4

2798

Kvartersmark bostäder

Stenungsunds kommun

ANVÄNDNING
Kvartersmark bostäder/centrum
Kvartersmark bostäder

5
2104+648+903
Kvartersmark bostäder
Tabell över möjliga nya fastigheter, exkluderat tekniska anläggningar, enligt föreslagen detaljplan och nedan bilder.
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Detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum
Del av Kopper 2:1 med flera

Dnr 2013/916
Antagandehandling 2021-03-04

ÄGARE

FASTIGHET

ERHÅLLER FRÅN

AREA

ANVÄNDNING

Stenungsundshem AB

Kopper 2:22>1

Del av Kopper 2:1>1

1010

Kvartersmark bostäder

Stenungsundshem AB

Kopper 2:23>1

Del av Kopper 2:1>1

367

Kvartersmark bostäder

Stenungsundshem AB

Kopper 2:23>1

Del av Kopper 2:1>1

949

Kvartersmark bostäder

Stenungsundshem AB

Kopper 2:116>1

Del av Stenung 1:11>1

271

Kvartersmark centrum

Stenungsundshem AB

Kopper 2:116>1

Del av Stenung 4:59>1

463

Kvartersmark centrum

Stenungsundshem AB

Kopper 2:116>1

Del av Stenung 4:109>1

172

Kvartersmark centrum

Stenungsundshem AB

Kopper 5:1>1

Del av Kopper 2:1>1

1913

Kvartersmark bostäder

Stenungsundshem AB

Kopper 5:1>1

Del av Hällebäck 1:4>1

1632

Kvartersmark bostäder

Stenungsundshem AB

Del av Stenung 4:83>1

Del av Stenung 4:109>1

59

Kvartersmark bostäder

Stenungsunds kommun

Del av Kopper 2:1>1

Kopper 2:22>1

3400

Stenungsunds kommun

Del av Kopper 2:1>1

Kopper 2:23>1

777

Allmän platsmark

Stenungsunds kommun

Del av Kopper 2:1>1

Del av Stenung 4:85>1

1226

Allmän platsmark

Stenungsunds kommun

Del av Kopper 2:1>1

Del av Stenung 4:84>1

173

Allmän platsmark

Stenungsunds kommun

Del av Kopper 2:1>1

Del av Stenung 4:83>1

125

Allmän platsmark

Stenungsunds kommun

Del av Kopper 2:1>1

Kopper 2:116>1

268

Allmän platsmark

Stenungsunds kommun

Del av Kopper 2:1>1

Kopper 6:1>1

263

Allmän platsmark

Stenungsunds kommun

Del av Kopper 2:1>1

Kopper 2:99>1

273

Allmän platsmark

Stenungsunds kommun

Del av Kopper 2:1>1

Del av Hällebäck 1:4>1

605

Allmän platsmark

Stenungsunds kommun

Del av Kopper 2:1>1

Söbacken 3:1>12

1193

Allmän platsmark

Stenungsunds kommun

Del av Kopper 2:1>1

Del av Stenung 1:11>1

2258

Allmän platsmark

Stenungsunds kommun

Del av Kopper 2:1>1

Del av Stenung 4:59>1

620

Allmän platsmark

Stenungsunds kommun

Del av Kopper 2:1>1

Del av Stenung 4:109>1

1737

Stenungsunds kommun

Ny fastighet 1

Kopper 2:116>1

1476

Stenungsunds kommun

Ny fastighet 2

Del av Kopper 2:1>1

4547

Stenungsunds kommun

Ny fastighet 3

Del av Kopper 2:1>1

4926

Stenungsunds kommun

Ny fastighet 4

Del av Kopper 2:1>1

1510

Allmän platsmark
Kvartersmark
bostäder/centrum
Kvartersmark bostäder
Kvartersmark
bostäder/äldrevård/centrum
Kvartersmark bostäder

Stenungsunds kommun

Ny fastighet 4

Kopper 2:22>1

136

Kvartersmark bostäder

Stenungsunds kommun

Ny fastighet 4

Kopper 2:23>1

1152

Kvartersmark bostäder

Stenungsunds kommun

Ny fastighet 5

Del av Kopper 2:1>1

2104

Kvartersmark bostäder

Stenungsunds kommun

Ny fastighet 5

Kopper 2:22>1

1551

Kvartersmark bostäder

Vattenfall Eldistribution AB

Ny fastighet 6

Del av Kopper 2:1>1

82

Allmän platsmark

Kvartersmarks teknisk anl.

Vattenfall Eldistribution AB
Ny fastighet 6
Kopper 2:23>1
28
Kvartersmarks teknisk anl.
Tabell över kända fastighetsregleringar som föreslås att genomföras enligt detaljplanen. Gul markering är mark som ägs av
Stenungsundshem AB. Blå-lila markering är mark som ägs av Stenungsunds kommun.

73 (77)

338
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Del av Kopper 2:1 med flera

Dnr 2013/916
Antagandehandling 2021-03-04

Kartutsnitt som visar fastighetsindelning nuläge. Planområdet markerat med prickstreckad linje.
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Detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum
Del av Kopper 2:1 med flera

Dnr 2013/916
Antagandehandling 2021-03-04

Kartutsnitt som visar fastighetsindelning efter föreslagna förändringar. Planområdet markerat med
prickstreckad linje.
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Detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum
Del av Kopper 2:1 med flera

Dnr 2013/916
Antagandehandling 2021-03-04

Kartutsnitt som visar mark som regleras från Stenungsundshem AB till Stenungsunds kommun i
gult. Mark som regleras från Stenungsunds kommun till Stenungsundshem AB i blå-lila.
Planområdet markerat med prickstreckad linje. Befintliga fastighetsgränser i grått och föreslagna
nya fastighetsgränser i rosa.
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Detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum
Del av Kopper 2:1 med flera

Dnr 2013/916
Antagandehandling 2021-03-04

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
Detaljplanens planbeskrivning och genomförandebeskrivning har upprättats i samråd
med berörda tjänstepersoner inom Stenungsunds kommun. Handlingarna har baserats på
tidigare granskningsförslag där bland annat Jan Schuman från Stenungsunds kommun
tillsammans med Adam Peterson och Erik Wikström från Norconsult AB har deltagit.

Peter C Nilsson

Jessica Andersson

Planarkitekt, Arkitekt MSA

Mark- och exploateringsingenjör

Sektor Samhällsbyggnad,

Sektor Samhällsbyggnad,

Verksamhet Exploatering

Verksamhet Exploatering
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Mark- och exploateringsingenjör

345

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-01-19

§9

Dnr: KS 2020/995

Utökande av VA-verksamhetsområde för del av Kärr 1:1, med flera
Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten och
spillvatten för fastigheterna Kärr 1:13 och 1:14 i enlighet med kartbilaga daterad 2020-12-02.
Sammanfattning av ärendet
Området kring Kärr 1:13 och 1:14 ingår i dagsläget inte i det kommunala
verksamhetsområdet. I detaljplan, Nr 318 för Småindustri och kontor vid Stenungsundsmotet,
del av Kärr 1:1, som antogs av kommunfullmäktige den 12 mars 2018 § 31, står det beskrivet
att kommunens verksamhetsområde för kommunala dricks- och spillvattenledningar ska
utökas så att planområdet ingår. Försörjningen till planområdet föreslås ske via en utbyggnad
av dricks- och spillvattenledningarna längs Ucklumsvägen/väg 649.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-02
Kartbilaga 2020-12-02
Översiktskarta
Beslut skickas till
Camilla.hagstrom@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
346

Tjänsteskrivelse
2020-11-18

Camilla Hagström
Abonnentingenjör

Dnr KS 2020/995

Till kommunfullmäktige

Utökande av VA-verksamhetsområde för fastigheterna Kärr 1:13
och 1:14
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten och
spillvatten för fastigheterna Kärr 1:13 och 1:14 i enlighet med kartbilaga daterad 2020-12-02.
Sammanfattning av ärendet
Området kring Kärr 1:13 och 1:14 inringat med svart i kartbilden ingår i dagsläget inte i det
kommunala verksamhetsområdet. I detaljplan, Nr 318 för Småindustri och kontor vid
Stenungsundsmotet, del av Kärr 1:1, som antogs av kommunfullmäktige den 12 mars 2018 §
31, står det beskrivet att kommunens verksamhetsområde för kommunala dricks- och
spillvattenledningar ska utökas så att planområdet ingår. Försörjningen till planområdet
föreslås ske via en utbyggnad av dricks- och spillvattenledningarna längs Ucklumsvägen/väg
649.

347

Tjänsteskrivelse
2020-11-18

Dnr KS 2020/995

Ett verksamhetsområde bestäms av huvudmannen, kommunen, och utgör en geografisk gräns
inom vilken vattentjänstlagens (Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster) bestämmelser
gäller. Inom detta område har kommunen en skyldighet att tillhandahålla tjänster för vatten
och avlopp (spillvatten). För att kunna ta ut taxa enligt LAV (Lag om allmänna vattentjänster)
måste fastigheterna ingå i ett verksamhetsområde.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnad för utbyggnad överstiger intäkterna. Kostnad för drift och underhåll av anläggning
tillkommer.
Barnkonsekvensanalys
Beslutet medför inte några konsekvenser för barn då det rör sig om småindustri och kontor
och inga bostäder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-02
Kartbilaga 2020-12-02
Översiktskarta

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling
Sektorchef

Camilla Svensson
Verksamhetschef

Beslut skickas till
Camilla.hagstrom@stenungsund.se

348

Stenungsunds kommun
Förslag till utökat
VA-verksamhetsområde för Kärr
1:13 och Kärr 1:14.
Grönt-Föreslaget
verksamhetsområde för vatten och
spillvatten
Format
Skala
Datum
Utskriven av
Förvaltning
Avdelning

© Lantmäteriet

349

A4
1:2500
2020-12-02
AA18428
Samhällsbyggnad
Teknik

Stenungsunds kommun
Översiktskarta, där röd cirkel visar
läget för aktuellt område
Format
Skala
Datum
Utskriven av
Förvaltning
Avdelning

© Lantmäteriet
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A4
1:25000
2020-12-02
AA18428
Samhällsbyggnad
Teknik

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-01-19

§6

Dnr: KS 2021/15

STO-samverkan om Åtgärdsvalstudie: Fast vägförbindelse mellan
Orust och fastlandet
Beslut
Allmänna utskottet beslutar att de ekonomiska förutsättningarna för finansiering ska
förtydligas när ärendet tas upp i kommunstyrelsen.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att Stenungsunds kommun skall ingå i samarbetet med Tjörn och
Orust kommuner i framtagandet av Åtgärdsvalstudie: Fast vägförbindelse mellan Orust och
fastlandet.
Sammanfattning av ärendet
STO-kommunerna samverkar idag om bland annat gemensamma infrastrukturfrågor. En del i
dessa ärenden gäller en ny fast förbindelse till Orust som studerats att ersätta bilfärjan vid
Kolhättan – Svanesund och förbinda Varekil med Svenshögen och ett mot där E6 korsar.
För att detta skall kunna tas vidare till beslut för prioritering av Region och Trafikverket i en
kommande regional plan måste en åtgärdsvalstudie genomföras. För att skynda på denna
studie bedöms egenfinansiering vara det bästa. Om egenfinansiering sker kommer Region
Västra Götaland lättare kunna prioritera denna begäran till Trafikverket. Studien bedöms
kosta 900 tkr vilken då delas lika mellan deltagande STO-kommunerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse STO-samverkan om Åtgärdsvalstudie
STO-Broutredning Rapport Trafik och samhällsekonomisk analys 180614_2
Förslag till beslut på sammanträdet
Christian León Lundberg (ST) föreslår att de ekonomiska förutsättningarna för finansiering
ska förtydligas när ärendet tas upp i kommunstyrelsen.

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Allmänna utskottet
2021-01-19

Beslutsgång
Ordföranden frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med Christian León
Lundbergs (ST) förslag och konstaterar att så sker.
Beslut skickas till
Stefan.svedhem@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
352

Tjänsteskrivelse
2021-01-12

Stefan Svedhem
Strategisk projektledare

Dnr KS 2021/15

Till kommunstyrelsen

STO-samverkan om Åtgärdsvalstudie: Fast vägförbindelse mellan
Orust och fastlandet.
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att Stenungsunds kommun skall ingå i samarbetet med Tjörn och
Orust kommuner i framtagandet av Åtgärdsvalstudie: Fast vägförbindelse mellan Orust och
fastlandet.

Sammanfattning av ärendet
STO-kommunerna samverkar idag om bland annat gemensamma infrastrukturfrågor. En del i
dessa ärenden gäller en ny fast förbindelse till Orust som studerats att ersätta bilfärjan vid
Kolhättan – Svanesund och förbinda Varekil med Svenshögen och ett mot där E6 korsar.
För att detta skall kunna tas vidare till beslut för prioritering av Region och Trafikverket i en
kommande regional plan måste en åtgärdsvalstudie genomföras. För att skynda på denna
studie bedöms egenfinansiering vara det bästa. Om egenfinansiering sker kommer Region
Västra Götaland lättare kunna prioritera denna begäran till Trafikverket. Studien bedöms
kosta 900 tkr vilken då delas lika mellan deltagande STO-kommunerna.
Beskrivning av ärendet
KUSTO-samarbetet har fyra huvudsakliga infrastrukturärenden som för närvarande hanteras,
Bohusbanan, väg 160, E6 samt en ny fast förbindelse till Orust. Den sistnämnda tar dock mest
bäring på STO-kommunernas intresse.
Stenungsund, Tjörn och Orust (STO-kommunerna) har under en rad av år arbetat för att
förbättra pendlingsmöjligheterna söderut. Tjörnbron, färjeförbindelsen Svanesund (Orust) Kolhättan (Stenungsund) och tillfartsvägarna från väg E6 mot Stenungsund är överbelastade.
Denna överbelastning kostar tid för pendlare, bidrar till ökad miljöbelastning samt påverkar
personer som funderar på att bosätta sig i STO-kommunerna negativt.
En ny broförbindelse till Orust som ersättning till bilfärjan Kolhättan-Svanesund har studerats
på uppdrag av Orust kommun som en samhällsekonomisk analys. Denna analys visar på
mycket goda samhällsekonomiska vinster trots höga investeringskostnader. I åtgärden ingår
även en vägförbindelse mellan Varekil till bron samt från bron en väg mot Svenshögen och ett
mot vid korsande E6.
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Tjänsteskrivelse
2021-01-12

Dnr KS 2021/15

Åtgärden skulle möjliggöra enklare pendling för Orustbor via Svenshögen och Bohusbanan
och därmed avlastning av väg160.
Trafikverket har accepterat medfinansiering motsvarande minst färjekostnaden för 25 år, dvs
ca 500 mnkr.
Fyrbodal stöttar förslaget och Göteborgsregionen har inget däremot men prioriterar andra
projekt.
För att ta detta till nästa steg för en möjlig investeringsprioritering i regional plan måste en
Åtgärdsvalstudie genomföras. Region Västra Götaland behöver då beställa denna
Åtgärdsvalstudie av Trafikverket.
Ekonomiska konsekvenser
För att påskynda genomförande av denna åtgärdsvalstudie föreslås egenfinansiering av
densamma. Kostnaden beräknas uppgå till 900 tkr vilket fördelas lika mellan de kommuner
som undertecknat avsiktsförklaringen.
Barnkonsekvensanalys
Beslutet rör endast utredningsfasen för en ny broförbindelse. Inför beslut om ett eventuellt
genomförande skall en barnkonsekvensanalys beskrivas.
Juridiska bedömningar
Beslutet bedöms inte innefatta några juridiska frågeställningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse STO-samverkan om Åtgärdsvalstudie
STO-Broutredning Rapport Trafik och samhällsekonomisk analys 180614_2
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling
Sektorchef

Skriv namn här
Verksamhetschef/funktionschef

Beslut skickas till
Stefan.svedhem@stenungsund.se
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1

BAKGRUND OCH SYFTE

Syftet med den analys som redovisas i denna rapport är att ta fram ett
beslutsunderlag för att driva på beslutsprocessen och möjliggöra finansiering
och genomförande av en ny länk mellan Orust och fastlandet/E6.
Bakgrunden är att tillgängligheten mellan kommunerna Orust, Tjörn,
Stenungsund och Göteborg under en längre tid succesivt försämrats vilket
bedöms vara en begränsande faktor i kommunernas utveckling.
Förändringen är en effekt av den positiva befolkningsutvecklingen i den här
delen av Västra Götalandsregionen, vilket skapat ett ökat transportbehov och
större belastning på väginfrastrukturen. Kommunerna Orust och Tjörn
planerar för fortsatt exploatering under de kommande åren vilket förväntas
öka behovet av förbättrad framkomlighet till och från E6. Även Stenungsund
storsatsar och har en positiv utveckling i kommunen och är beroende av en
bro för att utveckla tätorten.
Nuvarande anslutningar med angränsande befolknings- och
arbetsmarknader har identifierats som ett hinder för kommunernas möjlighet
att utvecklas och vara en del av Västra Götalands regionförstoring.
Infrastrukturen på Orust och Tjörn har också de senaste åren visat sig
känsligare mot ett ökat antal dagar med höjt vattenstånd. Den ökade
sårbarheten mot översvämningar längs kommunernas kustvägar har i flera
fall lett till att viktiga länkar till övriga regionen blivit avstängda med
förseningar och framkomlighetssvårigheter som följd.
Idag finns tre förbindelser mellan Orust och fastlandet, två broförbindelser
och en vägfärja. De två broförbindelserna består av väg 160 mot Göteborg
via Skåpesund över Tjörn respektive mot Uddevalla via Vindön i norr och
Rotviksbro. Till detta finns idag en direktförbindelse (väg 770) till fastlandet
genom färjeled (avgiftsfri) mellan Svanesund och Kolhättan norr om
Stenungsund.
Ingen av förbindelserna bedöms i dagsläget kunna utvecklas utan större
åtgärder och samtidigt uppnå de transportpolitiska målen. Den befintliga
vägfärjan föreslås därför istället ersättas med en ny fast förbindelse norr om
Svanesund och ny anslutning till E6. En ny anslutning till E6 möjliggör också
en förbättrad tillgänglighet för boende i Svenshögen som idag är hänvisade
till Stenungsund Norra alternativt Ljungskile.
Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner har tillsammans med näringslivet
ingått en överenskommelse, politiskt beslutad av respektive
kommunfullmäktige kallad Nordvästsvenska Initiativet. I denna
överenskommelse finns förbindelsen Orust-fastland/E6 med som en viktig
åtgärd för att kunna få fortsatt utveckling i kommunerna.
Bristen på förbindelse mellan Orust-fastland/E6 spelades in via kommunerna
till respektive kommunalförbund (Fyrbodal och Göteborgsregionens
kommunalförbund). Kommunalförbunden har sedan i sin tur spelat in bristen
till Regional infrastruktur plan 2018-2029.
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2

METODBESKRIVNING

2.1

TILLÄMPAD METOD

Trafikverkets modell för trafikprognoser och samhällsekonomiska analyser
Sampers/Samkalk har använts i analyserna inom detta uppdrag. Beräkningsgången i modellen kan på en mycket övergripande nivå beskrivas enligt
figuren nedan.

Förutsättningar
-befolkning, arbetsplatser, inkomster
-trafikutbud (vägnät, kollektivtrafiklinjer, tidtabeller)
-resekostnader (kilometerberoende bilkostnad, vägavgifter, taxor kollektivtrafik)
-statistik för nuvarande resande och transporter

Trafikprognosmodell (Sampers)
-med matematiska samband för hur man väljer att resa vid en given uppsättning förutsättningar
-ger resande mellan geografiska start- och målområden per ärende (arbetsresor, tjänsteresor, övriga
personresor) och färdmedel (bil, kollektivt och gång och cykel)
-ger restider och reseavstånd mellan områden
-ger bilflöden i vägnätet och passagerarflöden på kollektivtrafiklinjer

Samhällsekonomisk beräkningsmodell med effektsamband (Samkalk)
-beräknar olika typer av effekter som funktion av förändringar i trafikutbud, resekostnader, restider och
resande
-ger ett mått på den samhällsekonomiska lönsamheten

Trafiksäkerhetseffekter

Miljöeffekter

Ekonomiska
effekter

Resande, restider,
reskostnader

Värderingar

Mått på den analyserade åtgärdens samhällsekonomiska lönsamhet (NNK)

Figur 1. Övergripande beskrivning av Trafikverkets modell för trafikprognoser och
samhällsekonomiska kalkyler (Sampers/Samkalk).

Förutsättningar (indata)
Viktiga indata till modellen är markanvändningen som bland annat innehåller
information om antalet boende och antalet arbetsplatser för olika geografiska
områden.
Andra viktiga indata är trafikutbudet, som beskrivs med uppgifter om vägnät,
spårnät och kollektivtrafiklinjer. Som indata till beräkningarna anges också
kostnaden för att resa som beror på vilket färdmedel man väljer.
Statistik för dagens resande används för att validera hur pass väl modellen
förmår reproducera det befintliga resandet vid en känd tidpunkt.
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Trafikprognosmodell
Utifrån resvanestudier har en matematisk modell tagits fram som beräknar
reseefterfrågan: vart, hur och hur ofta människor vill resa givet ett visst
utbud. I utbudet ingår komponenter som infrastruktur, kollektivtrafik,
tidtabeller och makroekonomiska förutsättningar som demografi och
kollektivresetaxor. Reseefterfrågan beror på utbudet på ungefär på samma
sätt som för en vara: om utbudet förändras, så ändras även människors
efterfrågan på resor.
I prognosmodellen beräknas också den tid det tar att resa mellan olika
områden och hur långt reseavståndet är mellan dessa utifrån det trafikutbud
som specificerats som indata till modellen.
Den beräknade reseefterfrågan anger hur många personresor som sker från
olika områden och hur de resorna fördelas på färdmedel och målpunkter.
Fördelningen på färdmedel och målpunkter sker utifrån ett kombinerat mått
på restiden och den monetära reskostnaden för resan. Modellen tar hänsyn
till att resenären värderar restiden i förhållande till reskostnaden olika
beroende på vilken typ 1 av resa det är som görs.
Utifrån reseefterfrågan beräknas också bilflöden i vägnätet och
passagerarflöden på kollektivtrafiklinjer.
Samhällsekonomisk beräkningsmodell med effektsamband
I en samhällsekonomisk kalkyl av förändringar i väg- eller järnvägsnätet är
fokus det samhällsekonomiska utfallet som åtgärden medför. Åtgärden, till
exempel en ny bro eller en ny vägsträckning, införs i modellen i ett utredningsalternativ (UA) som i den samhällsekonomiska kalkylen ställs mot ett
jämförelsealternativ (JA) där åtgärden inte finns med. Den samhällsekonomiska modulen Samkalk värderar sedan resultatet i form av skillnader i
restider, reskostnader, utsläpp, trafikolyckor och slitage för att man ska
kunna avgöra om åtgärden är samhällsekonomiskt lönsam eller inte.
Resultatet blir en nettonuvärdeskvot (NNK) vars värde anger om den
analyserade åtgärden beräknas vara samhällsekonomisk lönsam eller ej.
Ett värde på NNK som är större än noll medför att den analyserade åtgärden
beräknas vara samhällsekonomisk lönsam. Ett värde på NNK som är mindre
än noll medför att den beräknas vara samhällsekonomisk olönsam.

1

Resorna delas in i klasserna arbetsresa, tjänsteresa, besöksresa,
inköpsresa, skolresa och övrig resa.
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2.2

DATABASER OCH PROGRAMVERSIONER

Beräkningarna har gjorts med programversioner och basdata enligt
Trafikverkets Basprognos 2016.
Trafikverkets Basprognoser är en standard för hur trafikprognoser och
samhällsekonomiska beräkningar, som görs på uppdrag av Trafikverket, ska
genomföras för att vara godkända av Trafikverket.
Basprognoserna görs bland annat i syfte att de ska utgöra underlag för
samhällsekonomiska analyser av åtgärder som påverkar transportsystemet.
De utgör även grunden för de Nationella och Regionala transportplanerna.
En basprognos omfattar bl.a. trafikprognoser gjorda med Sampers för tre
årtal. I Basprognos 2016 finns trafikprognoser gjorda för åren 2014, 2040
och 2060.
Basprognoserna uppdateras vartannat år och publiceras normalt 1 april.
Årtalet i namnet på basprognosen anger det år basprognosen publicerades.
Namnet Basprognos 2016 indikerar att den publicerades 1:a april 2016.
1 april 2018 publicerades en ny basprognos heter Basprognos 2018.
Basprognos 2016 var den basprognos som fanns tillgänglig när arbetet med
analysen av en ny fast förbindelse över Svanesund startade hösten 2017,
vilket förklarar att denna analys är gjord på de grundförutsättningarna. Även
om den nya Basprognosen publicerades innan alla beräkningar var klara i
detta projekt hade det medfört ett mycket stort omtag att slutföra arbetet med
den nya versionen.
Basprognosens standard omfattar vilka programversioner som ska användas
och på vilket sätt som programmen ska användas. Standarden omfattar
också vilka indata som ska användas till beräkningarna (vilka förutsättningar
som ska gälla för respektive prognosår).
Standarden omfattar också vilka värden som ska gälla för olika parametrar i
de samhällsekonomiska beräkningarna, som t.ex. restidvärden,
trafiktillväxttal, kalkylperiod m.fl.

2.3

JUSTERINGAR AV INDATA OCH MODELL

Trafikprognosmodellen Sampers består av olika delmodeller som
tillsammans täcker in hela Sverige samt en större del av Danmark
(Huvudstadsregionen och Själland). En av delmodellerna är den regionala
modellen för Väst, vilken är den delmodell som använts i denna analys.
Delomodellen för Region Väst spänner, liksom de övriga delmodellerna, över
ett relativt stort geografiskt område: Hallands län, Västra Götalands län och
Värmlands län. Tillsammans är de tre länen uppdelade i ca 2 800
geografiska områden i Sampers, som vart och ett genererar och attraherar
resor. Indata och resultat finns därför att tillgå på en relativt detaljerad nivå.
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Med data på en så pass detaljerad nivå blir det ett mycket tidskrävande
arbete att validera indata och modellresultat för varje geografisk del av
modellen. Den validering som Trafikverket normalt låter göra av hur väl
modellen förmår reproducera resandet och av indata för befolkning och
arbetsplatser görs därför normalt på en mer översiktlig nivå.
Av den anledningen rekommenderas det att man i inledningsskedet av en
analys gör en kontroll av data i det närområde som den analyserade
åtgärden berör.
I denna analys har en kontroll gjorts av hur väl modellen förmår reproducera
uppmätta trafikflöden i vägnätet i trafikprognosen för 2014 samt hur antalet
bostäder och arbetsplatser förväntas utvecklas mellan 2014 och 2040.
Resultatet av kontrollen medförde att beslut togs om att kalibrera bilresandet
i modellen samt att göra en justering av befolknings- och arbetsplatsdata för
2040.
Kalibreringen av bilresandet genomfördes i samråd med Trafikverket.
I de två följande delkapitlen ges en mycket översiktlig beskrivning av de
justeringar som gjorts. En mer utförlig beskrivning återfinns i separat teknisk
beskrivning.

2.3.1

Justeringar av indata till modellen

En jämförelse gjordes av utvecklingen av antalet boende (nattbefolkningen)
mellan 2014 och 2040 för kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust enligt
kommunernas planer och styrdokument och motsvarande utveckling enligt
Trafikverkets basprognos för år 2040. Det visade sig då att skillnaderna
mellan kommunernas antaganden om utvecklingen av befolkningen och
motsvarande utveckling i Trafikverkets basprognos var mycket stora. Se
figuren nedan.

20 900

Summa

(+38%)

1 800

(+3%)

12 300

Stenungssund

(+49%)

2 400

(+10%)

5 900

Tjörn
-400

(+39%)

(-3%)

2 700

Orust:
-200

(+18%)

(-1%)
-5 000

0

5 000

10 000

Kommunernas planer och styrdokument

15 000

20 000

25 000

Trafikverkets basprognos

Figur 2. Antagen utveckling av nattbefolkningen (antalet boende) mellan åren 2014 och 2040 i
kommunernas planer och styrdokument för kommunerna Stenungsund, Orust och Tjörn och
enligt Trafikverkets Basprognos 2016.
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Till bakgrundsbeskrivningen hör också att utvecklingen av befolkningen på
Tjörn varit mycket positiv mellan åren 2014 och 2016 och redan under denna
period ökat lika mycket som den beräknas minska mellan 2014 och 2040 i
Trafikverkets indata.
Då skillnaderna i antagandena om befolkningsutvecklingen visade sig vara
så pass stora och då utvecklingen redan mellan år 2014 och 2016 pekar i en
helt annan riktning än den i Trafikverkets prognos togs beslutet, i samråd
med beställarna, att göra en justering av de befolkningsdata som utgör
indata till Sampers så att förutsättningarna bättre stämmer överens med den
faktiska utvecklingen på kort sikt och med kommunernas planer och
styrdokument på lång sikt.

2.3.2

Kalibrering av bilresandet i modellen

På bilderna nedan redovisas förhållandet (kvoten) mellan modellberäknade
och uppmätta trafikflöden före och efter kalibreringen samt storleken på
biltrafikflödena i modellen efter kalibreringen. Siffror lägre än ett indikerar en
underskattning av trafiken i modellen jämfört med trafikmätningarna. Värden
över ett pekar på en överskattning av trafikmängden i modellen.
Kalibreringen gjordes genom att så kallade tilläggsmatriser beräknades fram
och adderades till det modellberäknade antalet bilresor mellan områden. I
framtagandet av tilläggsmatriserna tillämpades olika justeringsfaktorer för de
tre restyperna arbetsresor, tjänsteresor och övriga resor.
Uppmätta trafikflöden är hämtade från Trafikverkets klickbara karta. För att
återspegla trafiksituationen 2014 har nivån på de trafikräkningar som är från
ett annat årtal justerats för att motsvarande trafiknivån 2014. Justeringen har
gjorts med antagandet om en trafiktillväxt på en procent per år enligt
Trafikverkets trafiktillväxttal för väganalyser i Samkalk.
En förklaring till den relativt stora underskattningen av bilresandet kan vara
att det finns närmare 10 000 fritidshus på Orust och Tjörn och att det kan
generera ett resande som kan vara svårt att fånga i modellen.

Figur 3. Förhållandet (kvoten) mellan modellberäknade bilflöden och trafikräkningar
årsmedeldygn 2014 före kalibrering (ÅMD). I området kring Svanesund, Varekil och Tjörnbron.
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Figur 4. Förhållandet (kvoten) mellan modellberäknade bilflöden och trafikräkningar
årsmedeldygn 2014 efter kalibrering (ÅMD). I området kring Svanesund, Varekil och Tjörnbron.

Varekilsvägen

Väg 160

Svanesund

Varekil

Väg 160
Tjörnbron

Figur 5. Biltrafikflöden i nulägesscenariot 2014 (tusental fordon ÅMD) efter kalibrering. I området
kring Svanesund, Varekil och Tjörnbron.
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2.4

ANALYSERADE EFFEKTER

Då ett viktigt syfte med analysen är att utgöra underlag i kommunikation med
Trafikverket har beräkningarna genomförts med deras programverktyg
(Sampers/Samkalk) och analysen är gjord på ett sätt som överensstämmer
med hur motsvarande analyser normalt görs på Trafikverket.

2.4.1

Kvantifierbara effekter

I den samhällsekonomiska analysen av transportsystemet används
Sampers/Samkalk för att beräkna en nettonuvärdeskvot (NNK).
Samhällsekonomisk analys, också nämnt som samhällsekonomisk
lönsamhetsbedömning eller kostnadsnyttokalkyl, innebär att man med
metoden CBA (cost-benefit analysis) gör en värdering och sammanräkning
av samtliga relevanta samhällsekonomiska effekter av en åtgärd. En åtgärd
leder till en ökning av samhällets totala välfärd om summan av alla positiva
nyttoeffekter minus åtgärdens negativa nyttoeffekter inklusive åtgärdens
totala investeringskostnad är större än noll. Det kan också uttryckas som att
en åtgärd är lönsam om de samhällsekonomiska nyttorna är större än de
samhällsekonomiska kostnaderna.
Värderingen av effekterna baseras dels på marknadsekonomiska principer,
dels genom beräknade fiktiva priser. De effekter som är värderade, med
faktiska eller fiktiva priser, sammanställs i den samhällsekonomiska kalkylen.
Exempel på kvantifierbara effekter som fångas upp i kalkylen är restid och
reskostnad, där kostnader avseende hur körtider, bränsle och andra avgifter
påverkas av en åtgärd kan kvantifieras. Drift- och underhållskostnader är
andra exempel på effekter som kan kvantifieras.
För att en samhällsekonomisk kalkyl ska bli fullständig måste kalkyldelen
också kompletteras med en beskrivning av effekter som är svårvärderade
eller svårkvantifierade, och därmed inte inkluderas i kalkylen. Dessa
benämns som ej kvantifierbara effekter.

2.4.2

Ej kvantifierbara effekter

I Trafikverkets åtgärdsplanering genomförs i regel en Samlad effektbedömning (SEB) av en åtgärd som omfattar både kvantifierbara och icke
kvantifierbara effekter. Den samlade effektbedömningen tillämpas som
beslutsunderlag för att ge stöd för planering, beslut och uppföljning. I SEB
beskrivs en åtgärds effekter ur tre oviktade beslutsperspektiv; Samhällsekonomisk analys (beskrivet ovan), Transportpolitisk målanalys, för att
analysera hur väl en åtgärd uppfyller de transportpolitiska målen, samt
Fördelningsanalys, som beskriver vilka grupper i samhället som får ta del av
nyttorna som uppstår till följd av åtgärden.
Motsvarande bedömningar av ej kvantifierbara effekter har även gjorts i detta
projekt. I denna analys behandlas dock inte fördelningseffekter och
transportpolitisk måluppfyllelse utan endast de samhällsekonomiska
effekterna.
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2.4.3

Kompletterande beräkningar av restidsvinster

Sampers är en så kallad makromodell. Kännetecknande för makromodeller
är att de normalt omfattar stora geografiska områden, något som medför att
förenklingar måste göras av hur olika saker i modellen beräknas för att inte
beräkningstiderna ska bli orimligt långa.
En sådan förenkling är hur trängselns påverkan på restiden i vägnätet
beräknas i modellen. I Sampers beräknas restiden för att passera en väglänk
(vägsträcka) som en funktion av mängden bilar som passerar länken under
en timme, i kombination med uppgifter om väglänkens egenskaper såsom
vägtyp (motorväg, lokalgata etc.), längd, antal körfält, skyltad hastighet och
kapacitetsgräns.
Men i verkligheten uppstår kö-effekter som en funktion av korsande trafik i
korsningar, väntetid på grund av rött ljus, byte av körfält och kösituationen på
vägen framför. Faktorer som inte beaktas i en makromodell.
Skillnaden mellan sättet som restiden beräknas på och hur kö-effekter
egentligen uppstår, medför att trängselns effekter på restiden normalt inte
beaktas fullt ut i en makromodell och att det finns risk för att de beräknade
restiderna underskattas. Jämförelser mot uppmätta restider i t.ex. Stockholm
har bekräftat att så ibland är fallet med Sampers.
En annan förenkling är att makromodeller inte har någon övre gräns för hur
mycket trafik som kan rymmas i trafiksystemet under en vis tidperiod. Det är
en förenkling som har en motsatt effekt, som medför att restidsvinsterna kan
överskattas i modellen.
För att få ett mått på hur mycket beräknade restidsvinster eventuellt kan ha
under- eller överskattats på grund av dessa fenomen har en känslighetsanalys gjorts där restidsvinsterna beräknats med en mikrosimuleringsmodell i
programmet Vissim meso. Beräkningarna har gjorts för förmiddagens
maxtimme och för en lågtrafiktimme under en genomsnittlig vintervardag,
med tabeller (matriser) med bilresor som exporterats från Sampers.
Som geografiskt område för mikrosimuleringarna definierades ett område
enligt bilden nedan. Området definierades på så sätt att de trafikplatser som
finns markerade med röda punkter och de vägar som går mellan dem kom
med i analysen.
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Figur 6. Geografiskt område för mikrosimuleringarna.

2.4.4

Känslighetsanalys – Mikrosimulering av trafiksituationen
sommartid

När det gäller trängseln i vägnätet räknar Sampers på förhållandena under
en genomsnittlig vintervardag, då det normalt är den trafiken som är
dimensionerande. Men på Orust och Tjörn där det finns närmare 10 000
fritidshus kan trängselsituationen många gånger vara värre under
sommarhalvåret. För att få ett grepp vad det eventuellt kan ha för betydelse
för resultaten gjordes även en mikrosimulering för trafiksituationen under
sommaren.
För att få tabeller (matriser) med bilar att fördela i vägnätet för sommartid
räknades tabellerna med bilar för vintervardags-maxtimme om till
sommarvardags-maxtimme genom analys av trafikräkningar.

2.4.5

Känslighetsanalys – Modellberäkning utan kalibrering av
bilresandet

I syfte att fånga upp effekten av kalibreringen av bilresandet i modellen har
en beräkning gjorts med Sampers/Samkalk för 2040 UA1 där den
kalibreringen inte finns med.

10259479 •

367

| 13

3

BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

3.1

ANALYSERADE ALTERNATIV

I tidigare utredningsarbete av en ny fast förbindelse har tre förslag på
alternativ vägsträckning på Orust tagits fram. Två alternativa sträckningar
med anslutning i Varekil och en alternativ sträckning med anslutning i
Vräland2. I denna utredning analyserar endast de två alternativen med
anslutning i Varekil.
Att inte alternativet med breddning av alternativvägen Vräland –Långelanda
analyserats i denna utredning är mot bakgrunden av att det bedöms som ett
sämre alternativ än de två andra sträckningarna med anslutning i Varekil.
Mot bakgrund av dess mycket låga standard såväl i plan- som bärighetsmässigt och att sträckningen är mindre intressant för trafikanter vars
målpunkt är södra och västra Orust samt Mjörn och norra delarna på Tjörn.
Modellberäkningar har gjorts för fyra scenarier/alternativ:
Nulägesprognos år 2014.
Resultaten från trafikprognosen för 2014 används som utgångspunkt för att
beskriva utvecklingen av resandet över tiden.
Jämförelsealternativ år 2040 (2040 JA)
Framskrivning av nuläget till 2040. Inkluderar enbart politiskt redan fattade
beslut enligt gällande Nationella och Regionala infrastrukturplaner för
transportsystemet 2014-20253.
Utredningsalternativ 1 (2040 UA1)
Ny fast förbindelse till Orust med vägsträckning via Svanesund. Alternativ
Varekil–Långelanda-ny väg Långelanda-E6, med anslutning till väg 734 mot
Varekil i korsningen väg 734/770.
Utredningsalternativ 2 (2040 UA2)
Ny fast förbindelse till Orust med vägsträckning enligt reservat i
översiktsplan. Alternativ Varekil–Långelanda-ny väg Långelanda-E6.

Vräland – Långelanda - ny väg Långelanda-E6.
För mer information se Trafikverkets rapport Prognos för persontrafiken
2040 - Trafikverkets Basprognoser 2016-04-01.
2
3
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Figur 7: Den nya förbindelsens sträckning mellan Djurnäs och E6 i 2040 UA1 och 2040 UA2.

Från E6 till Torskudden, över till Orust och förbi Djurnäs har UA1 och UA2
samma utformning. Se figuren ovan. En ny trafikplats byggs på E6 som
ansluter till befintlig väg 658 och den nya vägsträckningen. Då en ny
trafikplats anläggs behöver en kort sträcka på befintlig väg 659 flyttas något
västerut och korsningen mellan väg 659 och den nya sträckningen utformas
som en vanlig fyrvägskorsning. Längre västerut byggs ytterligare en
anslutning till väg 659, vilket representeras av den ljusblå linjen. På
fastlandet dras den nya vägsträckningen från trafikplatsen ut till Torskudden
och vidare på bro över till Orust. Den nya vägsträckningen mellan E6 och
Djurnäs har 1+1 körfält med högsta tillåtna hastighet av 80 km/h.
Från Djurnäs skiljer sig sträckningen för de båda alternativen något åt.
Sträckningarna för 2040 UA1 och 2040 UA2 redovisas i Figur 8 nedan.
I 2040 UA1 går den nya vägsträckningen söderut via Svanesund där den nya
sträckningen ansluter till befintlig väg 734/770 i en rondell. Resterande
sträckning mellan Svanesund och Varekil byggs ingen ny väg utan befintlig
väg 734 breddas. Hastighet på sträckan blir 80 km/h med 1+1 körfält.
Sträckningen för 2040 UA2 går enligt det reservat som finns utpekat i Orust
kommuns översiktsplan. Den nya sträckningen ansluter till väg 734 i en
rondell. En rondell byggs även vid Långelanda där den nya sträckningen
korsar väg 770. Väg 774 som idag ansluts till väg 770 kommer istället att
ansluta till den nya vägen i en trevägskorsning strax innan cirkulationsplatsen. Mellan Mölneby och Varekil byggs ingen ny väg utan befintlig väg
734 breddas. Hastighet på sträckan blir 80 km/h med 1+1 körfält.
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2040 UA2
2040 UA1

Figur 8: Den nya förbindelsens sträckning på Orust i 2040 UA1 och 2040 UA2.

I detta utredningsskede har det inte räknats med en separat gång-/cykelbana
på den fasta förbindelsen. Då topografin i området är mycket kuperad innehåller vägen i mycket hög grad max tillåtna längslutningar, d.v.s. 6 procent,
vilket gör det mindre attraktivt för cyklister att välja denna väg. Istället har det
förutsatts att befintlig bilfärja mellan Svanesund och Kolhättan kommer att
ersättas med en gång- och cykelfärja.
Tillkommande kostnad i den händelse det önskas en framtida cykelmöjlighet
med 3 m bredd på en sida på broarna och mellanliggande vägdel
uppskattas till ca 33 mkr i 2016 års prisnivå.

3.2

BEFOLKNING OCH ARBETSPLATSER

Sampers modell för region Väst omfattar Hallands län, Västergötlands län
och Värmlands län.
I de två följande diagrammen nedan redovisas antagen utveckling av
befolkning och arbetsplatser i indata till trafikanalyserna. Antalet boende
(nattbefolkning) och arbetsplatser redovisas summerat för de tre länen som
tillsammans utgör Region Väst samt för de tre kommunerna Orust, Tjörn och
Stenungsund.
Siffrorna inom parentes anger den procentuella förändringen 2040 jämfört
med 2014. Som det framgår av de siffrorna har det antagits en mer expansiv
utveckling av befolkningen i de tre kommunerna än för regionen som helhet.
Befolkningsscenariot i Trafikverkets prognos är enligt Basscenariot i SCB:s
prognos på riksnivå för 2014-2060 (SCB BE0401_2014) som publicerades
våren 2014.
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Figur 9. Befolkning och arbetsplatser, summerat för Region Väst.
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Figur 10. Befolkning och arbetsplatser, summerat för kommunerna Stenungsund Orust och
Tjörn.

I tabellerna nedan redovisas motsvarande siffror per kommun för Stenungsund,
Orust och Tjörn år 2014 och 2040.
Störst är befolkningstillväxten i Stenungsunds kommun, både mätt i absoluta tal och
i procent, följt av Tjörns kommun och därefter Orust kommun som får den lägsta
tillväxten. Totalt ökar antalet boende (nattbefolkningen) med ca 20 900 i de tre
kommunerna, vilket motsvarar en ökning på 38 procent.
Tabell 1. Nattbefolkning (boende) i indata till trafikanalyserna, för kommunerna Stenungsund
Orust och Tjörn.

Kommun

År 2014

År 2040

2040 - 2014

Stenungsund

24 900

37 200

12 300

Skillnad i
procent
49%

Tjörn
Orust
Summa

15 000
15 000
54 900

20 900
17 700
75 800

5 900
2 700
20 900

39%
18%
38%
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Den största relativa ökningen av dagbefolkningen mellan 2014 och 2040 sker i Orust
kommun, där bedöms antalet arbetsplatser öka med ca 18 procent. Stenungsund
har den största absoluta ökningen på ca 1 000 arbetsplatser vilket motsvarar ca 9
procent. Antalet arbetsplatser i Tjörns kommun antas oförändrat fram till 2040.
Totalt ökar antalet arbetsplatser i de tre kommunerna med ca 9 procent.
Tabell 2. Dagbefolkning (arbetsplatser) i indata till trafikanalyserna, för kommunerna
Stenungsund Orust och Tjörn.

Kommun
Stenungsund
Tjörn
Orust
Summa

År 2014

År 2040

2040 - 2014

11 100
4 500
4 500
20 100

12 100
4 500
5 300
21 900

1 000
0
800
1 800

3.3

ÖVRIGA BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

3.3.1

Väg- och bannät

Skillnad i
procent
9%
0%
18%
9%

Utbyggnaden av infrastrukturen i form av vägar och järnvägar i
modellberäkningarna motsvarar det som finns i de beslutade Regionala och
Nationella transportplanerna för 2014-2025. De objekt som antas påverka
prognosresultaten är inkodade i modellen.
Vägnätet är från 2014-01-01.
Med undantag för trafik på järnväg är kollektivtrafikutbudet detsamma för
2014 och 2040.
Utbudet av regional busstrafik är 2012 års trafikering och är automatkodat
från Samtrafikens databas.

3.3.2

Ekonomisk utveckling

Enligt Basscenario i LU15-bilagor om den långsiktiga ekonomiska
utvecklingen samt regional demografisk utveckling.

3.3.3

Reskostnad bil

För privatbilism består marginalkostnaden för trafikering av
avståndsrelaterade fordonskostnader och trängselskatt.
Trafikeringskostnader för personbil inkluderar bland annat
drivmedelskostnader och övriga körkostnader. Drivmedelskostnadens
utveckling över tid baseras på en prognos för bränslepriser som bygger på
förväntad utveckling av råoljepriset. I modellen ingår även antagande vad
gäller minskad bränsleförbrukning med hänsyn till fordonsutveckling. Övriga
kostnader så som nybilspris, nyttjandetid, värdeminskning med mera antas
vara realt oförändrade.
I tabellen nedan redovisas de värden som tillämpas i Sampers/Samkalk för
den kilometerberoende reskostnaden för bil. Orsakerna till att
bränslekostnaden blir lägre 2040 än 2014 är en kombinerad effekt av
antagen prisökning och effektivare motorer.
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Tabell 3. Kilometerberoende körkostnad bil enligt Trafikverkets Basprognos 2016. Kr/km i 2014
års penningvärde.

År

2014

2040

Marginalkostnad

0,882

0,882

Bränslekostnad

0,968

0,775

Summa

1,850

1,657

I nulägesscenariot gäller den trängselskatt som gällde 2014. 2040 gäller
högre trängselskatter än idag.

3.3.4

Antalet körkort

Antalet körkort räknas upp i takt med befolkningsförändringen i modellen.
Likt antalet körkort beräknas även bilinnehavet i linje med
befolkningsförändringen. Uppräkningen medför att antalet bilar och körkort
per person är konstant över tid i modellen.

3.3.5

Biljettpriser kollektivtrafik

Kollektivtrafiktaxor för buss, tåg och flyg antas realt oförändrade mellan
basåret 2014 till prognosåret 2040.

3.3.6

Samhällsekonomiska kalkylvärden

Enligt Trafikverkets rapport Analysmetod och samhällsekonomiska
kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.0 Version 2016-04-01.
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4

RESULTAT

4.1

LÄSANVISNIG

Effekterna på resandet beskrivs dels summerat för hela Region Väst 4 och
dels för resor som har sin startpunkt i någon av de tre kommunerna
Stenungsund, Tjörn och Orust.
På regional nivå blir effekterna av den analyserade åtgärden marginella. Men
resultat redovisas på denna nivå för att möjliggöra jämförelser av resultaten
med resultat från andra analyser gjorda med Sampers/Samkalk.
Resultat som redovisas är antalet resor med olika färdmedel, medelrestider
och medelreseavstånd för bil och trafikflöden i vägnätet.
Först beskrivs utvecklingen av resandet över tiden enligt nulägesprognosen
för 2014 och för jämförelsealternativet 2040.
Därefter redovisas resultat för 2040 UA1 jämfört med 2040 JA.
Därefter redovisas resultat för 2040 UA2 jämfört med 2040 UA1 samt med
2040 JA.

4.2

EFFEKTER PÅ RESANDET

4.2.1

Trafikutvecklingen mellan 2014 och 2040 i Region Väst

Antalet resor (ÅMD) med startpunkt i Region Väst ökar med ca 1,1 miljoner
resor från år 2014 till år 2040 i alternativet utan den nya förbindelsen. Det är
en ökning på ca 15 procent, vilket är i linje med men något högre än
motsvarande ökning av nattbefolkningen som är ca 12 procent (se Figur 9).
Procentuellt ökar antalet kollektivtrafikresor mest, med ca 188 600 resor från
ca 776 300 till ca 964 900 resor. Det är en ökning med ca 24 procent.
Antalet gång- och cykelresor ökar med ca 218 700 resor, från ca 1 436 500
till ca 1 655 200 resor. Det är en ökning med ca 15 procent.
Antalet bilresor ökar mest i absoluta tal, men minst procentuellt. De ökar med
ca 700 500 resor, från ca 5 051 500 till ca 5 572 000 resor från 2014 till
2040, vilket är en ökning med ca 14 procent.

4

Region Väst i trafikprognosmodellen = Hallands län, Västra Götalands län
och Värmlands län.
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Figur 11. Antalet resor (ÅMD) i nulägesscenariot 2014 och i jämförelsealternativet 2040. Region
Väst (tur och retur).

Andelen resor som görs med olika färdmedel är relativt oförändrad mellan
2014 och 2040. För bil är den ca 69 procent, för gång- och cykel ca 20
procent och för resor med kollektivt färdmedel ca 11 procent.
I tabellen nedan redovisas medelrestider och medelreseavstånd för
personresor med bil.
Medelrestiden blir ca 15 procent högre 2040 än 2014. Samtidigt ökar
medelreslängden. Men den procentuella ökningen av medelreslängden är
mindre än den procentuella ökningen av medelrestiden, ca 12 procent
jämfört med ca 15 procent. Det är en indikation på att ökningen av
medelrestiden 2040 jämfört med 2014 är en effekt både av att det i
genomsnitt görs något längre resor 2040 och av att trängseln i vägnätet ökar.

Tabell 4. Medelrestider och medelreslängder i nulägesscenariot 2014 och i
jämförelsealternativet 2040 (ÅMD). Regionala personresor Region Väst.

Medelvärde
Bilrestid personresor (min)
Bilresavstånd personresor (km)

År 2014

2040 JA

Procentuell
skillnad

12,4
12,6

14,3
14,1

15%
12%
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4.2.2

Trafikutvecklingen mellan 2014 och 2040 i de tre
kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust

Antalet resor (ÅMD) som genereras i någon av de tre kommunerna
Stenungsund, Tjörn och Orust ökar med ca 25 400 (enkel riktning) från år
2014 till år 2040. Det är en ökning med ca 18 procent, vilket är en något
högre ökningstakt än motsvarande ökning för hela regionen.
Procentuellt ökar antalet kollektivtrafikresor mest, med ca 2 300 resor från ca
4 800 till ca 7 100 resor. Det är en ökning med ca 48 procent. Att procentsiffran blir så hög beror delvis på att det är en ökning från relativt låg nivå.
Antalet gång- och cykelresor ökar med ca 5 600 resor, från ca 13 700 till ca
19 300 resor. Det är en ökning med ca 41 procent.
Bil är det färdmedel för vilket antalet resor ökar mest i absoluta tal. De ökar
med ca 17 500 resor, från ca 126 000 till ca 143 500 resor. Det är en ökning
med ca 14 procent, samma procentuella ökning som för hela regionen.
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Figur 12. Antalet resor (ÅMD) i nulägesscenariot 2014 och i jämförelsealternativet 2040. Med
startpunkt i någon av kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust (enkel riktning).

I nulägesscenariot för år 2014 är andelen resor som görs med bil ca 87
procent. Andelen resor med gång- och cykel är ca 3 procent och andelen
resor med kollektivt färdmedel ca 10 procent.
I 2040 JA är andelen resor som görs med bil ca 85 procent. Andelen resor
med gång- och cykel är ca 4 procent och andelen resor med kollektivt
färdmedel ca 11 procent.
På bilderna nedan redovisas trafikflöden i vägnätet i området kring
Svanesund för nulägesscenariot 2014 och för 2040 JA. Bilderna omfattar
”all” biltrafik: regionala bilresor, långväga bilresor och yrkestrafik. Yrkestrafik
omfattar personbilar, lastbilar utan släp och lastbilar med släp.
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Figur 13. Biltrafikflöden i nulägesscenariot 2014 (tusental fordon ÅMD). I området kring
Svanesund, Varekil och Tjörnbron.

Figur 14. Biltrafikflöden i jämförelsealternativet 2040 (tusental fordon ÅMD). I området kring
Svanesund, Varekil och Tjörnbron.

I tabellen nedan redovisas siffror med trafikflöden sammanställda för de
vägar som är märkta med en pil i Figur 13 och i Figur 15. Trafikökningen på
dessa vägar mellan 2014 och 2040 är mellan 8 och 18 procent.
Största ökningen i absoluta tal finns på på väg 160 söder om Stenungsund
och på Tjörnbron.
Största ökningen procentuellt på de utvalda vägarna finns på Varekilsvägen,
och på Väg 160 norr om korsningen med Sundsbyvägen.
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Tabell 5. Trafikflöden i vägnätet i nulägesscenariot 2014 och i jämförelsealternativet 2040
(tusental fordon ÅMD).

Väg
Varekilsvägen
Tjörnbron
Väg 160 norr om korsningen
med Sundsbyvägen
Väg 160 norr om Varekil
Väg 160 söder om
Stenungsund

År 2014

2040 JA

2040 JA –
År 2014

Procentuell
skillnad

4 900
34 200

5 800
37 100

900
2 900

18%
8%

12 800

14 800

2 000

16%

7 900

9 000

1 100

14%

28 400

35 400

3 800

12%

Väg 160

Figur 15. Biltrafikflöden i nulägesscenariot 2014 (tusental fordon ÅMD). Väg 160 vid Stora Höga
söder om Stenungsund.

Figur 16. Biltrafikflöden i jämförelsealternativet 2040 (tusental fordon ÅMD). Väg 160 vid Stora
Höga söder om Stenungsund.
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I tabellen nedan redovisas medelrestider och medelreseavstånd för
personresor som har sin startpunkt i någon av de tre kommunerna
Stenungsund, Tjörn och Orust.
Medelrestiden blir ca 12 procent högre 2040 än 2014. Samtidigt ökar
medelreslängden, men endast med ca 6 procent, vilket alltså är en indikation
på att ökningen av medelrestiden 2040 jämfört med 2014 är en effekt både
av att det i genomsnitt görs något längre resor 2040 och av att trängseln i
vägnätet ökar.

Tabell 6. Medelrestider och medelreslängder i nulägesscenariot 2014 och i jämförelsealternativet 2040 (ÅMD). Personresor med startpunkt i någon av kommunerna Stenungsund, Tjörn
och Orust.

Medelvärde
Bilrestid personresor (min)
Bilresavstånd personresor (km)

4.2.3

År 2014

2040 JA

Procentuell
skillnad

18,8
20,2

21,0
21,3

12%
6%

Ny fast förbindelse med anslutning till väg 734 mot Varekil
i korsningen väg 734/770 (2040 UA1)

Skillnaderna i antalet resor är försumbara på regional nivå.
Med en ny fast förbindelse enligt alternativ 1 (UA1) blir det i modellen ca
1 900 fler bilresor i hela Västregionen. Antalet resor med gång- och cykel
minskar med ca 300 och antalet resor med kollektivt färdmedel med ca 200.
Medelrestider och medelreslängder blir oförändrade jämfört med
jämförelsealternativet 2040 (se Tabell 4 på sidan 21).

Tabell 7. Antalet personresor (ÅMD) i 2040 JA och 2040 UA1. Region Väst (tur och retur).

Färdmedel
Kollektivt
Gång- och cykel
Bil
Summa

2040 JA

2040 UA1

2040 UA1 2040 JA

Procentuell
skillnad

964 900
1 655 200
5 752 000
8 372 100

964 700
1 654 900
5 753 900
8 373 500

-200
-300
1 900
1 400

-0,02%
-0,02%
0,03%
0,02%

Antalet bilresor som startar i någon av de tre kommunerna Stenungsund,
Tjörn och Orust ökar med ca 800 (enkel riktning). Det är en ökning med ca
0,6 procent. Effekten på resor med övriga färdmedel (kollektivt och gångoch cykel) är försumbar.

Tabell 8. Antalet personresor (ÅMD) i 2040 JA och 2040 UA1. Med start i någon av
kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust (enkel resa).

Färdmedel

2040 JA

2040 UA1

2040 UA1 2040 JA

Procentuell
skillnad

Kollektivt
Gång- och cykel
Bil
Summa

7 100
19 300
143 500

7 100
19 200
144 300

0
-100
800

0,0%
-0,5%
0,6%

169 900

170 600

700

0,4%
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Med den nya fasta förbindelsen blir den genomsnittliga bilresan både något
längre och något snabbare. Medelrestiden minskar med ca 2 procent, från ca
21,0 till ca 20,7 minuter. Medelreslängden ökar med ca en procent, från ca
21,3 till ca 21,6 km.

Tabell 9. Medelrestider och medelreslängder i 2040 JA och i 2040 UA1 (ÅMD). Personresor
med startpunkt i någon av kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust.

Medelvärde
Bilrestid personresor (min)
Bilreseavstånd personresor (km)

2040 JA

2040 UA1

Procentuell
skillnad

21,0
21,3

20,7
21,6

-2%
1%

I figuren nedan visas omfördelningen av biltrafiken i vägnätet på en
övergripande nivå. Grön färg betyder att antalet bilresor på vägen är mindre i
alternativet med den nya förbindelsen (2040 UA1) jämfört med
jämförelsealternativet (2040 JA).
Bandbredden är proportionell mot storleken på skillnaden i bilflödet.

Figur 17. Skillnad i biltrafikflöden (ÅMD). 2040 UA1 minus 2040 JA.
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Biltrafiken ökar på den nya fasta förbindelsen över Svanesund och på
Varekilsvägen mellan Svanesund och Varekil samt på E6 strax norr och
söder om den nya trafikplatsen. En viss ökning fås också av biltrafiken på
Sundsbyvägen på Tjörn.
I övriga vägnätet minskar biltrafiken eller blir relativt oförändrad. Biltrafiken
minskar på Väg 160, på hela sträckan mellan trafikplatsen i Stora Höga i
söder och Väg 161 i norr (med anslutning mot E6).
I figuren nedan redovisas skillnaderna i biltrafikflöden i området kring
Svanesund, Varekil och Tjörnbron.
Ny förbindelse

Väg 160

Varekilsvägen

Svanesund

Väg 160

Tjörnbron

Figur 18. Skillnad i biltrafikflöden (tusental fordon ÅMD). 2040 UA1 minus 2040 JA. I området
kring Svanesund, Varekil och Tjörnbron.

I tabellen nedan finns trafikflödena sammanställda för de vägar som är
märkta med pil i Figur 18.
Den nya förbindelsen attraherar både de som tidigare reste med färjan när
den fanns som ett alternativ för bilresa över Svanesund samt resenärer från
andra rutter. Till viss del fås också en omfördelning av färdmedelsval och
målpunktsval för bilresan, även om de effekterna är mycket små.
Biltrafiken på den nya förbindelsen blir ca 18 300 fordon per årsmedeldygn
(summerat för båda riktningarna).
Största ökningen i det befintliga vägnätet blir på Varekilsvägen där resandet
ökar där med ca 7 100 fordon, vilket är mer än en fördubbling. I modellen
beräknades resandet i JA 2040 till ca 5 800 fordon och ökar med dryga
122% till omkring 12 900 fordon i 2040 UA1.
På väg 160 söder om Stenungsund minskar biltrafiken med ca 6 procent,
från ca 35 400 fordon till ca 33 100 fordon.
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På övriga vägar (i tabellen) minskar biltrafiken. Den största minskningen i
absoluta tal fås på Tjörnbron där biltrafiken minskar med ca 4 000 fordon.
Den största procentuella minskningen fås på Väg 160 norr om Varekil där
biltrafiken minskar med ca 31 procent.

Tabell 10. Trafikflöden i vägnätet i 2040 JA och i 2040 UA1 (ÅMD).

Väg
Den nya fasta förbindelsen
Varekilsvägen
Tjörnbron
Väg 160 norr om korsningen
med Sundsbyvägen
Väg 160 norr om Varekil
Väg 160 söder om
Stenungsund

2040 JA

2040
UA1

2040 UA1
–2040 JA

Procentuell
skillnad

-------

18 300

-------

-------

5 800
37 100

12 900
33 100

7 100
-4 000

122%
-11%

14 800

13 400

-1 400

-9%

9 000

6 200

-2 800

-31%

35 400

33 100

-2 300

-6%

Figur 19. Biltrafikflöden i 2040 UA1 (tusental fordon ÅMD). I området kring Svanesund, Varekil
och Tjörnbron.
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Figur 20. Biltrafikflöden i 2040 UA1 (tusental fordon ÅMD). Väg 160 vid Stora Höga söder om
Stenungsund.

4.2.4

Ny fast förbindelse med vägsträckning enligt reservat i
översiktsplan (2040 UA2)

Skillnaderna i trafikeffekter mellan 2040 UA2 och 2040 UA1 är relativt små
och lokala.
När det gäller antalet resor blir det ingen skillnad, vare sig på regional nivå
eller för antalet resor från de tre kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust.
Det blir inte heller några skillnader i medelrestider eller medelreslängder.
Det som skiljer de två utredningsalternativen åt är förändringar av ruttvalet i
vägnätet. De skillnader som uppstår är:




På de anslutningsvägar som utgör skillnaden mellan 2040 UA2 och
2040 UA1.
På Varekilsvägen mellan den nya anslutningsvägen och Väg 160.
På den väg som ansluter till den nya anslutningsvägen i 2040 UA2
och som går strax norr om Vareklisvägen, med koppling till Väg 160 i
Vräland.
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Figur 21. Skillnad i biltrafikflöden (tusental fordon ÅMD). 2040 UA2 minus 2040 UA1.

På den nya bron över Svanesund blir det ca 200 fordon fler per årsmedeldygn i 2040 UA2 än i 2040 UA1, ca 18 500 fordon jämfört med ca 18 300
fordon.

Ny förbindelse

Väg 160

Varekilsvägen

Svanesund

Väg 160

Tjörnbron

Figur 22. Skillnad i biltrafikflöden (tusental fordon ÅMD). 2040 UA2 minus 2040 UA1. I området
kring Svanesund, Varekil och Tjörnbron.
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Figur 23. Skillnad i biltrafikflöden (tusental fordon ÅMD). 2040 UA2 minus 2040 UA1. I området
kring Svanesund.

I tabellerna nedan finns trafikflödena sammanställda för de vägar som är
märkta med pil i Figur 22, dels med jämförelse mot trafikflödena i 2040 UA1
och dels med jämförelse mot trafikflödena i 2040 JA.
Biltrafiken på den nya förbindelsen blir ca 18 500 fordon per årsmedeldygn.
Jämfört med 2040 UA1 är den största skillnaden att belastningen på
Varekilsvägen minskar i 2040 UA2, med ca 1 100 färre fordon per
årsmedeldygn. Istället ökar trafiken i motsvarande grad på den väg som går
norr om Varekilsvägen och ansluter till Väg 160 i Vräland (se Figur 22 på
sidan 30).

Tabell 11. Trafikflöden i vägnätet i 2040 UA1 och i 2040 UA2 (ÅMD).

Väg
Den nya fasta förbindelsen
Varekilsvägen
Tjörnbron
Väg 160 norr om korsningen
med Sundsbyvägen
Väg 160 norr om Varekil
Väg 160 söder om
Stenungsund

2040
UA1

2040
UA2

2040 UA2
–2040 UA1

Procentuell
skillnad

18 300
12 900
33 100

18500
11 800
33 100

200
-1 100
0

1%
-9%
0%

13 400
6 200

13 300
6 000

-100
-200

-1%
-3%

33 100

33 100

0

0%
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Jämfört med jämförelsealternativet 2040 ökar biltrafiken på Varekilsvägen
och på Väg 160 söder om Stenungsund. På övriga vägar minskar den.

Tabell 12. Trafikflöden i vägnätet i 2040 JA och i 2040 UA2 (ÅMD).

Väg
Den nya fasta förbindelsen
Varekilsvägen
Tjörnbron
Väg 160 norr om korsningen
med Sundsbyvägen
Väg 160 norr om Varekil
Väg 160 söder om
Stenungsund

2040 JA

2040
UA2

2040 UA2
–2040 JA

Procentuell
skillnad

-------

18 500

-------

-------

5 800
37 100

11 800
33 100

6 000
-4 000

103%
-11%

14 800

13 300

-1 500

-10%

9 000

6 000

-3 000

-33%

35 400

33 100

-2 300

-6%

Nedan redovisas kartbilder med trafikflöden i vägnätet för 2040 UA2. Med
undantag för de skillnader som uppstår i vägnätet kring Varekil och Vräland
är det i stort samma trafikflöden i 2040 UA2 som i 2040 UA1.

Figur 24. Biltrafikflöden i 2040 UA2 (tusental fordon ÅMD). I området kring Svanesund, Varekil
och Tjörnbron.
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Figur 25. Biltrafikflöden i 2040 UA2 (tusental fordon ÅMD). Väg 160 vid Stora Höga söder om
Stenungsund.

4.3

SAMHÄLLSEKONOMISK LÖNSAMHET

Den samhällsekonomiska lönsamheten beräknas genom att ta fram en
nettonuvärdeskvot (NNK), som alltså avser relationen mellan en åtgärds
nyttor och dess kostnader (NNK=(n-k)/n). Åtgärder med NNK > 0 anses som
samhällsekonomiskt lönsamma, och tvärtom; NNK < 0 anses som
samhällsekonomiskt olönsamma.
I den samhällsekonomiska kalkylen har samtliga beräkningsbara effekter
värderats och summerats till ett nettonuvärde. De effekter som har värderats
har delats in i sex huvudgrupper:
1. Förändrade restider och reskostnader. Detta brukar ofta kallas
konsumentöverskott, vilket representerar hur resenärer värderar
förändrad restid och reskostnader till följd av en ny fast förbindelse.
Nyttorna kan uppkomma genom att restiderna förkortas, men även
genom att resmöjligheterna till andra målpunkter förbättras.
2. Kollektivtrafikoperatörer. I denna kalkylpost, som ofta kallas
producentöverskott, ingår förändrade biljettintäkter och
trafikeringskostnader till följd av förändrad trafikering och resande.
3. Utsläpp och olyckor. I denna kategori ingår värdering av
förändrade utsläpp och olyckor.
4. Skatteintäkter. Skatteintäkter består huvudsakligen av förändrade
trängselskatter och drivmedelsskatt. Det finns även en underkategori
övrigt där påverkan på moms och banavgifter ingår.
5. Drift- och underhåll. I denna kalkylpost ingår förändrade drift- och
underhållskostnader för väg.
6. Samhällsekonomisk investeringskostnad. Investeringskostnaden
motsvarar kostnaden för att bygga den nya infrastrukturen. Noterbart
är att samhällsekonomisk investeringskostnad avviker från nominell
investeringskostnad eftersom den samhällsekonomiska kostnaden
även inkluderar skattefaktor och är diskonterad till diskonteringsåret.
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Nettonuvärdeskvoten (NNK) fås genom att dividera nettonuvärdet, som är
summan av de fem första punkterna minus den samhällsekonomiska
investeringskostnaden och dividera det värdet med den samhällsekonomiska
investeringskostnaden. Resultatet (NNK) är ett mått på den samhällsekonomiska lönsamheten, som anger hur stor vinsten eller förlusten är per investerad krona.
Alla effekter värderas som nuvärde diskonterad över en 60-årig kalkylperiod.
Investeringskostnaden för 2040 UA1 är ca 852 miljoner SEK i 2016 års
prisnivå.
Investeringskostnaden för 2040 UA2 är ca 895 miljoner SEK i 2016 års
prisnivå.
Båda utredningsalternativen får anses mycket lönsamma ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv, med höga positiva värden på NNK.

Tabell 13. Sammanställning av samhällsekonomiska resultat, Miljoner SEK.

Post
1) Förändrade restider och
resekostnader
2) Kollektivtrafikoperatörer

2040 UA1
6 666

2040 UA2
6 864

-17

-17

3) Utsläpp och olyckor

124

-33

4) Skatteintäkter

558

436

5) Drift och underhåll*

815

816

Summa nyttor

8 146

8 065

6) Samhällsekonomisk
investeringskostnad**

1 203

1 264

5,8

5,4

Nettonuvärdeskvot (NNK)

*Inklusive besparing av drift och underhållskostnader för färjetrafiken över Svanesund. Med
antagandet att det år i JA 2040 krävs två färjor för biltrafik som i utredningsalternativen
ersätts med en mindre färja för gång- och cykeltrafik, vilket beräknats innebära minskade
drift- och underhållskostnader med ca 38 miljoner SEK årligen enligt Bilaga 2.
**Med tillägg 2 miljoner kronor i 2016 års prisnivå till beräknade kostnader enligt Bilaga 1
och Bilaga 2 för lokal anslutningsväg på fastlandssidan.

Den allra största effekten av åtgärden är förbättrade restider och är en post
som har en stor påverkan på den samhällsekonomiska lönsamheten. Detta
avspeglas i kalkylposten Förändrade restider och resekostnader där den
ingår som en delpost.
En stor del i förbättringen av restiden är att med en ny fast förbindelse
försvinner väntetiden för färjan. I jämförelsescenariot har en genomsnittlig
väntetid på 10 minuter antagits för resor med färjan. Antagen väntetid
baseras på turtätheten.
Effekten på färdmedelsvalet är liten men några kollektivtrafikresenärer väljer
att resa med bil istället när den nya förbindelsen finns, vilket medför att
biljettintäkterna minskar något för kollektivtrafikoperatörerna.
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De två utredningsalternativen skiljer sig åt genom dess effekter inom
trafiksäkerhet där 2040 UA1 har ett lägre förväntat antal trafikolyckor som
följd, vilket har effekt på de olika resultaten för 2040 UA1 respektive 2040
UA2 avseende Utsläpp och olyckor. Ökade transporter medför också ökade
utsläpp av klimatgaser och luftföroreningar som påverkar denna post
negativt.
En fast förbindelse medför ökade transporter. Detta ger effekt i form av
ökade intäkter för staten genom drivmedelsskatter som finns med i posten
Skatteintäkter.
Den indragna färjetrafiken för bilar och en ny färja för cykeltrafik medför
årliga besparingar om 38,0 MSEK och det påverkar nyttorna för Drift och
underhåll på ett positivt sätt. Inbesparingen är lika stor för båda
utredningsalternativen.
Sammantaget kan det konstateras att 2040 UA1 är mer samhällsekonomiskt
lönsam jämfört med 2040 UA2, genom att alternativet 2040 UA1 både har
lägre investeringskostnad och större nyttor, men att båda alternativen är
mycket lönsamma.
För att kunna relatera värdena på de beräknade nettonuvärdeskvoterna i
förhållande till andra utbyggnadsobjekt kan nämnas att i Trafikverkets
dokument ”Objekt som ingår i beräkning av genomsnittlig lönsamhet av
förslag Nationell plan, 31 augusti 2017 - PM till Nationell plan för
transportsystemet 2018-2029” redovisas nettonuvärdeskvoter för 130
stycken utbyggnadsobjekt (väg och järnväg). Det aritmetiska medelvärdet för
de redovisade nettonuvärdeskvoterna är 0,94 och medianvärdet är 0,6. Det
minsta värdet är -2,4 och det största värdet är 9,4. Av de 130 nettonuvärdeskvoterna är det 7 stycken utbyggnadsobjekt , d.v.s. drygt 5 procent, som har
ett värde större än 5,4.
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5

KOMPLETTERANDE BERÄKNINGAR OCH KÄNSLIGHETSANALYSER

5.1

KOMPLETTERANDE BERÄKNINGAR AV
RESTIDSVINSTER

Beräkningar gjordes av restidsvinster med mikrosimuleringsmodellen Vissim,
i syfte att få en uppfattning om hur mycket de beräknade restidsvinsterna
med Sampers/Samkalk eventuellt kan ha över- eller underskattats.
Beräkningarna gjordes utifrån trängselsituationen i vägnätet under en
genomsnittlig vintervardag
Resultaten indikerade att restidsvinsterna beräknade med Sampers/Samkalk
var överskattade, vilket de redovisade resultaten i Tabell 13 på sidan 34 har
korrigerats för. Se separat teknisk beskrivning för mer information.

5.2

KÄNSLIGHETSANALYS - MIKROSIMULERING AV
TRAFIKSITUATIONEN SOMMARTID

När det gäller trängseln i vägnätet räknar Sampers på förhållandena under
en genomsnittlig vintervardag, då det normalt är den trafiken som är
dimensionerande. Men på Orust och Tjörn där det finns närmare 10 000
fritidshus kan trängselsituationen många gånger vara värre under
sommarperioden. För att få ett grepp vad det eventuellt skulle betyda för
resultaten gjordes även en mikrosimulering för sommartrafiken.
Vid mikrosimuleringen exporterades tabeller med antal bilar mellan områden
för förmiddagens maxtimme och för lågtrafiktimme från Sampers till Vissim.
För att få tabeller (matriser) med bilar att fördela i vägnätet för sommartid
räknades tabellerna med bilar för en genomsnittlig vintervardag om till
sommarvardag utifrån en analys av trafikräkningar.
Trafikräkningarna indikerade att nivån på biltrafiken på Orust och Tjörn var
ca 11 procent högre under förmiddagens maxtimme sommartid jämfört med
vintertid. Under lågtrafik var den ca 21 procent högre.
Hur de beräknade restidsvinsterna påverkas om de istället baseras på
trafikförhållandena under sommarperioden redovisas i tabellen nedan.
Tabell 14. Restidsvinster beräknade på indata från mikrosimuleringarna miljoner SEK vintertid
respektive sommartid.

Post
Restidsvinster

2040 UA1
vintertid

2040 UA1
sommartid

2040 UA2
vintertid

2040 UA2
sommartid

5 937

6 658

6 216

6 966
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För att ge en rättvisande bild av hur den samhällsekonomiska lönsamheten
påverkas bör även övriga effekter räknas om från vintertid till sommartid,
vilket inte varit möjligt med den metod som tillämpas här. Men för att ge en
grov indikation på vad det kan ha för betydelse för resultaten redovisas i
tabellen nedan nettonuvärdeskvoter där de beräknade restidsvinsterna för
vintertid ersatts med de för sommartid. Övriga poster är desamma som för
vintertid. Nettonuvärdeskvoten ökar då med ca 0,6 för båda
utredningsalternativen.
Tabell 15. Nettonuvärdeskvoter miljoner SEK beräknade med restidsvinster vintertid respektive
sommartid. Övriga poster vintertid.

Post

2040 UA1
vintertid

Restidsvinster

5.3

5,8

2040 UA1
sommartid

2040 UA2
vintertid

6,4

5,4

2040 UA2
sommartid
6.0

KÄNSLIGHETSANALYS - MODELLBERÄKNING
UTAN KALIBRERING AV BILRESANDET

Resultaten av beräkningarna gjorda med Sampers/Samkalk där
kalibreringen av bilresandet inte finns med redovisas i tabellen nedan.
Restidsvinsterna har korrigerats på motsvarande sätt som i den ordinarie
analysen.

Tabell 16. Sammanställning av samhällsekonomiska resultat för 2040 UA1 utan kalibrering,
Miljoner SEK.

Post
1) Förändrade restider och
resekostnader
2) Kollektivtrafikoperatörer

2040 UA1 med
kalibrering
6 666

2040 UA1 utan
kalibrering
5 358

-17

-17

3) Utsläpp och olyckor

124

-92

4) Skatteintäkter

558

278

5) Drift och underhåll

815

851

Summa nyttor

8 146

6 379

6) Samhällsekonomisk
investeringskostnad**

1 203

1 203

5,8

4,3

Nettonuvärdeskvot (NNK)

Utan kalibrering minskar värdet på posten Förändrade restider och resekostnader med ca 20 procent, från ca 6 666 MSEK med kalibrering till ca
5 358 MSEK utan kalibrering.
I den posten ingår resenärernas restidsvinster som minskar från ca 5 937
MSEK till ca 4 796 MSEK.
Effekten på nettonuvärdeskvoten blir att den minskar från 5,8 till 4,3.
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Resultatet av känslighetsanalysen är att kalibreringen av bilresandet har
medfört att den samhällsekonomiska lönsamheten blir ca 36 procent högre
än vad den blir utan kalibrering.
Men även utan kalibreringen av bilresandet beräknas åtgärden vara mycket
lönsam. Med en nettonuvärdeskvot på 4,3 får samhället tillbaka drygt fyra
gånger så mycket som det kostar att genomföra åtgärden.
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6

BEDÖMNING AV EJ KVANTIFIERBARA EFFEKTER

6.1

BAKGRUND

Det finns många effekter som inte kan kvantifieras med kalkylmodeller för
transportsystemet och som är för svåra för att kunna kvantifieras på något
annat sätt. Det kan till exempel röra sig om påverkan på näringsliv, bebyggelseutveckling, landskap eller effekter i transportsystemet som inte
fångas av schablonerna i kalkylmodellerna.
De kvantifierbara effekterna på transportsystemet har i denna analys
kvantifieras med hjälp av beräkningsverktyget Sampers/Samkalk. Verktyget
tar hänsyn till teoretisk omfördelning av trafikflöden och schablonmässiga
beräkningar av effekter som är direkt kopplade till transportsystemet såsom
trafikolyckor, restidsvinster, fordonsslitage, drift- och underhållskostnader,
koldioxidutsläpp samt skatteeffekter.
För effekterna på resandet beräknas förändringar i:
 Antal resor med olika färdmedel.
 Medelrestider och medelreseavstånd.
 Trafikflöden i vägnätet.
 Trafikarbete (fordonskilometrar, vagnskilometrar).
 Transportarbete (personkilometrar, passagerarkilometrar)
Från de samhällsekonomiska beräkningarna beräknas effekter för följande
kategorier:
 Producentöverskott
(Biljettintäkter, Fordonskostnader kollektivtrafik, Moms på
biljettintäkter,
Banavgifter)
 Budgeteffekter
(Drivmedelsskatt för vägtrafik, Vägavgifter/vägskatt, Moms på
biljettintäkter,
Banavgifter, Moms fordonskostnader)
 Konsumentöverskott
(Reskostnader, Restidsvinster, Vägavgifter/vägskatt,
Godskostnader)
 Externa effekter
(Luftföroreningar o klimatgaser, Trafikolyckor, Marginellt slitage
kollektivtrafik)
 Drift och underhåll (DoU) och reinvesteringar
(DoU vägtrafik, Trafikoberoende DoU järnväg, Reinvesteringar
järnväg)
Producentöverskott är de nettointäkter som uppstår för trafikföretag och
konsumentöverskott är värderingen av förändrade restider och reskostnader
för resenärer och godskunder. Med budgeteffekter avses till exempel
förändrade drivmedelsskatter, moms och banavgifter. Externa effekter
omfattar nyttan av förändrade utsläpp, trafikolyckor, buller och marginellt
infrastrukturslitage.
Nedan redovisas en bedömning av ej kvantifierbara effekter.
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6.2

TRANSPORTSYSTEMET

6.2.1

Robusthet

Längs den nuvarande förbindelsen över Tjörn finns flera broar och lågt
belägna vägsträckor invid havet. Broarna kan bli påseglade så som den
tidigare Tjörnbron blev eller på annat sätt bli obrukbara. Befintliga
förbindelsers kapacitet påverkas också kraftigt vid reparationsarbeten.
De lågt liggande sträckorna på väg 160 på Orust och Tjörn är redan idag
utsatta för översvämningar, något som kan förväntas förvärras med
klimatförändringar och höjda havsnivåer.
Trafiksituationen är redan mycket ansträngd och om den befintliga
förbindelsen påverkas uppstår stora konsekvenser för trafiken och samhället
eftersom dagens färja vid Svanesund inte kan hantera den överflyttade
trafiken. Trafik till Tjörn och Orust skulle vid en större störning tills viss del
behöva ledas om via den fasta förbindelsen via Vindön på Norra Orust vilket
medför en omväg på många mil. En ny fast förbindelse vid Svanesund skulle
åtgärda denna sårbarhet.

6.2.2

Framkomlighet och tillgänglighet

Den befintliga länken över Tjörn är idag överbelastad i samband med
trafiktoppar då både pendlare från industrierna i nordvästra Stenungsund
samt fritidsstugeägare ska ut på öarna. Problematiken är störst vid helger
men köbildning sker året om. Det påverkar inte bara trafik till öarna utan
köerna sträcker sig även in i Stenungsunds tätort och längs väg 160 söder
om Stenungsund till trafikplats Stora Höga. Omvända förhållanden råder
söndag eftermiddag då köerna upp mot Tjörnbron emellanåt är
kilometerlånga. Sampers kan kvantifiera en del av köbildningen, men inte de
veckovisa extremsituationerna. En ny fast förbindelse skulle innebära att
delar av trafiken kan välja en ny rutt vilken avlastar den befintliga
förbindelsen och säkerställer framkomligheten till öarna och inom
Stenungsund.
Stenungsötunneln är en av de äldsta vägtunnlarna i Sverige och inte
dimensionerad för dagens trafik. Endast i mitten av tunneln uppnås fri höjd,
4,5 m. Två fullhöga ekipage kan alltså inte mötas i tunneln idag och tunneln
är dessutom smal. De många broarna på befintlig fast förbindelse till Tjörn
och Orust innebär att tunga och stora transporter har mycket svårt att nyttja
befintlig fast förbindelse. Den föreslagna fasta förbindelsen vid Svanesund
skulle inte begränsas av någon tunnel och den minskade trafiken på befintlig
förbindelse är också något som skulle öka framkomligheten för tunga
transporter.
En ny fast förbindelse med koppling till E6 och befintlig väg 568 österut
förbättrar också förutsättningarna för en framtida koppling mot E45 och ger
därmed en bättre koppling mellan västkusten och inlandet.
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6.2.3

Utryckningsfordon

Dagens nedsatta framkomlighet påverkar inte bara biltrafik och transporter
utan även utryckningsfordonens framkomlighet i Stenungsund och till Orust
och Tjörn. Kösituationer och färjans begränsade avgångstider är idag en
begränsande faktor för akuta utryckningar. En ny fast förbindelse avhjälper
denna problematik.

6.2.4

Kollektivtrafik

Även kollektivtrafiken påverkas av begränsningarna i dagens system.
Tillförlitligheten för kollektivtrafiken på och till Orust och Tjörn påverkas
negativt av kösituationer och färjans begränsade avgångstider och det
medför negativa effekter på det regionala kollektivtrafiksystemet. Detta
hämmar överflyttning till mer hållbara färdmedel. En ny fast förbindelse
avhjälper denna problematik.
Föreslaget läge på bron ger även de boende på Orust förbättrad
tillgänglighet till Bohusbanan med kommunikationer både norrut mot
Uddevalla och Strömstad samt söderut mot Göteborg. Pendeltågsstationen
på Bohusbanan är belägen i Svenshögen som ligger dryga 4 km öster om
E6. Den nya vägsträckningen ansluter vid E6 till befintlig väg 658 som går
mot Svenshögen. Om Svenshögen blir primär pendelstation för Orust
avlastas även Stenungsunds centrum. Vid ökade resandeströmmar från
Orust mot pendeltågsstationen i Svenshögen kan standarden på väg 658
dock komma att behöva förhöjas.

6.3

BEFOLKNING

6.3.1

Buller

På vägarna mellan anslutningen till den nya förbindelsen och Väg 160 i
Varekil respektive Vräland ökar trafiken med en ny förbindelse. Samtidigt
minskar trafiken längs väg 160 på hela sträckan mellan trafikplatsen i Stora
Höga i söder och Väg 161 i norr (med anslutning mot E6) samt längs väg
770 genom Svanesund. Det minskar bullerstörningarna för boende längs
dessa vägar. Det blir samtidigt mer buller längs den nya sträckningen, men
det är färre som bor där än på väg 770 genom Svanesund. På sikt ökar
trafiken mer med en ny fast förbindelse vid Svanesund, och därmed bullret,
men effekten bör ändå sammantaget bli positiv.

6.3.2

Boendemiljö

I Svanesund och i viss mån även i Myggenäs minskar barriäreffekten som
skapas av vägen. I Svanesund försvinner genomfartstrafiken i princip helt.
Dagens problem med bilister som stressar för att hinna med färjan försvinner
också vilket minskar olycksrisken.
Väg 770 som går från Stenungsund till färjeläget i Kolhättan får minskade
trafikmängder till följd av den nya fasta förbindelsen. Något som förbättrar
boendemiljön och minskar barriäreffekter längs med vägen.
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6.3.3

Befolkningstillväxt

En ny fast förbindelse som avlastar vägsystemet har mycket stor betydelse
för pågående, planerad och kommande tillväxt med nya bostäder på både
Orust och Tjörn, men har betydelse även för tillväxten i Stenungsund. Utan
den nya fasta förbindelsen försämras möjligheterna till ytterligare expansion
på grund av den rådande trafiksituationen och kapacitetsbegränsningen i
dagens vägnät.

Figur 26. Bild på hur trängselsituationen kan se ut en eftermiddag där Ucklumsvägen korsar Väg
160 i Stenungsund (vid Hogia strax före broarna till Tjörn).

6.3.4

Hälsa

Nyttjandet av den numera utbyggda gång- och cykelvägen till färjeläget vid
Kolhättan samt en ny GC-färja för dessa trafikslag främjar folkhälsan. Den
nya cykelbanan till Kolhättan tillsammans med en gång-/cykelfärja till Orust
möjliggör för bra förutsättningar för att satsa på ökad cykelpendling mellan
Orust och Stenungsunds kommun. Idag finns stora pendlingsrelationer
mellan Svanesund och industriområdet i Stenungsund. Det är av stor vikt att
cykelpendling möjliggörs även under vinterhalvåret och att gång-/cykelfärjan
således är i drift året om.
Väg 770 genom Svanesund får kraftigt minskad biltrafik och inbjuder där till
ökad gång- och cykeltrafik.
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6.4

NÄRINGSLIVET

6.4.1

Regionalt näringsliv

Hamnverksamheten i Wallhamn hanterar tre procent av Sveriges BNP och
kan på kort varsel få fördubblade volymer. Idag hämmas hamnen av
framkomlighetsbristerna för stora och tunga transporter längs befintlig fast
förbindelse över Tjörn-broarna. En ny fast förbindelse som ökar kapaciteten
och avhjälper problemet med begränsningar för tunga och stora transporter
är en förutsättning för fortsatt utveckling av hamnverksamheten.
Uddevalla hamn är beroende av farleden förbi Svanesund och kan påverkas
negativt av en ny bro om den påverkar framkomligheten för sjöfarten. Det har
därför i kostnadsberäkningen för den nya förbindelsen antagits att den nya
bron byggs med en lika hög segelfri höjd som Tjörnbron, som idag är den
begränsande sektionen.
En ny förbindelse innebär dels möjlighet för fler bostäder i attraktiva lägen på
pendlingsavstånd till befintligt näringsliv på västkusten och dels möjligheten
att skapa nya verksamheter i denna del av regionen.

6.4.2

Lokalt näringsliv

En överflyttning av trafiken till en ny förbindelse kan minska kundunderlaget
för handel längs väg 160 söder om Varekil. Samtidigt förväntas kundunderlaget för lokala tjänster, som t.ex. handel öka då den nya förbindelsen
främjar en ökad utbyggnad av bostäder på öarna. Nettoeffekten av den nya
fasta förbindelsen bedöms vara positiv.
Övrigt näringsliv på Orust, Tjörn och i Stenungsund hämmas av dagens
kösituationer och begränsningar för stora och tunga transporter. En ny länk
bedöms vara en förutsättning för fortsatt tillväxt för industrier lokalt.
Omfördelning av trafik ger mindre trafik på respektive länk och
cykelförbindelser förbättras. Detta främjar turism både med bil och med
cykel.
Ny vägdragning kan påverka jord- och skogsbruk negativt, men den
förselsagna dragningen påverkar denna typ av näring i mycket liten
omfattning.

6.5

MILJÖ

6.5.1

Landskap och djurliv

En ny förbindelse medför ingrepp i landskapet. En bro över fjorden skapar en
förändring av landskapsbilden och påverkar det marina livet genom
muddring, pylonkonstruktion och vibrationer. Inverkan på den visuella
karaktären kan mildras genom omsorgsfull utformning och en ny bro medger
möjlighet att minska den visuella påverkan från befintliga
högspänningsledningar genom att leda dem genom bron.
De nya vägsträckningarna påverkar också landskapsbilden och kan medföra
en barriär för djurlivet. Genom att ta hänsyn till landskapsbilden och djurlivet
vid utformningen kan denna påverkan begränsas.
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6.5.2

Emissioner

En fast förbindelse medför att färjetrafikens svavelutsläpp helt reduceras.
Utsläpp från trafiken kvantifieras till stor del i kalkylen men utsläppen från de
extrema kösituationerna tillkommer. En ny fast förbindelse minskar dessa
utsläpp. Den planerade befolkningstillväxten kan medföra ökade utsläpp om
fler pendlar med bil och trafikarbetet beräknas öka med den nya bron. En
tillväxt av lokalt näringsliv kan i viss mån motverka detta och en ny fast
förbindelse medför bättre förutsättningar för kollektivtrafikresande vilket
också kan motverka ökning av utsläpp något.

6.6

SAMMANFATTNING EJ KVANTIFIERBARA
SAMHÄLLSEKONOMISKA EFFEKTER

För den föreslagna bron med kringåtgärder bedöms effekterna för
transportsystemet, näringsliv och boendemiljö blir klart positiva. Åtgärden
bedöms vara en förutsättning för fortsatt utveckling i Orust, Tjörns och
Stenungsunds kommuner. Åtgärden medför ett stort ingrepp i landskapet och
kan påverka djurlivet och bedöms därför ha viss negativ påverkan. Påverkan
kan minskas genom omsorgsfull utformning och åtgärder såsom passager
för vilt.
Sammantaget bedöms de ej kvantifierbara effekterna som positiva.

Tabell 17. Översikt ej kvantifierade effekter

Transportsystem:

Positiva effekter

Befolkning:

Positiva effekter

Näringsliv:

Positiva effekter

Miljö:

Viss negativ påverkan
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SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
AV RESULTATEN

Resultatet av analysen är att utbyggnaden av en ny fastförbindelse mellan
Orust och fastlandet/E6 är mycket lönsam.
En nettonuvärdeskvot på 5,8 för alternativet med anslutning till väg 734 mot
Varekil i korsningen väg 734/770 (2040 UA1) och en nettonuvärdeskvot på
5,4 för alternativet med vägsträckning enligt reservat i översiktsplan (2040
UA2) innebär att det samhällsekonomiska värdet av att bygga förbindelsen
är ca 5-6 gånger större än kostnaderna för att göra det.
Även de icke kvantifierbara effekterna bedöms sammantaget ha en klart
positiv effekt.
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Protokoll
Allmänna utskottet
2021-01-19

§7

Dnr: KS 2020/958

Skydd mot stigande vattennivåer
Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att Stenungsunds kommun ska skydda byggnader i nya
detaljplaner genom att planera dessa byggnader med golvnivåer högre än +2,8 meter
(prioriterade vägar +2,1 meter) över normal havsnivå (RH2000) fram till dess att ett yttre
skydd längs kajen byggs inom Stenungsunds centralort. Detta yttre skydd ska planeras för år
2070 och ska skydda innanförliggande ytor för havsnivåer på +2,6 meter över havet.
Sammanfattning av ärendet
För att anta nya detaljplaner kräver Länsstyrelsen för låglända områden att kommunen har en
plan för hur området skall skyddas från stigande havsnivåer. SMHI har på MSB´s uppdrag
tagit fram prognoser för högsta havsnivåer som för Stenungsund är år 2070 +2,3 meter över
normalvattenstånd och för år 2100 +2,6 meter.
Föreslagen strategi för hur detta ska hanteras är att fram till år 2070 planera för nya byggnader
på +2,8 meter golvnivå och +2,1 meter för prioriterat vägnät. Befintliga byggnader kan
skyddas med så kallade objektskydd och ska hanteras av respektive fastighetsägare.
Till år 2070 ska ett yttre skydd planeras och anläggas i form av en förhöjd kajsträcka mellan
Stenungsöbron i söder och Stenunge å i norr med en skyddshöjd på +2,6 meter vilket då ger
ett skydd för hela Stenungsunds centralort fram till år 2100.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-04
Strategi för klimatanpassning med avseende på stigande havsnivåer och påverkan av skyfall,
PM 2020-12-04
Stigande vatten – PM, Samhällsekonomisk- och hållbarhetsanalys av
klimatanpassningsåtgärder inkl bilagor 2020-11-04
Beslut skickas till
Stefan.svedhem@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2020-12-04

Stefan Svedhem
Strategisk projektledare

Dnr KS 2020/958

Till kommunfullmäktige

Skydd mot stigande vattennivåer
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att Stenungsunds kommun ska skydda byggnader i nya
detaljplaner genom att planera dessa byggnader med golvnivåer högre än +2,8 meter
(prioriterade vägar +2,1 meter) över normal havsnivå (RH2000) fram till dess att ett yttre
skydd längs kajen byggs inom Stenungsunds centralort. Detta yttre skydd ska planeras för år
2070 och ska skydda innanförliggande ytor för havsnivåer på +2,6 meter över havet.
Sammanfattning av ärendet
För att anta nya detaljplaner kräver Länsstyrelsen för låglända områden att kommunen har en
plan för hur området skall skyddas från stigande havsnivåer. SMHI har på MSB´s uppdrag
tagit fram prognoser för högsta havsnivåer som för Stenungsund är år 2070 +2,3 meter över
normalvattenstånd och för år 2100 +2,6 meter.
Föreslagen strategi för hur detta ska hanteras är att fram till år 2070 planera för nya byggnader
på +2,8 meter golvnivå och +2,1 meter för prioriterat vägnät. Befintliga byggnader kan
skyddas med så kallade objektskydd och ska hanteras av respektive fastighetsägare.
Till år 2070 ska ett yttre skydd planeras och anläggas i form av en förhöjd kajsträcka mellan
Stenungsöbron i söder och Stenunge å i norr med en skyddshöjd på +2,6 meter vilket då ger
ett skydd för hela Stenungsunds centralort fram till år 2100.
Beskrivning av ärendet
För nya detaljplaner krävs idag att det framgår hur kommunen avser skydda områden och
byggnader mot risk för översvämning av höga vattenflöden och vattennivåer.
I samband med planprogrammet för Stenungsunds centrum har det tagits fram
översvämningskarteringar vilka visar på att risken för översvämning från stigande hav och
skyfall är mycket hög.
Under hösten 2019 påbörjades arbetet med klimatanpassning med avseende
på stigande havsnivåer och skyfall för Stenungsunds centrumutveckling. I detta arbete
anlitades Sweco som experter (vilka också haft samma uppdrag i Göteborg, Orust och
Uddevalla kommun) Arbetet sammanfattas i följande rapporter som biläggs i detta ärende:
”Strategi för klimatanpassning med avseende på stigande havsnivåer och påverkan av skyfall”
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Tjänsteskrivelse
2020-12-04

Dnr KS 2020/958

samt ”Stigande vatten_PM_Samhällsekonomisk- och hållbarhetsanalys av
klimatanpassningsåtgärder”.
Högsta beräknade havsvattenstånd är ett värde definierat utifrån en metodik, som tagits fram
inom SMHI:s senaste havsnivåprojekt, ”SMHI, 2018. Extremvattenstånd i Stenungsund,
daterad 2018-11-26”.
 På medellång sikt, fram till år 2070, anpassas skyddet för en verkningsfull skyddsnivå
motsvarande som lägst + 2,3 meter över havet (RH2000). Den dimensionerande
händelsen för skyddsnivån är högvatten vid år 2070 med sannolikheten 200-års
återkomsttid inom det övre konfidensintervallet (95-percentilen).
 Högvattenskyddet planeras så att det på lång sikt, fram till år 2100, är möjligt att
ytterligare nivåanpassas då kunskapen om klimatpåverkan kommer att öka under tid.
Därför ska högvattenskyddet utformas med möjlighet till förändrings-/ eller
påbyggnadsbarhet. Med dagens kunskapsläge föreslås en motiverad skyddsnivå vara
motsvarande som lägst + 2,6 meter över havet (RH2000). Den dimensionerande
händelsen för skyddsnivån är högvatten vid år 2100 med sannolikheten för 200-års
återkomsttid inom det övre konfidensintervallet (95-percentilen) samt högsta
beräknade havsvattenstånd för år 2100.
Anpassning till havsnivåer fram till år 2070:

Schematisk illustration av planeringsnivåer för objektskydd till år 2070 i Stenungsund.
Nivåerna utgår från högvattennivå år 2070 i det övre konfidensintervallet (+ 2,3 m) inklusive en
säkerhetsmarginal för nya byggnader på 0,5 m och ett maximalt stående vattendjup på 0,2 m för
prioriterat vägnät.

Befintliga byggnader och funktioner kan, fram till ett yttre skydd anläggs, skyddas med så
kallade objektskydd för vilket ansvar ligger på respektive fastighetsägare.
Anpassning till havsnivåer från år 2070 till 2100:
Ett yttre skydd anläggs som en höjning av kajen till +2,6 meter över havet (RH2000) mellan
Stenungsöbron (i söder) och Stenunge å (i norr).
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Ekonomiska konsekvenser
Initialt gäller för nya detaljplaner vid kommunala exploateringar i högvattenutsatta områden
en kostnad för kommunen att höja marken på prioriterade vägar för att hantera de nya kraven.
I övrigt planeras byggnader med en högre nivå vilket endast bidrar till en mindre merkostnad.
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av denna kajhöjning måste utredas vidare.
Barnkonsekvensanalys
Initialt medför inte beslutet i sig några konsekvenser för barn. Vid anläggning av kajhöjning
ska säkerheten för både barn och vuxna tas hänsyn till.
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Sammanfattning - Stenungsunds centrumutveckling
- strategi för klimatanpassning med avseende på stigande
havsnivåer och påverkan av skyfall
Syftet med detta PM är att ta fram ett underlagsdokument som beskriver mål och strategi
för klimatanpassning i samband med utvecklingen av Stenungsunds centrum med
avseende på stigande havsnivåer och skyfall. Avsikten med dokumentet är dessutom att
ge rekommendationer för hur risken för översvämning ska minimeras i framtiden.
Huvudsyftet är att säkerställa en skyddsnivå för befintlig bebyggelse samt göra marken
bakom skyddet klimatanpassad för kommande nyexploateringar.
Skyddsnivån ska i första hand bedömas utifrån gällande vetenskapliga kunskapsläge och
ska i ett första läge beräknas vara tillräcklig 50 år fram i tiden, dvs. fram till år 2070. Detta
baserat på ett klimatscenario som innebär en pessimistisk syn på utvecklingen, vilket
alltså representerar en högre framtida möjlig högvattennivå i havet än den som anses
vara mest trolig. Därmed skapas redan idag förutsättningar för ett mera långsiktigt skydd.
För att säkerställa att skyddsnivån hamnar på den säkra sidan ska därför ett värsta
scenario kring klimatutvecklingen tillämpas för utsläpp av växthusgaser. Detta motsvaras
av RCP 8.5, vilket innebär fortsatta höga utsläpp av koldioxid, även på lång sikt. I det
fortsatta arbetet med klimatanpassning är det emellertid viktigt att fortlöpande följa den
vetenskapliga utvecklingen och justera anpassningsarbetet när nya resultat från
klimatforskningen blir offentliggjorda.
Översvämningssäkringen kommer emellertid efter 2070 och fram emot 2100 att
ytterligare behöva nivåanpassas för en högre skyddsnivå för att ge tillräckligt skydd till år
2100. Med tanke på att skyddsnivån utgår från ett värsta klimatscenario är det emellertid
fullt möjligt att den i dagsläget föreslagna, första skyddsnivån, kan vara tillräcklig längre
än 50 år fram i tiden, dvs. hålla längre än till år 2070.
Som underlag för klimatanpassningsarbetet redovisas i detta PM en sammanställning av
senaste fakta inom området, inklusive nödvändiga analyser för att kunna ge
rekommendation för val av lämplig skyddsnivå, både på medellång och på lång sikt.
Med medellång sikt menas i detta fall fram till år 2070 och lång sikt fram till år 2100.
Detta är samma tillvägagångssätt som Göteborgs Stad, Uddevalla kommun och Orust
kommun tillämpar i sin anpassningsstrategi för höga havsnivåer.
Klimatanpassning av översvämningsskyddet ska ske utifrån en väldefinierad
systemförståelse så att risken för negativa följdeffekter kan undvikas, såsom t.ex.
påverkan av förhöjda grundvattennivåer och instängda ansamlingar av ytvatten bakom
skydden i samband med kraftig nederbörd, t.ex. vid skyfall. Vid klimatanpassning i
samband med centrumutvecklingen ska hänsyn främst tas till följande risker:
 Framtida högvatten i havet
 Framtida skyfall
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När det gäller att möta hotet med en stigande havsvattennivå för centrumutvecklingen i
Stenungsund bör strategin vara en fortlöpande anpassning till förhöjd havsvattennivå,
dvs. anpassning efter hand. Med detta menas att en klimatanpassningsstrategi ska
tillämpas, som är uppdelad på medellång sikt (fram till år 2070) och på lång sikt (fram till
år 2100). Det kritiska händelseförloppet mellan dessa båda klimatanpassningsnivåer ska
definieras, som t.ex. när översvämningssäkringen inte ger ett betryggande skydd utan
måste kompletteras med ett förstärkt påbyggnadsbart skydd. Detta skydd kan antingen
bestå i att komplettera det inre skyddet, t.ex. vid kaj alternativt planera för ett yttre skydd
med skyddsportar. Göteborgs Stad planerar för närvarande för att ett yttre skydd med
skyddsportar ska vara på plats i slutet på detta sekel.
Val av dimensionerande händelse anger vilken ambitionsnivå, som sätts på klimatanpassningen. Detta bygger i huvudsak på en samlad bedömning av gällande myndighetsanvisningar och tillämpningar inom området. I detta fall har den dimensionerande
händelsen för högvatten i havet bestämts till en 200 års händelse, vilket ligger helt i linje
med de anvisningar som Länsstyrelsen förespråkar i rapporten ”Stigande vatten – en
handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden”.
Förslag till klimatanpassningsnivå redovisas nedan;
På medellång sikt (fram till år 2070) anpassas skyddet för en verkningsfull skyddsnivå
motsvarande, som lägst en nivå på + 2,3 m.ö.h. (RH2000).
Detta högvattenskydd planeras så att det på lång sikt (fram emot 2100) är möjligt att
ytterligare nivåanpassa, då kunskapen om klimatpåverkan kommer att öka under tid.
Därför ska högvattenskyddet utformas med möjlighet till förändrings-/ eller påbyggnadsbarhet.
Med dagens kunskapsläge föreslås en effektfull skyddsnivå på lång sikt (fram till år 2100)
som lägst på + 2,6 m.ö.h. (RH2000).
Detta motsvarar en nivå för en 200 års händelse år 2100 (övre percentil) samt högsta
beräknade havsvattenstånd för år 2100. Högsta beräknade havsvattenstånd är ett värde
definierat utifrån en metodik, som tagits fram inom SMHI:s senaste havsnivåprojekt,
”SMHI, 2018. Extremvattenstånd i Stenungsund, dat.2018-11-26”.
När det gäller klimatanpassning av planområden bakom ett översvämningsskydd, så ska
val av dimensionerande händelse vara ett klimatanpassat 100-årsregn. Detta grundas i
huvudsak på Länsstyrelsen senaste rekommendation och faktablad, ”Fakta 2018:5,
Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall – stöd i fysisk
planering” där de bl.a. beskriver hur risken för översvämning till följd av skyfall konkret
behöver hanteras i enskilda detaljplaner.
Länsstyrelsen rekommenderar bland annat att ny bebyggelse ska planeras så att den inte
tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst ett klimatanpassat 100årsregn. Risken för översvämning från ett 100-årsregn ska bedömas i varje detaljplan och
eventuella skyddsåtgärder ska säkerställas. Samhällsviktig verksamhet ska ges en högre
säkerhetsnivå och planeras så att funktionen kan upprätthållas vid en översvämning.
Framkomligheten till och från planområdet ska också bedömas och ska vid behov
säkerställas.
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Sammanfattat kan sägas att det ligger i samhällets intresse att utforma effektiva strategier
och klimatanpassningsåtgärder för att främst förhindra, men även mildra konsekvenserna
av översvämningar. Resurserna är dock begränsade och prioriteringar av de mest
nödvändiga åtgärdsinsatserna måste därför göras. Detta är ett viktigt underlag för
prioritering av samhällsekonomiska bedömningar av potentiella åtgärder. Syftet är främst
att undersöka om en viss insats är samhällsekonomiskt lönsam och helst även analysera
vilka insatser som är mer lönsamma än andra. Som verktyg för denna samhällsekonomiska konsekvensanalys föreslås att en kostnads-nyttoanalys (KNA) tillämpas. Speciellt
föreslås denna analys genomföras i samband med planering av översvämningsskyddens
utformning samt inför planering och genomförandet av kommande nyexploateringar
bakom översvämningsskydden.
I ett nyligen avslutat Naturvårdsverksprojekt, ”Systemlösningar för utveckling av
klimatanpassning av det kustnära samhället ” har fokus på projektet varit på att uppnå en
långsiktig hållbar klimatanpassning av kustsamhället. För att kunna uppnå detta krävs
lösningar som tar hänsyn till samtliga klimatfaktorer som påverkar samhället negativt
(t.ex. översvämningar) på olika sätt, som vi har kallat ”multifunktionella systemlösningar”.
Detta, samtidigt som de naturliga förutsättningarna beaktas och andra samhällsvärden
(t.ex. rekreation, kultur- och naturvärden) samt ekosystemtjänster ska tillgodoses. Det
föreslås därför att detta tillvägagångssätt även tillämpas i samband med planering av
Stenungsunds centrumutveckling samt vid utförandet av lämpliga översvämningsskydd
för kommande planområden. Genomförandet av denna analys kan ske med hjälp av en
s.k. multi-kriterieanalys (MKA), där även andra aspekter utöver de ekonomiska, såsom
lokala, sociala och miljömässiga kriterier då vägs in. Inom ramen för projektet
”Systemlösningar för utveckling av klimatanpassning av det kustnära samhället” har ett
verktyg för en sådan MKA utvecklats.
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1

Bakgrund
Sweco har fått i uppdrag av Stenungsunds kommun att ta fram ett underlagsdokument för
en strategi av klimatanpassning i samband med utvecklingen av Stenungsunds centrum
med avseende på stigande havsnivåer och skyfall.
Föreliggande rapport har utarbetats av Mats Andréasson (huvudförfattare) och Mattias
Salomonsson (Uppdragsledare). Lars Rosén har formulerat avsnittet om kostnadsnyttonalys och multikriterieanalys. Under arbetet med denna rapport har senaste rön från
myndigheter beaktats, bl. a. från MSB, Länsstyrelsen i Västra Götaland och SMHI.
Inledningsvis görs vissa förtydliganden rörande begreppen konsekvensklasser och
översvämningszoner samt återkomsttid och sannolikhet. Därefter redovisas kortfattat hur
klimatanpassningen hittills skett med avseende på havsnivåer och skyfall. Vart och ett av
dessa båda kapitel avslutas med rekommendationer för hur strategin för klimatanpassningen av Stenungsunds centrum ska ske.

1.1

Konsekvensklassning och översvämningszoner
Vid dimensionering av säkerheten för infrastruktur och samhällsbyggande är det lämpligt
att tillämpa konsekvensklassning. Vi föreslår att konsekvensklassning ska tillämpas för
skydd av befintlig och planerad bebyggelse vad avser skydd mot höga havsnivåer och
skyfall. Detta innebär att en konsekvensklassning ska formuleras och dimensioneringskriterier ska tas fram. Även tidshorisonten ska bestämmas, dvs. när i framtiden ska en
verksam skyddsåtgärd vara på plats.
Användandet av översvämningszoner är ett alternativt sätt att differentiera kraven på en
skyddsanläggning efter konsekvenserna av en extrem händelse. I rapporten ”Stigande
vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden” utgiven av
länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län (2011) redovisas hur begreppet
översvämningszoner kan tillämpas i den fysiska planeringen. Av figur 1 nedan framgår
exempelvis att man rekommenderar användandet av begreppet beräknat högsta
högvattenscenario i kombination med olika säkerhetsmarginaler.
I handboken presenteras inga exakta siffror eller nivåer för zonerna eftersom kunskap
och bedömningar kan komma att ändras i takt med att ny forskning tas fram. Därför
presenteras de aktuella planeringsnivåerna i de faktablad som Länsstyrelserna
tillhandahåller. I figur 2 och 3 nedan redovisas några exempel på detta.

repo001.docx 2015-10-05

5(24)
PM – STENUNGSUNDS CENTRUMUTVECKLING
KONCEPTRAPPORT 2019-12-05

411

Figur 1. Översvämningszoner i den fysiska planeringen enligt rapporten Stigande vatten – en
handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden från Länsstyrelserna i Västra
Götalands och Värmlands län (2011).

Figur 2. Utdrag från Faktablad - KUSTEN (Version 2.0) Underlag till rapporten Stigande vatten – en
handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden. Gäller för Västra Götalands län
(2014-12-29).
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100-årsnivån är den nivå som beräknas uppstå i genomsnitt en gång per 100 år, högsta
högvatten1 är i handboken definierad som denna nivå plus ett tillägg för vindens
påverkan. Denna effekt, vinduppstuvning, är inte en effekt som behöver beaktas överallt.
Generellt används ett tillägg på 0,1 m. Effekter av vågor är mycket beroende på
kortvariga episoder och land- och bottenstrukturer varför något allmänt påslag ej används
här. Havsnivåhöjningen bedöms vara 0,98 meter vilket är den högsta nivån i
uträkningarna enligt RCP8.5. Detta beskrivs utförligare i SMHI:s rapport ”Uppdaterad
klimatanalys av havsvattenstånd i Västra Götalands län (SMHI rapport Nr 2011-45).

Figur 3. Utdrag från Faktablad - KUSTEN (Version 2.0) Underlag till rapporten Stigande vatten – en
handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden. Gäller för Västra Götalands län
(2014-12-29).

SMHI har i dagsläget räknat fram nya värden. Dessa redovisas utförligare i SMHI:s
rapport (Klimatologi Nr.45, 2017). Enligt Länsstyrelsen, så skiljer sig inte värdena så
mycket från deras tidigare rekommendationer, enligt ”Faktablad - KUSTEN (Version 2.0),
så dessa gäller därför tills vidare.
SMHI har emellertid nyligen på uppdrag av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap) genomfört nya havsnivåberäkningar för Stenungsund. Detta kommer att vara
ett bra underlag för Översvämningsdirektivets pågående cykel. Resultat från dessa nya
beräkningar redovisas utförligare under kapitel 2 i detta dokument.

1

Observerat högsta högvatten kan vara högre än beräknat 100-årsnivå men kan också
vara lägre.
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Västra Götalands län ingår i Västerhavets vattendistrikt. Inom Västerhavets avrinningsområde har bl. a. Stenungsund pekats ut, som område där risken för översvämningar är
betydande. I hela landet har 25 områden med betydande översvämningsrisk identifierats.
Hotkartor för de identifierade områdena finns i MSB:s översvämningsportal, se vidare
under kapitel 2. Riskkartor kommer att presenteras under 2019 samt riskhanteringsplaner
under 2020 – 2021.

1.2

Återkomsttid och sannolikhet
Sannolikheten för att en händelse ska inträffa brukar beskrivas med händelsens
återkomsttid. Under denna tidsperiod inträffar eller överträffas händelsen i genomsnitt en
gång. Sannolikheten för att exempelvis en 100-årshändelse ska inträffa under ett enskilt
år är en (1) procent, men eftersom man exponerar sig för risken under projektets livstid
blir den ackumulerade sannolikheten betydligt större. Sannolikheten för att en 100årshändelse inträffar åtminstone en gång under en 100-årsperiod är exempelvis hela 63
% (Se tabell 1 nedan).
Tabell 1. Tabell för ackumulerad risk. Sambandet mellan återkomsttid, exponerad tid och
sannolikhet i procent.
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1.3

Klimatanpassning
Begreppet klimatanpassning används ofta i olika betydelser. I föreliggande dokument
avser begreppet anpassning till de förutsättningar som såväl ett nuvarande som ett
förändrat klimat skapar.
Under senare år har ett stort antal klimatanpassningsprojekt genomförts för olika
sektorer. Underlaget för anpassning till ett förändrat klimat har förbättrats genom bland
annat tillgång till detaljerade regionala klimatscenarier. Speciellt är de länsvisa
klimatanalyser, som SMHI tillhandahåller, relevanta vid klimatanpassning (Klimatologi
Nr.24, 2015).
Frågan om anpassning till ett förändrat klimat är förhållandevis ny och kräver ett nytt
förhållningssätt i beslutsprocessen. Nya forskningsresultat kommer att tillkomma i
framtiden. Detta gör att det krävs en noga genomtänkt strategi när resultaten ska
tillämpas. Därvid bör man beakta frågan om vad som måste göras redan nu och vilka
frågor som kan skjutas på tills det vetenskapliga underlaget blir säkrare eller när i
framtiden en skyddsåtgärd definitivt måste genomföras.
Osäkerheter kommer in på flera nivåer i processen. Därför bör alternativa klimatscenarier,
som beskriver höga respektive mindre höga antaganden om framtidens utsläpp av
växthusgaser, användas vid analyserna. Dessutom bör resultat från fler än en
klimatmodell användas. Detta är en strategi som bland annat tillämpas av SMHI. Senaste
vetenskapliga klimatanalyser tyder emellertid på att höga antaganden om framtida
utsläpp av växthusgaser överensstämmer väl med hittills verifierade nivåökningar.
På liknande sätt bör alternativa klimatanpassningsnivåer tillämpas beroende på risk och
konsekvens av en översvämning. Utvärdering av översvämningsrisk föreslås i stort att
följa den strategi och de riktlinjer som generellt börjat tillämpats. Ett bra exempel på detta
är de planeringsnivåer som Göteborgs Stad tagit fram i ”Tematiskt tillägg för
översvämningsrisker, Översiktsplan för Göteborg (Göteborgs Stad,
Stadsbyggnadskontoret, 2019)”.
Exempel på lämpligt underlag för föreslagna planeringsnivåer vid dimensionerande
händelser kan ses i figur 4 och figur 5 nedan.
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Figur 4. Underlag för föreslagna planeringsnivåer vid dimensionerande händelse (Göteborgs Stad,
Stadsbyggnadskontoret, 2019).

Figur 5. Exempel på visualisering
Stadsbyggnadskontoret, 2019).
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1.4

Strategi för en hållbar och ekonomiskt försvarbar klimatanpassning
Det ligger i samhällets intresse att utforma effektiva strategier och åtgärder för att
förhindra och mildra konsekvenserna av översvämningar. Resurserna är dock
begränsade och prioriteringar av åtgärder måste därför göras. Ett viktigt underlag för
prioritering är samhällsekonomiska bedömningar av potentiella åtgärder. Syftet är då att
undersöka om en viss insats är samhällsekonomiskt lönsam och helst även analysera
vilka insatser som är mer lönsamma än andra. Som verktyg för samhällsekonomisk
konsekvensanalys används vanligen kostnads-nyttoanalys (KNA).
KNA bygger på en identifiering av de positiva och negativa konsekvenserna av ett projekt
i samhället och syftar till att jämföra dessa konsekvenser med varandra för att se om de
positiva konsekvenserna är större än de negativa eller tvärtom. Analysen görs genom att
de positiva effekterna (marginalnyttan) och de negativa effekterna (marginalkostnaderna)
värderas relativt ett referensalternativ. I en KNA uttrycks de olika konsekvenserna i
monetära enheter i så stor utsträckning som möjligt. Kostnads-nyttoanalys som metod
beskrivs i en mängd olika textböcker, vägledningar, vetenskapliga rapporter, artiklar och
utredningar, se exempelvis Trafikverket (2016), Boardman et al. (2011), Söderqvist et al.
(2014) och Söderqvist (2006).
Med samhällsekonomiska termer menas närmare bestämt handlingsalternativens
konsekvenser för individers och företags välbefinnande (ibland även benämnt "välfärd").
Ökningar av välbefinnandet till följd av handlingsalternativet utgör alternativets nyttor och
minskningar av välbefinnandet till följd av handlingsalternativet är alternativets kostnader,
se figur 6 nedan.

Figur 6. Samhällsekonomiska konsekvenser i en kostnads-nyttoanalys.

Det kriterium som vanligen används i en kostnads-nyttoanalys för vad som är bra eller
dåligt att göra är samhällsekonomisk lönsamhet. Samhällsekonomisk lönsamhet
kännetecknas av att summan av samtliga nyttor för alla berörda individer och företag
överstiger summan av samtliga kostnader för alla individer och företag. I en
samhällsekonomisk analys är tidsperspektivet för de beslut som ska tas av avgörande
betydelse eftersom nyttor och kostnader, och därmed den samhällsekonomiska
lönsamheten, uppskattas för en vald tidsperiod. Denna är ibland åtgärdens tekniska
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livslängd, men kan också väljas på andra grunder, såsom hänsyn till flera framtida
generationer.
I en samhällsekonomisk analys inkluderas både projektägarens (interna) och övriga
samhällets (externa) effekter, se figur 7 nedan. En analys som omfattar endast
projektägarens effekter brukar benämnas projektekonomisk analys, men en fullständig
samhällsekonomisk analys ska omfatta också externa effekter.

Figur 7. Kategorier av nyttor och kostnader i en kostnads-nyttoanalys.

Kostnads-nytto-analyser utgör ett direkt stöd för beslut rörande dels val av skyddsåtgärd
och utformning, dels för att illustrera de samhällsekonomiska konsekvenserna i samband
med höga flöden och/eller kraftig nederbörd. Kostnads-nyttoanalyser utgör också ett
viktigt underlag för att belysa de samhällsekonomiska effekterna av översvämningar och
översvämningsskydd i enlighet med Förordningen om översvämningsrisker (SFS
2009:956), vilket utgår från EUs översvämningsdirektiv, samt Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) föreskrift om riskhanteringsplaner (MSBFS
2013:1).
En KNA måste kompletteras med andra slags analyser för att beslutsunderlaget ska bli
heltäckande. Viktigt är att göra en analys av fördelningseffekter, vilken visar hur nyttor
och kostnader fördelar sig på olika grupper/branscher/sektorer i samhället. Andra typer av
analyser kan också vara nödvändiga, eftersom det endast är i undantagsfall som det går
att uttrycka alla identifierade positiva och negativa effekter i monetära enheter. Om
kriteriet för samhällsekonomisk lönsamhet är uppfyllt eller inte kan ofta endast delvis
utvärderas genom en jämförelse av monetära mått. I jämförelsen måste även de
samhällsekonomiska konsekvenser som inte har mätts i monetära termer vägas in, se
Figur 6. I en KNA behöver därför effekter som inte värderats i ekonomiska termer
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beskrivas kvalitativt och åtföljas av en bedömning av i vilken grad de skulle kunna
påverka utfallet i analysen.
Åtgärder för klimatanpassning kan också medföra effekter som inte är möjliga eller
lämpliga att mäta i ekonomiska termer. En del åtgärder kommer att innebära synliga
förändringar i stadsmiljön exempelvis i form av invallningskonstruktioner, grönytor, öppna
kanaler, dammar, etc. Dessa åtgärder kan också komma att påverka människor på olika
vis och drabba/gynna olika grupper i samhället på olika sätt. Åtgärder kan exempelvis
leda till ökad eller minskad rättvisa, ökad eller minskad tillgänglighet till olika funktioner
samt ökad eller minskad tillgång till kulturvärden. Åtgärder kan också påverka funktioner i
miljön som inte påverkar människors möjligheter att dra nytta av miljön
(ekosystemtjänster). Ett exempel är värdet av att bevara ett vattendrags naturliga lopp,
oaktat den nytta människan har av detta. Sådana inneboende miljövärden låter sig inte
värderas ekonomiskt.
För att åstadkomma en bredare och mera komplett hållbarhetsanalys behöver därför den
samhällsekonomiska analysen kompletteras. Olika positiva och negativa effekter av
dessa åtgärder för klimatanpassning behöver vägas in i för att få relevanta
beslutsunderlag kring vilka åtgärder som är lämpligast och mest hållbara att utföra.
Den samhällsekonomiska analysen kan då kompletterats med bedömningar av sociala
och miljömässiga effekter för att åstadkomma en hållbarhetsanalys i enlighet med de
grundläggande principer för hållbar utveckling som ursprungligen beskrevs i Brundtlandrapporten Vår gemensamma framtid (World Commission on Environment and
Development, 1987). Analysen kommer härvid att omfatta en ekonomisk, en social och
en miljömässig analys som kan integreras till en sammantagen hållbarhetsanalys. Ett sätt
att göra detta är att tillämpa s.k. multi-kriterieanalys (MKA), se exempelvis Rosén m.fl.
(2015).
I en multi-kriterieanalys utvärderas hur olika handlingsalternativ eller projekt presterar
med avseende på en uppsättning kriterier. Dessa kriterier bör förankras väl bland de
intressenter som kan påverkas av besluten. En multi-kriterieanalys möjliggör att
kvantitativdata och kvalitativa bedömningar kan integreras till en sammantagen analys.
Det finns ett flertal olika metoder och tekniker för multi-kriterieanalys. Övergripande
beskrivningar av dessa metoder ges exempelvis av DCLG (2009).
En MKA bör inkludera följande steg:









Etablera kontext. Vad är analysens målsättning och vilka är intressenterna?
Identifiera alternativ som ska analyseras.
Identifiera kriterier mot vilka alternativen ska bedömas.
Bedöm de förväntade effekterna (prestanda) av respektive alternativ mot de
uppställda kriterierna.
Tilldela vikter (betydelse) för respektive kriterium.
Kombinera vikter och effekter för varje alternativ för att få ett sammanvägt värde.
Utvärdera resultaten.
Genomför känslighetsanalys.
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Bedömningarna av ingående kriterier vägs således samman till en slutlig bedömning.
Denna sammanvägning kan göras på olika sätt, exempelvis genom poängsättningssystem. Förfarandet innebär att användaren/beslutsfattaren tvingas att öppet redovisa hur
de olika kriterierna hanterats. MKA är därför ett viktigt verktyg för att ge stöd och struktur
vid sammanvägning av ekonomiska effekter med andra viktiga faktorer i syfte att
åstadkomma en hållbar klimatanpassning.
Syftet med MKA är således i detta sammanhang att kunna genomföra en bredare och
mera fullständig hållbarhetsbedömning av åtgärdsalternativen än vad som är fallet med
kostnads-nyttoanalysen. Genom MKA:n kan lokala sociala och miljömässiga effekter som
inte enkelt kan värderas i pengar, såsom kulturvärden, tillgänglighet, effekter kopplade till
olika miljömål, etc., inkluderas. Göteborgs Stad har utarbetat en metod för
hållbarhetsbedömning av klimatanpassningsåtgärder (se ex Rosén och Nimmermark,
2018). Kriterier för hållbarhetsbedömningar har valts i enlighet med stadens övriga
hållbarhetsarbete.
Ett exempel på redovisning av hållbarhetsbedömning med den metod som utvecklats för
Göteborgs Stad (FloodMan, se Rosen och Nimmermark, 2018) och i projektet
”Systemlösningar för utveckling av klimatanpassning av det kustnära samhället” ges i
Figur 8. Resultaten från hållbarhetsanalysen redovisas grafiskt, uppdelat på de tre
hållbarhetsdimensionerna. Miljömässiga och sociala effekter utvärderas genom
poängsättning och viktning av valda kriterier. Ekonomiska effekter utvärderas genom
kostnads-nyttoanalys. Den sammantagna hållbarhetsbedömningen uttrycks i form av ett
normerat hållbarhetsindex som kan variera mellan -100 och +100, där negativa värden
uttrycker en försämring ur hållbarhetssynpunkt och positiva värden en förbättring relativt
den situation som råder innan klimatanpassningsåtgärderna genomförs.
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Figur 8. Exempel redovisning av klimatanpassningsåtgärders hållbarhet i FloodMan.
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2

Havsnivåer i Stenungsund
Frågan om extrema och framtida stigande havsnivåer är ständigt aktuell, inte minst på
grund av samhällsbyggande i havsnära områden och den pågående globala
uppvärmningen.
För att beräkna extremvärden av havsnivåerna i dagens klimat så har hittills
förhållandevis enkel frekvensanalys tillämpats i de flesta fall. Existerande dataseriers
begränsade längd gör att de nivåer som då räknas fram har en återkomsttid av längst
200 år. För närvarande pågår emellertid ett kontinuerligt utvecklingsarbete vid SMHI
gällande förändrade havsnivåer. Det senaste arbetet har varit att kombinera de mest
extrema uppmätta nivåförändringarna orsakade av oväder på en given plats, med ett
extremt ogynnsamt utgångsläge i form av havsnivån innan stormen inträffar. Nivåer som
tagits fram med den nya metodiken ligger i medel flera dm högre än de nivåer som
beräknas med konventionell extremvärdesanalys. Dessa nivåer har räknats fram för
relativt öppen kust där det finns långa mätserier, och antas ha en mycket låg sannolikhet
som inte kunnat kvantifieras än. I vikar, fjordar och områden där topografiska effekter kan
komma att påverka vattennivåerna behövs emellertid alltid kompletterande studier.

2.1

Förslag till kriterier för havsnivåer i Stenungsund
Vi föreslår att Stenungsunds kommun tillämpar två tidsanpassade skyddsnivåer för
översvämningsskydd när det gäller klimatanpassning för havsnivåer. Dessa skyddsnivåer
bör kopplas mot en vald framtid. Den första skyddsnivån som ska anläggas bör skydda
mot en beräknad dimensionerad havsnivå år 2070, vid en 200-årshändelse på den
aktuella platsen.
För den högre skyddsnivån föreslås att den planeras för dimensionerad havsnivå år
2100, vid en 200-årshändelse på den aktuella platsen. Lokala topografiska effekter ska
beaktas för båda skyddsnivåerna. Den senare skyddsnivån bör emellertid i dagsläget
bestämmas inom ett visst spann av säkerhetsmarginal eftersom det i dagsläget finns en
stor osäkerhet, dvs. en stor variation i havsnivåhöjningen mot slutet av seklet. Se Figur 9
nedan som är hämtad från rapport IPCC AR5 (FN:s klimatpanel).
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Figur 9. Global havshöjning enligt IPCC AR5 utsläppsscenarier.

I Figur 10 nedan visas den globala havsnivåhöjningen för åren 2020, 2050, 2070 och
2100. I denna analys har osäkerheten från återkomstvärdet kombinerats med
osäkerheten från klimatscenarierna. Medianvärdet av den globala medelvattenytans
höjning enligt RCP8.5 med medföljande konfidensintervall visas i figur 10 nedan.
Konfidensintervallet ökar kraftigt mot slutet på seklet, vilket visar att osäkerheten ökar
med tiden. Värdena anges i cm relativ referensperioden 1986-2005 för klimatscenariot
RCP8,5. Siffrorna inom parantes anger 5-95 percentiler utifrån de bakomliggande
modellresultaten. Källa Church et.al., 2013.

Figur 10. Beräknad global havsnivåhöjning i cm för åren 2020, 2050, 2070 och 2100.

Nedan redovisas beräknat havsvattenstånd med 100 års återkomsttid i ett framtida klimat
vid Marstrand. Havsvattenstånd med 100 års återkomsttid redovisas för åren 2020, 2050,
2070 och 2100. Nivåerna för ett framtida klimat baseras på den globala medelvattenytans
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höjning enligt klimatscenariot RCP8.5 (medianvärdet). Värdena inom parantes anger
95 % konfidensintervall. För framtida klimat inkluderar det angivna konfidensintervallet
osäkerheten i framtida medelvattenstånd för RCP8.5, osäkerheten av det beräknade
återkomstvärdet samt osäkerheten i mätningarna. Värdena anges i cm i höjdsystemet
RH2000 och baseras på observerat vattenstånd vid Smögen från perioden 1911-2017,
anpassat till Stenungsund, som bedömts vara lämplig för Marstrand. Källa SMHI.

Figur 11. Beräknat havsvattenstånd med 100 års återkomsttid i cm för åren 2020, 2050, 2070 och
2100.

I nedanstående figur 12 redovisas ett utdrag från senaste beräkningar av framtida
extremvattenstånd i Stenungsund. SMHI har genomfört beräkningarna på uppdrag av
MSB. SMHI rapport ”Extremvattenstånd i Stenungsund, dat.2018-11-26.” I figuren
framgår beräknade återkomstvärden i höjdsystemet RH2000 för år 2100 inklusive
landhöjning. Återkomstvärden i centimeter i RH 2000 för återkomstperioden 100 och 200
år, samt ett högsta beräknat vattenstånd för Stenungsund. Konfidensintervallet innehåller
det riktiga värdet med sannolikheten 95 %. Högsta beräknade vattenstånd är ett värde
definierat utifrån metodik som tagits fram i SMHI:s havsnivåprojekt, kombinerat med
värdet för FN:s angivna övre percentil för RCP8.5.
Som framgår av ovanstående figur 11 (Marstrand) samt nedanstående figur 12
(Stenungsund), så överensstämmer de vid en 100 årshändelse år 2100. Därmed bör det
finnas en liknande samstämmighet för år 2070. Detta bör emellertid säkerställas innan
den slutliga skyddsnivån fastställs för Stenungsunds centrum år 2070.

Figur 12. Extremvattenstånd i Stenungsund för år 2100. Beräkningar för 100 respektive 200 års
händelse samt högsta beräknade havsvattenstånd.
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I nedanstående figur 13 redovisas högsta beräknade havsvattenstånd i Stenungsund för
år 2100, samt vilka bidrag som tillsammans ger högsta beräknade havsvattenstånd.
Posterna i beräkningen av högsta beräknade havsvattenstånd år 2100 är definierat
utifrån en metodik som tagits fram inom SMHI:s havsnivåprojekt.

Figur 13. Beräknat högsta högvattenstånd för år 2100 i Stenungsund.

Dimensioneringskriteriet för höga havsnivåer föreslås utgå från en 200 års händelse i
kombination med olika säkerhetsmarginaler beroende på konsekvens. Detta ligger helt i
linje med de anvisningar som Länsstyrelsen förespråkar samt från rapporten ”Stigande
vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden”.

2.2

Senaste beräknade havsnivåer i centrala Stenungsund
Vi föreslår att Stenungsunds kommun använder de senaste resultaten, som tagits fram av
MSB för analys av översvämningsutbredningen i Stenungsund. Hot- och riskartorna för
Stenungsund visar på vilka konsekvenser en översvämning av havet kan få på Stenungsund. Den senaste översvämningskarteringen, som genomförts visar på de områden som
hotas i centrala Stenungsund av en översvämning när havet uppnår en viss beräknad
nivå. Hotkartan för havet visar utbredningen och djupet av en översvämning. Hotkartorna
finns för de områden som identifierats ha en betydande översvämningsrisk enligt
förordning om översvämningsrisker (SFS 2009:956). Nedan visas några exempel på
beräkningsresultat för Stenungsund, som även presenteras på MSBs hemsida under
översvämningsportalen. Se vidare;
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-ochriskkartor/stenungsund/hotkartor.html
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Figur 14. Beräknad 200-årsnivå för Stenungsund i slutet av seklet (2,10 m i RH2000). Beräknat
vattendjup.

Figur 15. Beräknad högsta nivå i slutet av seklet för Stenungsund i slutet av seklet (2,60 m i
RH2000). Beräknat vattendjup.

Nedan redovisas föreslagna klimatanpassningsnivåer för år 2070 samt för år 2100.
Den dimensionerande händelsen för Stenungsund föreslås utgå från en 200 års
händelse, vilket ligger helt i linje med de anvisningar som Länsstyrelsen förespråkar i
rapporten ”Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade
områden”.
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Föreslagen skyddsnivå för år 2070. Skyddsnivån föreslås utgå från en 200 års händelse
som inkluderar vinduppstuvning och en extra säkerhetsmarginal. Då blir beräknad nivå
+ 2,3 m.ö.h. (en 100 års händelse enligt figur 11 är + 2,15 m + 0,10 m förhöjd nivå för en
200 års händelse enligt uppgift från SMHI).
Föreslagen förhöjd skyddsnivå för år 2100. Återkomstvärdet för en 200 års händelse
enligt figur 12 är + 2,58. Detta överensstämmer med ”högsta beräknade vattenstånd” år
2100 enligt figur 13. En nödvändig skyddsnivå kan därmed föreslås ligga på + 2,6 m.ö.h.

3

Skyfall
Under senare år har frågan om skyfall aktualiserats genom ett flertal kostsamma
översvämningar i urbana miljöer, varav översvämningen i Köpenhamn den 2 juli 2011 är
mest uppmärksammad. Denna händelse har i allra högsta grad påverkat diskussionen
om skydd mot skyfall inom urbana stadskärnor. De kraftigaste skyfallen har ofta en
ganska begränsad utbredning och påverkar därför i första hand de lågt belägna delarna i
en urban stadskärna.
Inom hårdgjorda stadsstrukturer finns i regel inte tillräckligt utrymme för att hantera det
ytvatten som avleds vid kraftig nederbörd, som skyfall. Skyfallsfrågan är därmed en fråga
som kräver förvaltningsöverskridande samverkan för att möjliggöra en klimatanpassning
av samhällsutvecklingen i ett föränderligt klimat. Skyfall behöver därför få ett större
utrymme i kommunens verksamhetsplanering då det förutom att säkerställa framtida
samhällsutbyggnad även handlar om att skydda befintliga strukturer och samhällsviktiga
objekt.
Speciellt viktigt blir detta för Stenungsund, då det planeras för klimatanpassning mot ett
stigande hav, vilket kommer att kräva en väl genomtänkt planering. Ett skydd mot höga
havsnivåer kan t.ex. komma att försämra möjligheten för avledningen av ytvatten i
samband med skyfall. En skyfallsplanering som tydligt klargör åtgärdsbehovet,
ansvarsfördelning, tidplan och uppföljningsarbete kommer att underlätta för kommunens
kontinuerliga arbete med att minimera de skador som ett skyfall kommer att kunna
orsaka. Till skillnad från den stigande havsnivån, där det finns möjlighet till en mera
långsiktig åtgärdsplanering, bör de förebyggande åtgärderna mot skyfall planeras och
genomföras inom ett betydligt kortare tidsschema.
Länsstyrelserna i Västra Götalands och Stockholms län har tagit fram ett faktablad,
”Fakta 2018:5, Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall –
stöd i fysisk planering” där de beskriver hur risken för översvämning till följd av skyfall
konkret behöver hanteras i enskilda detaljplaner.
Länsstyrelsen rekommenderar bl.a.:
-

Att ny bebyggelse ska planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid
en översvämning från minst ett 100-årsregn

-

Risken för översvämning från ett 100-årsregn ska bedömas i detaljplanen och
eventuella skyddsåtgärder ska säkerställas. Samhällsviktig verksamhet ska ges
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en högre säkerhetsnivå och planeras så att funktionen kan upprätthållas vid en
översvämning.
-

Framkomligheten till och från planområdet ska bedömas och ska vid behov
säkerställas.

Hänsyn till dessa rekommendationer ska tas vid planering av all ny bebyggelse, såväl vid
lokalisering, som placering och utformning. En skyfallsplan kan därför utföras för att ingå
som del i kommunens risk- och sårbarhetsanalys, ett tematiskt tillägg till den fördjupade
översiktsplanen eller som ett fristående dokument. Nedan följer en beskrivning på hur det
fortsatta klimatanpassningsarbetet kan genomföras för att klimatsäkra Stenungsunds
centrumutveckling mot skyfall.

3.1

Förslag till kriterier för skyfall
Vi föreslår att Stenungsunds kommun följer Länsstyrelsens rekommendation och
tillämpar ett klimatanpassat 100-årsregn (CDS-regn med 6 timmars varaktighet). Med
klimatanpassat regn menas att en klimatfaktor ska tillämpas. En klimatfaktor om minst
1,25 föreslås användas, som kan hämtas från SMHI, rapporten ”Sveriges framtida klimat,
Klimatologi Nr 14, 2015” samt från ”MSB, publikation 1121 - augusti 2017, ”Vägledning
för skyfallskartering - Tips för genomförande och exempel på användning”. Detta scenario
är det som Länsstyrelsen rekommenderar och bland annat förespråkas av MSB vid studie
av skyfall.
För mer information om modelleringsmetodik vid skyfallskarteringar hänvisas till
publikationen ”Vägledning för skyfallskartering”, som tagits fram av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB 2017). Det bör påpekas att lämplig klimatfaktor för
ett regn med 100-års återkomsttid är utifrån dagens kunskapsläge. Vilken siffra som
slutligen ska väljas kan hämtas från rapporten ”Extremregn i nuvarande och framtida
klimat: analyser av observationer och framtidsscenarier (SMHI 2018)”.
Med kostnads-nyttoanalys (KNA) kan det emellertid utvärderas om en högre skyddsnivå
ska tillämpas för de mest riskutsatta byggnaderna och samhällsviktiga funktioner, i det fall
ett skyfall skulle medföra stora konsekvenser. Det innebär att det dimensionerande
regnet i volym bör vara av samma storleksordning som det i Köpenhamn och fördelas i
tiden som ett så kallat CDS-regn (Svenskt Vatten, 2011). Det skulle innebära ett 6
timmars regn med ett centralt tio minuters block på 71 mm. Under den värsta timmen
antas 132 mmm falla och den totala nederbördsmängden uppgår till ca 200 mm. Detta är
i samma storleksordning som regnet i Köpenhamn 2011. Återkomsttiden för
Köpenhamnsregnet har bedömts vara i storleksordningen 500–1000 år.
Regnmängderna under olika tidsperioder framgår av tabell 2 nedan.
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Tabell 2. Regnmängderna (mm) under olika tidsperioder av det dimensionerande regnet.

4

Avslutande kommentar
Klimatforskningen är ett dynamiskt område där nya resultat kan förväntas, speciellt
genom de återkommande utvärderingar som görs av FNs klimatpanel, IPCC. I arbetet
med klimatanpassning är det viktigt att fortlöpande följa den vetenskapliga utvecklingen
och justera anpassningsarbetet när nya resultat från klimatforskningen blir offentliggjorda.
I detta sammanhang är IPCCs nästkommande rapport 2021 av särskilt intresse.
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1

Introduktion

1.1

Bakgrund
I samband med planprogrammet för Stenungsunds centrum har det tagits fram
översvämningskarteringar vilka visar på att risken för översvämning från stigande hav och
skyfall är mycket hög. Inom centrumområdet pågår tre detaljplaner, dessa benämnda
Västanvindsgatan, Stenungsund Resecentrum och CW Borgs väg. I Figur 1-1 återfinns
information om detaljplanernas läge tillsammans med detaljplanen pågående i norr;
Gamla SIF-området.

Figur 1-1. Pågående detaljplaner inom Stenungsunds centrumområde (Stenungsund, 2020).

Västanvindsgatan är den enda planen som varit ute på samråd (sommaren 2019) medan
de andra två planerna ligger inför samråd. Länsstyrelsen Västra Götalands
samrådsyttrande till Västanvindsgatan berörde bl.a. översvämningsrisker och hur dessa
inte utretts på en strategisk nivå. Att klimatsäkra centrumområdet är därför nödvändigt för
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att få planerna godkända, detta för en hållbar samhällsutveckling som kan hantera
framtida klimatförändringar så som stigande havsnivåer och extrema regn, s.k. skyfall.
Under hösten 2019 definierades mål och strategier för klimatanpassning med avseende
på stigande havsnivåer och skyfall för Stenungsunds centrumutveckling. Arbetet
sammanfattas i PM ”Strategi för klimatanpassning med avseende på stigande havsnivåer
och påverkan av skyfall” (Sweco, 2019 b). Klimatanpassningsstrategin grundas på ett
adaptivt förhållningssätt till klimatförändringar, där anpassningen görs stegvis på
medellång (år 2070) till lång sikt (år 2100). I Bilaga 1 återfinns fullständig version av
klimatanpassningsstrategin vilken beskrivs kortfattat nedan.
•

På medellång sikt, fram till år 2070, anpassas skyddet för en verkningsfull
skyddsnivå motsvarande som lägst + 2,3 m.ö.h. (RH2000). Den
dimensionerande händelsen för skyddsnivån är högvatten vid år 2070 med
sannolikheten 200-års återkomsttid inom det övre konfidensintervallet (95percentilen).

•

Högvattenskyddet planeras så att det på lång sikt, fram till år 2100, är möjligt att
ytterligare nivåanpassas då kunskapen om klimatpåverkan kommer att öka under
tid. Därför ska högvattenskyddet utformas med möjlighet till förändrings-/ eller
påbyggnadsbarhet. Med dagens kunskapsläge föreslås en motiverad skyddsnivå
vara motsvarande som lägst + 2,6 m.ö.h. (RH2000). Den dimensionerande
händelsen för skyddsnivån är högvatten vid år 2100 med sannolikheten för 200års återkomsttid inom det övre konfidensintervallet (95-percentilen) samt högsta
beräknade havsvattenstånd för år 2100.

För val och utformning av klimatanpassningsåtgärder i samband med pågående
detaljplanearbete är samhällsekonomiska konsekvenser och hållbarhetsaspekter
väsentliga att utvärdera. I handboken ”Systemlösningar för utveckling av
klimatanpassning av det kustnära samhället”, ett projekt finansierat av Naturvårdsverks
stadsinnovationsstöd, beskrivs just ett sådant tillvägagångssätt (Sweco, 2019 a). Med
hjälp av ett planeringsverktyg utvärderas samhällsekonomiska konsekvenser och
hållbarhetsaspekter i en multi-kriterieanalys (MKA). Beskriven metodik och
planeringsverktyg har fungerat som underlag till åtgärdsplanering för klimatanpassning i
Stenungsunds centrumområde. Sweco har på uppdrag av Stenungsunds kommun tagit
fram föreliggande PM för att beskriva den konkreta åtgärdsplaneringen.

1.2

Syfte
Projektet har haft till syfte att visa på hur Stenungsunds centrumområde kan
klimatanpassas med avseende på översvämningsrisker kopplat till stigande havsnivåer
och skyfall, samt vilket av förslagen som är mest hållbart och medför störst samhällsnytta.
Arbetet har inneburit att åtgärdsförslag har definierats och utvärderats i ett existerande
planering- och beslutsstödverktyg. Planeringsverktyget används för att genomföra en
multi-kriterieanlays (MKA) som betraktar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter
över tid. Utvärderingen kommer ge ett beslutsunderlag för vilket av åtgärdsförslagen som
medför den största samhällsnyttan och därmed är mest lämplig att välja.
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1.3

Förutsättningar
Utredningsområde för val av principiella åtgärdsförslag är gult område som presenteras i
Figur 1-2. Området delas in i norra respektive södra delen. Den norra delen utgör ett
verksamhetsområde för småindustrier. Området är inte aktuellt för bostadsbebyggelse då
det är ett s.k. influensområde till industriområdet norr om Stenungeån. Industriområdet är
klassat som ett riksintresse för industriell produktion. Ett skydd för den norra delen
kommer därmed verka för befintliga fastigheter där mark för sådan typ av verksamhet
troligen är svår att hitta någon annanstans i kommunen.
Den södra delen utgörs av centrum i Stenungsunds kommun. Inom området återfinns ett
köpcentrum, bostadsbebyggelse, järnvägsstation och parkeringsytor. Det är inom den
södra delen som pågående detaljplaner, som beskrivs i Figur 1-1, återfinns.
Avgränsningen för utredningsområdet i östlig riktning är avrinningsområdenas utbredning.

Norra

Södra

Figur 1-2. Utredningsområde för klimatanpassningsåtgärder (gul linje). Området delas in i den norra
respektive södra delen.
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Analysen har begränsats till att utvärdera tre principiella förslag på
klimatanpassningsåtgärder. Möjligheten för gröna lösningar, med naturliga element, har
bedömts vara svåra att genomföra inom området.
Att studera ett åtgärdsalternativ med yttre barriärer i havet har uteslutits från analysen
p.g.a. kostnaden för en sådan åtgärd. Kostnaden för barriärskydden har i en tidigare
utredning uppskattats till 1 800 Mkr (Sweco, 2013). Av erfarenhet från Göteborg är
uppskattad kostnad låg och kommer med stor sannolikhet landa på en betydligt högre
siffra vid mer detaljerade studier. Sweco bedömer att det kommer vara svårt att räkna
hem ett sådant åtgärdsalternativ med de nyttor som skyddet innebär.
Samtidigt som aktuell utredning pågick arbetet med den nya översiktsplanen för
Stenungsunds kommun – ÖP 2020, samt framtagandet av klimatanpassningsplanen som
ska fungera som ett tematiskt tillägg till ÖP 2020. I arbetet med klimatanpassningsplanen
ingår det att analysera kommunens klimatutmaningar och sårbarheter i olika
samhällsfunktioner, identifiera olika åtgärder som kan hantera de händelser,
konsekvenser och sårbarheter som identifierats, prioritera åtgärderna samt
genomförande och uppföljning. Det är viktigt att föreliggande utredning inkluderas i den
övergripande klimatanpassningsplanen för kommunen.

1.4

Arbetsgrupp
Arbetsgruppen har bestått av representanter fån Plan, Mark- och exploatering, Bygg och
Miljö, VA, Strategi Samordning, Infrastruktur, samt Kultur och Fritid. Sweco har fungerat
som processledare för arbetet. Under våren 2020 har Sweco anordnat tre workshops med
representanter från kommunen. Respektive workshop har sammanfattats i ett protokoll
som delgetts projektgruppen. På Sweco har Mats Andréasson och Lars Rosén arbetat som
specialister, samt Annamaria Haag och Nils-Petter Sköld som handläggare
För den ekonomiska analysen har kommunen tagit fram underlag till Sweco som genomfört
analysen. Bedömning av de miljömässiga och sociala kriterierna genomfördes av
kommunen under den sista workshopen daterad till 18 maj 2020.
.
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2

Metodik
För utvärdering av studerade åtgärdsförslag har ett planerings- och beslutsstödsverktyg,
utvecklat i projektet Systemlösningar för utveckling av klimatanpassning av det kustnära
samhället, använts (Sweco, 2019 a). Verktyget utgör en multi-kriterieanalys (MKA) där en
ekonomisk, en social och en miljömässig analys genomförs. De ekonomiska effekterna
utvärderas med hjälp av en samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys (KNA) där
kostnader och nyttor kvantifieras. De sociala och miljömässiga effekterna bedöms utifrån
ett antal kriterier som poängsätts och viktas gentemot varandra. Eftersom de sociala och
miljömässiga effekterna representeras av poäng och de ekonomiska effekterna av en
kvantifiering av kostnader och nyttor behöver dessa bedömningar normaliseras för att
kunna ge en sammantagen bedömning av åtgärders hållbarhet, i ett s.k.
hållbarhetsindex.

2.1

Planeringsverktyg
Planeringsverktyget är en vidareutveckling av verktyget FloodMan – Sustainable Flood
Management Assessment Tool som togs fram i samband med Göteborgs Stads arbete
med klimatanpassningsåtgärder (Sweco, 2019 a). I handbok för planeringsverktyget
beskrivs vad en multi-kriterieanalys är, metodikens övergripande struktur samt mer
detaljerad information om den ekonomiska, sociala och miljömässiga analysen. Det
stegvisa genomförandet består av 12 moment vilka alla genomgåtts för
åtgärdsplaneringen i Stenungsunds centrumområde. Punkterna sammanfattas enligt
nedanstående:
1. Välj startår och slutår samt referensalternativ för den
analys som ska genomföras. Exempelvis 2020 som
startår och 2100 som slutår, vilket alltså innebär val av 80
års tidshorisont. Den nuvarande situationen, utan
genomförande av klimatanpassningsåtgärd, väljs ofta som
referensalternativ (mot vilket åtgärdsalternativen jämförs)
men också andra referensalternativ kan definieras. Valet av
referensalternativ är upp till användaren att definiera och
tydligt motivera.

1
2
3
4
5
6

7
2. Välj översvämningsscenarier (nivåer på havet eller
8
annan vattenvolym) med olika återkomsttider. Upp till 8
9
scenarier kan hanteras, men minst 3 krävs för att ge en
10
acceptabel skattning av den samhällsekonomiska
11
riskkostnaden. Vanliga exempel på översvämnings12
scenarier är nivåer med återkomsttider på 10, 20, 50, 100
år och 200 år. OBS! Nivån för en 100-årshändelse måste
vara ett av de valda översvämningsscenarierna. För varje valt
översvämningsscenario (nivå) utläses medianvärde och 95-percentil för nivåns
återkomsttid utifrån underlag från SMHI.
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3. Identifiera antalet skadeobjekt och verksamheter som påverkas vid den
specifika vattennivån för varje valt översvämningsscenario. OBS! Detta görs
för både startåret och slutåret. I FloodMan finns schablonskadekostnader
(enhetspriser) med osäkerhetsuppskattningar, baserat på försäkringsdata mm, för
de objekt och verksamheter som anges i Bilaga 2. Ett viktigt underlag är
kommunernas fastighetskartor men även andra underlag kring exempelvis
samhällsviktiga
verksamheter
som
elförsörjning
(exempelvis
transformatorstationer)
och
vårdinrättningar.
Kommunala
riskoch
sårbarhetsanalyser kan vara användbart för att identifiera samhällsviktiga
funktioner mm. som kan påverkas.
4. Uppskatta effekter på trafikstörning. Detta behöver endast göras för en nivå och
i detta fall användes nivån med 200 års återkomsttid. I FloodMan-metoden antas
att översvämningars effekter på trafikstörningar sedan följer samma variationer
som övriga skador. Viktigt underlag här är data från stat och kommun rörande
trafikflöden för vägtrafik och spårbunden trafik.
5. Beräkna den samhällsekonomiska risken som funktion av återkomsttider
och skadekostnader. Den samhällsekonomiska risken (med osäkerhetsanalys
om detta valts) med hänsyn till översvämningars skadeeffekter på skadeobjekt,
verksamheter och trafikstörningar beräknas för den valda tidshorisonten
automatiskt i FloodMan-verktyget.
6. Identifiera, beskriv och kostnadsuppskatta åtgärdsalternativ. Som hjälp till
kostnadsuppskattning finns i FloodMan-verktyget schablonvärden för olika
åtgärdslösningar, vilket också presenteras i Bilaga 3. Välj också när åtgärden ska
genomföras. För Stenungsund har mera platsspecifika värderingar av
åtgärdskostnader gjorts, baserat på erfarenheter från tidigare uppdrag (särskilt
arbete med översvämningsskydd vid Henån, Orust).
7. Bedöm effekterna av åtgärder på skadeobjekt och verksamheter. För varje
åtgärd identifieras det antal skadeobjekt och verksamheter som kan förväntas
påverkas
efter
att
åtgärden
genomförts.
Detta
görs
för
varje
översvämningsscenario (nivå) som ingår i analysen. Detta görs även här för både
startår och slutår. Som ett alternativ kan en förenklad analys genomföras, där
användaren anger upp till vilken skyddsnivå åtgärden verkar (exempelvis upp till
200-årsnivån). Skyddsnivå måste anges för både startår och slutår.
8. Beräkna åtgärders nyttor. För varje åtgärdsalternativ beräknas riskreduktion
(utifrån uppgifterna i steg 1–7) samt även tillkommande nyttor, såsom exempelvis
höjning av fastighetsvärden till följd av exploateringsmöjligheter eller minskad
spridning av näringsämnen, partiklar och andra föroreningar till följd av anläggning
av dammar som binder dessa ämnen.
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9. Beräkna åtgärders samhällsekonomiska lönsamhet. Åtgärdernas lönsamhet
beräknas genom summan av nuvärden för samtliga nyttor minus summan av
nuvärden för samtliga kostnader. Detta görs automatiskt i planeringsverktyget.
Den samhällsekonomiska lönsamheten används som ett mått på den ekonomiska
hållbarheten hos respektive åtgärd.
10. Bedöm åtgärdernas sociala effekter. Vid bedömning av sociala effekter bör en
workshop ordnas (genomförd 18 maj 2020), där representanter som kan företräda
olika intressenters intressen deltar. Exempelvis bör denna grupp omfatta personer
med kunskap om stadsplanering, kulturvärden, hälsoeffekter och olika berörda
grupper (exempelvis barn, idrottsföreningar, etc.). Varje åtgärd bedöms genom
poängsättning och viktning av kriterier enligt beskrivning ovan. Om gruppen inte
kan enas och nå konsensus rörande effektbedömningar eller vikter bör olika
scenarier, exempelvis med olika uppsättningar vikter, analyseras för att se vilken
betydelse dessa skilda uppfattningar har på slutresultatet. De sammanvägda
sociala effekterna används som ett mått på den sociala hållbarheten.
11. Bedöm åtgärdernas miljömässiga effekter. Också vid bedömning av
miljömässiga effekter bör en workshop ordnas (genomförd 18 maj 2020), där
representanter med olika typer av miljöeffekter deltar. Exempelvis bör denna grupp
omfatta personer med kunskap om ekosystem i mark, vatten och våtmarker, liksom
personer med kunskap om förbrukning av icke-förnybara naturresurser, påverkan
på luftkvalitet och utsläpp av växthusgaser. Varje åtgärd bedöms genom
poängsättning och viktning av kriterier enligt beskrivning ovan. Om gruppen inte
kan enas och nå konsensus rörande effektbedömningar eller vikter bör olika
scenarier, exempelvis med olika uppsättningar vikter, analyseras för att se vilken
betydelse dessa skilda uppfattningar har på slutresultatet. De sammanvägda
sociala effekterna används som ett mått på den miljömässiga hållbarheten.
12. Sammantagen hållbarhetsbedömning. Utifrån de genomförda analyserna av
ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet görs en sammantagen
hållbarhetsbedömning enligt beskrivningen ovan. Den sammantagna hållbarhetsbedömningen ligger till grund för en rangordning av åtgärderna. Det är här viktigt
att resultaten från den sammantagna hållbarhetsbedömningen tydligt motiveras
och logiskt förklaras av de resultat som framkommit i de ekonomiska, sociala och
miljömässiga analyserna.
Syftet med analysen är att kunna svara på vilket åtgärdsförslag som är mest hållbart och
medför störst samhällsnytta. Analysen tydliggör också om marken är lämplig för
bebyggelse, d.v.s. om kostnaderna står i proportion till nyttorna eller det motsatta.
Verktyget möjliggör ett adaptivt förhållningssätt till klimatplanering, d.v.s. att åtgärder kan
planeras över tid för att undgå att åtgärderna anläggs onödigt tidigt och därmed riskerar
att tappa funktion men även kondition fram till den tidpunkt då de verkligen behövs för att
minimera översvämningsrisken. Resultatet visualiseras grafiskt, delvis separat för de
ekonomiska, sociala och miljömässiga effekterna men också tillsammans i s.k.
hållbarhetsindex.
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2.2

Åtgärdsförslag
Tre åtgärdsalternativ har utvärderats i MKA för Stenungsunds centrumområde, dessa
presenterade i Tabell 2-1. Åtgärdsförslagen togs fram i samråd med arbetsgruppen under
workshop 2 den 20 april 2020. Åtgärdsalternativen har jämförts mot ett referensalternativ
som innebär att inga åtgärder genomförs, d.v.s. nuläget. Referensalternativet innebär att
detaljplanerna inte kan antas. I Bilaga 4 beskrivs åtgärderna i kartformat och med
bedömd konsekvens i form av översvämningsrisk.
Tabell 2-1. Studerade åtgärdsförslag i MKA för Stenungsunds centrumområde.

Alternativ

När i tid

Nivå (m)

Åtgärd

Kommentar

RH2000

Referens

-

Inte göra något

1

2020–2070

Objektsskydd söder

+2,8 *

Skydd DP och befintliga viktiga
byggnader

2070–2100

Vall hela sträckan

+3,1 **

Skydd befintliga fastigheter

2020–2070

Vall norr &

+2,8*

Skydd befintliga fastigheter

Objektsskydd söder

+2,8*

Skydd DP och viktiga
byggnader

Påbyggnadsbar vall norr &

+3,1**

Fortsatt skydd

Vall söder

+3,1**

Objektsskydd söder

+3,1**

2

2070–2100

3

2020–2100

Detaljplaner kan inte antas

Skydd DP, befintliga viktiga
byggnader och viktiga vägar

* 200-års återkomsttid år 2070 med 95-percentil + 0,5 m säkerhetsmarginal
** 200-års återkomsttid år 2100 med 95-percentil + 0,5 m säkerhetsmarginal
Ett objektsskydd innebär att specifika objekt översvämningsskyddas med en enskild eller
en kombination av lösningar. Lösningen kan vara tillräcklig höjdsättning av marken och
färdigt golv på byggnader, men också skyddskonstruktioner i öppningar på byggnaderna,
vattentäta konstruktioner som kan stå i vatten utan att ta skada eller konstruktion på pålar
som höjer upp byggnader.
Den tilläggskostnad som det innebär att objektsskydda en byggnad mot en extrem
havsnivå i framtiden som utgår från medianvärdet respektive övre konfidensgräns för
medianvärdet är liten. Därför bedöms det rimligt att objektsskydd till år 2070 respektive
2100 görs för den övre konfidensgränsen. Nivån för det övre konfidensgränsen motsvarar
därmed en återkomsttid större än 200 år och även en nivå som för 200-års återkomsttid
är trolig att inträffa efter år 2100. Med erfarenhet ifrån andra kustkommuner i södra
Sverige utgör havsnivån i den övre konfidensgränsen för 200-års återkomsttid år 2100,
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medianvärdet för havsnivån år 2150 (samma återkomsttid). Högst avgörande för denna
analys är lokala förutsättningar, vilka i dagsläget inte finns framme för Stenungsunds
centrum men det ger ändå en indikation på säkerhetsfaktorn i föreslagen nivå.
Till havsnivån som återfinns i övre konfidensgräns har en säkerhetsmarginal på 0,5 m för
nya byggnader inkluderats i nivåerna presenterade i Tabell 2-1. Med de marginaler som
inkluderats i nivåerna erhålls en extra säkerhet till en marginellt liten kostnad.
I Figur 2-1 presenteras en schematisk illustration av planeringsnivåerna för objektskydd till
år 2070 och i Figur 2-2 planeringsnivåer för objektsskydd till år 2100. Nivåerna utgår från
beräknade 200-årsnivåer för respektive år (SMHI, 2018). Utöver säkerhetsmarginalen i
själva havsnivån (95% chans att nivån ryms inom det angivna värdet) inkluderas även en
säkerhetsmarginal för nya byggnader på 0,5 m och ett maximalt stående vattendjup på
0,2 m för prioriterat vägnät, detta i enlighet med Göteborgs Stads strategi för
planeringsnivåer (Göteborgs Stad, 2019). Observera att säkerhetsmarginalen för ny
samhällsviktig anläggning är högre, enligt Göteborgs Stads riktlinjer (1,5 m marginal till
vital del).

Figur 2-1. Schematisk illustration av planeringsnivåer för objektskydd till år 2070 i Stenungsund.
Nivåerna utgår från högvattennivå år 2070 i det övre konfidensintervallet (+ 2,3 m) inklusive en
säkerhetsmarginal för nya byggnader på 0,5 m och ett maximalt stående vattendjup på 0,2 m för
prioriterat vägnät.

Figur 2-2. Schematisk illustration av planeringsnivåer för objektskydd till år 2100 i Stenungsund.
Nivåerna utgår från högvattennivå år 2100 i det övre konfidensintervallet (+ 2,6 m) inklusive en
säkerhetsmarginal för nya byggnader på 0,5 m och ett maximalt stående vattendjup på 0,2 m för
prioriterat vägnät.
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3

Resultat från MKA
I aktuellt kapitel beskrivs resultat från den ekonomiska analysen, miljömässiga och
sociala analysen samt det sammanvägda hållbarhetsindexet som utgör en normalisering
av resultatet från ekonomisk, miljömässig och social analys.

3.1

Ekonomisk analys
Genomförda kalkyler är grova och syftar till att i ett tidigt skede ge en bra indikation över
hur åtgärdsalternativen förhåller sig till varandra ekonomiskt. I ett senare skede får en
mer detaljerad kalkyl tas fram för det alternativ som är mest lämpligt.

3.1.1 Skadekostnad
För identifiering av skadekostnader har Sweco tagit fram översvämningskartor för 10-,
20-, 50-, 100- och 200-års återkomsttid, idag år 2020 och år 2100. Kartorna är
genererade genom analys i Scalgo Live. Scalgo är ett statiskt program baserat på en
terrängmodell från Lantmäteriet (GSD-Höjddata, grid 2+, 2019-11-29). I programmet
belastas terrängen med en nivå på havet. Det innebär att alla ytor som i anslutning till
havet har en nivå under havsnivån kommer svämmas över. Att det är statiskt betyder att
det inte visar dynamiken i utbredningen, hur länge det är ett visst djup eller hur
ledningssystemen inverkar. Med hjälp av översvämningskartorna har Stenungsunds
kommun sedan identifierat antalet skadeobjekt för de olika scenarierna.
Översvämningssituationen hanterar inte samverkan mellan ytliga och underjordiska
system, som VA-ledningsnätet. Kombinationseffekten av extrem havsnivå och ett normalt
förekommande regn är därför inte studerad i detta läge för identifiering av
skadekostnader.
Skyfallssituationen behöver beaktas i de klimatanpassningsåtgärder som planeras för
området. Det är viktigt att planområdena höjdsätts på rätt sätt för att minimera risken för
översvämning orsakad av skyfall. Det behöver dessutom finnas luckor i eventuella
storskaliga lösningar där skyfallsstråken ansluter mot havet. Öppningarna ska kunna
stängas i samband med stigande havsnivåer. Skadekostnaden motsvarar den förväntade
effekten vid extrem havsnivå och inte vid skyfall. Scalgoanalysen är därför inte tillräcklig
för att bedöma totala konsekvenser vid översvämning. Den beräknade skadekostnaden
av översvämningar (över tid) kan eftersom konsekvenser till följd av skyfall saknas
förväntas vara något underskattad i förhållande till den verkliga skadekostnaden av
översvämningar. Åtgärder för att anpassa Stenungssunds centrum med avseende på
skyfall bör därför även anpassas till de åtgärder som kommer att genomföras med
avseende på stigande havsnivåer, speciellt med fokus på framtida skyfallsstråk.
Skadekostnader har beräknats för en tidshorisont på 80 år och två räntesatser på 1,4%
respektive 3,5%. Räntesatserna symboliserar en diskontering av framtida nyttor och
kostnader till ett s.k. nuvärde. Diskonteringen används för att kunna jämföra nyttor och
kostnader som inträffar vid skilda tidpunkter. Allmänt gäller att ju högre diskonteringsränta
och ju längre fram i tiden en konsekvens inträffar desto lägre blir dess nuvärde. Med en
lägre räntesats tas således en större hänsyn till effekter för framtida generationer.
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Räntesatsen 1,4 % utgår från Stern-rapporten (Stern, 2006) som utvärderar
samhällsekonomiska effekter av klimatförändringar. Räntesatsen 3,5 % utgår från
Trafikverkets (2018) beräkningar av samhällsekonomisk nytta.
Skadekostnader är baserade på schablonvärden presenterade i Bilaga 2. Den förväntade
skadekostnaden för översvämning från stigande hav, för återkomsttider upp till 200 år, är
illustrerad i Figur 3-1, för nuläget (år 2020) och år 2100.
Skillnaden i skadekostnad mellan år 2020 och 2100 beror på klimatförändringarnas
förväntade effekt på havsnivån. Notera att den stigande havsnivån över tid har en större
påverkan på de förväntade skadekostnaderna än den förväntade återkomsttiden av olika
scenarier. Det vill säga att till exempel en 10-årshändelse år 2100 förväntas medföra
större skada än en tvåhundraårshändelse idag (år 2020).

Figur 3-1. Förväntad skadekostnad av översvämning från stigande hav för det analyserade
nollalternativet, att inga åtgärder genomförs, idag år 2020 och i framtiden, år 2100.

3.1.2 Riskkostnad och riskreduktion
Åtgärdernas förväntade riskkostnad har beräknats utifrån föreslagen metodik i
handboken för ”Systemlösningar för utveckling av klimatanpassning av det kustnära
samhället” (Sweco, 2019 a). Antaganden för åtgärdernas inverkan på risken presenteras i
Bilaga 5. I samtliga åtgärdsalternativ reduceras alla trafikförseningar till noll år 2070. I
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åtgärdsalternativ 1 och 2 med en storskalig vall och i åtgärdsalternativ 3 med upphöjning
av väg.
Fördelningen av riskkostnader för Stenungsunds kommun är illustrerad i Figur 3-2, där
respektive objekts andel av den totala riskkostnaden redovisas för nollalternativet (att
inga åtgärder genomförs). Resultatet visar på att mycket av skadekostnaderna och
därmed risken förekommer i form av skada på parkering, trafik och industri.
Åtgärdernas förväntade påverkan på riskkostnaden är illustrerad i Figur 3-3. Den
reducerade riskkostnaden, det vill säga differensen i riskkostnad mellan nollalternativet
och åtgärdsalternativet (1–3), motsvarar åtgärdens monetära nytta.

Figur 3-2. Fördelning av riskkostnader över möjliga skyddsobjekt.

Figur 3-3. Beräknad riskkostnad för respektive skyddsobjekt och analyserade alternativ.
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Åtgärdernas förväntade riskreduktion (monetära nytta) för de tre åtgärdsalternativen har
beräknats över en tidsorisont på 80 år och för två räntesatser; 1,4 % respektive 3,5 %.
Åtgärdernas sammantagna monetära nytta över tidsperioden är sammanställd i Figur 3-4
med ett osäkerhetsintervall på 90%. Hänsyn har tagits till osäkerheter i schablonvärden
(enhetspriser) för skadekostnader, hur stor andel av de identifierade objekten som
skadas vid ett översvämningstillfälle och hur långvariga och omfattande trafikstörningar
blir.

Figur 3-4. Analyserade åtgärders beräknade reduktion i riskkostnad över 80 år för två räntesatser.
A) 1,4 % och B) 3,5%
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3.1.3 Åtgärdskostnader
Alternativens åtgärdskostnader har beräknats över en tidsorisont på 80 år och för två
olika räntesatser; 1,4% respektive 3,5%. Åtgärdskostnaderna ska ses som grova
uppskattningar för att ge en uppfatttning om alternativens kostnadsmässiga
storleksordning. De är framtagna i samråd med arbetsgruppen och är baserade på
schablonvärden i Bilaga 3 samt erfareneheter från andra projekt av liknande karaktär,
särskilt utifrån det arbete som utförts i Henån, Orusts kommun (Sweco, 2019a).
De enhetspriser som använts för kostnadsuppskattningarna av åtgärderna redovisas i
Tabell 3-1. Vid kostnadsuppskattningarna har det antagits att livslängden på åtgärderna är
lång och att underhållskostnaderna är mycket låga. För åtgärdskostanderna har ett
osäkerhetsintervall på +/- 30 % använts schablonmässigt för alla kostnader. Nuvärdet för
åtgärdskostnaderna framgår för samtliga åtgärdsalternativ i Bilaga 3. Där framgår också
tidpunkt för respektive åtgärd.
Tabell 3-1. Enhetspriser för åtgärdskostnader.
Investeringskostnad
Påbyggnadsbar vall från 2070
Skyddsvall med spontning till 2070
Skyddsvall med spontning från 2070
Objektskydd flerbostadshus, industri, handelsbyggnad, vårdhem
Objektskydd transformatorstation och teknisk anläggning
Åtgärder höjning av gator och vägar, 1140 m
Extra åtgärder höjning vägar pga geotekniska förhållanden, 390 m

kr/enhet
50 000 kr
125 000 kr
125 000 kr
2 000 000 kr
500 000 kr
36 000
45 000

Livslängd Återinvestering
enhet
m
m
m
st
st
m
m

år
80
80
80
80
80
80
80

%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Åtgärdernas sammantagna kostnad över tidsperioden är sammanställd i Figur 3-5 med ett
osäkerhetsintervall på 90%. Observera att det förvänta värdet (”punktvärde”) i graferna i
Figur 3-5 inte är exakt desamma som värdena i Bilaga 3. Detta beror på att kostnaderna i
Figur 3-5 är beräknade med osäkerhetsanalys (statistisk Monte Carlso simulering) och då
kan det förväntade värdet i de resulterande osäkerhetsfördelningarna skilja sig något från
det värde som beräknas utan osäkerhetssimulering (Bilaga 3).
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Figur 3-5. Analyserade åtgärders beräknade åtgärdskostnad över 80 år för två räntesatser. A) 1,4
% och B) 3,5%

3.1.4 Övriga ekonomiska konsekvenser – markvärdesförändring
En tillkommande nytta av att genomföra skyddsåtgärderna mot översvämning från
stigande hav är att befintliga detaljplaner får ett ökat markvärde. Två detaljplaner
(Västanvindsgatan och Gamla SIF-området) har bedömt vara betingade av att
klimatanpassningsåtgärderna, d.v.s. att markvärdesförändringen vid nybyggnation är
beroende av att klimatanpassningsåtgärden anläggs. CW Borgs väg ligger på sådan höjd
att dess markvärdesförändring inte bedöms beroende av klimatanpassningsåtgärderna.
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Detaljplan Resecentrum har inga definierade BTA-värden varför markvärdesförändringen
för planen uteslutits i analysen.
Förutom ovan nämnda detaljplaner finns det potentiella byggrätter inom centrumområdet
som antas vara betingade av klimatanpassningsåtgärden och därmed kan räknas in i den
markvärdesförändring som utgör en tillkommande nytta för studerade åtgärdsförslag.
Uppskattning av potentiella byggrätter har genomförts av Stenungsunds kommun. I Tabell
3-2 presenteras markvärdesförändringen som kan räknas in som en tillkommande nytta.
Tabell 3-2. Markvärdesförändringar som kan räknas in som en tillkommande nytta i analysen.

Omfattning

Uppskattad
BTA

kr/m2
BTA

Kommentar

3:282
Västanvindsgatan

Ett lamellhus på
upp till 11
våningar och ett
punkthus på upp
till 24 våningar.

18 000 000 kr

4 500

Antag totalt 20
våningar byggs
med en yta om ca
200 m2 per våning

Gamla SIFområdet

Småindustri och
båtupplag, ca 4
hektar

8 000 000 kr

2 000

Antag att 10 %
bebyggs med
"lokaler"

Byggrätter
söder

Handel, kontor
och bostäder

90 000 000 kr

30 700

Underlag från
kommunens
uppskattning

Totalt

116 000 000 kr

Givet att det förväntade markvärdet kan uppnås först efter att åtgärden är på plats, det vill
säga ca fem år fram i tiden, förväntas markvärdet öka med ca 110 Mkr (90%
konfidensintervall mellan 90–134 Mkr) för samtliga åtgärdsalternativ vid en räntesats på
1,4%. Det motsvarar en förväntad ökning i markvärde med ca 106 Mkr (90%
konfidensintervall mellan 86–129 Mkr), för en räntesats på 3,5%.
3.1.5 Resultat ekonomisk analys
Den ekonomiska analysen har resulterat i att ett samhällsekonomiskt nettonuvärde
beräknats för varje åtgärdsalternativ. Nettonuvärdet är summan av alla nyttor i samhället
minus summan av alla kostnader under den valda tidshorisonten, år 2020–2100. I
beräkningarna har hänsyn tagits till ovan nämnda osäkerheter. Resultaten för de tre
åtgärdsalternativen redovisas i Figur 3-6.
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A)

B)

Figur 3-6 Analyserade åtgärders beräknade samhällsekonomiska lönsamhet (nettonuvärde) över
80 år för två räntesatser. A) 1,4 % och B) 3,5%

Som framgår av beräkningarna presenterar Alternativ 1 något bättre än Alternativ 3. Detta
gäller för båda räntesatserna. Det framgår också att klimatanpassningsåtgärder tycks
vara samhällsekonomiskt motiverade, med en hög grad av sannolikhet för beräkningarna
med den lägre räntesatsen. Eftersom Alternativ 1 och 3 presterar bäst indikerar således
den ekonomiska analysen att en anläggning av ett storskaligt skydd redan år 2020 inte är
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det samhällsekonomisk bästa alternativet. Det alternativ som presterar bäst är att
inledningsvis arbeta med objektskydd fram till 2070 och då anlägga ett storskaligt skydd
(Alternativ 1). Anledningen till detta är att riskerna, och därmed nyttorna i form av
riskreduktion, är relativt små under tidsperiodens första decennier. Det tycks dock vara
högst motiverat att arbeta med objektskydd kring befintliga hus och anläggningar.
Det framgår också att resultaten är förknippade med betydande osäkerheter. I en
känslighetsanalys framgår att uppskattningen av åtgärdskostnaderna bidrar med den
största osäkerheten till slutresultatens osäkerhet, se Figur 3-7.

Figur 3-7. Känslighetsanalys av beräknade nettonuvärden för de tre åtgärdsalternativen med
avseende på ingående parametrar i kostnads-nyttoanalysen.

Känslighetsanalysen visar alltså att fördjupade studier av åtgärdskostnader bör prioriteras
om osäkerheterna i den samhällsekonomiska analysen ska reduceras.

3.2

Miljömässig och social analys
Poängbedömning av analyserade kriterier utfördes i fyra separata grupper beståendes av
kompetenta tjänstemän från Plan, Mark- och exploatering, Bygg och Miljö, VA, Strategi
Samordning, Infrastruktur, samt Kultur och Fritid. Två grupper (1 & 2) utvärderade de
kriterier som är relaterade till åtgärdernas miljömässiga påverkan och två grupper (3 & 4)
utvärderade de kriterier som är relaterade till åtgärdernas sociala påverkan.
Gruppernas bedömningar går att se i Figur 3-9 och deras individuella
bedömningsunderlag går att läsa i Bilaga 6.
I gemensam grupp genomfördes en viktning av de miljömässiga respektive de sociala
kriterierna. Viktningen representerar kriteriernas betydelse. Alla kriterier bedömdes lika
mycket värda med undantag för grundvatten, som viktats bort, då ingen av åtgärderna
bedöms ha någon inverkan på grundvattenförhållandena i området. Resultat från
viktningen presenteras i Figur 3-8.
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Figur 3-8. Viktning av miljömässiga och sociala kriterier. Grundvatten bedömdes inte ha någon
betydelse. Resterande kriterier bedömdes som lika mycket värda.

3.2.1 Miljö
Både grupp 1 och grupp 2 utvärderade att samtliga åtgärdsalternativ förväntas medföra
en övervägande negativ påverkan på miljön.
Grupp 1 bedömde att åtgärdsalternativens sammantagna miljöpåverkan var mer likvärdig.
Alternativ 3 bedömdes medföra lägst miljöpåverkan med poäng på -21,7 och alternativ 1
och 2 ansågs något sämre med en sammantagen poäng på -27,5 respektive -27,9
poäng.
Grupp 2 bedömde att åtgärdsalternativ 2 förväntas medföra lägst miljöpåverkan av de tre
alternativen, med en sammantagen poäng på -20,6. Alternativ 1 och 3 ansågs medföra
betydligt sämre miljöpåverkan med en sammantagen poäng på -53,5 respektive -48,9
poäng.
Resultatet visar att grupperna sannolikt har värderat åtgärdsalternativen efter olika
bedömningsgrunder och tagit hänsyn till olika förutsättningar och aspekter i sin
bedömning.
3.2.2 Social
Både grupp 3 och grupp 4 utvärderade att åtgärdsalternativ 1 och 2 förväntas medföra en
övervägande positiv påverkan på områdets sociala aspekter. Åtgärdsalternativ 3 som
bedömdes medföra minst positiv påverkan för båda grupperna värderades dock som
neutralt/negativt av grupp 3.
Grupp 3 bedömde att åtgärdsalternativ 2 förväntas medföra störst positiv social påverkan
av de tre alternativen, med en sammantagen poäng på 52,5. Alternativ 1 ansågs medföra
viss social positiv påverkan (23,1 poäng) och alternativ 3 något negativ påverkan (-0,7
poäng).
Grupp 4 bedömde att åtgärdsalternativens sammantagna sociala påverkan var mer lika.
Alternativ 1 bedömdes störst positiv social påverkan med poäng på 39,3 och alternativ 2
och 3 ansågs något sämre med en sammantagen poäng på 30,6 respektive 24,5 poäng.
repo001.docx 2015-10-05

19(25)
PM
2020-07-08
KONCEPTHANDLING
KNA/MKA

HA p:\21331\13008022\000_stenungsund_skyfall_och_stigande_vatten\10 arbetsmtrl_dok\mka\pm inkl bilagor\pm_samhällsekonomisk- och
hållbarhetsanalys av klimatanpassningsåtgärder_slutgiltig.docx

453

Resultatet visar att grupperna sannolikt har värderat åtgärdsalternativen efter olika
bedömningsgrunder och tagit hänsyn till olika förutsättningar och aspekter i sin
bedömning.
3.2.3 Bedömningskombinationer
Gruppernas bedömningar har kombinerats i fyra kombinationer, detta presenterat i Figur
3-9, för att se hur resultatet påverkas beroende på gruppernas sammanvägda
värderingar. En kombination av grupp 1 och grupp 4 medför att samtliga alternativ
värderas relativt lika ur ett miljömässigt och socialt perspektiv. Medan övriga
gruppkombinationer ser ut att värdera Alternativ 2 som det mest lämpliga alternativet ur
ett miljömässigt och socialt perspektiv.

Figur 3-9. Möjliga kombinationer av de fyra gruppernas resultat.
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3.3

Sammanvägt hållbarhetsindex
För de fyra kombinationerna redovisas resultatet från det sammanvägda
hållbarhetsanalysen i Bilaga 7. Hållbarhetsanalysen visar följande:
Ekonomi
•

Samtliga åtgärdsalternativ är samhällsekonomiskt motiverade med en lägre
räntesats. Med den högre räntesatsen är Alternativ 2 med stor sannolikhet inte
lönsam.

•

Beräkningarna är gjorda utifrån schablonvärden på skadekostnader och med en
förenklad modell för identifiering av skadeobjekt. Rangordningen mellan åtgärder
i den samhällsekonomiska analysen bedöms därmed mera robust än
beräkningarna av den samhällsekonomiska lönsamheten i absoluta tal.

•

För att öka säkerheten i den samhällsekonomiska analysen visar
känslighetsanalys på att mer detaljerade studier av åtgärdskostnader bör
prioriteras eftersom de bidrar med störst osäkerhet till slutresultaten.

•

Det tycks vara samhällsekonomiskt fördelaktigt att vänta med att anlägga
storskaligt skydd. Detta gäller både vall i norr och vall hela sträckan.

•

Det tycks vara bäst ur samhällsekonomisk synvinkel om ett storskaligt skydd
längs hela sträckan anläggs först 2070. Detta beror på att ett storskaligt skydd år
2070 enligt Alternativ 1 ger en större riskreduktion (ca 57 Mkr) än åtgärd utan
storskaligt skydd (Alternativ 3). Samtidigt har ett storskaligt skydd i form av en
vall år 2070 (Alternativ 1) endast ca 47 Mkr högre kostnader än åtgärd utan
storskaligt skydd (Alternativ 3).

•

I diskussioner med representanter för kommunen framfördes synpunkten att
Alternativ 1 skulle kunna innebära mindre frihet i den framtida planeringen
eftersom detta innebär att man låser sig för en så kallad vallkonstruktion år 2070.
Sådana aspekter har inte värderats i den samhällsekonomiska analysen.

Miljö och socialt
•

Samtliga alternativ presterar svagt (ger försämring) i den miljömässiga analysen,
exempelvis rörande förbrukning av naturresurser och klimatpåverkan.

•

Samtliga alternativ presterar bra (ger förbättring) i den sociala analysen,
exempelvis rörande rekreation och vardagsliv.

•

Den miljömässiga och sociala analysen förordar åtgärder med storskaligt skydd
(alternativ 1 eller 2). Analysen ger dock inget entydigt svar om anläggning av ett
storskaligt skydd direkt år 2020 (Alternativ 2) eller senare år 2070 (Alternativ 1) är
mest fördelaktigt.
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Sammanvägning
•

Vid en sammanvägning av samtliga tre hållbarhetsdimensioner i den fullständiga
hållbarhetsanalysen presterar Alternativ 1 bäst i tre av fyra studerade scenarier. I
det fjärde scenariet presterar Alternativ 2 bäst.

•

Dessa resultat gäller om den ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionen
viktas lika. Denna viktning är rimlig utifrån grundtanken i hållbarhetsbegreppet
lanserat av Brundtlandkommissionen i Vår gemensamma framtid år 1987.

•

Av olika skäl kommer ekonomiska hänsyn många gånger att spela en viktig roll i
strategiska beslut. Ju högre den ekonomiska dimensionen viktas i jämförelse
med den sociala och miljömässiga dimensionen, desto bättre kommer Alternativ
1 att prestera eftersom detta alternativ har en större riskreduktion per investerad
krona än Alternativ 2. Vid en viktning där den ekonomiska dimensionen viktas till
50 % och den sociala respektive miljömässiga dimensionen viktas till 25 %
kommer Alternativ 1 att prestera bäst i samtliga fyra studerade scenarier.

•

Det ska poängteras att det utifrån den genomförda sociala och miljömässiga
analysen utrycktes en önskan om att det arbeta fram mera väldefinierade
bedömningsgrunder för kriterierna. I dagsläget är det svårt att få en enhetlig bild
då alla har olika ingångsvinklar och referensramar för vad poängbedömningen
innebär. Genom att genomföra scenarioanalysen med de fyra olika
kombinationsmöjligheterna för de sociala och miljömässiga bedömningarna
kunde viss hänsyn tas till osäkerheterna som kommer av att bedömningarna gjort
utifrån delvis olika grunder. I en fortsatt metodutveckling av bedömningsverktyget
bör emellertid väl definierade bedömningsgrunder utarbetas.
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4

Slutsatser och fortsatt arbete
Sammanfattningsvis visar den genomförda analysen på att ett storskaligt skydd år 2020,
exempelvis i form av skyddsvall, inte är motiverat ekonomiskt och sannolikt inte heller
utifrån hållbarhetssynpunkt. Objektskydd bör därför prioriteras i nuläget, med möjlighet att
anlägga ett storskaligt skydd för hela sträckan år 2070. Att anlägga denna typ av
storskaligt skydd utmed hela sträckan och kajkant kräver emellertid en god
framförhållning i planeringen, som även inkluderar olika tillståndsprocesser.
I detta fall behövs inte det storskaliga skyddet förrän havet når nivåer som förväntas
inträffa tidigast om 50 år. Att redan i dagsläget anlägga och förvalta ett storskaligt
översvämningsskydd kan därför anses vara ineffektivt resursutnyttjande. Det krävs
emellertid redan idag att kommunen utreder och kan visa på att det storskaliga skyddet är
genomförbart på medellångs sikt, sett ur ett tekniskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv.
Här är det viktigt att framhäva kommunens rådighet över den mark där de storskaliga
skydden kommer att uppföras. Avsikten att uppföra skydden bör även framhävas i
kommunens översiktsplan, vilket ger stöd för att frågan kommer att hanteras i den
fortsatta PBL-processen
För att skapa mer frihet i när ett översvämningsskydd ska byggas, kan objektskydd
planeras för en höjdsättning efter föreslagna planeringsnivåer för år 2100.
Småindustrierna i norr kommer inte att skyddas fram till år 2070 i Alternativ 1 och inte alls
i Alternativ 3, vilket innebär en viss risk, som inkluderas och visualiseras i analysen. Att
skadan kan påverka antalet arbetstillfällen och att det är svårt att flytta verksamheterna
ingår inte i den bedömda konsekvensen av de olika alternativen.
Viktigt att ta med i diskussionen gällande skydd av befintliga fastigheter är
samhällsviktiga anläggningar. I den norra delen anses det endast vara befintliga
transformatorstationer, som är nödvändiga att objektsskydda på grund av dess
samhällsviktiga egenskap. Miljöfarliga verksamheter och förorenade områden har inte
bedömts som samhällsviktiga. Utsatta verksamheter och dess angränsande mark kan vid
översvämning emellertid orsaka föroreningsspridning till havet, varför även dess
konsekvens bör beaktas i den norra delen av utredningsområdet.
I val av klimatanpassade skyddsåtgärder (lösningar och nivåer) får man inte ignorera det
faktum att klimatet är föränderligt. Klimatforskningen är ett dynamiskt område där nya
resultat kan förväntas, speciellt genom de återkommande utvärderingar som görs av FNs
klimatpanel, IPCC. Det går aldrig med full säkerhet att förutspå hur klimatet fungerar och
hur det kommer att bli i framtiden. Dessutom tillkommer ett politiskt osäkert läge och en
verklighet där klimatförändringarna även fortgår efter den tidshorisont som utredningen
omfattar. I arbetet med klimatanpassning är det därför viktigt att fortlöpande följa den
vetenskapliga utvecklingen, myndigheters rekommendationer och justera
anpassningsarbetet när nya resultat från klimatforskningen blir offentliggjorda. Därför är
det nödvändigt att skapa adaptiva och robusta klimatanpassningsåtgärder som är
föränderliga över tid, dvs. t.ex. påbyggnadsbara eller kompletteringsbara . Att endast
arbeta med klimatanpassningsåtgärder i form av objektsskydd gör anpassningsarbetet
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svårare då skydden ofta är svåra att förändra med tiden (höjdsättning, skydd av entreér
o.s.v.).
Skyfallssituationen behöver även beaktas i de klimatanpassningsåtgärder som planeras
för området, likaså samverkan mellan ytliga och underjordiska system som VAledningsnätet. Det är viktigt att planområdena höjdsätts på ett sådant sätt att risken för
översvämning orsakad av skyfall minimeras. Det behöver dessutom finnas öppningsbara
luckor i skyddsvallen, där skyfallsstråken går ut i havet. Öppningarna ska kunna stängas i
samband med stigande havsnivåer.
Kombinationseffekten av extrem havsnivå i samband med storm och ett normalt
förekommande regn är inte studerad i denna utredning för identifiering av
skadekostnader, inte heller kombinationen av skyfall och framtida medelhavsvattennivå
för år 2100.
Innan slutlig åtgärdsstrategi bestäms för planområdena föreslås att olika översvämningsscenarier detaljstuderas i en sammankopplad yt- och ledningsnätsmodell för
avrinningsområdet, som avleds genom Stenungsunds centrum. Detta för att kunna
utvärdera översvämningarnas konsekvenser genom fastställande av respektive
översvämningsutbredning och dess varaktighet, tillgänglighet för blåljus med avseende
på risk för liv och hälsa samt representativa skadekostnader för respektive planområde.
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Bilaga 1 - Strategi för klimatanpassning med avseende på stigande havsnivåer
och påverkan av skyfall
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Sammanfattning - Stenungsunds centrumutveckling
- strategi för klimatanpassning med avseende på stigande
havsnivåer och påverkan av skyfall
Syftet med detta PM är att ta fram ett underlagsdokument som beskriver mål och strategi
för klimatanpassning i samband med utvecklingen av Stenungsunds centrum med
avseende på stigande havsnivåer och skyfall. Avsikten med dokumentet är dessutom att
ge rekommendationer för hur risken för översvämning ska minimeras i framtiden.
Huvudsyftet är att säkerställa en skyddsnivå för befintlig bebyggelse samt göra marken
bakom skyddet klimatanpassad för kommande nyexploateringar.
Skyddsnivån ska i första hand bedömas utifrån gällande vetenskapliga kunskapsläge och
ska i ett första läge beräknas vara tillräcklig 50 år fram i tiden, dvs. fram till år 2070. Detta
baserat på ett klimatscenario som innebär en pessimistisk syn på utvecklingen, vilket
alltså representerar en högre framtida möjlig högvattennivå i havet än den som anses
vara mest trolig. Därmed skapas redan idag förutsättningar för ett mera långsiktigt skydd.
För att säkerställa att skyddsnivån hamnar på den säkra sidan ska därför ett värsta
scenario kring klimatutvecklingen tillämpas för utsläpp av växthusgaser. Detta motsvaras
av RCP 8.5, vilket innebär fortsatta höga utsläpp av koldioxid, även på lång sikt. I det
fortsatta arbetet med klimatanpassning är det emellertid viktigt att fortlöpande följa den
vetenskapliga utvecklingen och justera anpassningsarbetet när nya resultat från
klimatforskningen blir offentliggjorda.
Översvämningssäkringen kommer emellertid efter 2070 och fram emot 2100 att
ytterligare behöva nivåanpassas för en högre skyddsnivå för att ge tillräckligt skydd till år
2100. Med tanke på att skyddsnivån utgår från ett värsta klimatscenario är det emellertid
fullt möjligt att den i dagsläget föreslagna, första skyddsnivån, kan vara tillräcklig längre
än 50 år fram i tiden, dvs. hålla längre än till år 2070.
Som underlag för klimatanpassningsarbetet redovisas i detta PM en sammanställning av
senaste fakta inom området, inklusive nödvändiga analyser för att kunna ge
rekommendation för val av lämplig skyddsnivå, både på medellång och på lång sikt.
Med medellång sikt menas i detta fall fram till år 2070 och lång sikt fram till år 2100.
Detta är samma tillvägagångssätt som Göteborgs Stad, Uddevalla kommun och Orust
kommun tillämpar i sin anpassningsstrategi för höga havsnivåer.
Klimatanpassning av översvämningsskyddet ska ske utifrån en väldefinierad
systemförståelse så att risken för negativa följdeffekter kan undvikas, såsom t.ex.
påverkan av förhöjda grundvattennivåer och instängda ansamlingar av ytvatten bakom
skydden i samband med kraftig nederbörd, t.ex. vid skyfall. Vid klimatanpassning i
samband med centrumutvecklingen ska hänsyn främst tas till följande risker:
 Framtida högvatten i havet
 Framtida skyfall
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När det gäller att möta hotet med en stigande havsvattennivå för centrumutvecklingen i
Stenungsund bör strategin vara en fortlöpande anpassning till förhöjd havsvattennivå,
dvs. anpassning efter hand. Med detta menas att en klimatanpassningsstrategi ska
tillämpas, som är uppdelad på medellång sikt (fram till år 2070) och på lång sikt (fram till
år 2100). Det kritiska händelseförloppet mellan dessa båda klimatanpassningsnivåer ska
definieras, som t.ex. när översvämningssäkringen inte ger ett betryggande skydd utan
måste kompletteras med ett förstärkt påbyggnadsbart skydd. Detta skydd kan antingen
bestå i att komplettera det inre skyddet, t.ex. vid kaj alternativt planera för ett yttre skydd
med skyddsportar. Göteborgs Stad planerar för närvarande för att ett yttre skydd med
skyddsportar ska vara på plats i slutet på detta sekel.
Val av dimensionerande händelse anger vilken ambitionsnivå, som sätts på klimatanpassningen. Detta bygger i huvudsak på en samlad bedömning av gällande myndighetsanvisningar och tillämpningar inom området. I detta fall har den dimensionerande
händelsen för högvatten i havet bestämts till en 200 års händelse, vilket ligger helt i linje
med de anvisningar som Länsstyrelsen förespråkar i rapporten ”Stigande vatten – en
handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden”.
Förslag till klimatanpassningsnivå redovisas nedan;
På medellång sikt (fram till år 2070) anpassas skyddet för en verkningsfull skyddsnivå
motsvarande, som lägst en nivå på + 2,3 m.ö.h. (RH2000).
Detta högvattenskydd planeras så att det på lång sikt (fram emot 2100) är möjligt att
ytterligare nivåanpassa, då kunskapen om klimatpåverkan kommer att öka under tid.
Därför ska högvattenskyddet utformas med möjlighet till förändrings-/ eller påbyggnadsbarhet.
Med dagens kunskapsläge föreslås en effektfull skyddsnivå på lång sikt (fram till år 2100)
som lägst på + 2,6 m.ö.h. (RH2000).
Detta motsvarar en nivå för en 200 års händelse år 2100 (övre percentil) samt högsta
beräknade havsvattenstånd för år 2100. Högsta beräknade havsvattenstånd är ett värde
definierat utifrån en metodik, som tagits fram inom SMHI:s senaste havsnivåprojekt,
”SMHI, 2018. Extremvattenstånd i Stenungsund, dat.2018-11-26”.
När det gäller klimatanpassning av planområden bakom ett översvämningsskydd, så ska
val av dimensionerande händelse vara ett klimatanpassat 100-årsregn. Detta grundas i
huvudsak på Länsstyrelsen senaste rekommendation och faktablad, ”Fakta 2018:5,
Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall – stöd i fysisk
planering” där de bl.a. beskriver hur risken för översvämning till följd av skyfall konkret
behöver hanteras i enskilda detaljplaner.
Länsstyrelsen rekommenderar bland annat att ny bebyggelse ska planeras så att den inte
tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst ett klimatanpassat 100årsregn. Risken för översvämning från ett 100-årsregn ska bedömas i varje detaljplan och
eventuella skyddsåtgärder ska säkerställas. Samhällsviktig verksamhet ska ges en högre
säkerhetsnivå och planeras så att funktionen kan upprätthållas vid en översvämning.
Framkomligheten till och från planområdet ska också bedömas och ska vid behov
säkerställas.

repo001.docx 2015-10-05

3(24)
PM – STENUNGSUNDS CENTRUMUTVECKLING
KONCEPTRAPPORT 2019-12-05

464

Sammanfattat kan sägas att det ligger i samhällets intresse att utforma effektiva strategier
och klimatanpassningsåtgärder för att främst förhindra, men även mildra konsekvenserna
av översvämningar. Resurserna är dock begränsade och prioriteringar av de mest
nödvändiga åtgärdsinsatserna måste därför göras. Detta är ett viktigt underlag för
prioritering av samhällsekonomiska bedömningar av potentiella åtgärder. Syftet är främst
att undersöka om en viss insats är samhällsekonomiskt lönsam och helst även analysera
vilka insatser som är mer lönsamma än andra. Som verktyg för denna samhällsekonomiska konsekvensanalys föreslås att en kostnads-nyttoanalys (KNA) tillämpas. Speciellt
föreslås denna analys genomföras i samband med planering av översvämningsskyddens
utformning samt inför planering och genomförandet av kommande nyexploateringar
bakom översvämningsskydden.
I ett nyligen avslutat Naturvårdsverksprojekt, ”Systemlösningar för utveckling av
klimatanpassning av det kustnära samhället ” har fokus på projektet varit på att uppnå en
långsiktig hållbar klimatanpassning av kustsamhället. För att kunna uppnå detta krävs
lösningar som tar hänsyn till samtliga klimatfaktorer som påverkar samhället negativt
(t.ex. översvämningar) på olika sätt, som vi har kallat ”multifunktionella systemlösningar”.
Detta, samtidigt som de naturliga förutsättningarna beaktas och andra samhällsvärden
(t.ex. rekreation, kultur- och naturvärden) samt ekosystemtjänster ska tillgodoses. Det
föreslås därför att detta tillvägagångssätt även tillämpas i samband med planering av
Stenungsunds centrumutveckling samt vid utförandet av lämpliga översvämningsskydd
för kommande planområden. Genomförandet av denna analys kan ske med hjälp av en
s.k. multi-kriterieanalys (MKA), där även andra aspekter utöver de ekonomiska, såsom
lokala, sociala och miljömässiga kriterier då vägs in. Inom ramen för projektet
”Systemlösningar för utveckling av klimatanpassning av det kustnära samhället” har ett
verktyg för en sådan MKA utvecklats.
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1

Bakgrund
Sweco har fått i uppdrag av Stenungsunds kommun att ta fram ett underlagsdokument för
en strategi av klimatanpassning i samband med utvecklingen av Stenungsunds centrum
med avseende på stigande havsnivåer och skyfall.
Föreliggande rapport har utarbetats av Mats Andréasson (huvudförfattare) och Mattias
Salomonsson (Uppdragsledare). Lars Rosén har formulerat avsnittet om kostnadsnyttonalys och multikriterieanalys. Under arbetet med denna rapport har senaste rön från
myndigheter beaktats, bl. a. från MSB, Länsstyrelsen i Västra Götaland och SMHI.
Inledningsvis görs vissa förtydliganden rörande begreppen konsekvensklasser och
översvämningszoner samt återkomsttid och sannolikhet. Därefter redovisas kortfattat hur
klimatanpassningen hittills skett med avseende på havsnivåer och skyfall. Vart och ett av
dessa båda kapitel avslutas med rekommendationer för hur strategin för klimatanpassningen av Stenungsunds centrum ska ske.

1.1

Konsekvensklassning och översvämningszoner
Vid dimensionering av säkerheten för infrastruktur och samhällsbyggande är det lämpligt
att tillämpa konsekvensklassning. Vi föreslår att konsekvensklassning ska tillämpas för
skydd av befintlig och planerad bebyggelse vad avser skydd mot höga havsnivåer och
skyfall. Detta innebär att en konsekvensklassning ska formuleras och dimensioneringskriterier ska tas fram. Även tidshorisonten ska bestämmas, dvs. när i framtiden ska en
verksam skyddsåtgärd vara på plats.
Användandet av översvämningszoner är ett alternativt sätt att differentiera kraven på en
skyddsanläggning efter konsekvenserna av en extrem händelse. I rapporten ”Stigande
vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden” utgiven av
länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län (2011) redovisas hur begreppet
översvämningszoner kan tillämpas i den fysiska planeringen. Av figur 1 nedan framgår
exempelvis att man rekommenderar användandet av begreppet beräknat högsta
högvattenscenario i kombination med olika säkerhetsmarginaler.
I handboken presenteras inga exakta siffror eller nivåer för zonerna eftersom kunskap
och bedömningar kan komma att ändras i takt med att ny forskning tas fram. Därför
presenteras de aktuella planeringsnivåerna i de faktablad som Länsstyrelserna
tillhandahåller. I figur 2 och 3 nedan redovisas några exempel på detta.
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Figur 1. Översvämningszoner i den fysiska planeringen enligt rapporten Stigande vatten – en
handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden från Länsstyrelserna i Västra
Götalands och Värmlands län (2011).

Figur 2. Utdrag från Faktablad - KUSTEN (Version 2.0) Underlag till rapporten Stigande vatten – en
handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden. Gäller för Västra Götalands län
(2014-12-29).
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100-årsnivån är den nivå som beräknas uppstå i genomsnitt en gång per 100 år, högsta
högvatten1 är i handboken definierad som denna nivå plus ett tillägg för vindens
påverkan. Denna effekt, vinduppstuvning, är inte en effekt som behöver beaktas överallt.
Generellt används ett tillägg på 0,1 m. Effekter av vågor är mycket beroende på
kortvariga episoder och land- och bottenstrukturer varför något allmänt påslag ej används
här. Havsnivåhöjningen bedöms vara 0,98 meter vilket är den högsta nivån i
uträkningarna enligt RCP8.5. Detta beskrivs utförligare i SMHI:s rapport ”Uppdaterad
klimatanalys av havsvattenstånd i Västra Götalands län (SMHI rapport Nr 2011-45).

Figur 3. Utdrag från Faktablad - KUSTEN (Version 2.0) Underlag till rapporten Stigande vatten – en
handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden. Gäller för Västra Götalands län
(2014-12-29).

SMHI har i dagsläget räknat fram nya värden. Dessa redovisas utförligare i SMHI:s
rapport (Klimatologi Nr.45, 2017). Enligt Länsstyrelsen, så skiljer sig inte värdena så
mycket från deras tidigare rekommendationer, enligt ”Faktablad - KUSTEN (Version 2.0),
så dessa gäller därför tills vidare.
SMHI har emellertid nyligen på uppdrag av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap) genomfört nya havsnivåberäkningar för Stenungsund. Detta kommer att vara
ett bra underlag för Översvämningsdirektivets pågående cykel. Resultat från dessa nya
beräkningar redovisas utförligare under kapitel 2 i detta dokument.

1

Observerat högsta högvatten kan vara högre än beräknat 100-årsnivå men kan också
vara lägre.
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Västra Götalands län ingår i Västerhavets vattendistrikt. Inom Västerhavets avrinningsområde har bl. a. Stenungsund pekats ut, som område där risken för översvämningar är
betydande. I hela landet har 25 områden med betydande översvämningsrisk identifierats.
Hotkartor för de identifierade områdena finns i MSB:s översvämningsportal, se vidare
under kapitel 2. Riskkartor kommer att presenteras under 2019 samt riskhanteringsplaner
under 2020 – 2021.

1.2

Återkomsttid och sannolikhet
Sannolikheten för att en händelse ska inträffa brukar beskrivas med händelsens
återkomsttid. Under denna tidsperiod inträffar eller överträffas händelsen i genomsnitt en
gång. Sannolikheten för att exempelvis en 100-årshändelse ska inträffa under ett enskilt
år är en (1) procent, men eftersom man exponerar sig för risken under projektets livstid
blir den ackumulerade sannolikheten betydligt större. Sannolikheten för att en 100årshändelse inträffar åtminstone en gång under en 100-årsperiod är exempelvis hela 63
% (Se tabell 1 nedan).
Tabell 1. Tabell för ackumulerad risk. Sambandet mellan återkomsttid, exponerad tid och
sannolikhet i procent.
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1.3

Klimatanpassning
Begreppet klimatanpassning används ofta i olika betydelser. I föreliggande dokument
avser begreppet anpassning till de förutsättningar som såväl ett nuvarande som ett
förändrat klimat skapar.
Under senare år har ett stort antal klimatanpassningsprojekt genomförts för olika
sektorer. Underlaget för anpassning till ett förändrat klimat har förbättrats genom bland
annat tillgång till detaljerade regionala klimatscenarier. Speciellt är de länsvisa
klimatanalyser, som SMHI tillhandahåller, relevanta vid klimatanpassning (Klimatologi
Nr.24, 2015).
Frågan om anpassning till ett förändrat klimat är förhållandevis ny och kräver ett nytt
förhållningssätt i beslutsprocessen. Nya forskningsresultat kommer att tillkomma i
framtiden. Detta gör att det krävs en noga genomtänkt strategi när resultaten ska
tillämpas. Därvid bör man beakta frågan om vad som måste göras redan nu och vilka
frågor som kan skjutas på tills det vetenskapliga underlaget blir säkrare eller när i
framtiden en skyddsåtgärd definitivt måste genomföras.
Osäkerheter kommer in på flera nivåer i processen. Därför bör alternativa klimatscenarier,
som beskriver höga respektive mindre höga antaganden om framtidens utsläpp av
växthusgaser, användas vid analyserna. Dessutom bör resultat från fler än en
klimatmodell användas. Detta är en strategi som bland annat tillämpas av SMHI. Senaste
vetenskapliga klimatanalyser tyder emellertid på att höga antaganden om framtida
utsläpp av växthusgaser överensstämmer väl med hittills verifierade nivåökningar.
På liknande sätt bör alternativa klimatanpassningsnivåer tillämpas beroende på risk och
konsekvens av en översvämning. Utvärdering av översvämningsrisk föreslås i stort att
följa den strategi och de riktlinjer som generellt börjat tillämpats. Ett bra exempel på detta
är de planeringsnivåer som Göteborgs Stad tagit fram i ”Tematiskt tillägg för
översvämningsrisker, Översiktsplan för Göteborg (Göteborgs Stad,
Stadsbyggnadskontoret, 2019)”.
Exempel på lämpligt underlag för föreslagna planeringsnivåer vid dimensionerande
händelser kan ses i figur 4 och figur 5 nedan.
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Figur 4. Underlag för föreslagna planeringsnivåer vid dimensionerande händelse (Göteborgs Stad,
Stadsbyggnadskontoret, 2019).

Figur 5. Exempel på visualisering
Stadsbyggnadskontoret, 2019).

av

planeringsnivåer

repo001.docx 2015-10-05

10(24)
PM – STENUNGSUNDS CENTRUMUTVECKLING
KONCEPTRAPPORT 2019-12-05

471

vid

skyfall

(Göteborgs

Stad,

1.4

Strategi för en hållbar och ekonomiskt försvarbar klimatanpassning
Det ligger i samhällets intresse att utforma effektiva strategier och åtgärder för att
förhindra och mildra konsekvenserna av översvämningar. Resurserna är dock
begränsade och prioriteringar av åtgärder måste därför göras. Ett viktigt underlag för
prioritering är samhällsekonomiska bedömningar av potentiella åtgärder. Syftet är då att
undersöka om en viss insats är samhällsekonomiskt lönsam och helst även analysera
vilka insatser som är mer lönsamma än andra. Som verktyg för samhällsekonomisk
konsekvensanalys används vanligen kostnads-nyttoanalys (KNA).
KNA bygger på en identifiering av de positiva och negativa konsekvenserna av ett projekt
i samhället och syftar till att jämföra dessa konsekvenser med varandra för att se om de
positiva konsekvenserna är större än de negativa eller tvärtom. Analysen görs genom att
de positiva effekterna (marginalnyttan) och de negativa effekterna (marginalkostnaderna)
värderas relativt ett referensalternativ. I en KNA uttrycks de olika konsekvenserna i
monetära enheter i så stor utsträckning som möjligt. Kostnads-nyttoanalys som metod
beskrivs i en mängd olika textböcker, vägledningar, vetenskapliga rapporter, artiklar och
utredningar, se exempelvis Trafikverket (2016), Boardman et al. (2011), Söderqvist et al.
(2014) och Söderqvist (2006).
Med samhällsekonomiska termer menas närmare bestämt handlingsalternativens
konsekvenser för individers och företags välbefinnande (ibland även benämnt "välfärd").
Ökningar av välbefinnandet till följd av handlingsalternativet utgör alternativets nyttor och
minskningar av välbefinnandet till följd av handlingsalternativet är alternativets kostnader,
se figur 6 nedan.

Figur 6. Samhällsekonomiska konsekvenser i en kostnads-nyttoanalys.

Det kriterium som vanligen används i en kostnads-nyttoanalys för vad som är bra eller
dåligt att göra är samhällsekonomisk lönsamhet. Samhällsekonomisk lönsamhet
kännetecknas av att summan av samtliga nyttor för alla berörda individer och företag
överstiger summan av samtliga kostnader för alla individer och företag. I en
samhällsekonomisk analys är tidsperspektivet för de beslut som ska tas av avgörande
betydelse eftersom nyttor och kostnader, och därmed den samhällsekonomiska
lönsamheten, uppskattas för en vald tidsperiod. Denna är ibland åtgärdens tekniska
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livslängd, men kan också väljas på andra grunder, såsom hänsyn till flera framtida
generationer.
I en samhällsekonomisk analys inkluderas både projektägarens (interna) och övriga
samhällets (externa) effekter, se figur 7 nedan. En analys som omfattar endast
projektägarens effekter brukar benämnas projektekonomisk analys, men en fullständig
samhällsekonomisk analys ska omfatta också externa effekter.

Figur 7. Kategorier av nyttor och kostnader i en kostnads-nyttoanalys.

Kostnads-nytto-analyser utgör ett direkt stöd för beslut rörande dels val av skyddsåtgärd
och utformning, dels för att illustrera de samhällsekonomiska konsekvenserna i samband
med höga flöden och/eller kraftig nederbörd. Kostnads-nyttoanalyser utgör också ett
viktigt underlag för att belysa de samhällsekonomiska effekterna av översvämningar och
översvämningsskydd i enlighet med Förordningen om översvämningsrisker (SFS
2009:956), vilket utgår från EUs översvämningsdirektiv, samt Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) föreskrift om riskhanteringsplaner (MSBFS
2013:1).
En KNA måste kompletteras med andra slags analyser för att beslutsunderlaget ska bli
heltäckande. Viktigt är att göra en analys av fördelningseffekter, vilken visar hur nyttor
och kostnader fördelar sig på olika grupper/branscher/sektorer i samhället. Andra typer av
analyser kan också vara nödvändiga, eftersom det endast är i undantagsfall som det går
att uttrycka alla identifierade positiva och negativa effekter i monetära enheter. Om
kriteriet för samhällsekonomisk lönsamhet är uppfyllt eller inte kan ofta endast delvis
utvärderas genom en jämförelse av monetära mått. I jämförelsen måste även de
samhällsekonomiska konsekvenser som inte har mätts i monetära termer vägas in, se
Figur 6. I en KNA behöver därför effekter som inte värderats i ekonomiska termer
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beskrivas kvalitativt och åtföljas av en bedömning av i vilken grad de skulle kunna
påverka utfallet i analysen.
Åtgärder för klimatanpassning kan också medföra effekter som inte är möjliga eller
lämpliga att mäta i ekonomiska termer. En del åtgärder kommer att innebära synliga
förändringar i stadsmiljön exempelvis i form av invallningskonstruktioner, grönytor, öppna
kanaler, dammar, etc. Dessa åtgärder kan också komma att påverka människor på olika
vis och drabba/gynna olika grupper i samhället på olika sätt. Åtgärder kan exempelvis
leda till ökad eller minskad rättvisa, ökad eller minskad tillgänglighet till olika funktioner
samt ökad eller minskad tillgång till kulturvärden. Åtgärder kan också påverka funktioner i
miljön som inte påverkar människors möjligheter att dra nytta av miljön
(ekosystemtjänster). Ett exempel är värdet av att bevara ett vattendrags naturliga lopp,
oaktat den nytta människan har av detta. Sådana inneboende miljövärden låter sig inte
värderas ekonomiskt.
För att åstadkomma en bredare och mera komplett hållbarhetsanalys behöver därför den
samhällsekonomiska analysen kompletteras. Olika positiva och negativa effekter av
dessa åtgärder för klimatanpassning behöver vägas in i för att få relevanta
beslutsunderlag kring vilka åtgärder som är lämpligast och mest hållbara att utföra.
Den samhällsekonomiska analysen kan då kompletterats med bedömningar av sociala
och miljömässiga effekter för att åstadkomma en hållbarhetsanalys i enlighet med de
grundläggande principer för hållbar utveckling som ursprungligen beskrevs i Brundtlandrapporten Vår gemensamma framtid (World Commission on Environment and
Development, 1987). Analysen kommer härvid att omfatta en ekonomisk, en social och
en miljömässig analys som kan integreras till en sammantagen hållbarhetsanalys. Ett sätt
att göra detta är att tillämpa s.k. multi-kriterieanalys (MKA), se exempelvis Rosén m.fl.
(2015).
I en multi-kriterieanalys utvärderas hur olika handlingsalternativ eller projekt presterar
med avseende på en uppsättning kriterier. Dessa kriterier bör förankras väl bland de
intressenter som kan påverkas av besluten. En multi-kriterieanalys möjliggör att
kvantitativdata och kvalitativa bedömningar kan integreras till en sammantagen analys.
Det finns ett flertal olika metoder och tekniker för multi-kriterieanalys. Övergripande
beskrivningar av dessa metoder ges exempelvis av DCLG (2009).
En MKA bör inkludera följande steg:









Etablera kontext. Vad är analysens målsättning och vilka är intressenterna?
Identifiera alternativ som ska analyseras.
Identifiera kriterier mot vilka alternativen ska bedömas.
Bedöm de förväntade effekterna (prestanda) av respektive alternativ mot de
uppställda kriterierna.
Tilldela vikter (betydelse) för respektive kriterium.
Kombinera vikter och effekter för varje alternativ för att få ett sammanvägt värde.
Utvärdera resultaten.
Genomför känslighetsanalys.
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Bedömningarna av ingående kriterier vägs således samman till en slutlig bedömning.
Denna sammanvägning kan göras på olika sätt, exempelvis genom poängsättningssystem. Förfarandet innebär att användaren/beslutsfattaren tvingas att öppet redovisa hur
de olika kriterierna hanterats. MKA är därför ett viktigt verktyg för att ge stöd och struktur
vid sammanvägning av ekonomiska effekter med andra viktiga faktorer i syfte att
åstadkomma en hållbar klimatanpassning.
Syftet med MKA är således i detta sammanhang att kunna genomföra en bredare och
mera fullständig hållbarhetsbedömning av åtgärdsalternativen än vad som är fallet med
kostnads-nyttoanalysen. Genom MKA:n kan lokala sociala och miljömässiga effekter som
inte enkelt kan värderas i pengar, såsom kulturvärden, tillgänglighet, effekter kopplade till
olika miljömål, etc., inkluderas. Göteborgs Stad har utarbetat en metod för
hållbarhetsbedömning av klimatanpassningsåtgärder (se ex Rosén och Nimmermark,
2018). Kriterier för hållbarhetsbedömningar har valts i enlighet med stadens övriga
hållbarhetsarbete.
Ett exempel på redovisning av hållbarhetsbedömning med den metod som utvecklats för
Göteborgs Stad (FloodMan, se Rosen och Nimmermark, 2018) och i projektet
”Systemlösningar för utveckling av klimatanpassning av det kustnära samhället” ges i
Figur 8. Resultaten från hållbarhetsanalysen redovisas grafiskt, uppdelat på de tre
hållbarhetsdimensionerna. Miljömässiga och sociala effekter utvärderas genom
poängsättning och viktning av valda kriterier. Ekonomiska effekter utvärderas genom
kostnads-nyttoanalys. Den sammantagna hållbarhetsbedömningen uttrycks i form av ett
normerat hållbarhetsindex som kan variera mellan -100 och +100, där negativa värden
uttrycker en försämring ur hållbarhetssynpunkt och positiva värden en förbättring relativt
den situation som råder innan klimatanpassningsåtgärderna genomförs.
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Figur 8. Exempel redovisning av klimatanpassningsåtgärders hållbarhet i FloodMan.
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2

Havsnivåer i Stenungsund
Frågan om extrema och framtida stigande havsnivåer är ständigt aktuell, inte minst på
grund av samhällsbyggande i havsnära områden och den pågående globala
uppvärmningen.
För att beräkna extremvärden av havsnivåerna i dagens klimat så har hittills
förhållandevis enkel frekvensanalys tillämpats i de flesta fall. Existerande dataseriers
begränsade längd gör att de nivåer som då räknas fram har en återkomsttid av längst
200 år. För närvarande pågår emellertid ett kontinuerligt utvecklingsarbete vid SMHI
gällande förändrade havsnivåer. Det senaste arbetet har varit att kombinera de mest
extrema uppmätta nivåförändringarna orsakade av oväder på en given plats, med ett
extremt ogynnsamt utgångsläge i form av havsnivån innan stormen inträffar. Nivåer som
tagits fram med den nya metodiken ligger i medel flera dm högre än de nivåer som
beräknas med konventionell extremvärdesanalys. Dessa nivåer har räknats fram för
relativt öppen kust där det finns långa mätserier, och antas ha en mycket låg sannolikhet
som inte kunnat kvantifieras än. I vikar, fjordar och områden där topografiska effekter kan
komma att påverka vattennivåerna behövs emellertid alltid kompletterande studier.

2.1

Förslag till kriterier för havsnivåer i Stenungsund
Vi föreslår att Stenungsunds kommun tillämpar två tidsanpassade skyddsnivåer för
översvämningsskydd när det gäller klimatanpassning för havsnivåer. Dessa skyddsnivåer
bör kopplas mot en vald framtid. Den första skyddsnivån som ska anläggas bör skydda
mot en beräknad dimensionerad havsnivå år 2070, vid en 200-årshändelse på den
aktuella platsen.
För den högre skyddsnivån föreslås att den planeras för dimensionerad havsnivå år
2100, vid en 200-årshändelse på den aktuella platsen. Lokala topografiska effekter ska
beaktas för båda skyddsnivåerna. Den senare skyddsnivån bör emellertid i dagsläget
bestämmas inom ett visst spann av säkerhetsmarginal eftersom det i dagsläget finns en
stor osäkerhet, dvs. en stor variation i havsnivåhöjningen mot slutet av seklet. Se Figur 9
nedan som är hämtad från rapport IPCC AR5 (FN:s klimatpanel).
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Figur 9. Global havshöjning enligt IPCC AR5 utsläppsscenarier.

I Figur 10 nedan visas den globala havsnivåhöjningen för åren 2020, 2050, 2070 och
2100. I denna analys har osäkerheten från återkomstvärdet kombinerats med
osäkerheten från klimatscenarierna. Medianvärdet av den globala medelvattenytans
höjning enligt RCP8.5 med medföljande konfidensintervall visas i figur 10 nedan.
Konfidensintervallet ökar kraftigt mot slutet på seklet, vilket visar att osäkerheten ökar
med tiden. Värdena anges i cm relativ referensperioden 1986-2005 för klimatscenariot
RCP8,5. Siffrorna inom parantes anger 5-95 percentiler utifrån de bakomliggande
modellresultaten. Källa Church et.al., 2013.

Figur 10. Beräknad global havsnivåhöjning i cm för åren 2020, 2050, 2070 och 2100.

Nedan redovisas beräknat havsvattenstånd med 100 års återkomsttid i ett framtida klimat
vid Marstrand. Havsvattenstånd med 100 års återkomsttid redovisas för åren 2020, 2050,
2070 och 2100. Nivåerna för ett framtida klimat baseras på den globala medelvattenytans
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höjning enligt klimatscenariot RCP8.5 (medianvärdet). Värdena inom parantes anger
95 % konfidensintervall. För framtida klimat inkluderar det angivna konfidensintervallet
osäkerheten i framtida medelvattenstånd för RCP8.5, osäkerheten av det beräknade
återkomstvärdet samt osäkerheten i mätningarna. Värdena anges i cm i höjdsystemet
RH2000 och baseras på observerat vattenstånd vid Smögen från perioden 1911-2017,
anpassat till Stenungsund, som bedömts vara lämplig för Marstrand. Källa SMHI.

Figur 11. Beräknat havsvattenstånd med 100 års återkomsttid i cm för åren 2020, 2050, 2070 och
2100.

I nedanstående figur 12 redovisas ett utdrag från senaste beräkningar av framtida
extremvattenstånd i Stenungsund. SMHI har genomfört beräkningarna på uppdrag av
MSB. SMHI rapport ”Extremvattenstånd i Stenungsund, dat.2018-11-26.” I figuren
framgår beräknade återkomstvärden i höjdsystemet RH2000 för år 2100 inklusive
landhöjning. Återkomstvärden i centimeter i RH 2000 för återkomstperioden 100 och 200
år, samt ett högsta beräknat vattenstånd för Stenungsund. Konfidensintervallet innehåller
det riktiga värdet med sannolikheten 95 %. Högsta beräknade vattenstånd är ett värde
definierat utifrån metodik som tagits fram i SMHI:s havsnivåprojekt, kombinerat med
värdet för FN:s angivna övre percentil för RCP8.5.
Som framgår av ovanstående figur 11 (Marstrand) samt nedanstående figur 12
(Stenungsund), så överensstämmer de vid en 100 årshändelse år 2100. Därmed bör det
finnas en liknande samstämmighet för år 2070. Detta bör emellertid säkerställas innan
den slutliga skyddsnivån fastställs för Stenungsunds centrum år 2070.

Figur 12. Extremvattenstånd i Stenungsund för år 2100. Beräkningar för 100 respektive 200 års
händelse samt högsta beräknade havsvattenstånd.

repo001.docx 2015-10-05

17(24)
PM – STENUNGSUNDS CENTRUMUTVECKLING
KONCEPTRAPPORT 2019-12-05

478

I nedanstående figur 13 redovisas högsta beräknade havsvattenstånd i Stenungsund för
år 2100, samt vilka bidrag som tillsammans ger högsta beräknade havsvattenstånd.
Posterna i beräkningen av högsta beräknade havsvattenstånd år 2100 är definierat
utifrån en metodik som tagits fram inom SMHI:s havsnivåprojekt.

Figur 13. Beräknat högsta högvattenstånd för år 2100 i Stenungsund.

Dimensioneringskriteriet för höga havsnivåer föreslås utgå från en 200 års händelse i
kombination med olika säkerhetsmarginaler beroende på konsekvens. Detta ligger helt i
linje med de anvisningar som Länsstyrelsen förespråkar samt från rapporten ”Stigande
vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden”.

2.2

Senaste beräknade havsnivåer i centrala Stenungsund
Vi föreslår att Stenungsunds kommun använder de senaste resultaten, som tagits fram av
MSB för analys av översvämningsutbredningen i Stenungsund. Hot- och riskartorna för
Stenungsund visar på vilka konsekvenser en översvämning av havet kan få på Stenungsund. Den senaste översvämningskarteringen, som genomförts visar på de områden som
hotas i centrala Stenungsund av en översvämning när havet uppnår en viss beräknad
nivå. Hotkartan för havet visar utbredningen och djupet av en översvämning. Hotkartorna
finns för de områden som identifierats ha en betydande översvämningsrisk enligt
förordning om översvämningsrisker (SFS 2009:956). Nedan visas några exempel på
beräkningsresultat för Stenungsund, som även presenteras på MSBs hemsida under
översvämningsportalen. Se vidare;
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-ochriskkartor/stenungsund/hotkartor.html
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Figur 14. Beräknad 200-årsnivå för Stenungsund i slutet av seklet (2,10 m i RH2000). Beräknat
vattendjup.

Figur 15. Beräknad högsta nivå i slutet av seklet för Stenungsund i slutet av seklet (2,60 m i
RH2000). Beräknat vattendjup.

Nedan redovisas föreslagna klimatanpassningsnivåer för år 2070 samt för år 2100.
Den dimensionerande händelsen för Stenungsund föreslås utgå från en 200 års
händelse, vilket ligger helt i linje med de anvisningar som Länsstyrelsen förespråkar i
rapporten ”Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade
områden”.
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Föreslagen skyddsnivå för år 2070. Skyddsnivån föreslås utgå från en 200 års händelse
som inkluderar vinduppstuvning och en extra säkerhetsmarginal. Då blir beräknad nivå
+ 2,3 m.ö.h. (en 100 års händelse enligt figur 11 är + 2,15 m + 0,10 m förhöjd nivå för en
200 års händelse enligt uppgift från SMHI).
Föreslagen förhöjd skyddsnivå för år 2100. Återkomstvärdet för en 200 års händelse
enligt figur 12 är + 2,58. Detta överensstämmer med ”högsta beräknade vattenstånd” år
2100 enligt figur 13. En nödvändig skyddsnivå kan därmed föreslås ligga på + 2,6 m.ö.h.

3

Skyfall
Under senare år har frågan om skyfall aktualiserats genom ett flertal kostsamma
översvämningar i urbana miljöer, varav översvämningen i Köpenhamn den 2 juli 2011 är
mest uppmärksammad. Denna händelse har i allra högsta grad påverkat diskussionen
om skydd mot skyfall inom urbana stadskärnor. De kraftigaste skyfallen har ofta en
ganska begränsad utbredning och påverkar därför i första hand de lågt belägna delarna i
en urban stadskärna.
Inom hårdgjorda stadsstrukturer finns i regel inte tillräckligt utrymme för att hantera det
ytvatten som avleds vid kraftig nederbörd, som skyfall. Skyfallsfrågan är därmed en fråga
som kräver förvaltningsöverskridande samverkan för att möjliggöra en klimatanpassning
av samhällsutvecklingen i ett föränderligt klimat. Skyfall behöver därför få ett större
utrymme i kommunens verksamhetsplanering då det förutom att säkerställa framtida
samhällsutbyggnad även handlar om att skydda befintliga strukturer och samhällsviktiga
objekt.
Speciellt viktigt blir detta för Stenungsund, då det planeras för klimatanpassning mot ett
stigande hav, vilket kommer att kräva en väl genomtänkt planering. Ett skydd mot höga
havsnivåer kan t.ex. komma att försämra möjligheten för avledningen av ytvatten i
samband med skyfall. En skyfallsplanering som tydligt klargör åtgärdsbehovet,
ansvarsfördelning, tidplan och uppföljningsarbete kommer att underlätta för kommunens
kontinuerliga arbete med att minimera de skador som ett skyfall kommer att kunna
orsaka. Till skillnad från den stigande havsnivån, där det finns möjlighet till en mera
långsiktig åtgärdsplanering, bör de förebyggande åtgärderna mot skyfall planeras och
genomföras inom ett betydligt kortare tidsschema.
Länsstyrelserna i Västra Götalands och Stockholms län har tagit fram ett faktablad,
”Fakta 2018:5, Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall –
stöd i fysisk planering” där de beskriver hur risken för översvämning till följd av skyfall
konkret behöver hanteras i enskilda detaljplaner.
Länsstyrelsen rekommenderar bl.a.:
-

Att ny bebyggelse ska planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid
en översvämning från minst ett 100-årsregn

-

Risken för översvämning från ett 100-årsregn ska bedömas i detaljplanen och
eventuella skyddsåtgärder ska säkerställas. Samhällsviktig verksamhet ska ges
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en högre säkerhetsnivå och planeras så att funktionen kan upprätthållas vid en
översvämning.
-

Framkomligheten till och från planområdet ska bedömas och ska vid behov
säkerställas.

Hänsyn till dessa rekommendationer ska tas vid planering av all ny bebyggelse, såväl vid
lokalisering, som placering och utformning. En skyfallsplan kan därför utföras för att ingå
som del i kommunens risk- och sårbarhetsanalys, ett tematiskt tillägg till den fördjupade
översiktsplanen eller som ett fristående dokument. Nedan följer en beskrivning på hur det
fortsatta klimatanpassningsarbetet kan genomföras för att klimatsäkra Stenungsunds
centrumutveckling mot skyfall.

3.1

Förslag till kriterier för skyfall
Vi föreslår att Stenungsunds kommun följer Länsstyrelsens rekommendation och
tillämpar ett klimatanpassat 100-årsregn (CDS-regn med 6 timmars varaktighet). Med
klimatanpassat regn menas att en klimatfaktor ska tillämpas. En klimatfaktor om minst
1,25 föreslås användas, som kan hämtas från SMHI, rapporten ”Sveriges framtida klimat,
Klimatologi Nr 14, 2015” samt från ”MSB, publikation 1121 - augusti 2017, ”Vägledning
för skyfallskartering - Tips för genomförande och exempel på användning”. Detta scenario
är det som Länsstyrelsen rekommenderar och bland annat förespråkas av MSB vid studie
av skyfall.
För mer information om modelleringsmetodik vid skyfallskarteringar hänvisas till
publikationen ”Vägledning för skyfallskartering”, som tagits fram av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB 2017). Det bör påpekas att lämplig klimatfaktor för
ett regn med 100-års återkomsttid är utifrån dagens kunskapsläge. Vilken siffra som
slutligen ska väljas kan hämtas från rapporten ”Extremregn i nuvarande och framtida
klimat: analyser av observationer och framtidsscenarier (SMHI 2018)”.
Med kostnads-nyttoanalys (KNA) kan det emellertid utvärderas om en högre skyddsnivå
ska tillämpas för de mest riskutsatta byggnaderna och samhällsviktiga funktioner, i det fall
ett skyfall skulle medföra stora konsekvenser. Det innebär att det dimensionerande
regnet i volym bör vara av samma storleksordning som det i Köpenhamn och fördelas i
tiden som ett så kallat CDS-regn (Svenskt Vatten, 2011). Det skulle innebära ett 6
timmars regn med ett centralt tio minuters block på 71 mm. Under den värsta timmen
antas 132 mmm falla och den totala nederbördsmängden uppgår till ca 200 mm. Detta är
i samma storleksordning som regnet i Köpenhamn 2011. Återkomsttiden för
Köpenhamnsregnet har bedömts vara i storleksordningen 500–1000 år.
Regnmängderna under olika tidsperioder framgår av tabell 2 nedan.
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Tabell 2. Regnmängderna (mm) under olika tidsperioder av det dimensionerande regnet.

4

Avslutande kommentar
Klimatforskningen är ett dynamiskt område där nya resultat kan förväntas, speciellt
genom de återkommande utvärderingar som görs av FNs klimatpanel, IPCC. I arbetet
med klimatanpassning är det viktigt att fortlöpande följa den vetenskapliga utvecklingen
och justera anpassningsarbetet när nya resultat från klimatforskningen blir offentliggjorda.
I detta sammanhang är IPCCs nästkommande rapport 2021 av särskilt intresse.
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Bilaga 2 - Enhetspriser skadekostnader
Enhetspriser
Kategori

Järnväg
Spårväg
Industri***
Flerbostadshus***
Offentlig byggnad***
Transformator
Handelsbyggnad***
Parkeringsplats****
Småhus***
Uthus
Motorväg
Huvudled
Lokalväg
Försening persontåg
Försening godståg

Enhet
Kostnad per längdmeter
Kostnad per längdmeter
Kostnad per enhet
Kostnad per enhet
Kostnad per enhet
Kostnad per enhet
Kostnad per enhet
Kostnad per enhet
Kostnad per enhet
Kostnad per enhet
Kostnad per m2
Kostnad per m2
Kostnad per m2
Kostnad per tåg och timma
Kostnad per tåg och timma

Värde (kr)

3 199 kr
3 199 kr
219 328 kr
213 997 kr
203 335 kr
405 177 kr
203 335 kr
11 661 kr
61 523 kr
21 325 kr
160 kr
139 kr
117 kr
45 486 kr
11 995 kr

Medelvärde*

Std**

3 199 kr
1 599 kr
3 199 kr
1 599 kr
207 920 kr 21 406 kr
202 588 kr 16 010 kr
191 926 kr 20 531 kr
405 177 kr 714 870 kr
191 926 kr 17 683 kr
11 661 kr
4 005 kr
50 114 kr
2 382 kr
21 325 kr
9 401 kr
160 kr
80 kr
139 kr
69 kr
117 kr
59 kr
45 486 kr 22 743 kr
11 995 kr
7 064 kr

*Värden i Göteborg Stads Hydromodell (Ramböll, 2014)
**Värden beräknade baserat på variationskoefficient (CV=std/medelvärde) som beräknats för skadekostnadsdata
från Länsförsäkringar och som används i Swecos KNA-modell (Sweco, 2011). För förseningskostnader antas
CV=0,5.
*** För dessa kategorier har antagits att en akut insats i form av nödpumpning och omhändertagande av förorenat
vatten (inkl avloppsvatten) behöver göras vid ett översvämningstillfälle.
****Enhetspris per skadat fordon från Karlsson & Larsson (2014) samt antagande att 20 % av parkeringsplatserna är
fyllda
Kategori
Avbrott i tillverkningsindustri
Avbrott i försäljning (tjänster & varor)
Akuta åtgärder, nödpumpning i källare
+ avloppsvatten

Enhet
Kostnad per enhet
Kostnad per enhet

Värde (kr) Medelvärde*****
173 682 kr
185 189 kr
40 400 kr
43 077 kr

Std****
72 479 kr
34 250 kr

Kostnad per enhet

11 409 kr

800 kr

***** Värden från Swecos KNA-modell (Sweco, 2011). Baserat på statistik från Länsförsäkringar och Karlsson &
Larsson (2014)
Kategori

Trafikförsening bil privat/arbete
Trafikförsening bil tjänsteresa
Trafikförsening kollektiv privat/arbete
Trafikförsening kollektiv tjänsteresa
Trafikförsening gods tung vägtrafik

Enhet
Kostnad per timma
Kostnad per timma
Kostnad per timma
Kostnad per timma
Kostnad/tontimma

Värde (kr) Medelvärde******
242 kr
242 kr
1 165 kr
1 165 kr
320 kr
320 kr
1 165 kr
1 165 kr
9 kr
9 kr

Std**
119 kr
581 kr
160 kr
581 kr
4 kr

****** Baserat på Trafikverkets ASEK-värden (2016). Värdet för trafikförsening gods tung vägtrafik är medelvärdet
av textilier och diverse andra färdiga varor (7,7 + 8,03)/2 = 7,865
Alla värden har räknats upp med KPI sedan 2014.
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Bilaga 3 - Åtgärdskostnader
Åtgärdskatalog
Investeringskostnad

Driftskostnad

Livslängd

Återinvestering

kr/enhet/år

år

%

10
25
25
25

40
20
50
50

100%
100%
100%
100%

40
25
25

75
50
50

100%
50%
100%

0
0

50
50

100%
100%

40
40
40
40
40

50
75
75
75
75

100%
100%
100%
100%
100%

5 000 m

20

50

100%

550 m

25
30
35

100
100
100

100%
100%
100%

kr/enhet enhet
Skyfallsvägar
Skyfallsväg, 100 års regn med 10 cm djup
Gröna vägar med regnbädd, biflöde skyfallsväg
Stor skyfallsväg >5000 ÅDT
Liten skyfallsväg < 5000 ÅDT
Skyfallsytor
Skyfallsyta (öppet magasin i betong)
Skyfallsyta grön klass B (öppet magasin jord, grön)
Fördröjningsyta på befintlig plats
Skyfallstunnlar
Skyfallstunnel 2 m/diameter
Skyfallstunnel 3 m/diameter
Slutna magasin i befintligt nät
Slutet magasin utan rensning, <1000 m³
Slutet magasin med rensning, 500-1000 m³
Slutet magasin med rensning, 1000-3000 m³
Slutet magasin med rensning, 5000-10000 m³
Slutet magasin med rensning, >10.000 m³
Styrning
Dämning med betong, 1 m höjd
Svackdike
Dike, bottenbredd 1 m, djup 0,2 m, bredd dikestopp 3m
Dike, bottenbredd 1 m, djup 0,4 m, bredd dikestopp 5m
Dike, bottenbredd 2 m, djup 0,4 m, bredd dikestopp 6m
Vattenväg i naturmark
Vattenväg, bottenbredd 0,5 m, djup 1 m
Vattenväg, bottenbredd 0,5 m, djup 2 m
Vattenväg, bottenbredd 1 m, djup 1 m
Vattenväg, bottenbredd 1 m, djup 2 m
Övriga åtgärder
Tillträde till mark
Påbyggnadsbar vall från 2070
Skyddsvall med spontning till 2070
Skyddsvall med spontning från 2070
Objektskydd flerbostadshus, industri, handelsbyggnad, vårdhem
Objektskydd transformatorstation och teknisk anläggning
Åtgärder höjning av gator och vägar, 1140 m
Extra åtgärder höjning vägar pga geotekniska förhållanden, 390 m

10 000
10 000
20 000
10 000

m
m
m
m

10 000 m3
950 m3
600 m3
80000 m
110000 m
10 000
10 000
8 000
6 000
4 000

m3
m3
m3
m3
m3

1200 m
1550 m

2 100 000
6 600 000
2 600 000
7 250 000

km
km
km
km

900
1700
1000
1800

100
100
100
100

100%
100%
100%
100%

50 000 kr
125 000 kr
125 000 kr
2 000 000 kr
500 000 kr
36 000
45 000

st
m
m
m
st
st
m
m

0
0
0
0
0
0
0

80
80
80
80
80
80
80

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Swecos har bedömt att dessa priser inte är möjliga att uppskatta schablonmässigt. Priserna är hämtade direkt från PLASK-metoden. Priserna ska därför
endast ses som en mycket grov uppskattning av kostnadernas storleksordning. Priserna måste användas med mycket stor försiktighet och en
platsspecifik värdering av dessa kostnader bör göras i varje enskilt fall.
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Tidpunkt

Alternativ 1 − Objektsskydd söder från 2020 + vall hela sträckan från 2070
Nuvärde Investering
Nuvärde Återinvestering
Nuvärde Drift och underhåll

Antal

1

R1

R2

R1

R2

R1

R2

0
0
0
0

1
1
1
1

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0
0
0

1
1
1

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0
0

1
1

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0

1

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0
0
0

1
1
1

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0
0
0
0

1
1
1
1

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
107 522 447 kr
104 000 000 kr
7 500 000 kr
0 kr
0 kr
219 022 447 kr

0 kr
0 kr
0 kr
39 380 552 kr
104 000 000 kr
7 500 000 kr
0 kr
0 kr
150 880 552 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

Åtgärdskostnadernas osäkerhet
Uppskatta den generella osäkerheten (0-99
%) för respektive kostnadskategori. OBS!
Görs endast om Monte Carlo simulering.

Kostnadspost
Investering

Osäkerhet (%)
30%

Drift och underhåll

30%

Återinvestering

30%

0
1
0
1
0
1
1700
50
52
1
15
1
0
1
0
1
Summa nuvärden

Sammanställning kostnader Alternativ 1 (kr)
R1

R2

Nuvärde Investeringskostnader Alt 1
Nuvärde Drift och underhåll Alt 1
Nuvärde Återinvestering Alt 1

219 022 447 kr
- kr
- kr

150 880 552 kr
- kr
- kr

Nuvärde total kostnad Alt 1

219 022 447 kr

150 880 552 kr
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Alternativ 2 − Objektsskydd söder och vall norr från 2020 + vall hela sträckan från 2070
Tidpunkt
Nuvärde Investering
Nuvärde Återinvestering
Nuvärde Drift och underhåll
Antal

1

R1

R2

R1

R2

R1

R2

0
0
0
0

1
1
1
1

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0
0
0

1
1
1

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0
0

1
1

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0

1

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0
0
0

1
1
1

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0
0
0
0

1
1
1
1

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
17 709 580 kr
87 500 000 kr
63 248 498 kr
104 000 000 kr
7 500 000 kr
0 kr
0 kr
279 958 078 kr

0 kr
6 486 208 kr
87 500 000 kr
23 165 030 kr
104 000 000 kr
7 500 000 kr
0 kr
0 kr
228 651 239 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0
1
700
50
700
1
1000
50
52
1
15
1
0
1
0
1
Summa nuvärden

Kostnadspost
Åtgärdskostnadernas osäkerhet
Investering
Uppskatta den generella osäkerheten (0-99
%) för respektive kostnadskategori. OBS!
Drift och underhåll
Görs endast om Monte Carlo simulering.
Återinvestering
Sammanställning kostnader Alternativ 2 (kr)
R1
Nuvärde Investeringskostnader Alt 2
Nuvärde Drift och underhåll Alt 2
Nuvärde Återinvestering Alt 2

Nuvärde total kostnad Alt 2

279 958 078 kr
0 kr
0 kr

279 958 078 kr

Osäkerhet (%)
30%
30%
30%

R2
228 651 239 kr
0 kr
0 kr

228 651 239 kr
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Alternativ 3 − Objektskydd söder från 2020
Nuvärde Investering
Nuvärde Återinvestering

Tidpunkt

Nuvärde Drift och underhåll

Antal

1

R1

R2

R1

R2

R1

R2

0
0
0
0

1
1
1
1

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0
0
0

1
1
1

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0
0

1
1

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0

1

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0
0
0

1
1
1

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0
0
0
0

1
1
1
1

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
104 000 000 kr
7 500 000 kr
41 040 000 kr
17 550 000 kr
170 090 000 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
104 000 000 kr
7 500 000 kr
41 040 000 kr
17 550 000 kr
170 090 000 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0
1
0
1
0
1
0
1
52
1
15
1
1140
1
390
1
Summa nuvärden

Kostnadspost
Osäkerhet (%)
Åtgärdskostnadernas osäkerhet
Investering
30%
Uppskatta den generella osäkerheten (0-99 %)
för respektive kostnadskategori. OBS! Görs
Drift och underhåll
30%
endast om Monte Carlo simulering.
Återinvestering
30%
Sammanställning kostnader Alternativ 3 (kr)
R1
Nuvärde Investeringskostnader Alt 3
Nuvärde Drift och underhåll Alt 3
Nuvärde Återinvestering Alt 3

Nuvärde total kostnad Alt 3

170 090 000 kr
0 kr
0 kr

170 090 000 kr

R2
170 090 000 kr
0 kr
0 kr

170 090 000 kr
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Bilaga 4 - Åtgärdsalternativ

Referensalternativ – inte göra något
Vänster
95-percentil 2070 200års återkomsttid:
+2,3 m

Höger
95-percentil 2100 200års återkomsttid:
+2,6 m

Konsekvenser
• Detaljplaner kan
inte antas
• Lever med risken
och de kostnader
det innebär

1
2020-07-06
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Alternativ 1 –
objektsskydd söder till 2070 + vall hela sträckan till 2100
Konsekvenser

Vänster
95-percentil 2070 200års återkomsttid:
+2,3 m

• Detaljplaner kan
antas
• Lever med risken i
norr till 2070
• Skyddar inte vägar,
järnväg, parkeringar
i söder till 2070
Skydd

Skydd av
nytt och
viktiga bef.
byggnader

Höger
95-percentil 2100 200års återkomsttid:
+2,6 m

2
2020-07-06
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Alternativ 2 –
objektsskydd söder och vall norr till 2070 + vall hela sträckan till 2100
Konsekvenser

Vänster
95-percentil 2070 200års återkomsttid:
+2,3 m

• Detaljplaner kan
antas
• Skyddar allt förutom
vägar, järnväg,
parkeringar i söder
till 2070

Skydd

Skydd
Skydd av
nytt och
viktiga bef.
byggnader

Höger
95-percentil 2100 200års återkomsttid:
+2,6 m

3
2020-07-06
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Alternativ 3 –
objektsskydd söder till 2100
Konsekvenser

Vänster
95-percentil 2070 200års återkomsttid:
+2,3 m

• Detaljplaner kan
antas
• Lever med risken i
norr
• Skydd av väg- och
järnvägstrafik från
2020
• Inget skydd av
parkeringar

Skydd av
nytt och
viktiga bef.
byggnader

Höger
95-percentil 2100 200års återkomsttid:
+2,6 m

Skydd av
nytt och
viktiga bef.
byggnader

4
2020-07-06
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BILAGA 5 – ANTAGANDEN FÖR PÅVERKAN AV
RISKKOSTAND

2020-07-06

Aktuell bilaga beskriver vilka antagande som gjorts gällande åtgärdernas effekt på
riskkostnaden. I samtliga åtgärdsalternativ reduceras alla trafikföreningar till noll år 2070. I
åtgärdsalternativ 1 och 2 med en storskalig vall och i åtgärdsalternativ 3 med upphöjning av
väg.

Åtgärdsalternativ 1
Alternativ

När i tid

Nivå (m)

Åtgärd

Kommentar

RH2000

2020–2070

Objektsskydd söder

+2,8 *

Skydd DP och befintliga viktiga
byggnader

2070–2100

Vall hela sträckan

+3,1 **

Skydd befintliga fastigheter

1

Fram till 2070
•

Skyddar byggnader förutom industrier och småhus.

•

Skyddar inte industrier, småhus, vägar, järnväg och parkeringsplatser

•

Skyddar 70 % av transformatorstationer.

•

Detaljplaneområden skyddas.

Från 2070
•

Mycket låg risk - endast objekt som kan skadas vid händelser med återkomsttid > 200
år

memo04.docx 2013-06-14

1 (2)
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Åtgärdsalternativ 2
Alternativ

När i tid

Nivå (m)

Åtgärd

Kommentar

RH2000

2020–2070

Vall norra &

+2,8*

Skydd befintliga fastigheter

Objektsskydd söder

+2,8*

Skydd DP och viktiga
byggnader

Påbyggnadsbar vall norr &

+3,1**

Fortsatt skydd

Vall söder

+3,1**

2
2070–2100

Fram till 2070
•

Skyddar transformatorstationer och byggnader förutom småhus.

•

Skyddar inte vägar, järnvägar, småhus och parkeringsplatser i söder

•

Skyddar 20% av parkeringsplatser.

•

Skyddar 30 % av trafikflödet.

•

Detaljplaneområden skyddas.

Från 2070
•

Mycket låg risk - endast objekt som kan skadas vid händelser med återkomsttid > 200
år

Åtgärdsalternativ 3
Alternativ

När i tid

Nivå (m)

Åtgärd

Kommentar

RH2000

3

2020–2100

Objektsskydd söder

+3,1**

Skydd DP, befintliga viktiga
byggnader och viktiga vägar

Fram till 2100
•

Skyddar byggnader förutom industrier och småhus.

•

Skyddar vägar och järnväg men inte parkeringsplatser.

•

Skyddar 70 % av transformatorstationer.

•

Detaljplaneområden skyddas.

memo04.docx

2 (2)
BILAGA 5 – ANTAGANDEN FÖR
PÅVERKAN AV RISKKOST AND
2020-

HA p:\21331\13008022\000_stenungsund_skyfall_och_stigande_vatten\10 arbetsmtrl_dok\mka\pm inkl bilagor\bilaga 5_antaganden riskkostnader.docx
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Grupp 1

Bilaga 6 - Bedömning och förklaring till miljömässig och social bedömning

Alternativ
0-alternativet
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3

Ingen åtgärd
Objektsskydd söder från 2020 + vall hela sträckan från 2070
Objektsskydd söder och vall norr från 2020 + vall hela sträckan från 2070
Objektskydd söder från 2020

Miljöeffekter

Stenungsund

Datum för bedömning: 2020-05-18

Effekter
Kriterium

Viktning
0 = Inte relevant
10 = Mycket viktig

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

2020

2070

2100

2020

2070

2100

2020

2070

2100

10

-1

-3

0

-2

-3

0

-1

-1

0

10

0

3

3

2

3

3

0

0

0

10

-1

-5

0

-3

-4

0

-1

-1

0

10

0

2

2

1

2

2

0

0

0

Grundvatten. Vika effekter har åtgärden på grundvattnets kvalitet eller dess
betydelse för ekosystem som nyttjar grundvatten? Påverkas möjligheten till
grundvattenbildning positivt eller negativt?

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker. Vilka effekter får
åtgärden på förutsättningarna för ekosystem i odlingslandskapet och i
våtmarker?

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Begränsad klimatpåverkan. Vilka effekter har åtgärden på utsläpp av
växthusgaser, såsom CO2, metan, etc?

10

Ingen övergödning / Levande sjöar och vattendrag / Hav i balans samt
levande kust och skärgård. Vilka effekter medför åtgärden på
förutsättningar för att fånga partiklar och näringsämnen? Hur påverkas
livsbetingelser för växter och djur i vattendrag, sjöar och havet?
Naturresurser. Vilka effekter har åtgärden på förbrukning av ändliga
naturrresurser? Exempelvis användning av fossila bränslen eller användning
av nyproducerad sand och grus för återfyllning.
Giftfri miljö. Vilka effekter uppstår avseende förekomst av föroreningar i
mark och vatten till följd av åtgärden? Vilken produktion av ickeåtervinningsbart avfall medför åtgärden? Exempelvis deponering av
förorenade massor.

Miljömässiga effekter
0,0
-5,0
Poäng

Frisk Luft. Vilken påverkan på luftmiljön medför åtgärden? Exempelvis
utsläpp av SOx, NOx och partiklar. OBS! Växthusgaser hanteras separat, se
nedan.

-10,0
-15,0

-1

-3

0

-2

-3

0

-1

-1

0

-20,0
-25,0
Miljö

Samlad bedömning

R1

R2

R1

R2

R1

R2

-23,60

-14,43

-23,91

-15,51

-18,64

-11,33
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Alternativ1
-23,6

Alternativ 2
-23,9

Alternativ 3
-18,6

Miljömässigt kriterium

Motiv för bedömning Alt 1

Motiv för bedömning Alt 2

Motiv för bedömning Alt 3

Frisk Luft. Vilken påverkan på luftmiljön medför
åtgärden? Exempelvis utsläpp av SOx, NOx och
partiklar. OBS! Växthusgaser hanteras separat, se
nedan.

Leveranser av Mtrl.
Objektskydd och vall med underhåll

Leveranser av Mtrl.
Objektskydd och vall med underhåll

Leveranser av Mtrl.
Objektskydd med underhåll

Ingen övergödning / Levande sjöar och vattendrag
/ Hav i balans samt levande kust och skärgård.
Vilka effekter medför åtgärden på förutsättningar
för att fånga partiklar och näringsämnen? Hur
påverkas livsbetingelser för växter och djur i
vattendrag, sjöar och havet?
Naturresurser. Vilka effekter har åtgärden på
förbrukning av ändliga naturrresurser? Exempelvis
användning av fossila bränslen eller användning av
nyproducerad sand och grus för återfyllning.

Vallen kan skydda utsläpp till hav via Vallen kan skydda utsläpp till hav via
avrinning med filtrering
avrinning med filtrering

Tillverkning av cement för vall,
Objektskydd från fossila källor

Tillverkning av cement för vall,
Objektskydd från fossila källor

Giftfri miljö. Vilka effekter uppstår avseende
förekomst av föroreningar i mark och vatten till
följd av åtgärden? Vilken produktion av ickeåtervinningsbart avfall medför åtgärden?
Exempelvis deponering av förorenade massor.

Sanering av förorenad mark då vall
byggs

Sanering av förorenad mark då vall
byggs

Grundvatten. Vika effekter har åtgärden på
grundvattnets kvalitet eller dess betydelse för
ekosystem som nyttjar grundvatten? Påverkas
möjligheten till grundvattenbildning positivt eller
negativt?
Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker.
Vilka effekter får åtgärden på förutsättningarna för
ekosystem i odlingslandskapet och i våtmarker?

Oberört då spontning redan skett på Oberört då spontning redan skett på
merparten av sträckan
merparten av sträckan

Oberört då spontning redan skett på
merparten av sträckan

N/A

N/A

N/A

Begränsad klimatpåverkan. Vilka effekter har
åtgärden på utsläpp av växthusgaser, såsom CO2,
metan, etc?

Leveranser av Mtrl.
Objektskydd och vall med underhåll

Leveranser av Mtrl.
Objektskydd och vall med underhåll

Leveranser av Mtrl.
Objektskydd med underhåll
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Objektskydd från fossila källor

Grupp 2

Datum för bedömning: 2020-05-18

Alternativ
0-alternativet
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3

Ingen åtgärd
Objektsskydd söder från 2020 + vall hela sträckan från 2070
Objektsskydd söder och vall norr från 2020 + vall hela sträckan från 2070
Objektskydd söder från 2020

Miljöeffekter

Stenungsund
Effekter

Frisk Luft. Vilken påverkan på luftmiljön medför åtgärden? Exempelvis
utsläpp av SOx, NOx och partiklar. OBS! Växthusgaser hanteras separat, se
nedan.
Ingen övergödning / Levande sjöar och vattendrag / Hav i balans samt
levande kust och skärgård. Vilka effekter medför åtgärden på
förutsättningar för att fånga partiklar och näringsämnen? Hur påverkas
livsbetingelser för växter och djur i vattendrag, sjöar och havet?
Naturresurser. Vilka effekter har åtgärden på förbrukning av ändliga
naturrresurser? Exempelvis användning av fossila bränslen eller användning
av nyproducerad sand och grus för återfyllning.
Giftfri miljö. Vilka effekter uppstår avseende förekomst av föroreningar i
mark och vatten till följd av åtgärden? Vilken produktion av ickeåtervinningsbart avfall medför åtgärden? Exempelvis deponering av
förorenade massor.
Grundvatten. Vika effekter har åtgärden på grundvattnets kvalitet eller dess
betydelse för ekosystem som nyttjar grundvatten? Påverkas möjligheten till
grundvattenbildning positivt eller negativt?

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

2020

2070

2100

2020

2070

2100

2020

2070

2100

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

5

0

5

7

0

0

7

10

-5

-5

-8

-5

-5

-8

-5

-5

-5

10

0

0

5

0

4

5

0

0

5

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Miljömässiga effekter
0,0
-5,0
-10,0
Poäng

Kriterium

Viktning
0 = Inte relevant
10 = Mycket viktig

Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker. Vilka effekter får
åtgärden på förutsättningarna för ekosystem i odlingslandskapet och i
våtmarker?

10

Begränsad klimatpåverkan. Vilka effekter har åtgärden på utsläpp av
växthusgaser, såsom CO2, metan, etc?

10

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-15,0
-20,0
-25,0
-30,0
-35,0

-4

-4

-7

-4

-4

-7

-4

-4

-7

-40,0
-45,0
-50,0
Miljö

Samlad bedömning

R1

R2

R1

R2

R1

R2

-45,82

-27,00

-17,68

-14,52

-41,93

-26,06
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Alternativ1
-45,8

Alternativ 2
-17,7

Alternativ 3
-41,9

Miljömässigt kriterium

Motiv för bedömning Alt 1

Motiv för bedömning Alt 2

Motiv för bedömning Alt 3

Frisk Luft. Vilken påverkan på luftmiljön medför
åtgärden? Exempelvis utsläpp av SOx, NOx och
partiklar. OBS! Växthusgaser hanteras separat, se
nedan.

Ingen påverkan

Ingen påverkan

Ingen påverkan

Ingen övergödning / Levande sjöar och vattendrag
/ Hav i balans samt levande kust och skärgård.
Vilka effekter medför åtgärden på förutsättningar
för att fånga partiklar och näringsämnen? Hur
påverkas livsbetingelser för växter och djur i
vattendrag, sjöar och havet?
Naturresurser. Vilka effekter har åtgärden på
förbrukning av ändliga naturrresurser? Exempelvis
användning av fossila bränslen eller användning av
nyproducerad sand och grus för återfyllning.

Vi antar att norra området är mer
förorenat än södra

Vi antar att norra området är mer
förorenat än södra

Giftfri miljö. Vilka effekter uppstår avseende
förekomst av föroreningar i mark och vatten till
följd av åtgärden? Vilken produktion av ickeåtervinningsbart avfall medför åtgärden?
Exempelvis deponering av förorenade massor.

Vall hindrar att sprider föroreningar
på land och i vatten. Vid byggnation
behöver förorenade massor tas
omhand och deponeras.

Grundvatten. Vika effekter har åtgärden på
grundvattnets kvalitet eller dess betydelse för
ekosystem som nyttjar grundvatten? Påverkas
möjligheten till grundvattenbildning positivt eller
negativt?
Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker.
Vilka effekter får åtgärden på förutsättningarna för
ekosystem i odlingslandskapet och i våtmarker?

I detta område produceras ej
grundvatten, ekosystem nyttjar
sannolikt inte grundvatten här.

Begränsad klimatpåverkan. Vilka effekter har
åtgärden på utsläpp av växthusgaser, såsom CO2,
metan, etc?

Tillverkning av vallen har negativ
påverkan. Nytt resecentrum bidrar
till hållbart resande.

I detta område produceras ej
grundvatten, ekosystem nyttjar
sannolikt inte grundvatten här.

Finns inga i området, positivt att ny Finns inga i området, positivt att ny
bebyggelse koncentreras här i stället bebyggelse koncentreras här i stället
på andra sådana platser.
på andra sådana platser.
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I detta område produceras ej
grundvatten, ekosystem nyttjar
sannolikt inte grundvatten här.

Finns inga i området, positivt att ny
bebyggelse koncentreras här i stället
på andra sådana platser.

Tillverkning av vallen har negativ
Tillverkning av vallen har negativ
påverkan. Nytt resecentrum bidrar till påverkan. Nytt resecentrum bidrar till
hållbart resande.
hållbart resande.

Grupp 3

Datum för bedömning: 2020-05-18

Alternativ
0-alternativet
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3

Ingen åtgärd
Objektsskydd söder från 2020 + vall hela sträckan från 2070
Objektsskydd söder och vall norr från 2020 + vall hela sträckan från 2070
Objektskydd söder från 2020

Sociala effekter

Stenungsund
Effekter

Kriterium

Identitet. Vilka effekter medför åtgärden på den urbana miljön i området?
Är den urbana miljön väl omhändertagen, speglar åtgärden dess karaktär
och bidrar den till ökad eller minskad attraktivitet?
Sammanhållen stad. Vilka effekter medför åtgärden avseende områdets
sammanhållenhet? Kommer barns perspektiv påverkas av åtgärden och i så
fall hur? Skapas nya barriärer eller strukturer som sammanbinder staden?
Påverkas möjligheterna till möten positivt eller negativt? Medför åtgärderna
en blanding i skala och variation?
Rekreation, samspel lek och lärande. Vilka effekter medför åtgärden
avseende rekreation? Kan åtgärden medföra förändrad rekreation i området
eller dess omgivning? Skapas eller reduceras platser för möten, lek, lärande,
kultur och idrott? Hur påverkas den upplevda tryggheten av åtgärden? Hur
påverkas orienterbarheten i området?
Hälsa och säkerhet. Vilka effekter medför åtgärden på hälsa och säkerhet?
Påverkas människors närmiljö avseende hälsorisker och olycksrisker positivt
eller negativt? Blir människor mera eller mindre exponerade för olycksrisker
till följd av åtgärden? Kan åtgärden medföra att riskerna för kriminalitet ökar
eller minskar? Kan åtgärden medföra att människor blir mer eller mindre
exponerade för hälsofarliga ämnen, exempelvis luftföroreningar?

Viktning
0 = Inte relevant
10 = Mycket viktig

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

2020

2070

2100

2020

2070

2100

2020

2070

2100

10

0

-2

6

0

-2

6

0

-2

0

10

0

-1

4

0

2

6

0

-1

0

10

0

-1

7

0

2

7

0

-1

0

Sociala effekter
10

0

2

6

0

4

6

0

2

2
60,0
50,0

Vardagsliv. Vilka effekter medför åtgärden i människors vardagsliv? Bryts
eller förbättras kommunikationsstråk? Blir det enklare eller svårare för
människor att utföra vardagssysslor, såsom att handla, utföra
fritidsaktiviteter, etc?

40,0

10

10

0

0

0

1

1

6

0

0

0

1

1

6

0

0

0

0

1

1

Poäng

Kulturmiljö. Vilka effekter medför åtgärden på kulturmiljön? Påverkas
platser eller objekt med höga kulturvärden? Påverkas arkeologiska objekt?
Kan åtgärderna innebära att platsens eller områdets kulturella värden ökar
eller minskar?

30,0
20,0
10,0
0,0
-10,0
Social

Samlad bedömning

R1

R2

R1

R2

R1

R2

23,14

7,20

52,52

17,77

-0,72

-0,91
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Alternativ1
23,1

Alternativ 2
52,5

Alternativ 3
-0,7

Socialt kriterium

Motiv för bedömning Alt 1

Identitet. Vilka effekter medför åtgärden på den urbana
miljön i området? Är den urbana miljön väl omhändertagen,
speglar åtgärden dess karaktär och bidrar den till ökad eller
minskad attraktivitet?

2020 Inte så stor påverkan
2070 Negativ påverkan, på bl.a.
rörelsemöjligheter i centrum
2100 Bevarar centrums identitet och
funktion, men kan upplevas som
liten barriär mot havet.
Sammanhållen stad. Vilka effekter medför åtgärden
2020
avseende områdets sammanhållenhet? Kommer barns
2070 Liten påverkan
perspektiv påverkas av åtgärden och i så fall hur? Skapas nya 2100 Stor positiv effekt
barriärer eller strukturer som sammanbinder staden?
(Vall ökar människors möjligheter
Påverkas möjligheterna till möten positivt eller negativt?
att använda centrum)
Medför åtgärderna en blanding i skala och variation?
Rekreation, samspel lek och lärande. Vilka effekter medför 2020
åtgärden avseende rekreation? Kan åtgärden medföra
2070 Liten påverkan
förändrad rekreation i området eller dess omgivning? Skapas 2100 Stor positiv effekt
eller reduceras platser för möten, lek, lärande, kultur och
(Vall ökar människors möjligheter
idrott? Hur påverkas den upplevda tryggheten av åtgärden? att använda centrum)
Hur påverkas orienterbarheten i området?
Hälsa och säkerhet. Vilka effekter medför åtgärden på hälsa 2020
och säkerhet? Påverkas människors närmiljö avseende
2070 Liten påverkan
hälsorisker och olycksrisker positivt eller negativt? Blir
2100 Stor positiv effekt
människor mera eller mindre exponerade för olycksrisker till (Vall ökar säkerhet/trygghet)
följd av åtgärden? Kan åtgärden medföra att riskerna för
kriminalitet ökar eller minskar? Kan åtgärden medföra att
människor blir mer eller mindre exponerade för hälsofarliga
ämnen, exempelvis luftföroreningar?
Kulturmiljö. Vilka effekter medför åtgärden på kulturmiljön? Liten påverkan
Påverkas platser eller objekt med höga kulturvärden?
Påverkas arkeologiska objekt? Kan åtgärderna innebära att
platsens eller områdets kulturella värden ökar eller minskar?
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Motiv för bedömning Alt 2

Motiv för bedömning Alt 3

2020 Inte så stor påverkan
2070 Negativ påverkan, på bl.a.
rörelsemöjligheter i centrum
2100 Bevarar centrums identitet
och funktion, men kan upplevas
som liten barriär mot havet.
2020
2070 Liten påverkan
2100 Stor positiv effekt
(Vall ökar människors möjligheter
att använda centrum)

2020
2070 Liten påverkan
2100 Liten påverkan

2020
2070 Liten påverkan
2100 Stor positiv effekt
(Vall ökar människors möjligheter
att använda centrum)

2020
2070 Liten påverkan
2100 Liten påverkan

2020
2070 Positiv effekt
2100 Stor positiv effekt
(Vall ökar säkerhet/trygghet)

2020
2070 Liten påverkan
2100 Liten påverkan

Liten påverkan

Liten påverkan

2020
2070 Liten påverkan
2100 Liten påverkan

Vardagsliv. Vilka effekter medför åtgärden i människors
vardagsliv? Bryts eller förbättras kommunikationsstråk? Blir
det enklare eller svårare för människor att utföra
vardagssysslor, såsom att handla, utföra fritidsaktiviteter,
etc?

2020
2070 Liten påverkan
2100 Stor positiv effekt
(Vall ökar människors möjligheter
att använda centrum)
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2020
2070 Liten påverkan
2100 Stor positiv effekt
(Vall ökar människors möjligheter
att använda centrum)

2020
2070 Liten påverkan
2100 Liten påverkan

Grupp 4

Datum för bedömning: 2020-05-18

Alternativ
0-alternativet
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3

Ingen åtgärd
Objektsskydd söder från 2020 + vall hela sträckan från 2070
Objektsskydd söder och vall norr från 2020 + vall hela sträckan från 2070
Objektskydd söder från 2020

Sociala effekter

Stenungsund
Effekter

Kriterium

Identitet. Vilka effekter medför åtgärden på den urbana miljön i området?
Är den urbana miljön väl omhändertagen, speglar åtgärden dess karaktär
och bidrar den till ökad eller minskad attraktivitet?
Sammanhållen stad. Vilka effekter medför åtgärden avseende områdets
sammanhållenhet? Kommer barns perspektiv påverkas av åtgärden och i så
fall hur? Skapas nya barriärer eller strukturer som sammanbinder staden?
Påverkas möjligheterna till möten positivt eller negativt? Medför åtgärderna
en blanding i skala och variation?
Rekreation, samspel lek och lärande. Vilka effekter medför åtgärden
avseende rekreation? Kan åtgärden medföra förändrad rekreation i området
eller dess omgivning? Skapas eller reduceras platser för möten, lek, lärande,
kultur och idrott? Hur påverkas den upplevda tryggheten av åtgärden? Hur
påverkas orienterbarheten i området?
Hälsa och säkerhet. Vilka effekter medför åtgärden på hälsa och säkerhet?
Påverkas människors närmiljö avseende hälsorisker och olycksrisker positivt
eller negativt? Blir människor mera eller mindre exponerade för olycksrisker
till följd av åtgärden? Kan åtgärden medföra att riskerna för kriminalitet ökar
eller minskar? Kan åtgärden medföra att människor blir mer eller mindre
exponerade för hälsofarliga ämnen, exempelvis luftföroreningar?

Viktning
0 = Inte relevant
10 = Mycket viktig

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

2020

2070

2100

2020

2070

2100

2020

2070

2100

10

0

-7

-4

0

-7

-4

0

0

0

10

0

-2

-2

0

-4

-4

0

0

0

10

4

6

8

4

6

8

4

4

4

Sociala effekter
10

2

2

2

2

2

2

-3

-3

-3
40,0
35,0

Kulturmiljö. Vilka effekter medför åtgärden på kulturmiljön? Påverkas
platser eller objekt med höga kulturvärden? Påverkas arkeologiska objekt?
Kan åtgärderna innebära att platsens eller områdets kulturella värden ökar
eller minskar?

10

Vardagsliv. Vilka effekter medför åtgärden i människors vardagsliv? Bryts
eller förbättras kommunikationsstråk? Blir det enklare eller svårare för
människor att utföra vardagssysslor, såsom att handla, utföra
fritidsaktiviteter, etc?

10

30,0

0

0

0

0

0

0

0

0

25,0
Poäng

0

20,0
15,0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

10,0
5,0
0,0
Social

Samlad bedömning

R1

R2

R1

R2

R1

R2

39,31

25,57

30,60

22,00

24,47

13,87
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Alternativ1
39,3

Alternativ 2
30,6

Alternativ 3
24,5

Socialt kriterium

Motiv för bedömning Alt 1

Motiv för bedömning Alt 2

Identitet. Vilka effekter medför åtgärden på den urbana
miljön i området? Är den urbana miljön väl omhändertagen,
speglar åtgärden dess karaktär och bidrar den till ökad eller
minskad attraktivitet?

Negativt att skära av kontakten mot Som alt 1.
vattnet, men positivt med djupare
hamn.

Sammanhållen stad. Vilka effekter medför åtgärden
avseende områdets sammanhållenhet? Kommer barns
perspektiv påverkas av åtgärden och i så fall hur? Skapas nya
barriärer eller strukturer som sammanbinder staden?
Påverkas möjligheterna till möten positivt eller negativt?
Medför åtgärderna en blanding i skala och variation?
Rekreation, samspel lek och lärande. Vilka effekter medför
åtgärden avseende rekreation? Kan åtgärden medföra
förändrad rekreation i området eller dess omgivning? Skapas
eller reduceras platser för möten, lek, lärande, kultur och
idrott? Hur påverkas den upplevda tryggheten av åtgärden?
Hur påverkas orienterbarheten i området?
Hälsa och säkerhet. Vilka effekter medför åtgärden på hälsa
och säkerhet? Påverkas människors närmiljö avseende
hälsorisker och olycksrisker positivt eller negativt? Blir
människor mera eller mindre exponerade för olycksrisker till
följd av åtgärden? Kan åtgärden medföra att riskerna för
kriminalitet ökar eller minskar? Kan åtgärden medföra att
människor blir mer eller mindre exponerade för hälsofarliga
ämnen, exempelvis luftföroreningar?
Kulturmiljö. Vilka effekter medför åtgärden på kulturmiljön?
Påverkas platser eller objekt med höga kulturvärden?
Påverkas arkeologiska objekt? Kan åtgärderna innebära att
platsens eller områdets kulturella värden ökar eller minskar?

Möjligheter finns beroende på
utformning.

Vardagsliv. Vilka effekter medför åtgärden i människors
vardagsliv? Bryts eller förbättras kommunikationsstråk? Blir
det enklare eller svårare för människor att utföra
vardagssysslor, såsom att handla, utföra fritidsaktiviteter,
etc?

Motiv för bedömning Alt 3
Ej relevant

Ja, beroende på utformning.

Som 1

Ej relevant

Ökad möjlighet till rörlighet.

Som 1.

Föroreningar till vatten

Ej relevant

Ej relevant

Ej relevant

Kan bli bättre med rätt utformning.

Kan bli bättre med rätt
utformning.

Kan bli bättre med rätt
utformning.
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Bilaga 7 - Sammanvägd hållbarhetsanalys

Grupp 1 och Grupp 3

Hållbarhet

Sweco

Stenungsund

Alternativ
0-alternativ

Ingen åtgärd

Alternativ 1
Alternativ 2

Objektsskydd söder från 2020 + vall hela sträckan från 2070
Objektsskydd söder och vall norr från 2020 + vall hela sträckan från 2070

Alternativ 3

Objektskydd söder från 2020

Hållbarhet

Sociala effekter
60,0
50,0
40,0

-10,0
-15,0
-20,0

Miljö

Alternativ1
-27,5

Alternativ 2
-27,9

Alternativ 3
-21,7

Hållbarhetsindex

Poäng

60,0

30,0
20,0
10,0
0,0

-25,0
-30,0

Ekonomiska effekter
Nettonuvärde (Mkr)

0,0
-5,0
Poäng

Poäng

Miljömässiga effekter

16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

Hållbarhet R1

-10,0
Social

Alternativ1
23,1

Alternativ 2
52,5

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Alternativ 3
-0,7

Ekonomi R1

Alternativ1
54,1

10
10
10

VIKTNING HÅLLBARHET
Social
hållbarhet

Alternativ
2
10,5

Alternativ 3
45,0

Viktning hållbarhet (0 = Inte relevant; 10 = Mycket viktig)
Ekonomisk hållbarhet
Miljömässig hållbarhet
Social hållbarhet

Alternativ
1
15,1

Alternativ 2
17,1

Ekonomisk
hållbarhet

Alternativ
3
1,2
Miljömässig
hållbarhet
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Hållbarhet

Grupp 1 och Grupp 4

Sweco

Hållbarhet

Stenungsund

Alternativ
0-alternativ

Ingen åtgärd

Alternativ 1
Alternativ 2

Objektsskydd söder från 2020 + vall hela sträckan från 2070
Objektsskydd söder och vall norr från 2020 + vall hela sträckan från 2070

Alternativ 3

Objektskydd söder från 2020

Hållbarhet

Miljömässiga effekter

Sociala effekter

0,0

Poäng

Poäng

30,0

-10,0
-15,0
-20,0

Alternativ1
-27,5

Alternativ 2
-27,9

Alternativ 3
-21,7

Hållbarhetsindex
35,0

0,0
Social

Alternativ1
39,3

Alternativ 2
30,6

25,0

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Alternativ 3
24,5

Ekonomi R1

Alternativ1
54,1

Alternativ 2
17,1

Alternativ 3
45,0

Viktning hållbarhet (0 = Inte relevant; 10 = Mycket viktig)
Ekonomisk hållbarhet
Miljömässig hållbarhet
Social hållbarhet

30,0
Poäng

20,0
10,0

-25,0

Miljö

60,0
Nettonuvärde (Mkr)

40,0

-5,0

-30,0

Ekonomiska effekter

10
10
10

20,0

VIKTNING HÅLLBARHET
Social
hållbarhet

15,0
10,0

Ekonomisk
hållbarhet

5,0
0,0
Hållbarhet R1

Alternativ
1
33,8

Alternativ
2
3,1

Alternativ
3
22,4
Miljömässig
hållbarhet
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Hållbarhet

Grupp 2 och Grupp 3

Sweco

Hållbarhet

Stenungsund

Alternativ
0-alternativ

Ingen åtgärd

Alternativ 1
Alternativ 2

Objektsskydd söder från 2020 + vall hela sträckan från 2070
Objektsskydd söder och vall norr från 2020 + vall hela sträckan från 2070

Alternativ 3

Objektskydd söder från 2020

Hållbarhet

Sociala effekter
60,0
50,0
40,0

-20,0
-30,0
-40,0

Miljö

Alternativ1
-53,5

Alternativ 2
-20,6

Alternativ 3
-48,9

Hållbarhetsindex

Poäng

60,0

30,0
20,0
10,0
0,0

-50,0
-60,0

Ekonomiska effekter
Nettonuvärde (Mkr)

0,0
-10,0
Poäng

Poäng

Miljömässiga effekter

35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0

Hållbarhet R1

-10,0
Social

Alternativ1
23,1

Alternativ 2
52,5

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Alternativ 3
-0,7

Ekonomi R1

Alternativ1
54,1

10
10
10

VIKTNING HÅLLBARHET
Social
hållbarhet

Alternativ
2
31,0

Alternativ 3
45,0

Viktning hållbarhet (0 = Inte relevant; 10 = Mycket viktig)
Ekonomisk hållbarhet
Miljömässig hållbarhet
Social hållbarhet

Alternativ
1
14,7

Alternativ 2
17,1

Ekonomisk
hållbarhet

Alternativ
3
-3,3
Miljömässig
hållbarhet
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Hållbarhet

Grupp 2 och Grupp 4

Sweco

Hållbarhet

Stenungsund

Alternativ
0-alternativ

Ingen åtgärd

Alternativ 1
Alternativ 2

Objektsskydd söder från 2020 + vall hela sträckan från 2070
Objektsskydd söder och vall norr från 2020 + vall hela sträckan från 2070

Alternativ 3

Objektskydd söder från 2020

Hållbarhet

Miljömässiga effekter

Sociala effekter

0,0

Poäng

Poäng

30,0

-20,0
-30,0
-40,0

Alternativ1
-53,5

Alternativ 2
-20,6

Alternativ 3
-48,9

Hållbarhetsindex
35,0

0,0
Social

Alternativ1
39,3

Alternativ 2
30,6

25,0

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Alternativ 3
24,5

Ekonomi R1

Alternativ1
54,1

Alternativ 2
17,1

Alternativ 3
45,0

Viktning hållbarhet (0 = Inte relevant; 10 = Mycket viktig)
Ekonomisk hållbarhet
Miljömässig hållbarhet
Social hållbarhet

30,0
Poäng

20,0
10,0

-50,0

Miljö

60,0
Nettonuvärde (Mkr)

40,0

-10,0

-60,0

Ekonomiska effekter

10
10
10

20,0

VIKTNING HÅLLBARHET
Social
hållbarhet

15,0
10,0

Ekonomisk
hållbarhet

5,0
0,0
Hållbarhet R1

Alternativ
1
33,3

Alternativ
2
23,6

Alternativ
3
17,9
Miljömässig
hållbarhet
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Hållbarhet

Tjänsteskrivelse
2021-01-19

Marcus Starcke
Sektorchef

Dnr KS 2020/1108

Till kommunstyrelsen

Yttrande över promemorian En utvecklad organisation för lokal
statlig service
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet daterat den 11 januari 2021 som sitt eget.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning av ärendet
En särskild utredare har på regeringens uppdrag analyserat och föreslagit hur
serviceverksamheten vid de statliga servicekontoren kan utvecklas. I huvudsak handlar
utredningen om på vilka orter nya servicekontor bör etableras och om fler myndigheter bör
knytas till servicesamverkan.
Utredaren har föreslagit att ett nytt servicekontor ska öppnas i Stenungsund. Utredaren menar
också att Statens servicecenter bör utöka sin samverkan med ytterligare myndigheter.
Stenungsunds kommun tillstyrker förslaget att ett servicecenter ska öppna i Stenungsund och
att arbetsförmedlingen ska ingå serviceavtal med Statens servicecenter. Dessutom ser
kommunen positivt på utökad samverkan mellan statens servicecenter och ytterligare
myndigheter.
Beskrivning av ärendet
I förslaget till yttrande framhåller förvaltningen att Stenungsund har en betydande inpendling
från omkringliggande kommuner och att ett servicecenter därmed inte enbart skulle gynna
kommunens invånare utan även de inpendlande. I yttrandet betonas att ett nytt servicecenter
innebär en ökad statlig service. Dessutom framhåller förvaltningen i förslaget till yttrande att
en utökad samverkan mellan Statens servicecenter och ytterligare myndigheter är positivt. En
mer samlad service underlättar för medborgare och företag att sköta sina
myndighetskontakter.
Barnkonsekvensanalys
Förvaltningen bedömer att besvarandet av remissen inte har några konsekvenser för barn.
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Tjänsteskrivelse
2021-01-19

Dnr KS 2020/1108

Juridiska bedömningar
Det framgår av kommunstyrelsens reglemente att kommunstyrelsen får svara på remisser i
kommunens ställe

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-19
Yttrande 2021-01-11
STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef

Beslut skickas till
Marcus.starcke@stenungsund.se
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Yttrande
2021-01-11

Dnr KS 2020/1108
Ert dnr: Fi2020/05128

Till Finansdepartementet

Yttrande över promemorian: En utvecklad organisation för lokal
statlig service (Ds 2020:29)
Sammanfattning
Stenungsunds kommun tillstyrker förslaget att arbetsförmedlingen ska ingå
serviceavtal med Statens servicecenter samt att Statens servicecenters samverkan
med andra myndigheter ska öka. Kommunen har i övrigt inget att erinra mot det som
omnämns i promemorian.
Ett nytt servicekontor öppnas i Stenungsund
Inpendlingen till Stenungsund är betydande
Stenungsunds kommun är en expansiv kommun i Göteborgsregionen. Förutom världsledande
kemiföretag med underleverantörer finns även framgångsrika och innovativa data- och
teknikindustri. Arbetsinpendlingen till kommunen är betydande. Merparten av de inpendlande
kommer från Tjörn och Orust, men inpendling från Göteborg, Uddevalla och Kungälv är
också betydande.
Centralorten Stenungsund är dessutom ett handelsnav i ett närområde bestående av Tjörns och
Orusts kommuner. Många människor från dessa kommuner kommer till Stenungsund för att
göra inköp i dagligvaruhandeln.
Arbetsinpendlingen i kombination med Stenungsund som handelsnav i närområdet gör att
placering av ett servicekontor i Stenungsund inte bara kommer att gagna Stenungsunds
kommunmedlemmar, utan även kommunmedlemmarna i närområdet och då närmare bestämt
Tjörn och Orust.
Förbättrad statlig service
Det har tidigare funnits ett servicekontor i Stenungsund som har avvecklats. Även
arbetsförmedlingen har avvecklat sitt lokalkontor i Stenungsunds kommun. Närvaron av
statlig service och verksamhet är därför begränsad i kommun. De kommunmedlemmar som
behöver besöka ett servicekontor hänvisas till servicekontor i andra kommuner. De två
servicekontor som ligger närmast finns i Kungälv och Uddevalla. Avståndet till kontoret i
Kungälv är cirka 28 km medan kontoret i Uddevalla är beläget på ett avstånd om cirka 48 km.
Restiden med kollektivtrafik är 30 minuter till respektive kontor.
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Yttrande
2021-01-11

Dnr KS 2020/1108
Ert dnr: Fi2020/05128

Genom att öppna ett servicekontor i kommunen förbättras medborgarnas och företagarnas
tillgång till statlig service.
Utökad samverkan med andra myndigheter
Kommunen ser positivt på utökad samverkan mellan Statens servicecenter och ytterligare
myndigheter. En mer samlad service underlättar för medborgare och företag att sköta sina
myndighetskontakter.
Stenungsunds kommun tillstyrker särskilt utredarens förslag om att revidera instruktionen till
Arbetsförmedlingen med skrivningar om att myndigheten ska ingå samverkansavtal med
Statens servicecenter om att vissa av Arbetsförmedlingens uppgifter ska skötas av
servicekontoren.
Övriga kommentarer
Stenungsunds kommun menar att en utbyggnad av servicekontoren bör ske så fort som
möjligt. Detta är särskilt angeläget då den pågående pandemin har inneburit, och i
accelererande utsträckning sannolikt kommer att innebära, ökad efterfrågan på statlig service.

Kommunstyrelsen för
STENUNGSUNDS KOMMUN
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Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-01-20

§6

Dnr: KS 2020/947

Årsplanering för välfärdsutskottet 2021
Beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen fastställer årsplaneringen för välfärdsutskottet 2021 med följande
justeringar:





Programrådsavstämning flyttas till mars och november.
Ej verkställda uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige läggs till i
september.
Preliminär antagning till gymnasiet läggs till i maj.
Föreningsbidrag med huvudsäte utanför kommunen läggs till i augusti.

Sammanfattning av ärendet
För att välfärdsutskottet ska kunna arbeta systematiskt med frågeställningar fördelat under
året har en årsplanering arbetats fram för att tydliggöra när och vilken information som ska
ges.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-07
Årsplanering för välfärdsutskottet 2021
Årsplanering för välfärdsutskottet 2020
Förslag till beslut på sammanträdet
Linda-Maria Hermansson (C):
 Programrådsavstämning flyttas till mars och november.
 Ej verkställda uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige läggs till i
september.
 Preliminär antagning till gymnasiet läggs till i maj.
Agneta Pettersson Bell (ST):
 Föreningsbidrag med huvudsäte utanför kommunen läggs till i augusti.
Beslutsgång
Justerare

Rätt utdraget intygar
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Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-01-20
Ordföranden frågar om välfärdsutskottet kan besluta i enlighet med Linda-Maria
Hermanssons (C) och Agneta Pettersson Bells (ST) tilläggsförslag och konstaterar att så sker.
Beslut skickas till
Sophie.nygren@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
518

Tjänsteskrivelse
2020-12-07

Sophie Nygren
Kommunsekreterare

Dnr KS 2020/947

Till kommunstyrelsen

Årsplanering för välfärdsutskottet 2021
Förslag till beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen fastställer årsplaneringen för välfärdsutskottet 2021.
Sammanfattning av ärendet
För att välfärdsutskottet ska kunna arbeta systematiskt med frågeställningar fördelat under
året har en årsplanering arbetats fram för att tydliggöra när och vilken information som ska
ges.
Beskrivning av ärendet
I uppdragsbeskrivning för den politiska organisationen i Stenungsunds kommun framgår
utskottens uppdrag. Det framgår att utskotten bereder ärenden till kommunstyrelsen och att de
ska följa upp verksamheterna vad gäller ekonomi, kvalitet, måluppföljning och verkställighet
av beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Information och löpande
rapportering ska utformas så att utskotten kan följa upp verksamheterna.
Förvaltningen har tagit fram en årsplanering som ska ses som en hjälp för att tydliggöra vilka
frågeställningar som uppkommer när under året så att de kan behandlas systematiskt av både
förvaltning och utskott.
Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några
konsekvenser för barn. Däremot kan den information som förvaltningen under året lämnar
ibland särskilt beröra barn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-07
Årsplanering för välfärdsutskottet 2021
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Tjänsteskrivelse
2020-12-07

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef
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Dnr KS 2020/947

Styrdokument
2020-12-04

Dnr KS 2020/947

Årsplanering för välfärdsutskottet 2021

JAN

FEB MAR APR MAJ JUNI AUG SEP OKT NOV

DEC

Sektorövergripande
Budgetuppföljningar

X

Marsprognos
Gemensam
informationsöverlämning
SMN/VÄL

X

x

Information från
tillsynsmyndigheter
Information om
folkhälsoarbetet

x

x

Sektor utbildning
Kulturpriset

x

Årets förening

x
X

Antagning till gymnasiet
Skolinspektionens tillsyn
(Inkommande och resultat)

Programrådsavstämning 2
ggr per år
Systematiskt kvalitetsarbete –
tre teman
Fördjupad
verksamhetsinformation
Aktuell
verksamhetsinformation
(sektorchef informerar)

x

x

FSK
X

KoU
X

X

KoF
X

X

X

GY
X

X

Grund
X

X

X

Sektor socialtjänst
Fördjupad
verksamhetsinformation
Nyckeltalsredovisning
inklusive kösituationen
Aktuell
verksamhetsinformation
(sektorchef informerar)

SäBo/
HSL

IFO

FH

Hemtj.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Dnr KS 2020/947

Årshjul för välfärdsutskottet 2020
JAN FEB MAR APR MAJ JUNI AUG SEP OKT NOV

DEC

Sektorövergripande
Ej verkställda uppdrag (uppdrag
från KS och KF redovisas i
delårsrapporter)
Verksamhetsplan, information

X
X

Budgetuppföljningar
Gemensam
informationsöverlämning
SMN/VÄL

X

X

Information från
tillsynsmyndigheter
Sektor utbildning
Kulturpriset

x

Årets förening

x
X

Antagning till gymnasiet
Skolinspektionens tillsyn

Programrådsavstämning 2 ggr
per år
Fördjupad
verksamhetsinformation
Aktuell verksamhetsinformation
(sektorchef informerar)

x

x
FSK
inkl KoF
kö

KoU
X

X

X

X

X

GY Grund
X

X

X

X

X

X

Sektor socialtjänst
Lex Maria och Lex Sarah
Fördjupad
verksamhetsinformation
Nyckeltalsredovisning inklusive
redovisning av kösituationen
Aktuell verksamhetsinformation
(sektorchef informerar)

X

X
SäBo/
HSL

IFO

X

X

FH

Hemtj.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Protokoll
Allmänna utskottet
2021-01-19

§3

Dnr: KS 2020/947

Årsplanering för allmänna utskottet 2021
Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen fastställer årsplaneringen för allmänna utskottet 2021 med tilläggen: ej
verkställda beslut förs in i årsplaneringen vid samma tidpunkt som för 2020, rapport om
digitalisering i juni ersätts med uppföljningar i februari och augusti och att
fördjupning/uppföljning av detaljplaner även sker i augusti.
Sammanfattning av ärendet
För att allmänna utskottet ska kunna arbeta systematiskt med frågeställningar fördelat jämnt
under året har en årsplanering arbetats fram för att tydliggöra när och vilken information som
ska ges.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-07
Årsplanering för allmänna utskottet 2021
Förslag till beslut på sammanträdet
Christian León Lundberg (ST) föreslår att ej verkställda beslut förs in i årsplaneringen vid
samma tidpunkt som för 2020 samt att rapport om digitalisering i juni ersätts med
uppföljningar i februari och augusti.
Olof Lundberg (S) föreslår att fördjupning/uppföljning av detaljplaner även sker i augusti.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med Christian León
Lundbergs (ST) och Olof Lundbergs (S) förslag och konstaterar att så sker.
Beslut skickas till
Mia.skytt@stenungsund.se

Justerare

Rätt utdraget intygar
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Tjänsteskrivelse
2020-12-07

Mia Skytt
Kommunsekreterare

Dnr KS 2020/947

Till kommunstyrelsen

Årsplanering för allmänna utskottet 2021
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen fastställer årsplaneringen för allmänna utskottet 2021.
Sammanfattning av ärendet
För att allmänna utskottet ska kunna arbeta systematiskt med frågeställningar fördelat jämnt
under året har en årsplanering arbetats fram för att tydliggöra när och vilken information som
ska ges.
Beskrivning av ärendet
I uppdragsbeskrivning för den politiska organisationen i Stenungsunds kommun framgår
utskottens uppdrag. Det framgår att utskotten bereder ärenden till kommunstyrelsen och att de
ska följa upp verksamheterna vad gäller ekonomi, kvalitet, måluppföljning och verkställighet
av beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Information och löpande
rapportering ska utformas så att utskotten kan följa upp verksamheterna.
Förvaltningen har tagit fram en årsplanering som ska ses som en hjälp för att tydliggöra vilka
frågeställningar som uppkommer när under året så att de kan behandlas systematiskt av både
förvaltning och utskott.
Barnkonsekvensanalys
Då årsplaneringen är en sammanställning över återkommande ärenden till utskottet medför
detta i sig inga konsekvenser för barn. Däremot kan den information som förvaltningen under
året lämnar särskilt beröra barn, detta gäller exempelvis informationspunkterna ”Lokalprojekt
och Lokalstyrgrupp”, ”Trafiksäkerhet” och ”Service (måltid och lokalvård)”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-07
Årsplanering för allmänna utskottet 2021
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Tjänsteskrivelse
2020-12-07

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef
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Styrdokument
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Dnr KS 2020/947

Årsplanering för allmänna utskottet 2021
JAN FEB MAR APR MAJ JUNI AUG SEP NOV DEC
Sektorövergripande
Budgetuppföljningar

X

Marsprognos

X

X

Sektor samhällsbyggnad
Fördjupning detaljplaner
Avvikelserapportering projekt
Kollektivtrafik,
inför årlig dialog med Västtrafik

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Trafiksäkerhet
Bostadsmarknadsrapport
Planerat underhåll Infrastruktur
(Gata, VA och Renhållning)
Hållbarhetsarbete (miljöstrategi, energi- och
klimat, 8 + fjordar)
Miljöpriset
Aktuell information
(sektorchef informerar)

X

X

Tertialredovisning projekt
Statliga transport- och infrastrukturfrågor

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sektor stödfunktioner
X

Digitalisering
SOLTAK

X

Näringslivsfrågor
Lokalprojekt och lokalstyrgruppen

X

X
X

X

X
X

X

Samarbete med andra kommuner Överförmyndarverksamhet,
Konsumentverksamhet, telefonväxel

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicemätning tillgänglighet telefon och
e-post

X

Service (måltid och lokalvård)

X

Park
Underhåll av kommunens fastigheter
Aktuell information
(sektorchef informerar)
Årlig information om resultatet från KKiK
Fastställa datum för gemensamma
utbildningsdagar med TMN

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
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Årshjul för allmänna utskottet 2020
JAN FEB MAR APR MAJ JUNI AUG SEP OKT NOV DEC
Sektorövergripande
Ej verkställda uppdrag (uppdrag från KS och
KF redovisas i delårsrapporter)

X

Verksamhetsplan

X

Budgetuppföljningar

X

X

Sektor samhällsbyggnad
Fastställa plan för utbildningsdagar (aktivitet
gemensam med TMN)

X

Prioriteringar detaljplaner 2020

X

Avvikelserapportering projekt
Kollektivtrafik, inför årlig dialog med
Västtrafik

X

X

X

X

X

X

X

Trafiksäkerhet
Bostadsmarknadsrapport
Planerat underhåll Infrastruktur (Gata, VA,
Renhållning)
Hållbarhetsarbete (miljöstrategi, energi- och
klimat, 8 + fjordar)
Miljöpriset
Aktuell information
(sektorchef informerar)

X

X

X

X

X

X

X

Tertialredovisning projekt

Statliga transport/infrastrukturfrågor

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sektor stödfunktioner
Digitalisering

X

SOLTAK

X

X
X

X

X

X
X

X

Samarbete med andra kommuner Överförmyndarverksamhet,
Konsumentverksamhet, telefonväxel

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicemätning tillgänglighet telefon och epost

X

Service (måltid och lokalvård)

X

Park
Fastighet
Aktuell information
(sektorchef informerar)
Årlig information om resultatet från KKiK.

X

X

Näringslivsfrågor
Lokalprojekt och lokalstyrgruppen

X

X
X
X

X
x
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Brev
2021-01-21

Dnr KS 2021/68

Richard Brown

Anmälningsärende - Motion om aktivitetskrav vid försörjningsstöd
initierad av Maria Renfors (M)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar att motion om aktivitetskrav vid försörjningsstöd inkommit från
Maria Renfors (M). Motionen har av kommunfullmäktiges ordförande remitterats direkt till
kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Maria Renfors (M) inkom den 21 januari 2021 med en motion om aktivitetskrav vid
försörjningsstöd.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges ordförande remittera en
motion som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden direkt till styrelsen för
beredning. Den remitterade motionen ska enligt arbetsordningen anmälas på nästkommande
sammanträde, för både fullmäktige och styrelse.
Beslutsunderlag
Motion 2021-01-21

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Katja Nikula (S)
Ordförande i kommunfullmäktige

529

Motion
Till Stenungsunds kommunfullmäktige

Motion om aktivitetskrav vid försörjningsstöd
Stenungsund 18 januari 2021
Bakgrund:
Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som är till för den som hamnat i tillfälliga
svårigheter med att klara den egna försörjningen. Stödet ska täcka det mest nödvändiga som
till exempel mat, kläder och boende. Försörjningsstöd är tänkt att fungera som ett sista
skyddsnät.
Vad:
Att leva på bidrag istället för arbete kan innebära ett utanförskap som påverkar inte bara de
egna livsdrömmarna och möjligheterna, utan tenderar att gå i arv till nästa generation. Ett
utanförskap som kan leda till nedbruten självkänsla som försämrar chansen för att personen
ska kunna lämna beroendet av försörjningsstöd till förmån för ett eget arbete.
Enligt Socialstyrelsen räknas den som erhållit försörjningsstöd längre än 10 månader som
långtidsberoende. Vid en genomlsyning i januari 2020 framkom att 25% av de som uppbär
försörjningsstöd i Stenungsund hade gjort det i mer än fem år. Av de totalt 260 ärenden som
nu pågår har ca 150 pågått i minst ett år.
Det finns flera goda exempel runt om i Sverige, bland annat från Växjö och Solna, där man
med hjälp av individualiserade heltidsårgärder kraftigt lyckats sänka beroendet av
försörjningsstöd i kommunen.
Varför:
Stenungsund ska vara en kommun där alla invånare känner sig delaktiga i byggandet av både
samhället och framtiden. Ingen ska lämnas utanför eller efter, ingen ska passiviseras eller
räknas ut. Alla åtgärder kommunen erbjuder ska verka för att människor på sikt blir
självförsörjande och oberoende. Den som uppbär försörjningsstöd måste mötas av ett tydligt
erbjudande med ett individuellt anpassat handlingsprogram som syftar till att personen ska
ta sig in på arbetsmarknaden.
Moderaterna föreslår därför att:


Uppdra åt Kommunstyrelsen att införa krav på om att på heltid delta i aktiviteter som
syftar till att komma i arbete för dem som uppbär försörjningsstöd av
arbetsmarknadsskäl.

Moderaterna i Stenungsund
Maria Renfors

sida 1 (2)
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Motion
Till Stenungsunds kommunfullmäktige

Motion om aktivitetskrav vid försörjningsstöd

Länkar:
https://skr.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/brytalangvarigtbistandsm
ottagande.15263.html
https://www.solna.se/naringsliv/arbetsmojligheter-i-solna/vagar-till-arbete
https://vaxjo.se/sidor/jobb-och-foretag/stod-till-dig-som-soker-jobb/verksamheter-somerbjuder-arbetsmarknadsinsatser/vaxjoloftet.html

sida 2 (2)
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Brev
2021-01-21

Dnr KS 2021/69

Richard Brown

Anmälningsärende - Motion om handlingsplan för arbete mot
hedersförtryck och hedersrelaterat våld i Stenungsunds kommun
initierad av Maria Renfors (M)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar att motion om handlingsplan för arbete mot hedersförtryck och
hedersrelaterat våld i Stenungsunds kommun från Maria Renfors (M). Motionen har av
kommunfullmäktiges ordförande remitterats direkt till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Maria Renfors (M) inkom den 21 januari 2021 med en motion om handlingsplan för arbete
mot hedersförtryck och hedersrelaterat våld i Stenungsunds kommun.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges ordförande remittera en
motion som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden direkt till styrelsen för
beredning. Den remitterade motionen ska enligt arbetsordningen anmälas på nästkommande
sammanträde, för både fullmäktige och styrelse.
Beslutsunderlag
Motion 2021-01-21

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Katja Nikula (S)
Ordförande i kommunfullmäktige
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Motion
Till Stenungsunds kommunfullmäktige
Handlingsplan för arbete mot hedersförtryck och hedersrelaterat våld i
Stenungsunds kommun

Stenungsund 20 januari 2021
Bakgrund:
Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Värderingen att varje människa ska ha
frihet att råda över sitt eget liv och forma sin framtid har varit viktig i den
jämställdhetskamp som förts här i decennier. Det är allvarligt när jämställdheten och
friheten hotas av fundamentalistiska och traditionalistiska krafter. Kunskap om och aktivt
arbete för att motverka hederskulturens förtryckande uttryck behövs för att förändra och
förbättra för de som idag lever under dessa villkor.
Vad:

Stenungsunds kommun saknar idag både riktlinjer och handlingsplaner gällande
hedersproblematik. Det finns delar av det hedersrelaterade våldet och förtrycket som inte
ingår i våld i nära relationer, då våldet kan utövas av ett stort kollektiv, både män och
kvinnor, och inte enbart av en enskild partner. Jag anser därför inte att det är lämpligt att
problematiken behandlas som en del i Jämställdhetsplanen under rubriken ”Våld i nära
relationer”.

Varför:
En handlingsplan för arbetet mot så kallat hedersförtryck och hedersrelaterat våld är ett
första steg som Stenungsunds kommun bör ta omgående. Detta för att belysa problemet,
skapa en bild av omfattningen och tydliggöra rutiner när misstanke om hedersförtryck
förekommer. De som möter kommuninvånare som lever med hedersproblematik behöver
både kunskap och handlingsplaner för att på ett professionellt och tryggt sätt arbeta med
frågan. Kunskapsnivån behöver även höjas generellt i samhället eftersom tex barn som
lever under hedersförtryck ofta anförtror sig till en klasskompis snarare än en vuxen på
skolan.
Alla som bor i Stenungsund ska kunna leva i den frihet de har laglig rätt till.
Moderaterna föreslår därför att:


Stenungsunds kommun tar fram och antar en handlingsplan för arbete mot
hedersförtryck och hedersrelaterat våld.

Moderaterna i Stenungsund
Maria Renfors

sida 1 (2)
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Motion
Till Stenungsunds kommunfullmäktige
Handlingsplan för arbete mot hedersförtryck och hedersrelaterat våld i
Stenungsunds kommun

Länkar:
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/vald-och-brott/hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/01/mer-om-jamstalldhetspolitikens-mal/
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/social-hallbarhet/mans-vald-motkvinnor.html
https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/hedersrelaterat-vald-ochfortryck/hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
https://www.valdinararelationer.se/dialoga/

sida 2 (2)
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Hej
Vi representerar Svenska Covidföreningen och kontaktar er med anledning av barn och ungdomars
arbetsmiljö i skolan. Ingen vet hur många barn som är drabbade av covid-19. Därmed saknas även
kunskap om hur vanligt långtidskomplikationer är bland barn i Sverige. Vi konstaterar dock att en
artikel i Aftonbladet i ämnet resulterade i att vi fick kontakt med ca 200 långtidssjuka barn på bara
några dagar. Det väcker frågor om hur stort mörkertalet är.
Med ödmjukhet inför det faktum att ingen faktiskt vet hur många barn som drabbats - då de inte
testats - eller hur deras prognos ser ut vill vi att Sveriges barn nu skyddas. Skolan måste smittsäkras
till dess att alla barn har erbjudits vaccination.
Fram till idag har sju barn dött av covid-19 i Sverige. Det är fler barn än vad som drunknar per år i vårt
land. När lagen om cykelhjälm för barn infördes sänktes dödsolyckorna från 3-4 per år till 1-2 per år.
Det är ingen som debatterar om huruvida det är av nytta att lära barn att simma eller att använda
cykelhjälm. Det känns därför extremt inkonsekvent att ansvaret för barnens hälsa till stor del läggs på
skolledningarna under denna pandemi, när de andra åtgärderna är lagstiftade för att skydda våra
barn från likvärdiga faror. Vi efterlyser ett ansvarstagandet från politiker och myndigheter som har
till uppgift att verka för att säkra barnens liv och hälsa i skolan.
Det är omöjligt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer som det ser ut i landets skolor,
tex att hålla avstånd i små lokaler med bänkar gjorda för två elever etc. Vi kan se att skolor inte vidtar
tillräckliga åtgärder för att minska risken för att eleverna ska bli smittade. Det görs få
riskbedömningar och de som finns är ofta bristfälliga och följs inte upp regelbundet. Barn och
ungdomar trängs på små ytor och korridorer, möts hundratals i matsalar och sitter nära varandra i
lokaler med dålig ventilation. De har inomhusidrott och musiklektioner med sång, trots att detta
utgör riskaktiviteter. Kort sagt, de åtgärder som görs är inte tillräckliga, både pga bristande kunskap
och resurser i våra skolor. Hur många barn som får betala priset med kroniska skador vet ingen, då
det saknas statistik på detta.
Mycket har lämnats till personlig tolkning av reglerna och ansvaret på rektorerna är oerhört stort.
Föräldrar är helt utelämnade till rektorers beslut om barnens hälsa och i förlängningen även familjens
hälsa.
Skolan är inte vilken arbetsplats som helst. Barnen har både rätt till undervisning och omfattas av
skolplikten. Båda dessa saker måste beaktas. De långtidssjuka barnen har missat månader, i många
fall nästan ett års skolgång. Tyvärr visar skolan inte mycket förmåga att hjälpa dem att uppnå
kunskapsmålen trots att engagemanget finns hos föräldrarna och barnen. Extra stöd, och
distansundervisning erbjuds ofta inte. I extrema fall har familjerna blivit anmälda till socialen för
barnens höga frånvaro. Förutom att barnen är sjuka och lever ett liv med smärta, trötthet, feber osv
så känner de en extrem stress och oro för att inte vara i skolan.
Det behövs till en samverkan mellan vård och skola för att säkerställa att barnen får den utbildning
de har rätt till och samtidigt får utrymme att tillfriskna. Samtidigt behöver Socialtjänsten
informeras om att barn kan drabbas av långtidscovid så att föräldrar till sjuka barn inte ställs inför de
orimliga valet att antingen riskera barnens hälsa genom att tvinga dem till skolan eller riskera att
förlora vårdnaden om sina barn.
De långtidssjuka barnen har precis som vuxna med långtidscovid symtom som långvarig feber,
huvudvärk, yrsel, illamående, magont, halsont, andfåddhet, hög puls, domningar i fötter och ben,
smärta i ben och armar, enorm orkeslöshet och trötthetskänsla, utslag som kliar,
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koncentrationssvårigheter och smärta i hjärttrakten. Symtomen kommer och går. Minsta lilla
överansträngning, fysisk eller psykisk, leder ofta till bakslag. De har inget liv utanför skolan. De orkar
varken med kompisar eller fritidsaktiviteter. Nästan all tid utanför skolan tillbringas i sängen.
Förutom att de mår väldigt dåligt så tär det på dem psykiskt. De blir isolerade. Här är skolan viktig.
Hela samhället har fått ställa om och de som kan jobbar hemma. Även skolan behöver ställa om och
se till att dessa barn kan hänga med i skolarbetet och vara en del av gemenskapen exempelvis genom
att erbjuda distansundervisning. Långtidssjuka barn lider fysiskt, men de psykosociala
konsekvenserna av långtidscovid är även de ytterst allvarliga och behöver hanteras.
Sammanfattningsvis undrar vi hur ni säkerställer
1. att skolorna får de verktyg de behöver för att kunna minska smittspridningen? Det handlar
både om direktiv, kunskap och resurser till skolledningar som nu står orustade och ensamma
med hela ansvaret.
2. att de barn som blir långtidssjuka får den utbildning de har rätt till, dels för att de ska kunna
uppnå sina mål dels för att de ska kunna känna en tillhörighet med sin klass?
3. att det finns kunskap om långtidssjudom efter Covid-19 i skolan så att personalen möter
drabbade familjer med stöd istället för misstro.
Vi ber er att säkerställa att våra barn och ungdomar i Sverige inte utsätts för denna smitta i onödan.
Vi vet alldeles för lite om hur sjukdomen kan drabba dem på sikt för att chansa på att det ska gå bra.
Särskilt nu när våra barn riskerar att utsättas för en ny mer smittsam sträng av viruset.
Även om det är skönt att finna en gemenskap i en utsatt situation vill vi inte ha fler familjer med
långtidssjuka barn i vår förening. Vi vill se adekvata åtgärder nu.
Vänliga hälsningar
Alexendra Svenonius, talesperson Svenska Covidföreningen
Gisela Rosenkvist, styrelseledamot och ledamot i arbetsgruppen för sjuka barn
Jenny Hedin, ledamot i arbetsgruppen för sjuka barn
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Protokoll 2020-12-09
Fört vid sammanträde med styrelsen för Stenungsunds Energi & Miljö AB. Onsdagen den 28

oktober 2020, kl 14:10-16:45.
Plats: Hantverkaregatan 32 och videouppkoppling genom Teams

Närvarande ordinarie ledamöter
Ordförande
Lars-Ebbe Pettersson

s

Lennart Svensson

L

Kjell Stahre (Teams)

ST

Jesper Lundblad (Teams)

e

Mats Gjertz (Teams)

M

Bertil Olsson (Teams)

s
s

Närvarande ersättare
Sanida Okanovic (Teams)
Ingemar Hadartz (Teams)

L

Ann-Marie Farkas (Teams)

MP

Anna-Karin Vernberg (Teams)

M

Närvarande tjänstemän
VD
Ekonomi

Erland Astorsson
Pernilla Dahlqvist

$1. Mötets öppnande
Ordförande Lars-Ebbe Pettersson hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.

$2. hl av justerare och protokollförare
Jesper Lundblad till justerare och Pernilla Dahlqvist till protokollförare.

$3. Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna.
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§ 4. Vd har ordet
Arbetsmiljö & Hälsa
Tillbud & Arbetsskada
-Antal tillbud: 2 st
-Antal olycksfall: 1st
Sjuktal tom 2020-10-30
-Andel sjukfrånvaro: 1,2 %
-Frånvarotimmar: 157 timmar

Corona
Vd informerar om status och vilka åtgärder som bolaget vidtagit gällande covid-19.
•
•
•
•
•
•

Normal sjukskrivningsgrad
Funktionskontroller pausade, servicebesök efter behov
Möjlighet till videomöte
Avstämningsmöte med Energiföretagen var 14;e dag
Följer kommunens policy när det gäller ev. uppskov med betalningar
Riskbedömning med avseende på verksamhet och personalens hälsa och säkerhet görs fortlöpande
efter folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Producerad energi tom september
Abonnerad effekt
Antal anläggningar
Producerad energi
Restvärme

42 705 kW
1 391 st
77 471 Mwh
95,6%

VD informerar om att Borealis har stängt ner LD5 och PE3 under delar av december pga brist på eten i
Eurpoa. Det milda vädret och att vi får restvärme från Perstorp och primavärme från Borealis, gör att
produktionen ändå går bra.

Nösnäs I :89 m.fl.
Projektet pågår till År 2021 och ca 88 % är klart. Anslutningarna installeras och faktureras i takt med att
husen byggs. lnvesteringsprognosen är 2 500 tkr.

olgárdsterassen

Stenungsundshem

Stenungsundshem bygger 2 nya hyreshus på Kolningsberget där Peab är byggherre. Bygget går snabbt och
de är inkopplade och får värme from december.

Nyborgsvägen 4- Sjögus
Peab bygger för Sjögus Stenungsundsfastigheter AB ett nytt flerfamiljshus med 32 hyresrätter på
Nyborgsvägen 4. Material är levererat och tidsplanen är 2021Q2.

unkerödsvägen I O
Anslutning av befintlig industrifastighet är klar.
•
Effekt
60 kW
70 tkr
•
Anslutningsavgift
•
Investering prognos
200 tkr
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Reparation och underhåll av kulvertnät
Vd informerar om att alla underhållsarbeten är återställda och klara för i år.

Byte av panna 63
Den nya pannan som anlände den 11 november är installerad och driftsatt. Arbetet har löpt
på bra och allt kommer att vara klart innan nyår.

Vd informerar om
l.

2.
3.

4.

$5.

From 1/9 har regeringen fattat beslut om att införa mer teknikneutrala energikrav i
byggreglerna som i betydligt mindre grad styr valet av uppvärmningsform än
tidigare.
Fortsatt skattebefrielse för biogas
Nya krav på certifierade pannoperatörer enlig AFS 2017:3.
•
För Stora Höga pannan träder detta i kraft i december 2020
•
För Stenungsundspannorna träder detta i kraft i december 2022
•
Detta innebar att våra drifttekniker fick utbildning och fick avlägga prov under
november för att bli certifierade pannoperatörer. Alla våra drifttekniker blev
godkända-Bra jobbat!
I Nils Holgerssons rapport ligger vi på tredje plats gällande fjärrvärmepriset.

Ekonomi

Resultatuppföljning tom november
• Utfall
4 889 tkr
4 260 tkr
• Prognos
4 473 tkr
• Budget
Nyckeltal
• Res. Av nettoomsättningen
• Soliditet
• Obeskattade reserver
• Latent skatteskuld
• Likviditet

11,87 %
37,39
66 025 tkr
14 129 tkr
7 952 tkr

Vd går igenom resultat och berättar att energiintäkter minskar pga det varma vädret och att
effektintäkterna ökar. Detta för att vi anslutit ett flertal större fastigheter under året.
Vice ordföranden har önskemål om att se resultatet grafiskt, där det går att se tendenser i
företaget. Vi undersöker detta.

$

Stora Höga

Vd informerar om att kommunen gör utredning om plankorsningen vid Kullens. Dialog förs mellan
kommunen och trafikverket och beslut om vägen kommer i vår.

§ 7 Uppföljning av årets internkontrollplan
Vd går igenom uppföljningen av årets internkontrollplan och diskussioner fördes kring områdena.
•
Ekonomi
•
Personal
•
Verksamhet
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§ 8 Mötestider

9 ENERGI

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna mötestider för år 2021 med rättning av onsdagen den 7 april till den 14
april. Styrelsen bad också om att få alla tider på en Outlook kallelse. (Bifogar (1) uppdaterad mötestider
2021)

$9 Avslutning
Ordförande tackade alla närvarande för årets arbete och önskade en GOD JUL!
Justeras

Protokollförare

Lars-Ebbe Pettersson

Pernilla Dahlqvist

I

Jesper Lundblad
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»

éfiekine
Protokoll nr 6.
fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Stenungsunds fjärrvärme. Onsdagen den 9 december
2020, kl 14:00-14: I O.
Plats: Hantverkaregatan 32 och videouppkoppling genom Teams.

Närvarande ordinarie ledamöter
Ordförande
Vice ordförande

Lars-Ebbe Pettersson

s

Lennart Svensson

L

Kjell Stahre (Teams)

ST

Jesper Lundblad (Teams)

e

Mats Gjertz (Teams)

M

Bertil Olsson (Teams)
Sanida Okanovic (Teams)

s
s

Ingemar Hadartz (Teams)

L

Närvarande ersättare

Närvarande tjänstemän
VD
Ekonomiansvarig

Ann-Marie Farkas (Teams)

MP

Anna-Karin Vern berg (Teams)

M

Erland Astorsson
Pernilla Dahlqvist

§ I Mötets öppnande
Ordförande Lars-Ebbe Pettersson hälsade alla i styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare och protokollförare
Jesper Lundblad valdes till justerare och Pernilla Dahlqvist till protokollförare.

§ 3 förgående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 4 Ekonomi
Delårsrapporten redovisades tom november och följer enligt plan.

§ 5 Övrigt
Inga övriga frågor diskuterades
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@Felie
$6

Avslutning

Ordföranden tackade deltagarna, och förklarade därmed mötet avslutat.

Juste ras

Protokollförare

Lars-Ebbe Pettersson

Pernilla Dahlqvist

Jesper Lundblad
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Skrivelse
Datum 2021-01-08
Diarienummer SV 2020-01189

Västra Götalandsregionen
Styrelsen för Sjukhusen i väster
Handläggare: Katarina Andersson
Telefon: 072 725 66 60
E-post: katrina.andersson@vgregion.se

Vårdsamverkan SIMBA

Vårdsamverkan SIMBA, utveckling av den nära
vården
Styrelsen för Sjukhusen i väster beslutade 2020-12-17 att tillskriva kommunerna
inom SIMBA vårdsamverkan då det framkommer att utvecklingen av nära vård
inte sker på samma positiva sätt i SIMBA som i övrig vårdsamverkan inom
regionen. Vårdsamverkan inom SIMBA har framställts som en mycket
framgångsrik samverkan mellan kommuner, primärvård och specialistsjukvård
och en förebild för många andra vårdsamverkansområden inom regionen.
Utvecklingen och samverkan gällande den nära vården har dock inte fungerat och
utvecklats i samma takt som i övriga regionen. Detta innebär att personer boende
inom SIMBA:s kommuner, i behov av specialistvård i hemmet, inte får ta del av
den vård man kan erbjuda i andra kommuner inom Västra Götalandsregionen
vilket har blivit extra tydligt i samband med covid-19. I övrig vårdsamverkan
inom VGR har vårdsamverkan förstärkt med ytterligare mobila team, digitala
lösningar mm men inte inom SIMBA.
Styrelsen för Sjukhusen i väster anser att det är mycket bekymmersamt att jämlik
vård inte kan erbjudas inom hela regionen. Frågan har behandlats på
tjänstepersonnivå och i politiska samrådsgruppen inom SIMBA utan framgång.
Initialt har det handlat om att kommunerna inte vill ingå i lokalt samverksavtal
gällande närsjukvårdteam (NSVT) på Kungälvs sjukhus. Kommunerna hänvisar
till att man inte kan se möjligheten till samverkansavtal mellan den kommunala
hälsosjukvården och specialistsjukvården utifrån juridiska aspekter men även
ekonomiska. Man skiljer sig i förhållande till övriga kommuner inom Västra
Götalandsregionen i tolkningen av överenskommelsen av Hälso- och
sjukvårdsavtalet i Västra Götaland som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret
mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 2017-2020.
Hälso- och sjukvårdsavtalet är det huvudavtal som samtliga huvudmän ställt sig
bakom och ska tillämpa.

Postadress:
Västra Götalandsregionen
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Telefon:
010-441 00 00

Webbplats:
www.vgregion.se
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E-Post
sjukhusen.vaster.styrelsen@vgregion.se

Vårdsamverkan SIMBA, utveckling av den nära vården , 2021-01-08
2 (2)

Kommunernas ställningstagande innebär ett antal negativa effekter. Då
specialistsjukvårdens NSVT i nuläget inte kan eller får samverka med den
kommunala hälso- och sjukvården inom SIMBA får det konsekvenser både för
den enskilda patienten och dess närstående samt i samverkan med primärvården.
Vård som skulle kunna ges i boende uteblir. till exempel måste patienten ta sig till
sjukhus för insatser som skulle kunna ges i hemmet, symptom försämras med risk
för behov av slutenvård, vårdtider förlängs mm. Detta innebär att den av
regionfullmäktige beslutade inriktningen för den nära vården i samverkan med
alla kommunerna i regionen inte genomförs för invånare i SIMBAS:s kommuner.
Under 2020 blev det även bekymmersamt i samverkan mellan kommunerna och
specialistsjukvårdens psykiatri, en samverkan som tidigare varit god.
Kommunerna ansåg att man inte längre kunde ansvara för läkemedelsdelning av
läkemedel utskrivna av specialistsjukvårdens psykiatri. Man anger samma orsak
som ovan, juridiska aspekter men även brister i ekonomisk ersättning för ansvaret.
I SIMBA samordningsgrupp den 2020-12-04 tydliggjorde kommunernas
tjänstepersoner sitt beslut i frågan. För personer med behov av kommunalt
boendestöd kommer ansvaret för läkemedelsdelning upphöra i samtliga
kommuner 2021-01-01. För personer där man sedan tidigare tagit över ansvaret
för läkemedelsdelning kommer man inte göra någon förändring men man kommer
inte att åta sig några nya patienter med detta behov.
Det pågår revidering av det regionala Hälso- och sjukvårdsavtalet som förväntas
vara klart hösten 2021. Det är mycket olyckligt att kommunerna inom SIMBA
inte arbetat utifrån den nuvarande överenskommelsen och inte är villiga att gå in i
ett lokalt samverkansavtal före det nuvarande är reviderat. Detta gör att vi inom
SIMBA tappar styrfart i ett viktigt gemensamt arbete att utveckla den nära vården
med patientens behov i fokus. Styrelsen för Sjukhusen i väster bedömer att
kommunernas agerande är allvarligt utifrån vårt gemensamma ansvar för den nära
vården, patientsäkerhet samt jämlik vård. Styrelsen för Sjukhusen i väster önskar
att kommunerna gör en omprövning av sitt beslut i frågan och att man snarast kan
påbörja samverkan mellan den kommunala hälso-sjukvården, primärvården samt
specialistsjukvården för våra invånares bästa och en jämlik vård

Styrelsen för Sjukhusen i väster
2021-01-20

Anna-Lena Holberg (M)
Ordförande

Birgit Lövkvist (V)
vice ordförande
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Inkommen skrivelse till kommunstyrelsen Strandpromenad Stora Höga

Rubrik: Strandpromenad Stora Höga
Skriv din synpunkt här: Hej! Önskas: en strandpromenad längs med havet i Stora Höga! Som det är
nu går det inte att promenera längs vattnet och det är verkligen ett underutnyttjande av det fina
havsnära läget. Ev skulle man kunna förlänga promenaden så att den förbinder Stora Höga med
Stenungsund. Det saknas promenadstråk längs med vattnet (i de södra delarna av) kommunen, vilket
är anmärkningsvärt mtp det fina läget! För inspiration, strandpromenaden i södra Uddevalla
(Gustavsberg) har blivit oerhört populär sedan den byggdes (för 10-talet år sedan).
Mvh Therese Bergström
Önskar du återkoppling: Ja
Om du önskar återkoppling, hur vill du bli kontaktad? E-post
Förnamn: Therese
Efternamn: Bergström
E-post: therese.bergstrom@gmail.com
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Anteckning
2021-01-28

Dnr KS 2020/88

Redovisning av delegationsbeslut 2021-02-08
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till tjänsteman enligt av kommunstyrelsen antagen
delegationsordning. Beslut fattade på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Delegationsbesluten från tjänstemän skickas separat.
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Nyanställningar KS november 2020
Handläggare: Rickard Sandin, personalkonsult
Anställningsdatum

Anställningsform

Befattning

2020-11-16

P_1 Tills vidare

P_9267 Handledare

Gäller tom

SSG
1,0

2020-11-02

P_1 Tills vidare

P_5498 GIS-ingenjör

1,0

2020-11-09

P_1 Tills vidare

P_3399 Personlig assistent

1,0

2020-11-02

P_1 Tills vidare

P_3641 Förskollärare

1,0

2020-11-23

P_1 Tills vidare

P_6779 Stödpedagog

1,0

2020-11-30

P_1 Tills vidare

P_3518 Stödassistent

1,0

2020-11-02

P_1 Tills vidare

P_2433 Enhetschef

1,0

2020-11-16

P_15 Allmän visstid

P_3391 Elevassistent

9999-12-31

1,0

2020-11-23

P_15 Allmän visstid

P_3391 Elevassistent

2020-12-22

1,0

2020-11-12

P_15 Allmän visstid

P_3698 Barnskötare outbildad

9999-12-31

1,0

2020-11-01

P_15 Allmän visstid

P_8463 Måltidsbiträde

9999-12-31

1,0

2020-11-09

P_15 Allmän visstid

P_3698 Barnskötare outbildad

9999-12-31

1,0

2020-11-16

P_15 Allmän visstid

P_3698 Barnskötare outbildad

9999-12-31

1,0

2020-11-09

P_15 Allmän visstid

P_3698 Barnskötare outbildad

9999-12-31

1,0

2020-11-02

P_15 Allmän visstid

P_3518 Stödassistent

9999-12-31

1,0

2020-11-23

P_15 Allmän visstid

P_2433 Enhetschef

9999-12-31

1,0

2020-11-23

P_15 Allmän visstid

P_1650 Undersköterska

9999-12-31

1,0

2020-11-02

P_22 Obeh skollagen

P_5988 Lärare obehörig

9999-12-31

1,0

2020-11-02

P_22 Obeh skollagen

P_5988 Lärare obehörig

2020-12-22

1,0

2020-11-16

P_22 Obeh skollagen

P_5988 Lärare obehörig

9999-12-31

1,0

2020-11-01

P_22 Obeh skollagen

P_E374 Obehör Lärare/Förskollär 9999-12-31

1,0

2020-11-01

P_3 Besttid eg vik

P_2461 Fritidsassistent

9999-12-31

1,0

2020-11-24

P_3 Besttid eg vik

P_2995 Lärare

9999-12-31

1,0

2020-11-02

P_3 Besttid eg vik

P_3465 Fritidspedagog

9999-12-31

1,0

2020-11-16

P_3 Besttid eg vik

P_3518 Stödassistent

9999-12-31

1,0

2020-11-24

P_3 Besttid eg vik

P_3518 Stödassistent

9999-12-31

1,0

2020-11-30

P_3 Besttid eg vik

P_3518 Stödassistent

9999-12-31

1,0

2020-11-09

P_3 Besttid eg vik

P_3698 Barnskötare outbildad

9999-12-31

1,0

2020-11-14

P_3 Besttid eg vik

P_1650 Undersköterska

9999-12-31

1,0

Motivering av anställning

547

2020-11-16

P_1 Tills vidare

P_3518 Stödassistent

2020-11-09

P_15 Allmän visstid

P_3391 Elevassistent

9999-12-31

0,9
0,9

2020-11-23

P_3 Besttid eg vik

P_1984 Vårdbiträde

2020-12-20

0,9

2020-11-16

P_3 Besttid eg vik

P_1984 Vårdbiträde

9999-12-31

0,8

2020-11-23

P_3 Besttid eg vik

P_1984 Vårdbiträde

9999-12-31

0,8

2020-11-16

P_3 Besttid eg vik

P_1984 Vårdbiträde

9999-12-31

0,8

2020-11-23

P_3 Besttid eg vik

P_1650 Undersköterska

9999-12-31

0,8

2020-11-23

P_3 Besttid eg vik

P_1650 Undersköterska

9999-12-31

0,8

2020-11-23

P_22 Obeh skollagen

P_5988 Lärare obehörig

2020-12-22

0,8

2020-11-01

P_1 Tills vidare

P_8463 Måltidsbiträde

0,8

2020-11-01

P_1 Tills vidare

P_3518 Stödassistent

0,8

2020-11-01

P_15 Allmän visstid

P_0715 Projektledare

9999-12-31

0,8

2020-11-02

P_22 Obeh skollagen

P_2792 Resursperson

9999-12-31

0,8

2020-11-23

P_3 Besttid eg vik

P_1984 Vårdbiträde

9999-12-31

0,8

2020-11-16

P_3 Besttid eg vik

P_3518 Stödassistent

9999-12-31

0,8

2020-11-16

P_3 Besttid eg vik

P_1984 Vårdbiträde

9999-12-31

0,7

2020-11-16

P_3 Besttid eg vik

P_1650 Undersköterska

9999-12-31

0,7

2020-11-24

P_3 Besttid eg vik

P_1650 Undersköterska

9999-12-31

0,7

2020-11-23

P_3 Besttid eg vik

P_1984 Vårdbiträde

9999-12-31

0,7

2020-11-24

P_3 Besttid eg vik

P_1650 Undersköterska

9999-12-31

0,7

2020-11-23

P_3 Besttid eg vik

P_1984 Vårdbiträde

9999-12-31

0,7

2020-11-23

P_15 Allmän visstid

P_1984 Vårdbiträde

9999-12-31

0,7

2020-11-01

P_22 Obeh skollagen

P_3112 Specialpedagog

9999-12-31

0,6 Avböjde större kontrakt. Studerar.

2020-11-09

P_3 Besttid eg vik

P_9644 Biträde

2020-12-22

0,6 Avböjde större kontrakt.

2020-11-01

P_3 Besttid eg vik

P_3518 Stödassistent

9999-12-31

0,6 Utifrån verksamhetens behov.

2020-11-09

P_1 Tills vidare

P_3399 Personlig assistent

0,5 Avböjde större kontrakt.

2020-11-09

P_1 Tills vidare

P_3399 Personlig assistent

0,5 Utifrån verksamhetens behov. Arbetar nu 100%.

2020-11-09

P_3 Besttid eg vik

P_9564 Receptionist

9999-12-31

0,5 Utifrån verksamhetens behov. Har annan anställning på 25% inom kommunen.

2020-11-16

P_3 Besttid eg vik

P_3518 Stödassistent

9999-12-31

0,5 Avböjde böjde större kontrakt p.g.a. anställning hos annan arbetsgivare.

2020-11-16

P_3 Besttid eg vik

P_3518 Stödassistent

2020-12-27

0,5 Avböjde böjde större kontrakt p.g.a. anställning hos annan arbetsgivare.

2020-11-23

P_3 Besttid eg vik

P_1984 Vårdbiträde

9999-12-31

0,5 Avböjde större kontrakt. Utifrån verksamhetens behov och budgetskäl

2020-11-01

P_25 Viss tid >67 år

P_7634 Parkarbetare

9999-12-31

0,4 Avböjde större kontrakt.
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9999-12-31

Tidsbegränsad anställning som förväntas förlängas. Slutdatum visas ej i beslutstödssystemet Hypergene.

P_1 Tills vidare

Tillsvidareanställning (fast anställning).

P_3 Besttid eg vik

Vikarie under bestämd tid, arbetar i stället för någon som är ledig.

P_15 Allmän visstid

Allmän visstidsanställning, extra förstärkning under en bestämd tid.

P_25 Viss tid >67 år

Tidsbegränsad anställning när arbetstagaren har fyllt 67 år.

P_9 Viss tid prov

Provanställning för en tillsvidareanställning.

P_22 Obeh skollagen Obehörig lärare.

Antal årsarbetare, månadsavlönade, AB
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Beslut
2021-01-21

Dnr KS 2021/6

Beslut om fortsatt distansundervisning i kommunens
högstadieskolor
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att undervisningen för elever i årskurs 7-9 från och med måndagen
den 25 januari ska ske delvis på distans till och med den 12 februari. Målsättningen är att öka
närundervisningen under denna period.
Sammanfattning

Regeringen har med anledning av den pågående pandemin genom förordningen (2020:115)
om utbildning i vissa former i skolväsendet vid spridning av smitta gett skolhuvudmän
utökade möjligheter till fjärr- och distansundervisning. Beslutet innebär att huvudmannen för
en grundskola som är öppen för eleverna kan besluta att använda fjärr- eller
distansundervisning i högstadiet för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i
kollektivtrafiken, om det behövs för att kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter,
allmänna råd eller rekommendationer som avser sjukdomen covid-19.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 januari 2020 genom ordförandebeslut att undervisningen
på grundskolorna årskurs 7-9 huvudsakligen ska ske på distans. Beslutet gäller till och med
den 22 januari 2020.

Signature reference: 55ca5952-f535-4428-be60-270e89628d61

Förvaltningen har värderat situationen och föreslår att undervisningen fortsatt ska bedrivas på
distans men att en målsättning är att en gradvis övergång till närundervisning ska ske under
perioden beslutet är giltigt. Det nya beslutet gäller fram till och med 12 februari och ska
omprövas innan det upphör att gälla.
Med anledning av att tidigare beslut slutar gälla den 22 januari 2020 och att undervisningen
fortsätter den 25 januari fattas ett ordförandebeslut med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen
(2017:725) och punkten E.2.1 i kommunstyrelsens delegationsordning.

Olof Lundberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Beslut
2021-01-21

Dnr KS 2021/63

Uppdrag om säker bro vid Jullen
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på en
säker bro vid Jullen. Redovisningen ska innehålla ett kostnadsförslag. Rapportering ska ske på
kommunstyrelsens sammanträde i mars.
Sammanfattning

Vi vill att Stenungsund skall vara en säker och trygg plats att bo i vilket bland annat betyder
att man skall kunna röra sig till fots och med bil.
På den senaste tiden har det förekommit stenkastning och ett antal bilar har blivit skadade på
grund av detta. Än har det inte skett någon allvarlig olycka men det är bara en tidsfråga innan
det sker. Att stänga bron drabbar många av våra kommuninvånare som bor i bostadsområdena
öster om järnvägen. De får gå eller cykla omvägar för att ta sig till biblioteket, vårdcentralen
och butikerna på torget. Därför är det inte något alternativ. Bästa alternativet är att montera
plexiglas eller liknande på sidorna samt ett tak av nät och att man ser över belysningen så att
det inte känns otryggt att gå över.
Jag vill ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på en säker bro med ett
kostnadsförslag återkomma till kommunstyrelsen i mars. Med anledning av situationen med
stenkastning på bron fattas ett ordförandebeslut med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen
(2017:725) och punkten E.2.1 i kommunstyrelsens delegationsordning.
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Olof Lundberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Beslut

Dnr

Ordförandebeslut om gallringsplan för handlingar av tillfällig eller ringa betydel

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta gallringsplan för handlingar av tillfällig eller ringa
betydelse.
Sammanfattning av ärendet
Tillfällig eller ringa betydelse, kallas allmänna handlingar innehållande information av
kortvarig relevans eller av rutinmässig karaktär, det kan exempel handla om kopior, loggar
eller filer som konverterats till ett annat format. m.m.
Ett myndighetsbeslut behövs för att allmänna handlingar i en förvaltning ska kunna gallras,
dvs. förstöras. Aktuell dokumenthanteringsplan saknar riktlinjer om hur man ska hantera
handlingar av tillfällig eller ringa betydelse och det finns inget annat separat giltigt beslut.
Gallringsfristerna i gallringsplanen föreslås gälla retroaktivt för handlingar som uppkommit
under nuvarande mandatperiod.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-25
Bilaga 1. Gallringsplan för handlingar av tillfälliga eller ringa betydelse

Signature reference: 5622794c-19d5-4148-b058-344edb3bde92

Olof Lundberg
Kommunstyrelsens ordförande

Ordförandebeslut i enlighet med kommunstyrelsens delegation (E.2.1).
Kommunstyrelsen delegerar till ordföranden i kommunstyrelsen att å kommunstyrelsens vägnar fatta
beslut i ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas. Beslutet ska
anmälas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde.
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