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PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR 
Till planen tillhör följande handlingar:
- plankarta med planbestämmelser
- planbeskrivning
- genomförandebeskrivning
- fastighetsförteckning

Övriga handlingar:
-PM Geotekniska förhållanden, 2005-06-15
-PM Geoteknik, Utvärderingar, beräkningar och bedömningar 2005-11-17
-Program för detaljplan, förskola samt kontorsbyggnad, 2006-03-13

Planen genomförs med normalt planförfarande enligt äldre plan- och 
bygglagen (1987:10).

BAKGRUND 
På planområdet uppfördes 2006 en kontors- och personalbyggnad 
(pastorsexpedition) för Svenska Kyrkan. Byggnaden uppfördes med 
tillfälligt bygglov.

Byggnaden ligger i anslutning till kyrkans församlingshem,
på före detta åkermark, som i gällande plan utgör allmän plats,
park.

SYFTE 
Syftet med detaljplanen är att tillåta ändamålet kontor och ge planstöd för 
befi ntlig byggnad.

PLANDATA  
Läge och avgränsning
Planområdet ligger i Jörlanda, 10 km söder om Stenungsund. Området 
ligger i anslutning till kyrkans församlingshem vid väg 574, vid södra 
infarten till Jörlanda. 

Planområdet är cirka 1 500 m2.

Fastighetsägare
Den för planområdet aktuella fastigheten Kyrkeby 3:31 ägs av Solberga 
kyrkliga samfällighet.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGARE
Översiktliga planer
Stenungsunds gällande översiktsplan ÖP 06 antogs 2009-11-23 och vann 
laga kraft 2009-12-23. I ÖP 06 markeras det aktuella området som ”odlad 
åker” under nuvarande markanvändning. Den befi ntliga byggnaden fi nns 
dock även den med på kartan.

Politiskt ställningstagande
Tekniska utskottet beslutade, 2005-05-11 § 62, att ge Samhällbyggnad i 
uppdrag att påbörja arbete med ändring av byggnadsplan J2. Avsikten var 
att ge möjlighet att uppföra ny kontors- och personalbyggnad i anslutning 
till befi ntligt församlingshem.

Ett program togs fram både för kontorsbyggnad på Kyrkeby 3:31 och för 
förskola i anslutning till Jörlandaskolan. Programmet sändes ut på samråd 
genom beslut i tekniska utskottet, 2006-03-13 § 46. Samrådsredogörelsen 
för programmet godkändes i tekniska utskottet, 2006-11-06 § 192 och 
beslut togs även om att ta fram förslag till två separata detaljplaner. 
Arbetet med att ta fram planhandlingar för Kyrkeby 3:31 påbörjades men 
avstannade av olika anledningar. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 
2012-04-03 §52 återigen om planstart för detaljplanen.

BYGGNADSPLAN FÖR JÖRLANDA STATIONSSAMHÄLLE

Detaljplan
Området omfattas av detaljplan (Byggnadsplan för Jörlanda stations-
samhälle 1959) och användningen är enligt den allmän plats/park.

Bygglov
Solberga kyrkliga samfällighet har idag endast ett tillfälligt bygglov för 
sin kontorsbyggnad.
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Bebyggelse 
Söder om planområdet ligger Jörlanda församlingshem, som tidigare varit
Jörlandas småskolan och som byggts till för sin nuvarande användning. 
Den ansluter i skala till bebyggelsen väster om vägen. Vägen kantas där 
av hus av olika ålder med omgivande trädgårdar. Närmast fi nns bageri 
med försäljning.

Kontorsbyggnaden, som detaljplanen syftar att ge planstöd för, utgörs av 
en envåningsbyggnad om drygt 200 m2 byggnadsyta, med källare under 
halva ytan. 

Byggnaden innehåller kontorsrum med församlingsexpedition samt 
personalutrymmen för kyrkan och församlingen i Jörlanda. Utformning, 
fasadmaterial och färgsättning har anpassats till församlingshemmet i 
söder.

Mark och natur
I norr angränsar planområdet till en åker. Mitt i åkern fi nns ett par 
berghällar med hällristningar.

Marken inom den aktuella fastigheten sluttar svagt mot öster och övergår 
i en 5 m djup och brant bäckravin. Bäckravinen omsluts genom tät 
trädvegetation. 

Geotekniska förhållanden
Bohusgeo AB har gjort en geoteknisk undersökning och utredning av 
grundförhållanden och släntstabilitet samt bedömt lämplig grundläggning 
(PM 2005-11-17). Utredningen sammanfattas nedan. Byggnationen har 
skett i enlighet med förslag i utredningen.

Jordlagrens tjocklek inom planområdet varierade mellan cirka 4,5 och 7,5 
m. Under 0,3 m matjord och en 1-1,5 m siltig torrskorpa fanns lera med 
5-6 m tjocklek. Leran vilade via ett tunt lager friktionsjord på berg. Vid 
släntkrön uppmättes grundvattenytans nivå som mest till cirka 2 m under 
markytan. Stabiliteten var god avseende stora glidytor som inbegrep den 
planerade kontorsbyggnaden.

Släntstabilitet

En stabilitetsutredning i enlighet med Skredkommissionens 
rekommendationer (Rapport 3:95) gjordes 2005, i och med att byggnaden 
skulle uppföras.
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Utredningen visade att släntstabiliteten i ravinslänten var 
otillfredsställande. Den beräknades till 1,9 (c+φ analys) och 1,29 

(kombinerad analys). Erforderlig säkerhetsfaktor skall vara minst 1,35 - 

1,45. 

För att förbättra stabiliteten föreslogs en tryckbank, vilket bedömdes ge 

en säkerhetsfaktor 1,98 respektive 1,40. Rekommendationen var också att 

byggnation skulle hållas inom 5 m från släntkrön. 

En förstärkning med tryckbank, enligt rekommendationerna, har utförts i 

och med att byggnaden uppfördes.

Grundläggning

Eftersom leran inte kan påföras någon större belastning, utan risk 

för skadliga långtidssättningar, krävs kompensationsgrundläggning. 

Uppfyllnader under och runt byggnaden bör undvikas.

Förorenad mark
Inom planområdet fi nns inga kända markföroreningar som kräver 

saneringsåtgärd.

Radon
I radonriskkarta över Stenungsunds kommun upprättad av Västsvenska 

Berg och Mineral (VBM) 1989 redovisas aktuellt planområde som 

liggande inom normalradonmark. Byggnader ska uppföras radonskyddat 

om inget annat kan påvisas.

Fornminne
Norr om planområdet, ligger en fast fornlämning, en hällristning 

(Jörlanda 46). Den består av ett sjuttiotal ristningar av olika slag, 

bland annat sju skepp, samt 874 skålgropar. Till fornlämningen hör 

ett skyddsområde, vilket betyder att ett så stort avstånd som möjligt 

bör hållas mellan byggnader och hällristningen. Länsstyrelsens 

kulturmiljöenhet har accepterat läget för kontorsbyggnaden, som ligger 

55 m från fornlämningen.

Om man vid grävning eller annat arbete påträffar fornlämning, föreligger

anmälningsplikt enligt 2 kap. Lag om kulturminne m.m.
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Trafi k och parkering
Planområdet och byggnaden nås via tillfart från väg 574. Vägen trafi keras 
med cirka 2400 fordon/dygn. Hastighetsbegränsningen på sträckan är 50 
km/h. Vägens västra sida är försedd med trottoar.

Infarten till fastigheten ligger i direkt anslutning till busshållsplatsen 
och sikten söderut är något skymd. Då utfarten används i mycket 
liten utsträckning och då byggnaden har permanentats bedöms det i 
planförslaget att utfarten ändå är godtagbar.

Det är endast fyra parkeringsplatser som är kopplade till utfarten och 
dessa används främst som besöksparkering. Byggnaden vänder sig emot 
väg 574/Bagarevägen och har sin entré riktad mot besöksparkeringen och 
utfarten. De som arbetar på pastorsexpeditionen har istället möjlighet att 
parkera söder om pastorsexpedition och församlingshemmet.

Ur tillgänglighetssynpunkt är det viktigt att angöring och parkering kan 
ske i anslutning till entrén och hamnar i samma nivå som denna. 
Fastigheten och detaljplanen kan inte heller enbart förlita sig på 
intilliggande fastighets parkering då aktuell fastighet måste kunna 
fungera på egen hand.

Kollektivtrafi k

Buss mellan Stenungsund och Kungälv har en hållplats i riktning mot 
Stenungsund vid kyrkans tomt. Turtätheten är ungefär en gång per timme 
under vardagar, mer sällan under helger. Hållplatsen är idag i form av en 
fi cka.

Väg 574.
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Teknisk försörjning
Vatten, spillvatten och dagvatten

Området ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt VA och 

fastigheten är ansluten till vatten och spillvatten.

El

Leverantör är Vattenfall Eldistribution AB.

BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN

Allmänt
När kommunen påbörjar ett detaljplaneuppdrag fi nns en skyldighet att 
bedöma vilken påverkan de föreslagna förändringarna kommer att ha på 
miljön. Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och 
program (Miljöbalken 6 kap 11-18 § och 22 §) ska kommunen genomföra 
en fullständig miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Bedömning
Förslaget innebär en ändrad markanvändning från åkerliknande mark, 
tidigare planlagd som allmän platsmark (park), till kvartersmark och 
kontor.  Området ligger i tätorten Jörlanda med tillgång kollektivtrafi k.

Den miljöpåverkan som planen skulle kunna förorsaka gäller i huvudsak 
markstabilitet, fornlämningsskydd samt trafi ksäkerhet. Vad avser mark 
och fornläming har detta hanterats i bygglovsprocessen och negativ 
påverkan redan skett i och med att byggnaden är uppförd. Beträffande 
trafi kmiljön anses den godtagbar med hänsyn planens ringa omfattning. 

Bild på infart
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Planen bedöms inte omfattas av kriterierna i MKB-förordningen, bilaga 

4, vilket i princip innebär att planförslaget:

- inte påverkar negativt möjligheterna att uppfylla nationella eller 

regionala miljömål.

- inte bidrar till att någon miljökvalitetsnorm överskrids.

- inte påverkar något riksintresse eller Natura 2000-område.

- inte påverkar negativt på särskilt värdefullt natur och kultur.

- inte påverkar negativt på människors hälsa och säkerhet.

- inte medger tillståndspliktiga verksamheter.

Ställningstagande
Aktuell detaljplan är av begränsad art och ett genomförande bedöms inte 

generera någon betydande miljöpåverkan enligt vad som avses i 6 kap 11§ 

miljöbalken. Detaljplanen bedöms inte omfattas av kriterierna i MKB-

förordningen, bilaga 4.

Särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap. MB
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 av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden 

som fi nns i områdena. Ingrepp får göras endast om de inte påtagligt 
skadar dessa värden. Bestämmelserna skall dock inte hindra utvecklingen 
av befi ntliga tätorter eller av det lokala näringslivet.

Den föreslagna detaljplanen för kontor utgör en utveckling av tätorten 
Jörlanda varför den anses förenlig med riksintresset.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Planens genomförandetid är fem år från den dagen planen vinner laga 
kraft.

Kommunen är huvudman för allmän plats.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Detaljplanen har upprättats av Stenungsund kommun, Samhällsbyggnad 
Plan med tidigare hjälp av EFEM arkitektkontor AB i Göteborg.

Erik Olmårs
Planeringsarkitekt


