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Information 
Program och programsamrådsredogörelse godkändes av kommunfullmäktige 2012-06-18 § 126,  

med beslutad inriktning "samlad service" med småindustri, kontor och handel inklusive livsmedel.  

Föreliggande programhandling har reviderats efter programsamrådet utifrån detta beslut. 

Programsamrådstiden var 2012-02-06 till 2012-03-19. 

Programförslaget finns på Stenungsunds hemsida: www.stenungsund.se > Bygga, bo miljö > 

Samhällsplanering > Detaljplan > Pågående planer > Stora Höga och Spekeröd 

Upplysningar om programförslaget lämnas av: 

Matilda Svenning, planarkitekt, Stenungsunds kommun, tfn 0303-73 25 50 

Jan Rehnberg, plan- och bygglovschef, Stenungsunds kommun, tfn 0303-73 26 74 
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Inledning 

Programmets syfte och huvuddrag 

Syftet med programmet är att pröva om volymhandel inklusive livsmedel, samt kontor 

och småindustri är en lämplig markanvändning på fastigheten Jörlanda-Berg 1:66, samt 

de i norr angränsande fastigheterna. 

Lokaliseringen mellan bostadsområdena Spekeröd och Stora Höga gör det intressant för 

kommunen att pröva om området kan fungera som en lokal handelsplats för närboende 

såväl som s.k. externhandel. Efterfrågan på mark för verksamheter och småindustri är 

stor i Stenungsunds kommun, och kommunen strävar efter att ha planberedskap även för 

detta ändamål. Området har potential att inrymma närbelägna arbetsplatser för boende i 

områdena Stora Höga och Spekeröd, som också är ett av målen för området i 

översiktsplan ÖP06. 

Viktiga frågor i programarbetet är bland annat lämplig markanvändning, områdets 

avgränsning och utformning, handel i närområdet, påverkan på riksintresse för 

naturvård, buller- och riskfrågor, trafikmatning och samband. 

Programmet ska utgöra underlag för upprättande av ett markanvisningsavtal med 

lämplig exploatör, och underlag till framtida detaljplanearbete. 

Bakgrund 

Mark- och projekteringsenheten inkom 2011-06-28 med en reviderad ansökan av 

tidigare positivt planbesked för Jörlanda-Berg 1:66, efter att kommunen under året blivit 

kontaktad av ett antal intressenter som önskar etablera sig på fastigheten. 

Huvudinriktningen på de förfrågningar som kommunen erhållit är etablering av 

volymhandel inklusive livsmedel. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 

beslutade 2011-08-30 om planstart för program för handel, inklusive livsmedel, kontor 

och småindustri. 

 
Ungefärligt programområde Jörlanda-Berg 1:66 m.fl 

E6 

Stora 
Högamotet 

Stora Höga 

rastplats 

väg 650 

Spekeröd 
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Förutsättningar 

Områdets läge och användning idag 

Programområdet ligger intill Stora Högamotet öster om E6 och söder om väg 650 

(gamla E6). Den södra gränsen sammanfaller med gräns för Jörlanda-Berg 1:66 och i 

öster utgör riksintresse för naturvård programområdesgräns. Mellan programområdet 

och rastplatsen finns ett bestånd av ädellövskog. Programområdet omfattar ca 10 ha. 

Del av fastigheten Jörlanda-Berg 1:66 utgör den största delen av programområdet 

tillsammans med de i norr angränsande fastigheterna Jörlanda-Berg 2:2, 2:3, 2:4 och 

Spekeröds-Apleröd 1:10.  

Området utgör idag i huvudsak obebyggd öppen ängsmark med skogsridå i öster. På 

södra delen av området finns en transformatorstation på fastigheten Jörlanda-Berg 1:92 

samt en mobilmast. På några av de mindre fastigheterna inom programområdet finns 

byggnader som är eller tidigare har varit bostadshus eller uthus och på andra fastigheter 

är byggnaderna rivna. Dagens tillfartsväg passerar en rastplats samt ett mindre 

småindustriområde med bensinstation, hamburgerrestaurang och diverse fordonsservice. 

   
Vy söderut med programområdet till vänster.             Befintlig service norr om programområdet. 

Markägoförhållanden och arrenden 

Fastigheterna som i huvudsak berörs av programmet ägs av Stenungsunds kommun, 

medan vägen öster om E6 är enskild väg.   

Det blir troligen aktuellt med en diskussion om inlösen av de närmast liggande 

privatägda bostadsfastigheterna Jörlanda-Berg 1:23 och 2:4 samt Spekeröds-Apleröd 

1:7 och 1:11.  

Andra fastigheter som kan komma att beröras, vad gäller bland annat tillfartsväg är 

Spekeröds-Apleröd 4:3 och Dyrtorp 1:4, som är i privat ägo. 

Fastigheten Jörlanda-Berg 1:66 belastas av arrenden för bete och jakt. Dessa arrenden 

har sagts upp. I södra delen av fastigheten finns ett anläggningsarrende för en 

mobilmast, intill transformatorstationen, som löper t.o.m. september 2017. Det finns 

ytterligare ett arrende om ca 1 400 m2, för ett litet fritidshus i nordvästra delen av 

fastigheten. Hur detta arrende ska lösas, utreds i kommande detaljplanearbete. 
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Tidigare ställningstaganden 

Riksintressen  

En stor del av Jörlanda-Berg 1:66 berörs av riksintresse för naturvård, Svartedalen med 

Anråsån (NRO 14121). Värdetexten som beskriver riksintresset redovisar att Anråsån 

har lek- och uppväxtområden för havsöring och lax. Ån har också bestånd av 

flodpärlmussla. Lövvegetationen utmed vattendraget ska bevaras för att behålla 

vandringsfisken. I ett begränsat område (några hektar) måste skogen sparas för att 

värdefull växtlokal ska bestå. 

Vid programområdet är gränsen för riksintresset ca 400-600 m från Anråsån och 

omfattar ca 6 ha av fastigheten Jörlanda-Berg 1:66. Den geografiska omfattningen av 

riksintressen är visserligen översiktliga, men utgångspunkten i planprogrammet bör 

ändå vara att i huvudsak hålla sig utanför riksintressegränsen för att inte riskera påtaglig 

skada på Anråsåns naturvärden. En naturinventering kommer att utgöra ett underlag för 

fortsatt planarbete. 

Väg E6 är av riksintresse för kommunikationer, enligt miljöbalken 3 kap 8 §. En 

exploatering av Jörlanda-Berg 1:66 m.fl. får inte påverka möjligheterna till drift, 

underhåll och framtida utveckling av vägen. Eftersom E6 också är transportled för 

farligt gods kommer exploateringen ändå behöva ske på erforderligt avstånd från vägen. 

Riksintresset är på så sätt också beaktat. 

Översiktsplan ÖP06 

Programområdet är del av kommunens framtida utvecklingsområde Spekerödsområdet, 

i anslutning till motorvägsmotet. I gällande översiktsplan ÖP06 är Spekerödsområdet 

utpekat som ett utbyggnadsområde för bostäder, verksamheter, handel med 

skrymmande sällanköpsvaror och centrum/service. På sikt planeras att området ska 

inrymma ca 300 nya bostäder. 

Programområdet är i huvudsak inte tidigare detaljplanelagt. Befintliga verksamheter 

norr om området omfattas av detaljplan, som till del kan beröras vid planläggning. 

I ÖP06 redovisas område för verksamheter för fastigheterna söder om väg 650 i norra 

delen av Jörlanda-Berg 1:66. I övrigt föreslås ingen förändrad markanvändning. Dock 

anges generellt att mark för verksamheter av små- eller mellanskalig karaktär bland 

annat reserveras vid befintliga trafikplatser. Enligt ÖP06 är kommunen inte beredd att 

stödja eventuella större etableringar av detalj- eller dagligvaruhandel, annat än 

sällanköpshandel runt trafikplatserna vid E6. Programmet, som även anger livsmedel, 

ska pröva i vilken mån området kan fungera som lokal handelsplats såväl som extern. 

  Utdrag ur ÖP06 

Programområde 
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Natur- och kulturmiljö samt fornlämningar 

Nordväst om programområdet har värdefull ädellövskog inventerats, och öster om 

programområdet finns alsumpskog som utgör nyckelbiotop, samt gräns mot riksintresse 

för naturvård, Anråsån. Värdefull sumpskog har konstaterats i samma område, samt ett 

område i mitten av programområdet. 

Fastigheten Jörlanda-Berg 1:66 angränsar till ett utpekat område i kommunens 

kulturminnesvårdsprogram, Smundstorp-Krokslycke-Groland. Eftersom 

programområdet avgränsas längre västerut bedöms exploateringen inte påverka detta 

välhållna kulturlandskap. 

Programområdet är utpekat i ÖP06 som fornlämningsmiljöer, vilket påkallar en 

arkeologisk utredning för fortsatt planarbete.  

 

Gällande detaljplaner i området 

Vid infarten till programområdet finns detaljplan 224 (laga kraft 2001-07-10) för 

bilservice, småindustri och turistinformation, samt detaljplan 280 (laga kraft 2010-01-

09) som anger bilservice och motell. Byggrätten för turistinformation och motell är inte 

utnyttjad, men i övrigt finns hamburgerrestaurang, bensinstation och fordonsservice. 

GR:s strukturbild 

Stenungsunds kommun ingår tillsammans med 13 kommuner i Göteborgsområdet i 

Göteborgsregionens kommunalförbund. GR verkar för att stärka samverkan mellan 

kommunerna bland annat inom regionplanering, miljö och trafik. Strukturbild för 

Göteborgsregionen är en regional överenskommelse om att regionen gemensamt tar 

ansvar för att den regionala strukturen är långsiktigt hållbar. Strukturbilden godkändes 

av GR:s förbundsstyrelse 23 maj 2008. 

Innebörden av strukturbilden för Stenungsunds del är att koncentrera utbyggnaden av 

bostäder, arbetsplatser, handel m.m. till orter belägna eller starkt knutna till de regionala 

huvudstråken, dvs Bohusbanan och E6.  

Fornminnen (lila områden och 
prickar) 
 
Ädellövskog 
 
 
Programområde 
 
 
Riksintresse naturvård, Anråsån 
 
 
Kulturmiljö (röd linje) 
 
 
Nyckelbiotop, alsumpskog 
(rödmarkerat område) 
 
 
Sumpskog (blåmarkerat område) 

 

 

Utdrag från 

Länsstyrelsens informationskarta 
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GR:s handelsstrategi 

Göteborgsregionens kommunalförbund har i samarbete med medlemskommunerna 

under 2010 också tagit fram "Handelsstrategi för Göteborgsregionen". Där anges bl.a. 

att handel i tätorter ska prioriteras, att man bör vara restriktiv mot externhandel och 

undvika utspridning av handel i industriområden.  

Strategin har utvecklats ytterligare för de s.k. huvudstråken, till exempel längs 

Bohusbanan. Där skriver man att tillkommande handel ska lokaliseras i befintliga stråk 

med stationsnära lägen och god kollektivtrafik, liksom att handel är en viktig del av 

tätorternas identitet och bidrar till ett rikt stads- och vardagsliv.  

Programmet ska pröva om handel inklusive livsmedel på fastigheten Jörlanda-Berg 1:66 

m.fl. kan inrymmas i den senare strategin, med hänvisning till de relativt korta gång- 

och cykelavstånden till Stora Höga station (ca 1,5-2 km) och busshållplats vid väg 650  

(ca 0,7-1 km). Omedelbart nordost om Jörlanda-Berg 1:66 planeras enligt ÖP06 

dessutom för ny bebyggelse innehållande 300 bostäder, verksamheter och handel. 

Befintlig och planerad handel i närområdet  

Vid Stenungs torg med omgivning, ca 5,5 km nordväst om programområdet, finns ett 

brett lokalt och regionalt utbud av kommersiell service för både detaljhandel och 

företagsservice. Stenungs torg utgörs av ca 60-70 butiker och knappt 20 000 m2 

handelsyta. Torget är både ett kommersiellt centrum och ett samhällscentrum, som är 

viktig för hela kommunen. Norr om Stenungs torg ligger bland annat ICA och Willys. 

I översiktsplan ÖP06 är målsättningen att Stenungs torg och områdena norr och öster 

därom ska utvecklas som centrum för kommersiell och offentlig service med regionalt 

och/eller kommuntäckande underlag.  

I Stora Höga centrum på västra sidan om Stora Högamotet, ca 1 km sydväst om 

programområdet finns viss handel och service, bland annat matbutiken Tempo och 

klädbutiken Adenmarks om ca 2 500 - 3 000 m2 handelsyta. 

Vid Stenungsundsmotet/Munkerödsmotet, ca 5 km norr om programområdet finns 

enligt gällande detaljplan dpl 158, möjlighet till bilservice, kontor, motell och handel 

med skrymmande varor om ca 20 000 m2 bruttoarea. Livsmedel är inte tillåtet. Ett 

tidigare planarbete som syftade till att tillåta livsmedel, avbröts hösten 2011. 

På den s.k. Kongahällatomten vid Kungälvsmotet, ca 18 km söder om programområdet 

planeras Kungälvs nya stadsdel med ca 20 000m2 volymhandel, livsmedel och ca 1000 

nya bostäder. I Uddevalla kommun ca 37 km norr om programområdet ligger Torp 

köpcentrum med ca 80 butiker. 

Buller och farligt gods 

Enligt Bullerkartläggning Stenungsunds kommun (ÅF-Ingemansson, 2011) är hela 

programområdet påverkat av buller från E6 på nivåer om 55-65 dBA. I den fortsatta 

planeringen får trafikbullret utredas, så att arbetsplatser och kontor klarar riktvärdena 

för buller. 

Väg E6 är klassad som primär transportled för farligt gods. Eftersom programområdet 

delvis ligger inom 150 m från farligt godsled, ska riskfrågorna börja hanteras tidigt i 

planeringsprocessen och kontinuerligt beaktas och utredas, enligt Länsstyrelsens policy 

Riskhantering i detaljplaneprocessen, 2006. Faktabladet beskriver en tredelad 

zonindelning vad gäller riskhanteringsavstånd. Industri, kontor, parkering och 

sällanköpshandel presenteras som möjlig markanvändning på ca 50-100 m avstånd (zon 
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B), medan övrig handel, t.ex. livsmedel anses möjlig på ca 100-150 m avstånd (zon C). 

Zonerna har dock inga fasta gränser, utan riskbilden för det aktuella programområdet är 

avgörande för markanvändningen. En riskutredning kommer att tas fram i det fortsatta 

detaljplanearbetet. 

 

Geotekniska förhållanden 

Jordartskartan redovisar i huvudsak postglacial finlera och oklassad jord inom 

programområdet. Höjdpartierna i norra programområdet består av urberg och 

omväxlande jord (oklassad).  

En inventering avseende förekomst av markradon gjordes för hela kommunen 1989. 

Den västra delen av programområdet är redovisad som lågradonmark medan den östra 

är markerad som normalradonmark. Generellt för normalradonmark föreskrivs att 

byggnader ska uppföras radonskyddat såvida det inte kan påvisas att markradon 

förekommer i ringa omfattning. Utförligare geoteknisk utredning ska tas fram i samband 

med detaljplaneskedet. 

Trafikförhållanden 

Programområdet har samma infart som rastplats Spekeröd, med avfart till höger ca 25 m 

efter rondellen från E6. Från väg 650 är det ca 300 m till programområdet. Befintlig väg 

till programområdet går förbi bilservice m.m. i skymda kurvor och mynnar till en 

smalare väg längs E6. Denna väg ingår i gemensamhetsanläggningen Bråland ga:1 som 

förvaltas av Brålands Samfällighetsförening. Alla vägar som ingår i Bråland ga:1 

inklusive tunneln under E6, ska enligt beslutet hållas farbara för motorfordon året om. 

Ett huvudstråk för gång- och cykel finns utbyggt mellan Stora Höga och Jörlanda utefter 

väg 574 med anslutning norrut mot Stenungsund och österut mot Spekeröd, längs väg 

650. Från programområdet är det ca 1,5-2 km med gång/cykel till pendeltågstationen i 

Stora Höga. Det finns även en koppling till tågstationen från södra delen av Jörlanda-

Berg 1:66, som också är ca 1,5-2 km, via en befintlig tunnel under E6 och genom Stora 

Höga industriområde.  

Lokalbuss 337 stannar ca 0,7-1 km från programområdets norra del på väg 650, i 

närheten av Spekeröds folkets park och planerad förskola/skola. 

Teknisk försörjning 

Huvudledning för dricksvatten, spillvatten och dagvatten kommer norrifrån vid befintlig 

rastplats och finns inmätta som två separata ledningsdragningar fram till Jörlanda-

Berg 1:95 samt Spekeröds-Apleröd 1:11. 

Utdrag ur Lst policy 

Zonindelning, risk 

Riskhanteringsavstånd 150 m 
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Programförslag 

Struktur och samband 

För att handelsområdet inte bara ska fungera som externhandel utan även som en lokal 

handelsplats är det viktigt hur området och bebyggelsen planeras i samband med 

befintlig och framtida verksamhets- och bostadsområden.   

Strukturen bör utgå från att samla den närliggande servicen (hamburgerrestaurang, 

bilservice m.m.) och planerad handel i ett sammanhang som också kan fungera som 

lokal handelsplats mellan Spekeröd och Stora Höga. Handelsplatsen med relativt stora 

byggnadsvolymer kan inte utformas som det "lokala torget", som t.ex. Stora Höga 

centrum. Men med rätt placering och god koppling till befintliga och framtida 

bostadsområden samt med en omsorgsfull utformning, kan handelsplatsen få en viktig 

lokal funktion i området med service och arbetsplatser. Förhoppningen är också att 

handelsplatsen kan länka samman bostadsområdena på vardera sida av väg E6 på ett 

bättre sätt än idag.  

 

Trafik och teknisk försörjning 

Biltrafik och parkering 

Huvudsaklig tillfart till programområdet föreslås vara samma avfart från väg 650 som 

idag. Beroende på bebyggelsens placering får nya vägsträckningar utredas i en 

trafikutredning i fortsatt planarbete. Om befintlig lokalväg längs E6 ska användas bör 

skymda kurvor och undermålig standard åtgärdas.  

Hur många parkeringsplatser, både för bil och cykel, som krävs för handelsetableringen 

får utredas vidare under planarbetet. Cykelparkeringen behöver placeras nära entréer 

och vara väderskyddade. 

Stora Höga 

Tåg 
stn 

Industri 
omr. 

Bef.  
gc-väg 

Program- 
område 
 

Golf- 
anläggning 

Skola 
Förskola 
 

Programområde 
enligt ÖP: ca 300  
bostäder m.m. 

Spekeröd 

Centrum 
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Gång- och cykeltrafik 

Från Stora Höga tågstation är det ca 1,5-2 km till programområdet och ca 1 km från 

planerad skola/förskola i Spekeröd för gående/cyklister. Uppskattat "medelavstånd" från 

Stora Höga (vid campingplatsen) är ca 2,5-3 km och Spekeröd ca 1,5 km. 

För att närboende ska ta sig till handelsområdet till fots eller med cykel/moped ska det 

inte bara vara möjligt att komma till handelsplatsen, utan också vara tydligt hur man ska 

ta sig dit; dvs en gång- och cykelväg med god orienterbarhet och framkomlighet.  

 

En gång- och cykelväg bör dras till handelsplatsen från befintligt gång- och cykelstråk 

längs väg 650. Önskvärt är också att gc-vägen fortsätter söderut genom 

programområdet, via den befintliga tunneln under E6, genom Stora Höga 

industriområde för att få ytterligare en koppling till Stora Höga och tågstationen.  

Lämplig utformning av gång- och cykelvägar samt tillgänglighet ska utredas vidare i 

detaljplaneskedet. 

 
Befintlig tunnel 

under väg E6. 

Föreslagen gc-väg 

Stora Höga 
centrum 

Tåg 
stn 

Program- 
område 

 

Buss 
hpl Bef. gc-väg 

Framtida 
bostads- 
område  
 m.m. 

Skola 
Förskola 
 

500 m 
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Kollektivtrafik 

Från befintlig kollektivtrafik är det ca 1,5-2 km (tåg och buss i Stora Höga) respektive 

ca 0,7-1 km (lokalbuss Spekeröd) till programområdet. Om t.ex. lokalbussen ska stanna 

närmare handels- och verksamhetsområdet får utredas vidare.  

Skolbussar i Spekerödsområdet har beslutats ändras till linjetrafik. 

Teknisk försörjning 

Området ska kopplas till kommunalt vatten- och avloppsnät. En VA-utredning ska 

föregå planarbetet. Möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten ska utredas i en 

dagvattenutredning under planarbetet. Eventuell påverkan på Anråsån ska minimeras. 

Övrig teknisk försörjning utreds i planarbetet. 

Bebyggelse och utformning 

Det är viktigt att handelsplatsen, även om den har en extern funktion, ses i ett lokalt 

perspektiv. Bland annat handlar det om en god koppling till handelsplatsen från 

Spekeröd och Stora Höga i form av gång- och cykelväg.  

Föreslagen handel, småindustri och kontor bör ses i ett sammanhang med befintlig 

service (hamburgerrestaurang, bensinstation och fordonsservice). Det är en fördel om 

handelsbyggnaden kan kombineras med kontorslokaler, t.ex. på andra våning för 

ytterligare arbetsplatser och funktionsblandning. Om handelsbyggnaden uppförs i minst 

två våningar får bebyggelsen dessutom ett mindre långsträckt och platt uttryck, vilket är 

en gestaltningsmässig fördel. 

Föreslagna handelsbyggnader är illustrerade mellan ca 10 000-15 000 m2 byggnadsarea 

i bottenvåningen. En affärslokal för volymhandel är vanligen ca 1000-1500 m2, men kan 

variera mellan ca 500 m2 till ca 3 000 m2 beroende på innehåll. En livsmedelsbutik kan 

vara ca 3 000-7 000 m2 beroende på utbud.  

Utformning och skyltning 

Om handelsplatsen inte bara ska upplevas och fungera som s.k. externhandel utan även 

bli en lokal servicepunkt, är gestaltning av byggnader och miljö av stor vikt. 

Handelsplatsen bör få en sammanhållen utformning, men med en uppbruten struktur av 

flera byggnadskroppar för att åstadkomma en rytm, variation och anpassning till den 

omgivande bebyggelsens skala. Handelsetableringen bör ha en gestaltningsmässig 

kvalitet vad gäller material, färg och form av både byggnader, entréer och omgivningar. 

Om människor ska lockas till platsen med cykel eller till fots är omgivande miljöer 

viktiga, så som utformning av gång- och cykelväg, belysning, träd och gröna inslag på 

parkeringsytan. En uppbruten skala och variation av bebyggelsen värnar också den 

mänskliga skalan och förhöjer områdets karaktär och trivsel.  

Skyltningen behöver samordnas gällande butiksskyltar och skyltfönster, 

orienteringsskyltar och informationstavlor samt områdets exponering mot omgivning 

och väg E6, i samråd med kommunen och Trafikverket.  

   

Referensbilder: Amhult centrum (tv) och Eriksbergs köpcentrum (th) 
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Programförslag "Samlad service" 

Handelsbyggnaden föreslås placeras i den norra delen av programområdet. Då skapas en 

sammanhållen servicepunkt tillsammans med befintliga verksamheter, i en relativt bra 

skala gentemot omgivande bebyggelse. Närheten till Spekeröds befintliga och planerade 

bostäder är en viktig fördel. Om parkeringsytan får en god gestaltning kan den fungera 

som någon form av samlande "parkeringstorg" mellan de två omgivande gröna 

bergsknallarna. 

Handeln har i denna illustration ca 10 - 15 000 m2 i bottenplan och kan byggas i två 

våningar för ytterligare handel eller kontor, beroende på parkeringsbehov. Småindustri-

området placeras längs E6 och kopplas visuellt till Stora Höga industriområde på västra 

sidan om vägen. 

Gång- och cykelvägen får en relativt skyddad placering längs handelsbyggnad och 

söderut längs skogskanten bakom småindustriområdet. Småindustriområden på båda 

sidor E6 får dock en distanserande verkan med långa ointressant och eventuellt otrygga 

sträckor för gående och cyklister. 

 

Programförslag "Samlad service" 



 13 

Konsekvenser av programförslaget 

Behovsbedömning 

Kommunen ska enligt plan- och bygglagen 4 kap 34 § och miljöbalken 6 kap 11 § göra 

en s.k. behovsbedömning för alla detaljplaner. Behovsbedömningen är den analys som 

leder fram till ställningstagandet om en detaljplan kan innebära s.k. betydande 

miljöpåverkan och om en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning därmed 

behöver göras. 

• Aktuellt detaljplaneprogram för Jörlanda-Berg 1:66 föreslår markanvändningar 

som anges i MKB-förordningens bilaga 3; anläggning av industriområden samt 

shoppingcentrum och parkeringsplatser. Verksamheter som är listade i bilaga 3 

kan inte alltid antas medföra betydande miljöpåverkan, men ska ha 

miljökonsekvensbeskrivning för sin tillståndsprövning. Om det dessutom anses 

vara betydande miljöpåverkan, ska även en MKB upprättas för detaljplanen. 

• Programmet följer till delar gällande översiktsplan ÖP06 som anger 

verksamheter som framtida markanvändning i norra delen av programområdet. I 

övrigt föreslås ingen förändrad markanvändning. Enligt ÖP06 är kommunen inte 

beredd att stödja eventuella större etableringar av detalj- eller dagligvaruhandel, 

annat än sällanköpshandel runt trafikplatserna vid E6. 

• Programmet innebär en stor förändring av markanvändning och landskapsbild då 

stora byggnadsvolymer och parkering föreslås i ett område som idag består av 

öppen ängsmark.  

• Handel och småindustri medför mycket hårdgjord yta vilket påverkar bland 

annat dagvattnets möjlighet till infiltration.  

• Verksamheterna genererar stor trafikökning och därmed sämre luftkvalitet 

lokalt. Om området kan fungera som lokal handelsplats, kan det lokala 

trafikarbetet i kommunen dock minska till viss del. Detta eftersom en del av 

dagens trafikrörelser till andra handelsplatser inom och utom kommunen, 

stannar inom den egna kommundelen.  

• Några bostadsfastigheter ligger intill programområdet. Eftersom påverkan på 

dessa fastigheter i några av programförslagen blir för stor gällande risk, buller 

och trafik, kan det bli aktuellt att diskutera inlösen. 

• Väg E6 avgränsar programområdet västerut och är av riksintresse för 

kommunikation. Eftersom E6 är huvudled för farligt gods påverkas 

programområdet ur riskhänsyn. Området öster om programområdet utgörs av 

riksintresse för naturvård gällande Anråsån. Dagvattenhanteringen blir därmed 

viktig för att inte påverka Anråsån negativt. 

Sammantaget bedöms att ett genomförande av kommande detaljplan kan medföra risk 

för betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med särskild 

miljökonsekvensbeskrivning ska därmed upprättas, enligt miljöbalken 6 kap 12 §. 

Påverkan på landskapsbild och naturmiljö 

Både landskapsbild och naturmiljö förändras radikalt eftersom obebyggd ängs- och 

skogsmark föreslås bebyggas med stora byggnadsvolymer. Det är viktigt för 

landskapsbilden att byggnaderna får en nedbruten skala i form och material, att ett 
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skyltprogram tas fram för en sammanhållen skyltning och att de stora 

parkeringsområdena får gröna inslag. 

För att bedöma påverkan av naturmiljön, t.ex. värdefulla sumpskogar och riksintresse 

naturvård, behöver en naturinventering samt en dagvattenutredning tas fram under 

detaljplaneskedet. 

Störningar 

Trafik 

En etablering av handel och småindustri innebär en ökad belastning på trafiksituationen 

i närområdet, men ger också en större omgivningspåverkan i funktionen externhandel. 

Volymhandel och livsmedelsförsäljning i denna skala bedöms dock inte vara en 

målpunkt för riktigt långväga, som exempelvis Torp köpcentrum, utan besöks troligen 

av bilister som passerar området eller närboende som ändå skulle ta bilen för 

veckohandling. Således bedöms inte det totala trafikarbetet i kommunen öka nämnvärt.  

Buller 

Den stora trafikökningen genererar ökat buller i närområdet. Beroende på 

markanvändning och hur området utformas kan det bli aktuellt att diskutera inlösen med 

angränsande bostadsfastigheter och fritidshus, Jörlanda-Berg 2:4 och 1:23 samt 

eventuellt Spekeröds-Apleröd 1:7 och 1:11, eftersom störningarna från trafik, buller och 

risk kan bli för stora. Jörlanda-Berg 1:23, där bostadshuset ligger ca 80 m från E6, är 

redan idag utsatt för höga bullernivåer. 

 

Luftkvalitet 

Trafikökningen till området medför troligen en försumbar påverkan på 

luftföroreningshalterna, då dessa till helt övervägande del är betingade av trafiken på 

väg E6. Planteringar utmed området eller gröna inslag på parkeringsytorna bör 

eftersträvas eftersom de bidrar till att förbättra luftkvaliteten lokalt.  

Effekter på handeln i närområdet 

Det är av stor vikt att en handelsetablering vid Jörlanda-Berg 1:66 inte försvagar 

Stenungs torg som har större betydelse för kommunen som helhet i sin funktion av 

samhällscentrum. Det är viktigt att utreda hur s.k. externhandel, som i första hand 

Översikt, berörda 

fastigheter i norra delen 

av programområdet 
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fokuserar på volymhandel, påverkar Stenungs torg som delvis har en annan inriktning 

med framför allt detaljhandeln i fokus.  

Att lokalisera livsmedelshandel vid Jörlanda-Berg 1:66 skulle troligen minska 

underlaget för Coop, ICA och Willys i Stenungsunds centrum, samt för ICA Maxi i 

Kungälv. Boende i södra kommundelen såväl som Tjörn- och Orustbor eller andra 

pendlare norrut, kan då göra sina inköp vid Jörlanda-Berg 1:66 istället för i nämnda 

butiker. Tempo i Stora Höga centrum bedöms fortsatt kunna ha funktionen av 

lättillgänglig närservice för spontaninköp, framför allt för invånarna i Stora Höga. En 

större livsmedelsbutik i ett handelsområde är inte lika lättillgänglig för vardagsinköpen. 

Kommunen har efter programarbetet tagit fram en handelsutredning för att ytterligare 

bedöma konsekvenserna av denna typ av externetablering; för befintlig handel och 

samhällscentrum, samt angränsande kommuner: Handelsutredning Stenungsund. 

Konsekvensutredning 2012-04-17 (Niras).  

Sociala konsekvenser 

Handelsplatsen skulle, med en genomtänkt placering och goda förbindelser med gång- 

och cykel, kunna koppla samman Stora Höga och Spekeröd på ett bättre sätt än idag. 

Föreslagen gång- och cykelväg förbi handelsplatsen genom befintlig tunnel under E6 

skulle ge fler möjligheter att röra sig lokalt. För Stora Högabor kan det handla om fler 

möjligheter att cykla till och från planerad förskola och skola i Spekeröd och för boende 

i Spekeröd blir tillgängligheten större till tåget.  

Kvälls- och nattetid finns det däremot risk att området kan kännas otryggt, både om det 

handlar om en tom handelsplats eller stängda småindustrilokaler. Belysning och 

utformning är då viktiga aspekter. 

Med en genomtänkt utformning av byggnader och med gröna inslag i miljön, kan 

handelsplatsen få en viktig lokal funktion och dessutom vara identitetsskapande för 

utvecklingen av "det nya Spekeröd".  

Fortsatt planarbete 
Efter programsamrådstiden har alla inkomna synpunkter sammanställts i en 

samrådsredogörelse med förslag till revidering och fortsatt inriktning. Programmet med 

programsamrådsredogörelse godkändes av kommunfullmäktige 2012-06-18 § 126,  

med beslutad inriktning "samlad service" med småindustri, kontor och handel inklusive 

livsmedel. En markanvisningsprocess kan påbörjas och därefter detaljplanearbete. 

Detaljplaneprocessen består av samråd, granskning och antagande och tar cirka ett år. 

Detaljplanen bedöms kunna antas tidigast hösten 2013. 

I den fortsatta planeringen av området är det viktigt att följande utredningar tas fram: 

Miljöbedömning med MKB 

Arkeologi 

Geoteknik  

Risk  

Buller  

Naturinventering 

Trafik och parkering  

Dagvatten 

Gestaltning  


