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Övriga närvarande 
Kicki Nordberg, kommundirektör
Marcus Starcke, sektorchef stödfunktioner
Daniel Jerling, sektorchef samhällsbyggnad
Elisabeth Andreasson, sektorchef utbildning
Rickard Persson, sektorchef socialtjänst
Erica Bjärsved, ekonomichef
Christer Larsson, personalchef
Hanna Landén Freij, kommunikationschef
Richard Brown, sekreterare

Kommunkansliet fredagen den 15 maj 2020

Bo Pettersson (S) Richard Brown
ordförande sekreterare
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Föredragningslista

Ärende
1 Val av justerare

Justering den 1 juni

2 Fastställande av föredragningslistan

3 Information vuxenutbildning SFI
Föredragning verksamhetschef Staffan Hallström och rektor 
Mattias Göransson, 15 min
Kl.10.05-10.25

4 Stenungsunds kommuns ekonomiska uppföljning för 
april 2020
Föredragning Erica Bjärsved, 30 min
Kl.10.25-10.55

KS 2020/415

5 Remissvar VGR Trafikförsörjningsprogram 2021-2025
Svara på frågor Stefan Svedhem, 5 min
Kl.10.55-11.00

KS 2020/330

6 Remissvar Målbild Tåg 2028
Svara på frågor Stefan Svedhem, 5 min
Kl.11.00-11.05

KS 2020/327

7 Tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal samt avtal med 
Trafikverket för detaljplanen Spekeröds handelsområde
Svara på frågor Lisa Bertilsson, 5 min
Kl.11.05-11.10

KS 2018/108

8 Detaljplan för Spekeröds handelsområde och 
verksamheter Jörlanda-Berg 1:66 m.fl.
Svara på frågor Anders Hulterström, 10 min
Kl.11.10-11.20

KS 2018/125
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9 Exploatörsdriven planprocess
Föredragning Anders Hulterström, 5 min
Kl.11.20-11.30

KS 2019/903

10 Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort
Svara på frågor Daniel Jerling, 5 min
Kl.11.30-11.35

KS 2014/782

11 Nytt granskningsbeslut Hallerna förskola
Svara på frågor Cecilia Norlander, 5 min
Kl.11.35-11.40

KS 2018/425

12 Godkännande av granskningsutlåtande för ändring av 
detaljplan för Hallerna etapp II, ny högstadieskola, del 
av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och 6:1
Föredragning Fabiana Tomé, 5 min
Kl.11.40-11.50

KS 2019/233

13 Beslut om utställning av detaljplan Munkeröd 1:12 med 
flera
Föredragning Anders Dahlgren och Veronica Götzinger, 10 
min
Kl.11.50-12.05

KS 2009/695

14 Ny timtaxa och ny debiteringsmodell för plankostnad
Svara på frågor Veronica Götzinger, 5 min
Kl.12.05-12.10

LUNCH kl.12.10-13.00

KS 2020/342

15 Presentation Södra Bohuslän Turism AB
Ann Haraldsson, vd SBTAB, kl.13.00, 20 min
Kl.13.00-13.20
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16 Svar på återremiss - Omfördelning av investeringsbudget 

på grund av utbyggnad av gång- och cykelväg längs väg 
574
Föredragning Anna-Maria Samuelsson, 5 min
Kl.13.20-13.30

KS 2018/321

17 Höjning av bruknings- och anläggningsavgift, taxa för 
vatten och avlopp VA
Föredragning Tony Strandh, 10 min
Kl.13.30-13.45

KS 2020/301

18 Återrapport om skolans resursfördelningsmodell
Föredragning Marie Wrethander och Roland Persson 5 min
Kl.13.45-13.55

KS 2020/284

19 Uppföljning av utvecklingsarbete kring elever i behov av 
särskilt stöd
Föredragning Marie Wrethander och Annika Sunesson 10 
min
Kl.13.55-14.15

KS 2019/655

20 Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass, grundskola 
och grundsärskola
Föredragning Marie Wrethander och Agneta Dejenfelt 5 min
Kl.14.15-14.25

KS 2020/262

21 Utvärdering av hallvärdar
Svara på frågor Pia Solefors och Björn Wikman 10 min
Kl.14.25-14.35

KS 2020/51

22 Svar på återremiss - Utredningsuppdrag Ramsön
Svara på frågor Pia Solefors och Björn Wikman 5 min
Kl.14.35-14.40

FIKA kl.14.40-14.55

KS 2019/599
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23 Stöd till det lokala näringslivet genom en nedsättning av 
hyra för kommersiella lokaler
Föredragning Anette Oscarsson 5 min
Kl.14.55-15.05

KS 2020/473

24 Svar på förfrågan om att få driva den nya förskolan i 
Hallerna
Svara på frågor Anette Oscarsson 5 min
Kl.15.05-15.10

KS 2019/641

25 Intresseanmälan privata aktörer Stora Höga förskola
Kl.15.10-15.15

KS 2020/452

26 Uppdragsbeskrivning för Folkhälsorådet
Kl.15.15-15.20

KS 2020/482

27 SIMBAs samverkansplan för hälsa och den nära vården 
2020-2021
Kl.15.25-15.30

KS 2020/305

28 Undertecknande av värdehandling , uppdatering av 
tjänsteförteckning - firmatecknare för Stenungsunds 
kommun
Kl.15.30-15.35

KS 2020/446

29 Riktlinjer för samspelet mellan politiker och 
förvaltningen
Kl.15.35-15.40

KS 2019/702

30 Riktlinjer för att hantera hot och våld
Föredragning Dennis Salenborn 5 min
Kl.15.40-15.50

KS 2020/41
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31 Svar på motion om att synliggöra alla skatter för 

anställda och arvoderade av Stenungsunds kommun - 
Maria Renfors (M)
Svara på frågor Marcus Starcke 5 min
Kl.15.55-16.00

KS 2019/381

32 Anmälan - Motion om begäran att utreda kostnader 
kopplade till flyktinginvandring - Alexandra Odelsheim 
(SD)
Kl.15.55-16.05

KS 2020/285

33 Inkomna skrivelser och protokoll till kommunstyrelsen
Kl.16.05-16.10

KS 2020/7

34 Redovisning av delegationsbeslut
Kl.16.10-16.15

KS 2020/88

35 Regional information
• GR politiska styrgrupper
• SOLTAK AB styrelse
• Direktionen Södra Bohusläns räddningstjänstförbund
• Södra Bohusläns turisms styrelse
• Samordningsförbundet

Kl.16.15-16.25

KS 2020/9

36 Information från kommundirektör
Kl.16.25-16.30 

KS 2020/2
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/415
2020-04-23

Therese Allansson Till kommunfullmäktige
Redovisningsansvarig

Uppföljning och prognos T1 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporten Uppföljning och prognos april 2020. 

Sammanfattning av ärendet
Utfallet för perioden uppgår till 50,0 mnkr, vilket kan jämföras med 33,0 mnkr vid samma 
period föregående år. 

Prognosen för helåret är 32,6 mnkr, vilket är 9,3 mnkr bättre än budgeterade 23,4 mnkr. Den 
enskilt största posten som förklarar överskottet avser försäljning av exploateringsfastigheter. 
Exkluderas försäljning av exploateringsfastigheter är prognosen 25,4 mnkr. Exkluderas även 
årets förändring av ansvarsförbindelsen är prognosen 10,3 mnkr.

Prognosen är 26,9 mnkr bättre än den prognos som presenterades för mars och förbättringen 
härrör främst till de generella statsbidrag kommunen förväntas erhålla som kompensation för 
skattebortfallet kopplat till den ekonomiska krisen med anledning av covid-19.  Samtliga 
sektorer har också vidtagit sparåtgärder för att anpassa verksamheten till budgeten, vilket 
också påverkar prognosen väsentligt.

Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 46,4 mnkr för perioden. Prognosen är 233,8 mnkr, 
vilket är 83,5 mnkr lägre än årets investeringsbudget.

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-14
Uppföljning och prognos april 2020

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/415
2020-04-23

Kicki Nordberg Erica Bjärsved
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslut skickas till
therese.allansson@stenungsund.se
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Uppföljning och prognos
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Uppföljning april 2020
Budget 23,4 mnkr, prognos 32,6 mnkr

Periodens resultat och helårsprognos

Utfallet för perioden uppgår till 50,0 mnkr, vilket kan jämföras med 33,0 mnkr vid samma 
period föregående år. 
Prognosen för helåret är 32,6 mnkr, vilket är 9,3 mnkr bättre än budgeterade 23,4 mnkr. Den 
enskilt största posten som förklarar överskottet avser försäljning av exploateringsfastigheter. 
Exkluderas försäljning av exploateringsfastigheter är prognosen 25,4 mnkr. Exkluderas även 
årets förändring av ansvarsförbindelsen är prognosen 10,3 mnkr.
Prognosen är 26,9 mnkr bättre än den prognos som presenterades för mars och förbättringen 
härrör främst till generella statsbidrag kommunen förväntas erhålla som kompensation för 
skattebortfallet kopplat till den ekonomiska krisen med anledning av covid-19.  Samtliga sek-
torer har också vidtagit sparåtgärder för att anpassa verksamheten till budgeten, vilket också 
påverkar prognosen väsentligt.
Årets skatteintäkter och statsbidrag prognostiseras till 8,6 mnkr lägre än budget. I detta ingår 
såväl minskade skatteintäkter som ökade generella statsbidrag. 
Sektorernas sammantagna prognos är ett överskott om 3,0 mnkr. Detta är en förbättring med 
17,0 mnkr jämfört med marsprognosen. Sektor samhällsbyggnad prognostiserar ett underskott 
om 1,1 mnkr, vilket främst beror på lägre intäkter inom bygglov och detaljplanering. Sektor 
stödfunktioner prognostiserar ett överskott om 4,0 mnkr och det beror främst på vakanta tjäns-
ter, intäkt för försäljning av fastigheten Tveten samt lägre kostnader för livsmedel. Sektor 
utbildnings prognos är noll, vilket är en förbättring med 4,3 mnkr jämfört med marsprogno-
sen. Samtliga verksamheter har vidtagit åtgärder och förbättrat sina prognoser. Sektor social-
tjänst prognostiserar också följa budget och förbättrar därmed prognosen med 10,0 mnkr. 
Förbättringen förväntas uppnås bland annat genom att pausa en gruppbostad, vakanshålla 
tjänster samt ett ökat statsbidrag inom vård och omsorg. 
Intäkter för försäljning av exploateringsfastigheter förväntas bli lägre än de senaste åren. För-
säljningar kommer dock ske i Stora Höga industriområde samt i Ödsmåls industriområde och 
ge en nettovinst om 7,2 mnkr 
Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 46,4 mnkr för perioden. Prognosen är 233,8 mnkr, 
vilket är 83,5 mnkr lägre än årets investeringsbudget.
Stenungsundshem och Stenungsunds Energi redovisar positiva resultat för perioden, 9,8 mnkr 
respektive 4,7 mnkr. Prognosen för helåret för Stenungsundshem uppgår till 30,8 mnkr och 
för Stenungsunds Energi till 4,7 mnkr.
Under perioden januari till mars 2020 var antalet månadsavlönade 2 452, en minskning med 
15 personer jämfört med samma period föregående år. Den totala sjukfrånvaron under jan-
mars 2020 var 8,6% jämfört med föregående period år 2019 då den var 7,5%. Ökningen beror 
till stor del av sjukskrivningar kopplade till covid-19.
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Resultaträkning

Kommunen redovisar ett utfall per april om 50,0 mnkr, vilket kan jämföras med 33,0 mnkr 
vid samma period föregående år. Stor del av förändringen mellan åren hänförs till skatteintäk-
ter och personalkostnader. 

Intäkterna uppgår till 144,9 mnkr att jämföra med 154,7 mnkr vid samma period föregående 
år, vilket motsvarar en minskning med 6,3 %. En del av minskningen beror på försäljningsin-
täkter för exploateringsfastigheter som föregående år påverkade resultatet med 7,5 mnkr. I år 
har inga exploateringsintäkter redovisats under perioden. Taxor och avgifter uppgår till 43,7 
mnkr, vilket är 3,0 mnkr lägre jämför med föregående år. Minskningen återfinns främst inom 
bygglovs- och planavgifter. 

Driftbidrag från staten uppgår till 39,3 mnkr, vilket är i stort sett samma nivå som förra året då 
bidragen var 40,0 mnkr. Bidrag om 18,5 mnkr från Skolverket utgör den största intäktsposten, 
följt av övriga statliga myndigheter, 8,0 mnkr och Migrationsverket, 6,4 mnkr. Ersättning för 
personliga assistenter har ökat med 0,7 mnkr jämfört med föregående år och uppgår till 4,3 
mnkr.

Kommunens intäkter för försäljning av verksamhet är för perioden 34,9 mnkr, vilket är en 
ökning med 2,7 mnkr jämfört med samma period 2019. Detta motsvarar 8,4%. Sektor social-
tjänst har högre intäkter för försäljning av verksamhet till andra kommuner inom såväl IFO 
som funktionshinder. 

Verksamhetens kostnader för perioden uppgår till 603,1 mnkr, vilket är en minskning med 
17,3 mnkr jämfört med samma period föregående år. 

Bokslut Utfall Utfall Prognos Budget
 (mnkr) 2019 2019-04 2020-04 2020 2020
Verksamhetens intäkter 458,3 154,7 144,9 445,0
Verksamhetens kostnader -1 877,1 -620,4 -603,1 -1 919,3
Avskrivningar -80,2 -26,1 -28,3 -88,0 -91,2
Verksamhetens nettokostnader -1 499,0 -491,8 -486,5 -1 562,3 -1 579,1

Skatteintäkter 1 430,4 480,4 492,9 1 430,1 1 467,3
Generella statsbidrag och utjämning 150,3 48,7 49,2 188,7 159,7
Verksamhetens resultat 81,7 37,3 55,6 56,5 47,9

Finansiella intäkter 5,8 3,4 2,1 2,7 3,1
Finansiella kostnader -19,9 -7,7 -7,7 -26,6 -27,6
Resultat efter finansiella poster 67,6 33,0 50,0 32,6 23,4

Extraordinära poster - - - - -

Årets resultat 67,6 33,0 50,0 32,6 23,4
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Lönekostnaderna uppgår till 290,7 mnkr, vilket är 0,8 mnkr lägre än föregående år. Kostna-
derna för månadslön har minskat med 2,8 mnkr medan sjuklönen ökat med 2,1 mnkr. Staten 
kommer emellertid att ersätta kommunen med sjuklönekostnaderna under april-juli, något 
som redovisas under statliga bidrag. Detta är en del i det stödprogram staten tagit fram för att 
mildra de ekonomiska konsekvenserna av covid-19.  Sjuklön inom socialtjänstens och utbild-
nings verksamheter kommer delvis att åtföljas med högre timlönekostnader under maj månad. 
Utfallet för sociala avgifter är 89,2 mnkr, vilket är en minskning med 2,4 mnkr jämfört med 
förra året. Detta beror både på lägre lönekostnader och på lägre arbetsgivaravgifter för vissa 
personalgrupper. Kostnaderna för pensioner har minskat med 4,6 mnkr och beror främst på 
förändringen av ansvarsförbindelse samt pensionskostnaden för särskild ålderspension. 

Köp av huvudverksamhet uppgår till 68,2 mnkr, vilket är samma nivå som föregående år. 

Övriga köpta tjänster har minskat med 2,5 mnkr där administrativa tjänster från Soltak har 
minskat med 2,0 mnkr. Övrig minskning återfinns främst inom sektor samhällsbyggnad. Vi-
dare har fastighetsrelaterade kostnader så som el minskat mellan åren.

Periodens kostnader för avskrivningar uppgår till 28,3 mnkr, vilket är en ökning med 2,2 
mnkr till följd av stora investeringar under 2019. 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och finansiella intäkter och kostnader kommenteras under 
rubriken Kommentarer till aprilresultat samt prognos.

Balanskravsresultat
Balanskravet innebär att kommunen ska bedriva verksamheten så att kostnaderna inte översti-
ger intäkterna. Vid avstämning av balanskravet ska balanskravsjustering i form av realisa-
tionsvinster/förluster som uppkommit vid försäljning och orealiserade vinster/förluster i vär-
depapper och återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper räknas bort. Kommu-
nen har inga balanskravsjusteringar. Däremot redovisar kommunen de pensionsförpliktelser 
som är intjänade före 1998 i balansräkningen. Den förändring som skett under året ska räknas 
bort från balanskravsresultatet. Balanskravsresultatet för april månad uppgår till 42,6 mnkr 
och prognosen för helåret är 10,3 mnkr.

Avstämning av balanskrav, mnkr
2018 2019 april 2020 Prognos 2020 Budget 2020

Årets resultat enligt resultaträkningen * 68,2 67,6 50,0 32,6 23,4
 - Samtliga realisationsvinster - -0,5 - - -
 + Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - - - -
 + Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - - - -
 +/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - - - -
 +/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - - - -
 - Ansvarsförbindelsens förändring -13,8 -14,4 -7,4 -22,3 -20,4
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 54,4 52,7 42,6 10,3 3,0
 - Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - - - -
 + Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - - - -
Balanskravsresultat 54,4 52,7 42,6 10,3 3,0
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Finansuppföljning
Kommunens totala låneskuld uppgår per den 30 april till 650 mnkr. I mars omsattes ett lån på 
160 mnkr och i samband med det lånades ytterligare 30 mnkr upp. Låneskulden har därmed 
ökat med 30 mnkr jämfört med årsskiftet. Prognosen för investeringarna uppgår till 234 mnkr 
för 2020 och det är sannolikt att ytterligare upplåning kommer att krävas under året. 
Snitträntan har sjunkit 0,1 punkter jämfört med årsskiftet. 
Saldot på checkkontot uppgick per 30 april till 57,1 mnkr. 

Löptid och ränta

förfall
Rta i %

Bokslut 2019

Rta i %

April -20

Låne-

Belopp i Mkr

Andel

i %

<1 år 1,08 % 1,87 % 70 11

1<2 år 2,63 % 0,99 % 130 20

2<3 år 0,98 % 1,11 % 200 31

3<4 år 0,59 % 0,16 % 130 20

4<5 år - - - -

5<6 år - 0,53 % 120 18

S:A 0,97 % 0,87 % 650 100

Portföljen omfattar Kommunens och Fjärrvärmens lån.

Snittränta vid vald tidpunkt på kommunens låneportfölj 
31/12 2016 2017 2018 2019 April 2020
procent 1,59 1,53 1,36 0,97 0,87

Kommunkoncernens samlade skulder (mnkr)
2016 2017 2018 2019 April 2020

Kommunen 528 478 448 553                   583

Stenungsundshem AB 527 508 459 449 445

Fjärrvärmen 82 72 72 67 67

Summa 1 137 1 058 979 1 069 1 095
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Driftbudgetavräkning
Bokslut Utfall tom Budget Prognos Avvikelse Avvikelse

tkr 2019 april -20 2020 2020 i tkr i mars

Politisk verksamhet -10 727 -3 188 -10 794 -10 494 300 300
Kommunövergripande -30 574 -11 521 -86 818 -85 118 1 700 2 500

Sektor utbildning 0 -4 300
Sektorsövergripande -13 828 -4 677 -9 526 -14 676 -5 150 -5 300
Förskola -151 402 -49 453 -155 064 -152 364 2 700 2 000
Grundskola -311 648 -98 290 -299 178 -299 078 100 0
Gymnasieverksamhet -109 270 -32 821 -106 489 -105 639 850 0
Särskolan -22 057 -7 150 -23 441 -22 791 650 0
Staben -58 856 -19 386 -58 379 -58 579 -200 -650
Kompetens och utveckling -27 673 -9 156 -30 996 -30 396 600 0
Kultur / Fritid -40 551 -25 420 -75 524 -75 074 450 -350

Sektor socialtjänst 0 -10 000
Sektorsövergripande -8 662 -2 313 -9 795 -9 195 600 300
IFO -114 820 -36 555 -109 490 -116 490 -7 000 -7 460
Funktionshinder -153 669 -43 764 -143 846 -138 896 4 950 2 210
Vård och omsorg -252 401 -83 176 -262 337 -260 887 1 450 -5 050
Sektor samhällsbyggnad -1 050 -1 300
Samhällsbyggnad -91 074 -17 192 -52 106 -53 156 -1 050 -1 300
 - Avfall (avgiftsfinansierad) 0 0 0 0 0
 - VA-enheten (avgiftsfinansierad) 0 0 0 0 0

Sektor stödfunktioner 4 000 1 600
Stödfunktioner centralt -77 689 -26 202 -85 715 -82 865 2 850 1 600
Fastighet (intäktsfinansierad) 536 3 480 0 500 500 0
Servicefunktionen * -50 697 -28 465 -86 914 -86 264 650 0

Kalkylerad kapitalkostnad 98 591 33 621 113 296 108 000 -5 296 -1 199
Avskrivningar -80 215 -28 304 -91 254 -88 000 3 254 1 254

Nettokostnad -1 447 863 -489 932 -1 584 370 -1 581 462 2 908 -11 145

Skatter och finansiella poster
Finansverksamheten 1 497 384 539 932 1 607 748 1 606 907 -841 -13 417

Resultat före jämförelsestörande 
poster 49 521 50 000 23 378 25 445 2 067 -24 562

Exploatering 18 100 0 0 7 200 7 200 7 200

Årets resultat 67 621 50 000 23 378 32 645 9 267 -17 362
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Kommentarer till aprilresultatet 
och prognos 2020

Politisk verksamhet

Utfallet per mars är positivt och uppgår till 
410 tkr. Prognosen för året är ett överskott 
om 300 tkr. Överskottet beror till största 
delen på lägre ersättningar för sammanträ-
den än budgeterat.  

Kommunövergripande

Utfallet för perioden uppgår till 11 521 tkr. 
De kommunövergripande medlen omfattar 
centrala medel avsatta för löneökningar, 
volymförändringar, kommunövergripande 
personalrelaterade kostnader och ökade 
driftskostnader maa investeringar samt 
räddningstjänst. Kostnaderna uppkommer 
senare under året och hur stor del som för-
väntas tas i anspråk är svårbedömt. För-
valtningens bedömning är dock att kostna-
der kopplat till investeringar samt perso-
nalrelaterade kostnader förväntas ge ett 
överskott om 2 500 tkr vid årets slut.  
Medlemsavgiften till Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund följer för perioden 
budget, men förbundet prognostiserar ett 
underskott för året om 2 700 tkr där 
Stenungsunds del är 840 tkr. Hänsyn till 
detta har tagits i prognosen. 
Den sammantagna prognosen för kom-
munövergripande är ett överskott om 1 700 
tkr. 

Sektor utbildning
Sektor utbildning redovisar ett överskott 
om 6 512 tkr per april och prognostiserar 
ingen avvikelse från budget för 2020. Pro-
gnosen bygger på att sektorn vidtar de åt-
gärder som presenterades för KS i sam-
band med marsuppföljningen. Åtgärderna 
innebär att underskotten för skolskjuts och 
de lägre intäkterna från statsbidraget för 
maxtaxa och kvalitetshöjande åtgärder kan 

kompenseras med överskott i andra verk-
samheter. Personalkostnaderna sett på hela 
sektorn har sjunkit i april trots att sjuklö-
nerna för mars och april ligger på en avse-
värt högre nivå jämfört med motsvarande 
period förra året. Detta eftersom vikarier 
inte behövt sättas in i samma utsträckning 
som normalt eftersom även barn och elever 
varit mer sjuka. 

Sektorsövergripande

Det sektorsövergripande ansvaret redovisar 
för perioden ett underskott om 1 502 tkr 
och prognosen pekar på ett underskott om 
5 150 tkr. Både utfallet för perioden och 
det prognostiserade underskottet beror på 
kostnaderna för skolskjuts utöver budget 
samt lägre intäkter från statsbidraget för 
maxtaxa och kvalitetshöjande åtgärder. 
Utöver det finns ett mindre underskott på 
personalkostnaderna pga dubbla löner i 
samband med chefsbyte.

Förskola

Förskolan redovisar ett överskott om 2 236 
tkr och prognosen för 2020 pekar på ett 
överskott om 2 700 tkr. Överskottet beror 
dels på att kostnaderna för pedagogisk om-
sorg sjunkit, dels på ett överskott bland de 
kommunala förskolenheterna. Kostnaden 
för sjuklöner ligger högt i mars och april 
jämfört med föregående år. Samtidigt lig-
ger kostnaden för timlöner på oförändrad 
nivå i mars och på lägre nivå i april. Sam-
mantaget leder det till att den totala perso-
nalkostnaden sjunkit i april. Behovet av att 
ersätta sjukskriven personal har varit be-
gränsat då sjuktalen varit höga även bland 
barnen. Till hösten kommer antalet barn i 
verksamheten att vara lägre och det är av 
avgörande betydelse för ekonomin att för-
skolan anpassar antalet platser till antalet 
barn.
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Grundskola

Grundskolan redovisar per april ett över-
skott om 1 436 tkr och prognosen för helå-
ret pekar på ett överskott med 100 tkr. 
Några skolenheter redovisar mindre under-
skott medan Ucklumskolan och Kristine-
dalskolan samt Nyborg redovisar större 
underskott. I budget 2020 finns 3 miljoner 
avsatta för Ucklumskolan och Kristinedal-
skolan och dessa medel täcker största delen 
av underskotten. Nyborg ingår i den över-
syn av särskilt stöd som görs i hela grund-
skolan. Statsbidraget för Likvärdig skola 
har stor betydelse för verksamheten och 
bl.a. ersätter det under innevarande år tidi-
gare statsbidragen Lågstadiesatsningen och 
Fritidshemssatsningen. 

Gymnasium

Utfallet för gymnasiet innebär ett överskott 
om 2 346 tkr och prognosen pekar på ett 
överskott om 850 tkr. Gymnasiet har under 
2020 och större delen av 2019 arbetat med 
olika åtgärder för att verksamheten ska 
hålla sig inom ramarna för budgeten. Un-
der innevarande år finns en minskning av 
antalet platser som sålts till andra kommu-
ner vilket får en negativ effekt på gymnasi-
ets intäkter. Till hösten visar prognosen på 
en relativt stor ökning av antalet elever, 
både här i Stenungsund och i närliggande 
kommuner. När antalet elever ökar ges 
gymnasieverksamheten goda förutsättning-
ar att fylla sina klasser och på det viset få 
en effektiv verksamhet.

Särskola

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan 
redovisar ett gemensamt överskott om 664 
tkr. Prognosen för 2020 är ett överskott om 
650 tkr. Överskottet beror framförallt på 
vakanser inom grundsärskolans verksam-
het samt att verksamheten inte ersätter 
frånvarande personal just nu då flera av de 
vikarier som är knutna till verksamheten 
ingår i riskgruppen för covid-19.

Staben

Staben som omfattar elevhälsa, enheten för 
flerspråkighet, administration, IT och 
tilläggsbelopp har ett överskott om 402 tkr 
och en prognos för 2020 som pekar på ett 
underskott om 200 tkr. Underskottet härrör 
från administrationen och är en konsekvens 
av en besparing som gjordes för två år se-
dan och som verksamheten inte riktigt lyc-
kats hantera till fullo.

Kultur och fritid

Kultur och fritid redovisar ett underskott 
om 245 tkr. Prognosen för 2020 är ett 
överskott om 450 tkr. Från och med 2020 
omfattar Kultur och fritid även anläggning 
som bl.a. innefattar Stenungsund Arena. 
Verksamheten har en utmaning under året 
att kompensera för minskade intäkter både 
i kulturhuset Fregatten och på Stenungsund 
Arena beroende på situationen kopplad till 
covid-19. Samtidigt innebär det minskade 
antalet besökare också i viss utsträckning 
ett minskat behov av personal.

Kompetens och utveckling

Kompetens och utveckling redovisar ett 
överskott 1 175 tkr och prognosen är ett 
överskott om 600 tkr. Enheten för nyan-
lända prognostiserar underskott beroende 
på kostnader för de fastigheter som hyrts in 
till boende för ensamkommande flykting-
barn från 2015 och framåt. De hyresintäk-
ter verksamheten får in motsvarar inte 
kostnaderna. Fram till förra året täcktes 
den kostnaden med medel från etablerings-
schablonen, men då den intäkten sjunkit i 
takt med att kommunen tagit emot färre 
nyanlända så finns inte längre det utrym-
met. Underskottet på fastigheterna uppgår 
till 2 500 tkr. 1 000 tkr täcks av medel från 
flyktingmiljarderna medan 1 500 tkr för-
väntas täckas av överskott inom vuxenut-
bildningen.
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Sektor socialtjänst
Sektor socialtjänst redovisar per april en 
positiv budgetavvikelse på 9 349 tkr och 
prognostiserar ingen avvikelse från budget 
för 2020. Prognosen bygger på att sektorn 
vidtar de åtgärder som presenterades för 
Kommunstyrelsen i samband med uppfölj-
ningen per mars. Åtgärderna innebär att ej 
återbesätta två vakanta tjänster, förändrad 
styrning inom hemtjänst, pausa en grupp-
bostad under hösten och minska antalet 
externa utbildningar under året samt ett 
statsbidrag riktat till vård och omsorg på 
1 800 tkr som ej var med i marsprognosen. 
Verksamheterna arbetar med handlingspla-
ner för att nå ett nollresultat. En del av 
sektorns utmaningar sen en tid tillbaka har 
varit personalkostnadsökningar. Sektorns 
arbete för att minska dessa kostnader star-
tades upp i mitten av 2019 och har medfört 
en minskning i kostnader på cirka 2 000 tkr 
under första tertialet 2020. Från april 2019 
till april 2020 har antalet årsarbetare mins-
kat med 26, från 798 till 772. Den största 
förändringen finns i verksamheten särskilt 
boende som också var den verksamhet som 
ökade sina kostnader mest under sista de-
len av 2018 till mitten av 2019. 

Sektorsövergripande

Sektorsövergripande redovisar för perioden 
ett överskott om 952 tkr och prognostiserar 
för året ett överskott om 600 tkr pga ej 
tillsatt tjänst och oanvända utbildningsme-
del.

IFO

IFO redovisar för perioden ett underskott 
om 57 tkr och prognosen är negativ och 
uppgår till 7 000 tkr och förklaras av ökade 
kostnader inom försörjningsstöd i samband 
med att etableringsschablonen minskar. 
Verksamheten har även ökade kostnader 
för placeringar i familjehem och inom 

vuxenenheten med flera nya placeringar 
under året. 

Funktionshinder

Funktionshinder redovisar för perioden ett 
överskott om 4 185 tkr. Prognosen är posi-
tiv och uppgår till 4 950 tkr. Överskottet 
förklaras av centralt ofördelade medel och 
ett överskott inom verksamheten för kort-
tidsavlastning samt en planerad pausad 
gruppbostad från hösten 2020. 

Vård och omsorg

För perioden redovisar vård och omsorg ett 
överskott om 4 269 tkr. Prognosen på helår 
är ett överskott på 1 450 tkr. 
Prognosen för kommunal hälso- och sjuk-
vård är ett underskott på 800 tkr och för-
klaras av hjälpmedelskostnader och kom-
mande inhyrda sjuksköterskor för att klara 
sommarbemanningen.
Prognosen för SÄBO är noll. Förändringen 
mot marsuppföljningen med ett underskott 
på 2 700 tkr är personaleffektiviseringar på 
natten samt ett statsbidrag från socialsty-
relsen på 1 800 tkr som verksamheten 
kommer få ta del av. Verksamheten arbetar 
löpande med att verkställa handlingsplaner 
för att utnyttja personalresurserna optimalt 
och därmed minska outnyttjad tid. 
Prognosen för ordinärt boende är ett över-
skott på 2 250 tkr och förklaras av lägre 
personalkostnader inom korttidsenheten 
samt outnyttjade medel på hemtjänst led-
ning för extern utbildning som i dagsläget 
inte kan genomföras.

Sektor samhällsbyggnad
Sektor samhällsbyggnad exklusive avgifts-
finansierad verksamhet följer för perioden 
budget. En engångssumma på 500 tkr av-
seende ett vitesföreläggande har belastat 
sektorn. Prognosen för helåret är ett under-
skott om 1 050 tkr. Personalkostnaderna 
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har minskat med 4,7 % jämfört med sam-
ma period föregående år. Det beror dels på 
att man under 2019 hade engångsutbetal-
ningar till personer som avslutade sin an-
ställning i kommunen, dels på att det under 
året har varit vakanser inom sektorn vilket 
gett lägre personalkostnader.
Exploatering redovisar ett underskott i 
verksamheten på 212 tkr. Prognosen för 
helåret visar ett underskott om 600 tkr, 
vilket är en försämrad prognos jämför med 
i mars. Orsaken är att torghandeln i kom-
munen på grund av covid-19 har ställts in 
vilket leder till intäktsbortfall om ca 100 
tkr. Intäkterna inom detaljplanering är fort-
satt låga och täcker inte kostnaderna för det 
arbete som läggs ner. Personalkostnaderna 
är lägre än budget pga vakanta tjänster. 
Bygg Miljö redovisar ett underskott i verk-
samheten på 411 tkr. Intäktsnivån för peri-
oden är markant lägre än förra året vilket 
delvis kan antas bero på covid-19. En an-
nan faktor som kan påverka är att det i 
kommunen för närvarande råder brist på 
byggbara tomter. Inflödet av antal ärenden 
har inte minskat, men det är andra mindre 
intäktsinbringande ärenden. För att sträva 
efter en budgetföljsamhet kommer verk-
samheten avstå att återbesätta en vakans, 
men trots det visar prognosen för helåret på 
ett underskott om 900 tkr.
Strategi Samordning redovisar ett över-
skott i verksamheten på 126 tkr. Prognosen 
visar ett underskott om 100 tkr, vilket kan 
härledas till kostnader för ÖP. För att följa 
budget räknar verksamheten med att kunna 
spara in på medel för kompetensutveck-
ling, samt att inte genomföra ett planerat 
projekt under 2020. Trots det bedöms inte 
verksamheten kunna hämta hem hela un-
derskottet.        
Infrastruktur består av flera delar varav 
gata drift och gata teknik är den skattefi-
nansierade delen. Resultatet för perioden är 
ett överskott på 199 tkr. Prognosen för 
helåret är ett överskott på 250 tkr då verk-
samheten avser att spara motsvarande på 
beläggningsunderhåll.   

Färdtjänst redovisar ett underskott om 145 
tkr. Prognos för helår är ett underskott om 
300 tkr, vilket är en försämring jämfört 
med prognosen i mars. Underskottet beror 
på ett ökat antal omsorgsresor som även är 
dyrare.    

VA-enheten, avgiftsfinansierad

Vatten och avlopp redovisar ett underskott 
på 1 290 tkr. Verksamheten är nu fullbe-
mannad och i full drift vilket har visat sig 
inte täckas av de förväntade intäkterna. 
Samtidigt minskar vattenförsäljningen nå-
got. På Strävliden har ett större haveri i 
samband med planerat underhåll belastat 
utfallet. Samtidigt förväntas kostnader för 
underhåll vara fortsatt höga under året. 
Prognosen för året visar ett underskott om 
4 300 tkr vilket är en försämring med 
1 000 tkr jämfört med prognosen i mars. 

Avfall, avgiftsfinansierad

Avfall inklusive slam visar ett överskott 
för perioden på 830 tkr. Låga personal-
kostnader under perioden beror på ännu ej 
tillsatta tjänster. Avfallsmängderna har 
ökat under mars och april, vilket antas bero 
på situationen kopplat till covid-19 och att 
fler därmed är hemma. Prognosen för året 
visar ett överskott om 1 500 tkr. 

Försäljning av exploateringsfastigheter

Nettovinst med anledning av exploate-
ringsfastigheter prognostiseras uppgå till 7 
200 tkr.
Det är försäljning av industritomter inom 
Stora Höga södra industriområde samt i 
Ödsmåls industriområde som kommer att 
ske under året.

Sektor stödfunktioner
Sektor stödfunktioner redovisar per den 30 
april en positiv avvikelse om 6 353 tkr. 
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Prognos för helår beräknas till ett överskott 
på 4 000 tkr, vilket är en förbättring mot 
marsprognosen med 2 400 tkr. Samtliga 
funktioner håller sin budget eller progno-
stiserar ett överskott. 

Stödfunktionerna centralt

Stödfunktioner centralt redovisar ett över-
skott om 2 367 tkr. De huvudsakliga an-
ledningarna till den positiva avvikelsen är 
lägre personalkostnader än budgeterat samt 
ökade intäkter. De lägre personalkostna-
derna beror på sjukfrånvaro och ännu inte 
tillsatta vakanser inom ett flertal funktio-
ner. 
Prognosen för helår är ett överskott om 2 
850 tkr. Utöver orsakerna till periodens 
avvikelse beror det prognostiserade över-
skottet även på lägre kostnader för kurs 
och konferens, vakanshållning av tjänst på 
bemanningsenheten samt för sektor stöd-
funktioners del lägre kostnader inom tjäns-
teområde ekonomi på Soltak AB. 

Fastighet

Fastighet redovisar för perioden ett över-
skott om 3 480 tkr. Överskottet beror på 
försäljning av fastigheten Tveten samt att 
vintern varit mild, vilket inneburit lägre 
kostnader för energi- och snöröjning. En 
större del av överskottet kommer att an-
vändas till att finansiera förstudier och 
detaljplanearbeten kopplade till kommu-
nens lokalprojekt. Dessa kostnader har 
tidigare redovisats i investeringsprojekten 
men på grund av nya redovisningsrekom-
mendationer som trätt i kraft 2020 kommer 
dessa kostnader belasta driften. Prognosen 
per den 31 december är ett överskott om 
500 tkr.

Servicefunktionen

Servicefunktionen där måltid, park och 
lokalvård ingår redovisar för perioden ett 
överskott om 506 tkr. Prognosen för helå-

ret är överskott om 650 tkr. Både utfallet 
och prognosen påverkas positivt av högre 
intäkter men även av lägre livsmedelskost-
nader som ett resultat av att gymnasiet va-
rit stängt. Måltid har köpt in ett bered-
skapslager som en del av sin krisplanering, 
vilket påverkar utfallet negativt.  

Finansverksamheten
Skatteintäkter och statsbidrag

Årets skatteintäkter och statsbidrag pro-
gnostiseras till 1 614 772 tkr och är base-
rad på SKR:s aprilprognos. Prognosen in-
nebär en negativ budgetavvikelse om 8 097 
tkr. Skatteintäkterna beräknas bli 37 136 
tkr lägre än budgeterat och beror på låg-
konjunkturen kopplat till covid-19 som 
drabbar sysselsättningen och därmed skat-
teunderlaget. SKR framhåller i sitt cirkulär 
att det råder stor osäkerhet i den ekono-
miska utvecklingen.  
För att kompensera kommunerna för skat-
tebortfallet har staten aviserat tillskott till 
kommunsektorn som för Stenungsund in-
nebär det ett tillskott om 40 800 tkr. Staten 
har även aviserat tillskott för det skatte-
bortfall tillfälliga regler kopplade till en-
skilda näringsidkares möjlighet att avsätta 
2019 års vinst i en periodiseringsfond. Det-
ta tillskott prognostiserar SKR uppgå till 
13 608 tkr. Denna post är än mer osäker än 
övriga poster varför kommunen inte tagit 
med den i sin prognos. 
Övriga generella statsbidrag är 15 857 tkr 
lägre än budgeterat och där utgör inkomst-
utjämningen den största avvikelsen. Vidare 
har kommunen erhållit medel från flyk-
tingmiljarderna om 4 096 tkr som fördelats 
till verksamheterna. Budgetavvikelsen för 
skatter och bidrag under finans blir sam-
mantaget -12 193 tkr.
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Finansiella intäkter och kostnader

Finansnettot för perioden uppgår till -5 600 
tkr och prognosen för helåret är -23 900 
tkr, vilket är 570 tkr bättre än budget. 
De finansiella intäkterna pekar för helåret 
på ett underskott om 390 tkr och beror på 
lägre ränteintäkter på utlämnade lån samt 
lägre aktieutdelning från Stenungsundshem 
än budgeterat. 
De finansiella kostnaderna prognostiseras 
generera ett överskott om 950 tkr och beror 
på lägre kostnader för upptagna lån. De 
finansiella kostnaderna kopplat till pen-
sionsskulden beräknas dock bli högre än 
budgeterat. 

Pensioner och arbetsgivaravgifter

Den sammantagna prognosen för pensioner 
och arbetsgivaravgifter för helåret är ett 
överskott om 1 500 tkr.
Avsättningar till pensioner och årets utbe-
talning av pensioner är baserad på KPA:s 
beräkningar och pekar på ett överskott om 
9 903 tkr. 
Nettot av utbetalning av arbetsgivaravgif-
ter och intäkter av PO-pålägg från verk-
samheten beräknas generera ett underskott 
mot budget på 8 403 tkr, vilket förklaras 
med att pålägget differentieras utifrån ålder 
i utfallet men inte i budgeten.  Statens lätt-
nad i arbetsgivaravgifter avseende 30 per-
soner i verksamheten är beaktad i progno-
sen.
Utöver detta har kommunen prognostiserat 
ersättning för sjuklönekostnader om 9 300 
tkr för bidrag som staten tillskjuter under 
covid-19-krisen. 
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Aprilresultat samt prognos för bolagen

 Stenungsundshem Stenungsunds Energi Stiftelsen Stds Fjärrvärme
 Utfall Prognos Utfall Prognos Utfall Prognos
mnkr 202004 helår 2020 202004 helår 20120 202004 helår 20120
       
Intäkter 62,4 190,4 19,2 46,9 0,8 2,5
Kostnader -39,2 -118,1 -11,9 -34,3 -0,7 -2,1
Avskrivningar -11,4 -34,8 -2,3 -6,9 -0,1 -0,4
Periodens rörelseresul-
tat 11,8 37,5 5,0 5,7 0,0 0,0
       
Finansiella intäkter - - - - - -
Finansiella kostnader -2,0 -6,7 -0,3 -1,0 0,0 0,0

Periodens resultat efter 
finansiella poster 9,8 30,8 4,7 4,7 0,0 0,0

Stenungsundshem AB
Resultat före skatt per april uppgår till 9,8 mnkr. 
Intäkterna är 0,2 mnkr sämre än budget beroende på ej ännu genomförd försäljning, något lägre va-
kansgrad samt ersättning från hyresgäster. Driftkostnaderna är ca 2,0 mnkr bättre än budget orsakad 
av ej uppstartade underhållsåtgärder samt lägre kostnader för media och uppvärmning. Kapitalkost-
nader är 0,1 mnkr högre beroende på något högre marknadsräntor för lån mot Stibor 90 dagar.

Prognosen för nettoomsättning förväntas bli 2,8 mnkr bättre än budget pga försäljning av en bostads-
rätt, uthyrning av Klaras hus och lägenheter i Doteröd samt lägre vakansgrad och ersättning från hy-
resgäster. Driftkostnader beräknas följa budget. Avskrivningar och kapitalkostnader förväntas bli 1,5 
mnkr högre beroende på årets färdigställda nyproducerade bostadslägenheter.

Stenungsunds Energi AB
Resultatet per april uppgår till 4,7 mnkr. Ett bra resultat, trots lägre försäljning än budgeterat på 
grund av en mild vinter. Prognos helår är att resultatet följer budget.
Verkningsgraden för restvärme är 95%.

Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme
Intäkter och kostnader beräknas följa budget.
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Investeringsuppföljning
Budget Utfall Budget- Prognos

tkr
Beslutad 

tot.budget Ack utfall Prognos Avvikelse 2020 tom april avvikelse 2020

Större investeringar

 - Svenshögen LSS gruppboende 26 000 21 148 25 000 4 852 8 570 3 616 4 954 7 570
 - Brudhammar förskola 58 980 55 638 57 680 3 342 7 673 5 948 1 725 6 373
 - Spekeröds förskola, utbyggnad 21 300 12 314 19 400 8 986 12 547 3 561 8 986 10 650
 - Hallerna idrottshall och skola 64 000 34 739 59 000 29 261 35 172 5 781 29 391 30 172
 - Stora Högaskolan 4-6 30 196 1 961 28 235 30 000
 - Resecentrum 125 000 14 313 3 493 10 820 6 100
 - Spontning muddring kaj 17 271 16 333 10 683 5 650 16 333
 - IT-investeringar 6 564 81 6 483 3 900
 - Markinköp 21 140 0 21 140 4 000
 - Investeringsreserv 1 650 1 650 0

- Förskola 772 140 632 772
- Grundskola 800 66 734 800
- Gymnasium 1 400 252 1 148 1 400
- Kompetens och utveckling 667 0 667 667
- Kultur Fritid 380 268 112 450
- Anläggning 8 972 2 641 6 331 6 784
- Inventarier 5 715 25 5 690 5 080
Sektor utbildning 18 706 3 392 15 314 15 953

- IFO och Funktionshinder 1 247 19 1 228 1 247
- Vård och omsorg 1 794 116 1 678 1 794
Sektor socialtjänst 3 041 135 2 906 3 041

Sektor samhällsbyggnad 24 816 628 24 188 14 471

- Vatten och Avlopp 25 812 4 960 20 852 24 500
- Avfall 9 264 51 9 213 3 000

- Stödfunktioner 2 423 129 2 294 2 156
- Fastighet 54 300 9 280 45 020 45 177
- Måltid 1 414 0 1 414 1 414
Sektor stödfunktioner 58 137 9 409 48 728 48 747

SUMMA UTGIFTER    293 934 53 699 240 235 224 810
Exploatering
VA inkomster -10 100 -4 297 -5 803 -7 000

Gata inkomster -8 700 -5 993 -2 707 -6 500

SUMMA INKOMSTER    -18 800 -10 290 -8 510 -13 500

VA-utgifter 16 000 507 15 493 6 000
Gata utgifter 20 500 2 489 18 011 15 000
Projekteringskostn exploatering 5 700 0 5 700 1 500
SUMMA UTGIFTER    42 200 2 996 39 204 22 500

NETTOINVESTERINGAR 2020    317 334 46 405 270 929 233 810
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Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 46,4 mnkr för perioden. Prognosen är 233,8 mnkr, vilket 
är 83,5 mnkr lägre än årets investeringsbudget.
Det pågår flera såväl större som mindre investeringsprojekt i flera olika faser. Vissa förbereds för 
upphandling, andra är snart klara och andra är avslutade. Sektorernas löpande investeringar beräknas 
falla ut enligt budget för 2020.

- I maj 2017 togs beslut i fullmäktige att bygga ett LSS-boende i Svenshögen. Första spadtaget 
togs i augusti 2019 och slutbesiktningen är planerad till slutet av juni 2020. Total kostnad för pro-
jektet kommer uppgå till 25,0 mnkr vilket genererar ett överskott på 1 mnkr. Överskottet beror i 
sin helhet på lägre kostnader i projekteringsfasen. 

- Brudhammars förskola är färdig, slutbesiktning är genomförd och kommunen har tagit över loka-
len. Inflyttning och iordningställande av lokalerna sker under maj månad och den 9 juni öppnar 
förskolan för barnen. Projektkostnaden uppgår till 57,7 mnkr vilket ger ett överskott mot budget 
på 1,3 mnkr. Överskottet beror på bra handlingar från start vilket minskar behovet av ändrings- 
och tilläggsarbeten samt lägre projekteringskostnader än budgeterat. 

- Befintlig förskola i Spekeröd byggs ut från fem till åtta avdelningar. Utbyggnaden beräknas stå 
klar och färdig för besiktning i slutet av maj. Under sommaren kommer invändiga ombyggnatio-
ner att göras, bland annat kommer matsalen att bli större så den ska räcka till det ökade barnanta-
let. Förskolan beräknas stå klar under augusti 2020. Prognosen för projektet är positiv och för-
väntas ge ett överskott om 1,9 mnkr mot budget. Överskottet beror till stor del på lägre kostnader 
för ändrings- och tilläggsarbeten. 

- Hallernaskolan kompletteras med ny fullskalig idrottshall som kan delas in i tre undervisningssa-
lar samt sex omklädningsrum. Byggnaden kommer stå helt färdig i början av december 2020. 
Prognosen är positiv och uppgår till överskott om 5 mnkr mot budget. Överskottet beror på billi-
gare materialval, lägre kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten samt lägre kostnader för pro-
jektering. 

- Spontningen av kajen är färdig och nu återstår att muddra i hamnen samt att återställa plattsätt-
ning samt belysning. Muddringen planeras att genomföras under senhösten då man inte kan utfö-
ra arbete i vatten under perioden 1 april-1 november. Därefter kommer återställande av hamn-
promenaden att ske. 

- Investeringen avseende resecentrum pågår men med förskjuten tidplan. De största utgifterna 
kommer att falla ut under åren 2023-2025.  

- Inom den avgiftsfinansierade verksamheten pågår arbetet med att ansluta Svartehallen/Sågen till 
kommunalt vatten och avlopp. Det pågår också ett arbete med kapacitetsökning av Svenshögens 
vattenverk samt införandet av ett nytt koncept för slamhantering.  
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Väsentliga personalförhållanden

Personalstruktur
Under första kvartalet 2020 har antalet månadsanställda inom kommunen minskat med 15 
personer jämfört med samma period föregående år, samtidigt som antalet tillsvidareanställda 
har ökat med 11 personer. Den största minskningen av antalet anställda har skett inom sektor 
socialtjänst. En delförklaring till detta är att kommunen aktivt arbetar för att erbjuda fler per-
soner fasta anställningar.
Samtidigt som tillsvidareanställningarna inom kommunen har ökat har också den externa per-
sonalomsättningen minskat med 0,9 procentenheter sedan första kvartalet 2019. Detta innebär 
att kommunens anställda i större utsträckning väljer att stanna kvar inom kommunen än att 
byta till en annan arbetsgivare. 

Sysselsättningsgrad
Andelen heltidsanställda har sedan 2019 ökat med 2,1 procentenheter till 76,4 % första kvar-
talet 2020. Detta har i sin tur bidragit till att den genomsnittliga sysselsättningsgraden första 
kvartalet har ökat från 92,9 % till 93,6 % jämfört med föregående år. Den genomsnittliga sys-
selsättningsgraden inom kommunen har därmed ökat med 0,7 procentenheter sedan 2019. 
Detta stämmer väl överens med kommunens inriktningsmål om att Stenungsunds kommun 
ska vara en attraktiv och hälsosam arbetsgivare och öka andelen heltidsanställningar.
För att vara en attraktiv arbetsgivare vill kommunen även minska andelen anställningar som 
understiger 70 % sysselsättningsgrad. Jämfört med 2019 är detta något som kommunen har 
lyckats med, då andelen anställningar under 70 % sysselsättningsgrad har minskat med 0,7 
procentenheter och ligger nu på 5,7 % under första kvartalet.

Könsfördelning
Sedan 2019 har antalet män ökat inom varje sektor förutom inom sektor samhällsbyggnad. 
Orsaken till att sektor samhällsbyggnad har färre antal män anställda beror till stor del på en 
omorganisering som genomfördes årsskiftet 2019/2020, då avdelningen park gick över till 
sektor stödfunktioner och avdelningen idrott och anläggning flyttades till sektor utbildning. 
Däremot bör det nämnas att andelen män inom kommunen har minskat med 0,5 procentenhe-
ter sedan samma mätperiod 2019. 
Medelåldern inom kommunen har i stort sett varit oförändrad de senaste åren och ligger på 45 
år. Förväntade pensionsavgångar under 2020 är 30 personer. Antalet pensionsavgångar för-
väntas öka varje år fram t.o.m. år 2024 då pensionsavgångarna förväntas vara runt 60 personer 
årligen. Det är inom grundskolan som pensionsavgångarna förväntas vara som störst och 2020 
står de för ca 30% av kommunens förväntade pensionsavgångar.

Sjukfrånvaro
Ytterligare en indikation som mäter kommunens inriktningsmål i att vara en attraktiv och häl-
sosam arbetsgivare är att minska sjukfrånvaron från föregående kalenderår. Kommunen arbe-
tar därför aktivt med tidiga insatser, så som exempelvis tillfälliga arbetsanpassningar, för att 
förebygga sjukfrånvaro och ohälsa. När dessa insatser inte är tillräckliga arbetar kommunen 
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med rehabilitering för att minska antalet långtidssjukskrivningar. Trots detta arbete har den 
totala sjukfrånvaron ökat med 1,1 procentenheter från 2019 och ligger vid nuvarande mätning 
på 8,6 % det första kvartalet 2020. Den främsta orsaken till detta är den rådande situation 
kopplat till covid-19. Det visar sig bland annat i att andelen sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 
av den totala sjukfrånvaron, har minskat från 38,5% till 35,1% första kvartalet 2020.
Sjukfrånvaron första kvartalet 2020 jämfört med samma period 2019, har ökat i samtliga sek-
torer förutom inom sektor samhällsbyggnad och sektor socialtjänst, där den har minskat. Un-
der mars månad är däremot sjukfrånvaron 1,1 procentenheter högre inom sektor socialtjänst 
än under samma mätperiod 2019. Inom sektor samhällsbyggnad är sjukfrånvaron också högre 
i år jämfört med föregående år. Sjukfrånvarostatistiken tar endast med sjukfrånvaro och inte 
annan frånvarostatistik.

Rekrytering

Under första kvartalet publicerade kommunen 66 annonser (varav 47 tillsvidaretjänster), jäm-
fört med motsvarande period 2019 då kommunen publicerade 85 annonser (varav 67 tillsvida-
retjänster). Stenungsunds kommun har därmed annonserat färre tillsvidareanställningar under 
2019 vilket kan härledas till en lägre personalomsättning.

 mar-19 mar-20

Antal anställda   

Tillsvidareanställda 2 210 2 221

Tidsbegränsade anställda 261 240

ÅA Tillsvidareanställda 2 090 2 107

ÅA Tidsbegränsade anställda 205 199

Totalt antal anställda 2 467 2 452

Personalomsättning i procent* 2,6% 1,7%

Könsfördelning   

Andel kvinnor 81,0% 81,0%

Andel män 19,0% 19,0%

Medelålder kvinnor 45,7 år 45,5 år

Medelålder män 45,5 år 45,8 år

Medelålder totalt 45,6 år 45,6 år

Sjukfrånvaro**   

Total sjukfrånvaro i procent 7,5% 8,6%

Andel av sjukfrånvaron 60 dagar eller mer 38,5% 35,1%

Sjukfrånvaron för kvinnor 8,1% 9,4%

Sjukfrånvaron för män 4,7% 5,4%

Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre 6,6% 7,2%

Sjukfrånvaron i åldrarna 30 - 49 år 6,9% 7,6%

Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre 8,4% 10,1%

Chefer   

Antal kvinnor 89 88

Antal män 27 26

Totalt antal chefer 116 114
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 2019 män 2019 kvinnor Totalt 2019 2020 Män 2020 Kvinnor Totalt 2020

Antal anställda      

Sektor utbildning 266 974 1 240 274 1 000 1 274

Sektor socialtjänst 84 798 882 89 768 857

Sektor samhällsbyggnad 74 53 127 39 49 88

Sektor stödfunktioner 48 170 218 52 181 233

Sjukfrånvaro i procent**      

Sektor utbildning 4,8% 6,7% 6,3% 5,6% 9,5% 8,6%

Sektor socialtjänst 7,8% 10,3% 10,1% 6,9% 9,9% 9,6%

Sektor samhällsbyggnad 1,8% 5,4% 4,2% 0,8% 5,3% 3,3%

Sektor stödfunktioner 3,9% 6,8% 6,2% 5,1% 8,1% 7,4%

Totalt 4,9%** 8,1% 7,5% 5,4% 9,4% 8,6%

Statistiken avser jan- mars 2020, är framtagen den 28 april och gäller månadsavlönade (AB) alla anställnings-
former.

*Personalomsättning i procent gäller tillsvidareanställda (AB).

** Statistik gällande sjukfrånvaro gäller alla sysselsättningsgrupper (AB) och alla anställningsformer.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-05-05

§ 39 Dnr: KS 2020/330

Remissvar VGR Trafikförsörjningsprogram 2021-2025

Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar att anta remissyttrandet om ”Hållbara resor i Västra Götaland 
trafikförsörjningsprogram 2021-2025” som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet
Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument för
kollektivtrafikens utveckling och beskriver mål och inriktning för kollektivtrafiken under den
kommande femårsperioden. Nuläge för respektive mål utgår från nivån år 2018. I Västra 
Götaland innefattar trafikförsörjningsprogrammet inte enbart mål för kollektivtrafik, utan det 
övergripande målet är att öka andelen hållbara resor som i detta sammanhang definieras som 
resor med kollektivtrafik, cykel och gång. Prioritering av åtgärder för att nå de uppsatta målen 
beskrivs. 

I programmet finns hänvisningar till de strategier, målbilder och dokument som ska ses som 
en del av Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram. Samtliga finns samlade på 
www.vgregion.se/kollektivtrafik. Programmet innehåller förutsättningar, både demografiska 
och ekonomiska samt en beskrivning av ansvar och roller för kollektivtrafiken i Västra 
Götaland. Lista över prioriterade hållplatser och knutpunkter för tillgänglighetsanpassning för 
personer med funktionsnedsättning liksom över trafikavtal och dess giltighet är en del av 
trafikförsörjningsprogrammet. Dessa finns på Västra Götalandsregionens hemsida för att 
kunna uppdateras tätare än programmet revideras.

Genom Göteborgsregionens Infranätverk har kommunerna beretts möjlighet att svara på 
denna remiss.

Förslag till remissvar är kopplat till tolkning av vilka parametrar som har påverkan till att våra 
invånare väljer kollektivtrafik eller står fast vid egen bil.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-05-05

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-09, Remiss VGR Trafikförsörjningsprogram 2021-2025
Remissvar på VGR Trafikförsörjningsprogram 2021-2025
Hållbara resor i Västra Götaland trafikförsörjningsprogram 2021-2025 remissversion
Remissvar på Trafikförsörjningsprogram 2021-2025

Beslut skickas till
Stefan.svedhem@stenungsund.se
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/330
2020-04-01

Stefan Svedhem Till kommunstyrelsen
Strategisk projektledare

Remissvar VGR Trafikförsörjningsprogram 2021-2025

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar att anta remissyttrandet om ”Hållbara resor i Västra Götaland 
trafikförsörjningsprogram 2021-2025” som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet
Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument för
kollektivtrafikens utveckling och beskriver mål och inriktning för kollektivtrafiken under den
kommande femårsperioden. Nuläge för respektive mål utgår från nivån år 2018. I Västra 
Götaland innefattar trafikförsörjningsprogrammet inte enbart mål för kollektivtrafik, utan det 
övergripande målet är att öka andelen hållbara resor som i detta sammanhang definieras som 
resor med kollektivtrafik, cykel och gång. Prioritering av åtgärder för att nå de uppsatta målen 
beskrivs. 

I programmet finns hänvisningar till de strategier, målbilder och dokument som ska ses som 
en del av Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram. Samtliga finns samlade på 
www.vgregion.se/kollektivtrafik. Programmet innehåller förutsättningar, både demografiska 
och ekonomiska samt en beskrivning av ansvar och roller för kollektivtrafiken i Västra 
Götaland. Lista över prioriterade hållplatser och knutpunkter för tillgänglighetsanpassning för 
personer med funktionsnedsättning liksom över trafikavtal och dess giltighet är en del av 
trafikförsörjningsprogrammet. Dessa finns på Västra Götalandsregionens hemsida för att 
kunna uppdateras tätare än programmet revideras.

Genom Göteborgsregionens Infranätverk har kommunerna beretts möjlighet att svara på 
denna remiss.

Förslag till remissvar är kopplat till tolkning av vilka parametrar som har påverkan till att våra 
invånare väljer kollektivtrafik eller står fast vid egen bil.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/330
2020-04-01

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-09, Remiss VGR Trafikförsörjningsprogram 2021-2025
Remissvar på VGR Trafikförsörjningsprogram 2021-2025
Hållbara resor i Västra Götaland trafikförsörjningsprogram 2021-2025 remissversion
Remissvar på Trafikförsörjningsprogram 2021-2025

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling Stefan Svedhem
Sektorchef Strategisk projektledare 

Beslut skickas till
Stefan.svedhem@stenungsund.se
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STENUNGSUNDS
KOMMUN

Beslutsunderlag med 
remissvar
2020-04-09

Remissyttrande på ”Hållbara resor i Västra Götaland trafikförsörjningsprogram 
2021-2025”

Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument för
kollektivtrafikens utveckling och beskriver mål och inriktning för kollektivtrafiken under den
kommande femårsperioden.

Detta innehåller inte enbart mål för kollektivtrafik, utan det övergripande målet är att öka andelen 
hållbara resor som i detta sammanhang definieras som resor med kollektivtrafik, cykel och gång. 
Prioritering av åtgärder för att nå de uppsatta målen beskrivs.

Remissvar (nedan) är kopplat till tolkning av vilka parametrar som har påverkan till att våra invånare 
väljer kollektivtrafik eller står fast vid egen bil.

Sid 13 Mål: minst 10 resmöjligheter (i båda riktningar) per dag ska öka till 80-85 %. - Ej trovärdig 
måluppfyllelse med beskrivna aktiviteter.

o Minst 10 resmöjligheter per dag ger ingen ökad tilltro att dessa personer väljer kollektivtrafik, 
om inte dessa 10 resmöjligheter koncentreras till tidpunkten för trovärdiga restider. Utspritt ger 
detta glesare än timmestrafik.

o Det handlar om flexibilitet avseende tider då man väljer mellan bil och kollektivtrafik. Inte 
bara att det går.

o Fokusera inte så mycket på bredd utan hellre i tätorter där förutsättningarna finns för 
tillräckligt resandeunderlag. Identifiera istället hur frekvensen av kollektivtrafiken kan öka och 
var.

o Låt bilen vara en möjlighet för invånare i glesbygd och anlägg parkering vid 
anslutningspunkter där förutsättning för mycket god kollektivtrafik finns. (finns lite beskrivet i 
slutet)

Sid 15 Mål: Utsläppen av CO2 per personkilometer i kollektivtrafiken ska minska med minst 85 % 
jämfört med år 2006.

o Kraftigare satsningar på tågresor i pendelstråk ger minskad CO2 då övergång till förnybara 
bränslen för buss i längre regiontrafik ej har någon lösning idag.

o Det är utmed pendlingsstråken som flest personkilometer med kollektivtrafik sker (sid34) och 
till stor del där utvecklingen av invånarantal kommer ske.

Sid 18 Mål: Målet är ett utbud med minst tio dubbelturer per vardag i samtliga prioriterade stråk, men 
utbudet ska också balanseras mot efterfrågan.

o För glest differentierat. Här bör vissa stråk vara prioriterade i flera nivåer där olika 
ambitionsgrad tydliggörs. 

o För de flesta av dessa är redan idag 10 dubbelturer per dag uppfyllda med råge, det nya målet 
ger inget tillskott.
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Sid 38: Genomsnittlig kostnad per resa – speglar inte nyttan helt rättvist
o Bör kompletteras eller ersättas med ”Genomsnittlig kostnad per personkilometer med 

kollektivtrafik”

Sid 47: Mål och indikatorer följs upp årligen - komplettering
o Förslagsvis genomförs samma typ av Resvaneundersökning (enligt Västsvenska Paketet) var 

3.e år under programtiden
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Hållbara resor i Västra Götaland
Trafikförsörjningsprogram 2021 – 2025 

Remissversion februari 2020

12
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Läsanvisning
Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument för 
kollektivtrafikens utveckling och beskriver mål och inriktning för kollektivtrafiken under den 
kommande femårsperioden. Nuläge för respektive mål utgår från nivån år 2018. I Västra Götaland 
innefattar trafikförsörjningsprogrammet inte enbart mål för kollektivtrafik, utan det övergripande målet är 
att öka andelen hållbara resor som i detta sammanhang definieras som resor med kollektivtrafik, cykel och 
gång. Prioritering av åtgärder för att nå de uppsatta målen beskrivs. 

I programmet finns hänvisningar till de strategier, målbilder och dokument som ska ses som en del av 
Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram. Samtliga finns samlade på 
www.vgregion.se/kollektivtrafik. Programmet innehåller förutsättningar, både demografiska och 
ekonomiska samt en beskrivning av ansvar och roller för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Lista över 
prioriterade hållplatser och knutpunkter för tillgänglighetsanpassning för personer med 
funktionsnedsättning liksom över trafikavtal och dess giltighet är en del av trafikförsörjningsprogrammet. 
Dessa finns på Västra Götalandsregionens hemsida för att kunna uppdateras tätare än programmet 
revideras.

I Västra Götaland ligger ansvaret för färdtjänst hos kommunerna och ingår inte i Västra Götalands-
regionens trafikförsörjningsprogram.

Västra Götalandsregionen 
Västra Götalandsregionen 
Västra Götalandsregionen 
SWECO

Processledning för framtagande av trafikförsörjningsprogrammet:

Anna Kronvall
Martin Elofsson 
Karin Ryberg
Frida Karlge
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Dags att ta nästa steg! 

Att ställa om sina resvanor kan vara en tröskel som upplevs svår att komma över. Med stöd av forskning 
och erfarenhet från vår egen region har vi sett att det går. Det handlar ofta om att testa en tid för att 
hitta det sätt som passar bäst för just mig, just där jag bor. Det är detta som är fokus i det nya 
trafikförsörjningsprogrammet. Kollektivtrafiken ska fortsätta utvecklas för att vi ska nå ett hållbart 
transportsystem och utgöra stommen, men vi måste jobba bredare för att nå ett hållbart 
transportsystem. Gång, cykel, samåkning, elbilen till en pendelparkering med mera. Olika lösningar 
passar olika individer och olika geografier. 

Västra Götalandsregionen är länets kollektivtrafikmyndighet. Trafikförsörjningsprogrammet är det 
övergripande måldokumentet för regionens styrning av kollektivtrafikens utveckling. Programmet 
revideras en gång per mandatperiod och utgör både grunden för kollektivtrafiknämndens uppdrag till 
Västtrafik och för regionens samverkan med länets kommuner och andra aktörer. Därför har 
programmet tagits fram genom en bred samrådsprocess. För att nå målen krävs samverkan och att 
många aktörer bidrar. 

Under förra programperioden, som slutade år 2020, togs viktiga steg med ökat resande i kollektiv-
trafiken. Det har blivit enklare för resenären att köpa biljett, tillgängligheten för funktionshindrade har 
förbättrats och kollektivtrafikens klimatpåverkan har minskat, 97 procent av trafiken körs med förnybara 
drivmedel och andelen eldrift ökar kraftigt.  

Nu tar vi nästa steg!

Ulrika Bokeberg
Kollektivtrafik- och infrastrukturchef
Västra Götalandsregionen
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KOLLEKTIVTRAFIKENS ROLL FÖR 
REGIONAL UTVECKLING

De globala målen för hållbar utveckling och Vision Västra Götaland 
utgör grunden för arbetet med regional utveckling. 
Utvecklingen i hela Västra Götaland ska ske med samtliga 
hållbarhetsperspektiv i fokus – socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt. 

Vision Västra Götaland är Västra Götalandsregionens och de 
49 kommunernas gemensamma vision. Visionen uttrycker det 
önskade framtida tillståndet – Det goda livet. 

Västra Götalandsregionen har fyra måldokument som anger mål 
och beskriver inriktningen för att bidra till att uppfylla visionen:

• Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling 
• Regionalt trafikförsörjningsprogram
• Kulturstrategi 
• Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning 
 
Trafikförsörjningsprogrammet är tillsammans med region-
fullmäktiges budget Västra Götalandsregionens övergripande 
styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Kollektivtrafiken är ett 
av de viktigaste verktygen för att ge invånarna bättre förutsättningar att 
bo, leva och utvecklas i hela Västra Götaland – i samklang med en mer 
hållbar samhällsutveckling. 

För att uppnå regional utveckling är en prioritering av goda möjligheter 
till studie- och arbetspendling en grundsten. Bostadsbyggande, 
infrastrukturutveckling samt lokalisering av verksamheter och service 
skapar tillsammans med kollektivtrafiken en grund för en hållbar 
region där människor ges goda förutsättningar att leva och utvecklas. 
Kollektivtrafiken ska planeras både utifrån att minska transporternas 
påverkan på miljön och med hänsyn till dem som är beroende av en 
fungerande kollektivtrafik.

Samhällsplanering sker på olika nivåer och av olika aktörer. Det är 
angeläget att kollektivtrafiken ses i ett större sammanhang för att 
kunna utvecklas i enlighet med trafikförsörjningsprogrammets 
inriktning. Översiktsplaner och detaljplaner samt nationell- och 
regional plan för transportinfrastruktur är särskilt avgörande för att 
skapa en hållbar samhällsstruktur. Bebyggelse, verksamheter och 
service behöver finnas i närhet av kollektivtrafiken. I städer och större 
tätorter är det av vikt att kollektivtrafiken prioriteras i stadsrummet.  
För att möjliggöra en attraktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik krävs 
det stora investeringar i kollektivtrafikens infrastruktur. 

Vision 
Västra Götaland

-Det goda livet

Västra Götaland
2020 – strategi 

för tillväxt 
och utveckling

Regionalt 
trafikförsörjnings-

program

Kulturstrategi

Strategi för 
hälso-och 

sjukvårdens 
omställning

G
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MÅL

2025 2025 2025

• Andelen invånare med högst    
 60 minuters restid med 
 kollektivtrafik till närmsta     
 pendlingsnav och minst 10    
 resmöjligheter 
 (i båda riktningar) ska öka till 
    80 – 85* %. 

• Antal kollektivtrafikresor i    
 stråk och stadstrafik ska    
 öka till 65 miljoner i stråk    
 och 295 miljoner i stadstrafik.  

• Antal resor i kollektivtrafiken  
 ska öka till minst 
 380 miljoner
   (fördubblingsmålet). 

• Andelen invånare som anser    
 att det är enkelt att åka med   
 Västtrafik ska öka till 
 minst 65 %. 

• Andelen invånare som känner   
 trygghet att åka med 
 Västtrafik ska öka till 
 minst 70 %. 

• Antal prioriterade hållplatser  
 och terminaler som är 
 anpassade för personer med   
 funktionsnedsättning ska öka  
 till minst 800 st. 

• Utsläppen av CO2 per 
 personkilometer i 
 kollektivtrafiken ska minska   
 med minst 85 % jämfört med  
 år 2006.

• Kollektivtrafikens 
 motoriserade marknadsandel  
 ska öka till minst 35 %. 

• Andelen hållbara resor i Västra 
 Götaland ska öka till minst 42 %. 

• Andelen hållbara resor i Västra    
 Götaland ska öka till minst 50 %.

2025 2035

ANDELEN HÅLLBARA RESOR SKA 
ÖKA I HELA VÄSTRA GÖTALAND

GOD GEOGRAFISK 
TILLGÄNGLIGHET

ENKEL, TRYGG OCH
INKLUDERANDE

LÅG 
MILJÖPÅVERKAN

Kollektivtrafik med Kollektivtrafiken är Kollektivtrafiken ger

MÅL MÅLMÅL

MÅL

Trafikförsörjningsprogrammet har ett övergripande mål och tre 
målområden för kollektivtrafikens utveckling. Det övergripande målet 
är att ”Andelen hållbara resor ska öka i hela Västra Götaland” med 
mål för åren 2025 och 2035. De tre målområdena ”God geografisk 
tillgänglighet”, ”Enkel, trygg och inkluderande kollektivtrafik” och 
”Låg miljöpåverkan” har mål för år 2025. Som komplement till målen 
finns även ett antal indikatorer för att följa utvecklingen inom ett visst 
område.

* Nulägesmätning pågår – målnivå sätts under remissperioden
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Fördjupad beskrivning av målen

Övergripande mål: 
Andelen hållbara resor ska öka i hela Västra Götaland
Definition: Resor med kollektivtrafik, cykel och gång ska öka i 
förhållande till övriga resor. 

Mål år 2025: 

• Andelen hållbara resor i Västra Götaland ska öka till minst 
       42 procent. 

Mål år 2035:

• Andelen hållbara resor i Västra Götaland ska öka till minst 
       50 procent.

       Nivå år 2018: 39 procent.  

Det övergripande målet syftar till att bidra till en hållbar samhälls-
utveckling. När fler väljer att resa med kollektivtrafik, cykel och gång 
istället för med bil minskar resandets miljö- och klimatbelastning, 
samtidigt som ytor frigörs i gaturummet. 

Sverige har högt satta miljö- och klimatmål. Detsamma gäller för Västra 
Götaland, som till år 2030 ska minska klimatutsläppen med 80 procent 
jämfört med år 2009. Kollektivtrafiken är i stort sett fossilfri och 
utsläppen av koldioxid hade år 2018 minskat med cirka 70 procent 
jämfört med år 2006. Att kollektivtrafiken är fossilfri är en del i
arbetet för att nå klimatmålen, men det behövs även en stor omställning 
i invånarnas resvanor där fler behöver välja hållbara färdmedel. Det är 
en utmaning att skapa förutsättningar för 50 procent hållbara resor i 
Västra Götaland till år 2035, men genomförbart om Västra Götalands-
regionen, kommunerna, Trafikverket och andra berörda aktörer agerar 
tillsammans. För att nå klimatmålen behöver andelen hållbara resor öka 
betydligt mer än detta. Det kräver kraftfulla nationella och kommunala 
styrmedel tillsammans med satsningar för att stödja omställningen till ett 
mer transporteffektivt samhälle, där fler väljer kollektivtrafik, cykel och 
gång. Vidare krävs en betydande teknik- och drivmedelsomställning i 
transportsektorn. 

I de mindre tätbebyggda delarna av Västra Götaland är bilen ofta det 
mest effektiva alternativet. En bilresa kan vara en hållbar resa utifrån 
ett miljöperspektiv om den sker på förnybart drivmedel, om fler väljer 
att samåka eller om bilen används i kombination med kollektivtrafik. 
Andelen bilar som år 2018 drevs med förnybart drivmedel var endast nio 
procent av totala antalet bilar i Västra Götaland. Utvecklingen går framåt 
och andelen bilar som drivs av förnybara drivmedel ökar, men inte 
tillräckligt snabbt för att andelen ska vara en övervägande del av 
bilparken till år 2025. 

År 2018 var andelen hållbara resor i Västra Götaland 39 procent. Jämfört 
med år 2010 har andelen hållbara resor ökat svagt till år 2018 (knappt 
fyra procentenheter). Andelen varierar dock kraftigt över de olika delarna 
av Västra Götaland. 

Hållbara resor definieras i detta 
sammanhang som resor med 
kollektivtrafik, cykel och gång.
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I städer och tätorter är andelen hållbara resor högre än i mindre 
tätbebyggda delar av regionen. Det är viktigt att ta hänsyn till olika 
geografiska förutsättningar och att arbeta med en mängd olika initiativ 
för att det övergripande målet ska kunna nås. 

Med utgångspunkt i kollektivtrafikbarometern tillsammans med den 
resvaneundersökning som genomförts inom Västsvenska paketet år 
2017 kan andelen hållbara resor uppdelat på olika geografier 
uppskattas. Eftersom statistiken är hämtad från två olika källor är 
underlagen inte helt jämförbara med varandra, men ger en bild av 
fördelningen av resor i olika geografiska delar av Västra Götaland år 
2018.
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Uppskattad andel hållbara resor 2018

Hållbara resor
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Genomsnitt för 
Västra Götaland 2018

Uppskattad andel hållbara resor år 2018 i Västra Götalands delregioner och regionala pendlingsnav (Borås, Göteborg/Mölndal/Partille, 
Skövde, Trollhättan/Vänersborg samt Uddevalla). Göteborgsregionen övriga presenteras exklusive Kungsbacka, som trafikeras av 
Västtrafik men inte tillhör Västra Götaland

Kollektivtrafikbarometern är en 
branschgemensam kvalitets- och 
attitydundersökning som genomförs 
av Svensk Kollektivtrafik.

Västsvenska paketet är en 
överenskommelse som innehåller en 
rad stora satsningar på infrastruktur  
i Göteborgsområdet under åren 
2010-2027.

Uppskattad andel hållbara resor 2018
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För att nå en andel hållbara resor på minst 50 procent till år 2035 
behövs en kraftsamling i hela Västra Götaland.

Det går att uppnå en andel hållbara resor i Västra Götaland på 
50 procent till år 2035 på fler sätt. Tre mer eller mindre tänkbara 

Det hållbara resandet ökar procentuellt sett lika 
mycket i alla delar av Västra Götaland 
En procentuell ökning av det hållbara resandet på cirka 15 procent för 
respektive geografi ger en genomsnittlig nivå på 50 procent hållbara 
resor år 2035. Göteborg ökar i detta scenario sin andel hållbara resor till 
drygt 70 procent (från 62 procent) och Mölndal till drygt 
50 procent (från 44 procent). Pendlingsnaven Borås, Skövde, 
Trollhättan/Vänersborg och Uddevalla uppnår tillsammans med 
Göteborgsregionens kommuner (exklusive Göteborg, Mölndal och 
Kungsbacka) i detta scenario en andel hållbart resande på 
30 – 45 procent. Övriga delar av Västra Götaland 15 – 25 procent.

De fem regionala pendlingsnaven står för hela ökningen
I ett scenario där de fem regionala pendlingsnaven står för hela 
ökningen behöver Göteborg öka andelen hållbara resor med 27 procent 
till en andel på 85 procent. Övriga regionala pendlingsnav behöver öka 
med 40 – 60 procent och nå en andel hållbara resor på 70 – 75 procent. 
Detta scenario förutsätter en avsevärd minskning av biltrafiken i de fem 
pendlingsnaven och kräver troligen kraftfulla ekonomiska styrmedel 
tillsammans med stora satsningar på kollektivtrafik, cykel och gång.

Samtliga bilister byter bilen mot kollektivtrafik, cykel eller 
gång en arbetsdag i veckan
Om samtliga bilister ställer bilen till förmån för kollektivtrafik, cykel 
eller gång en av veckans arbetsdagar minskar andelen bilresor med 20 
procent till förmån för det hållbara resandet som då ökar med 
26 procent. Den totala andelen hållbara resor i Västra Götaland uppnår 
i detta scenario en nivå på något över 50 procent. 

Västra Götalandsregionens huvudscenario 
Beslutade strategier och målbilder för kollektivtrafikens 
utveckling behöver genomföras och resandemål uppnås. Vidare 
behöver antalet cykel- och gångresor fördubblas, samtidigt som 
antalet bilresor bibehålls på 2018-års nivå trots att befolkningen 
förväntas öka med cirka 200 000 invånare.
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God geografisk tillgänglighet
Definition: Invånarna ska ges möjlighet att ta del av kollektivtrafiken 
utifrån olika geografiska förutsättningar. 

Mål år 2025: 

• Andelen invånare med högst 60 minuters restid med kollektivtrafik 
till närmsta regionala pendlingsnav och minst 10 resmöjligheter 

      (i båda riktningar) per dag ska öka till 80 – 85* procent.  
      Nivå år 2018: Under framtagande.

• Antal resor med kollektivtrafik ska öka till minst 380 miljoner 
(fördubblingsmålet).

      Nivå år 2018: 339 miljoner resor.

• Antal kollektivtrafikresor i stråk och stadstrafik ska öka till 
      65 miljoner resor i stråk och 295 miljoner resor i stadstrafik.

      Nivå år 2018: Stråk 55 miljoner resor, stadstrafik 258 miljoner      
      resor.

Kollektivtrafik med god geografisk tillgänglighet handlar både om att 
geografiskt knyta samman territoriet Västra Götaland och att skapa 
tillgänglighet till studier och arbetsmarknader som i sin tur bidrar till 
välfärd och tillväxt. Kollektivtrafiken har också en viktig roll för att 
människor ska kunna vara delaktiga i samhället.

Idag finns kollektivtrafik utbyggd i hela Västra Götaland och invånare 
har i enlighet med Landsbygdsutredningen tillgång till minst en 
tur- och returresa per vardag. I de prioriterade stråken uppgår utbudet 
till minst 10 resmöjligheter per riktning i de flesta relationer. I områden 
med stadstrafik är det ofta möjligt att använda kollektivtrafiken under 
större delen av dagen. 
 
Målet om andel invånare med högst 60 minuters restid till närmsta 
regionalt pendlingsnav och minst 10 resmöjligheter syftar till att öka 
invånarnas tillgänglighet med kollektivtrafik till de stora 
arbetsmarknadsorterna i Västra Götaland; Göteborg/Mölndal/Partille, 
Borås, Skövde, Trollhättan/Vänersborg och Uddevalla. Genom 
att inkludera minst tio resmöjligheter i vardera riktningen kan 
kollektivtrafiken ge möjlighet för arbets- och studiependling. 

Målet om ett ökat antal resor i stråk och stadstrafik syftar till att ge fler 
invånare möjlighet att ta del av arbete och utbildning. Det är främst i 
stadstrafiken och i de prioriterade stråken som kollektivtrafiken på ett 
tydligt sätt knyter ihop regionens arbetsmarknader och studieorter. I 
stråken har kollektivtrafiken förutsättningar att vara konkurrenskraftig 
gentemot bilen och det är därför viktigt att invånarna kan ansluta till 
kollektivtrafikens stråk, antingen via bebyggelseutveckling i närhet till 
stråken eller med hjälp av pendelparkeringar för bil och cykel.

2025 2025 2025

• Andelen invånare med högst    
 60 minuters restid med 
 kollektivtrafik till närmsta     
 pendlingsnav och minst 10    
 resmöjligheter 
 (i båda riktningar) ska öka till 
    80 – 85* %. 

• Antal kollektivtrafikresor i    
 stråk och stadstrafik ska    
 öka till 65 miljoner i stråk    
 och 295 miljoner i stadstrafik.  

• Antal resor i kollektivtrafiken  
 ska öka till minst 
 380 miljoner
   (fördubblingsmålet). 

• Andelen invånare som anser    
 att det är enkelt att åka med   
 Västtrafik ska öka till 
 minst 65 %. 

• Andelen invånare som känner   
 trygghet att åka med 
 Västtrafik ska öka till 
 minst 70 %. 

• Antal prioriterade hållplatser  
 och terminaler som är 
 anpassade för personer med   
 funktionsnedsättning ska öka  
 till minst 800 st. 

• Utsläppen av CO2 per 
 personkilometer i 
 kollektivtrafiken ska minska   
 med minst 85 % jämfört med  
 år 2006.

• Kollektivtrafikens 
 motoriserade marknadsandel  
 ska öka till minst 35 %. 

• Andelen hållbara resor i Västra 
 Götaland ska öka till minst 42 %. 

• Andelen hållbara resor i Västra    
 Götaland ska öka till minst 50 %.

2025 2035

ANDELEN HÅLLBARA RESOR SKA 
ÖKA I HELA VÄSTRA GÖTALAND

GOD GEOGRAFISK 
TILLGÄNGLIGHET

ENKEL, TRYGG OCH
INKLUDERANDE

LÅG 
MILJÖPÅVERKAN

Kollektivtrafik med Kollektivtrafiken är Kollektivtrafiken ger

MÅL MÅLMÅL

MÅL

* Nulägesmätning pågår
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Enkel, trygg och inkluderande
Definition: Invånarna ska uppleva kollektivtrafiken som enkel, trygg och 
inkluderande. 

Mål år 2025: 

• Andelen invånare som anser att det är enkelt att åka med Västtrafik 
ska öka till minst 65 procent. 

       Nivå år 2018: 61 procent.

• Andelen invånare som känner trygghet att åka med Västtrafik ska 
öka till minst 70 procent. 

       Nivå år 2018: 66 procent.

• Antal prioriterade hållplatser och terminaler som är anpassade för 
personer med funktionsnedsättning ska öka till minst 800 stycken.

       Nivå år 2018: Cirka 400 fullt anpassade hållplatser och terminaler.

För att nå målet om ökad andel hållbart resande behöver fler resenärer 
välja kollektivtrafiken framför bilen. Kollektivtrafiken behöver då 
upplevas attraktiv, som ett naturligt val i vardagen och vara utformad 
med en medvetenhet om den variation av förutsättningar och behov som 
finns hos befolkningen. Upplevelsen av kollektivtrafiken innefattar inte 
enbart själva kollektivtrafikresan utan även möjligheten att få information 
inför sin resa, köpa biljett, ta sig till och från hållplatsen/stationen och 
efter kollektivtrafikresan ansluta till sitt slutmål. Det är därför viktigt att 
arbeta utifrån ett hela-resan-perspektiv där samverkan med kommuner 
och Trafikverket är avgörande för resultatet. Framkomlighet och prioritet 
för kollektivtrafiken krävs för att uppnå pålitlighet och punktlighet, såväl 
i städernas infrastruktur som på järnväg. Trafikföretagen spelar en viktig 
roll, när det gäller körsätt, bemötande, fordonens kvalitet och 
trafiksäkerhet. 

Upplevelsen av enkelhet är en viktig parameter för att välja att resa med 
kollektivtrafiken och här har utvecklingen av appen ToGo bidragit till 
en förbättring. I november år 2018 beslutade regionfullmäktige om att 
införa en ny zonstruktur för Västtrafik, vilket innebar att fler än 
70 zoner i Västra Götaland ersattes med tre stora zoner i november år 
2020. 

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för personer med funktions-
nedsättning. Ett systematiskt arbete för att tillgänglighetsanpassa 
kollektivtrafiken har pågått i många år, men det finns fortfarande mycket 
kvar att göra. Lista över prioriterade hållplatser och knutpunkter för 
tillgänglighetsanpassning är en bilaga till trafikförsörjningsprogrammet 
och finns på Västra Götalandsregionens hemsida för att kunna 
uppdateras tätare än programmet revideras. Många åtgärder som 
förbättrar den fysiska tillgängligheten för personer med funktions-
nedsättning skapar bättre tillgänglighet för alla resenärer.

Lista över prioriterade hållplatser 
och knutpunkter för 

tillgänglighetsanpassning finns på 
www.vgregion.se/kollektivtrafik

2025 2025 2025

• Andelen invånare med högst    
 60 minuters restid med 
 kollektivtrafik till närmsta     
 pendlingsnav och minst 10    
 resmöjligheter 
 (i båda riktningar) ska öka till 
    80 – 85* %. 

• Antal kollektivtrafikresor i    
 stråk och stadstrafik ska    
 öka till 65 miljoner i stråk    
 och 295 miljoner i stadstrafik.  

• Antal resor i kollektivtrafiken  
 ska öka till minst 
 380 miljoner
   (fördubblingsmålet). 

• Andelen invånare som anser    
 att det är enkelt att åka med   
 Västtrafik ska öka till 
 minst 65 %. 

• Andelen invånare som känner   
 trygghet att åka med 
 Västtrafik ska öka till 
 minst 70 %. 

• Antal prioriterade hållplatser  
 och terminaler som är 
 anpassade för personer med   
 funktionsnedsättning ska öka  
 till minst 800 st. 

• Utsläppen av CO2 per 
 personkilometer i 
 kollektivtrafiken ska minska   
 med minst 85 % jämfört med  
 år 2006.

• Kollektivtrafikens 
 motoriserade marknadsandel  
 ska öka till minst 35 %. 

• Andelen hållbara resor i Västra 
 Götaland ska öka till minst 42 %. 

• Andelen hållbara resor i Västra    
 Götaland ska öka till minst 50 %.

2025 2035

ANDELEN HÅLLBARA RESOR SKA 
ÖKA I HELA VÄSTRA GÖTALAND

GOD GEOGRAFISK 
TILLGÄNGLIGHET

ENKEL, TRYGG OCH
INKLUDERANDE

LÅG 
MILJÖPÅVERKAN

Kollektivtrafik med Kollektivtrafiken är Kollektivtrafiken ger

MÅL MÅLMÅL

MÅL
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Låg miljöpåverkan
Definition: Kollektivtrafiken ska bidra till minskad miljö- och 
klimatpåverkan.

Mål år 2025:

• Utsläppen av CO2  per personkilometer i kollektivtrafiken ska 
minska med minst 85 procent jämfört med år 2006.

       Nivå år 2018: Minskning med 72 procent jämfört med år 2006.

• Kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel ska öka till minst 
35 procent. 

       Nivå år 2018: 33 procent.

Kollektivtrafiken i Västra Götaland ska ha låg miljö- och klimat-
påverkan och vara en del i ett långsiktigt hållbart transportsystem. I 
detta innefattas effektiv trafik, driven av förnybara drivmedel med låg 
klimatpåverkan, samt att fler väljer kollektivtrafiken framför bilen. 
 
År 2018 låg utsläppen av koldioxid i kollektivtrafiken i Västra Götaland 
på 15 gram per personkilometer. Det är en minskning med cirka 
70 procent jämfört med år 2006. Fram till år 2025 är målet en 
minskning med 85 procent jämfört med år 2006. För att nå detta mål 
krävs en stor satsning på elektrifiering av främst stads- och tätorts-
trafik, men även av kortare regionbusslinjer. En satsning på 
elektrifiering ger många ytterligare positiva effekter på miljö- och 
klimat, bland annat minskade bullernivåer och låga eller obefintliga 
lokala utsläpp av partiklar och avgaser. 

Fram till år 2025 är målet att den motoriserade marknadsandelen ska 
öka till minst 35 procent. Att få fler att välja kollektivtrafiken framför 
egen bil är en stor utmaning. Det gäller för kollektivtrafiken att vara ett 
fullgott alternativ för att få vardagen att gå ihop för invånarna, trots 
olika förutsättningar. I vissa fall kan det vara svårt att få hela resan att 
ske med kollektivtrafiken. Då kan bil eller cykel till en pendelparkering 
vara en del i att skapa ett mer hållbart transportsystem.  

Kollektivtrafikens motoriserade 
marknadsandel är kollektivtrafikre-
sor i förhållande till alla resor med 
motorfordon inklusive kollektivtrafik. 

2025 2025 2025

• Andelen invånare med högst    
 60 minuters restid med 
 kollektivtrafik till närmsta     
 pendlingsnav och minst 10    
 resmöjligheter 
 (i båda riktningar) ska öka till 
    80 – 85* %. 

• Antal kollektivtrafikresor i    
 stråk och stadstrafik ska    
 öka till 65 miljoner i stråk    
 och 295 miljoner i stadstrafik.  

• Antal resor i kollektivtrafiken  
 ska öka till minst 
 380 miljoner
   (fördubblingsmålet). 

• Andelen invånare som anser    
 att det är enkelt att åka med   
 Västtrafik ska öka till 
 minst 65 %. 

• Andelen invånare som känner   
 trygghet att åka med 
 Västtrafik ska öka till 
 minst 70 %. 

• Antal prioriterade hållplatser  
 och terminaler som är 
 anpassade för personer med   
 funktionsnedsättning ska öka  
 till minst 800 st. 

• Utsläppen av CO2 per 
 personkilometer i 
 kollektivtrafiken ska minska   
 med minst 85 % jämfört med  
 år 2006.

• Kollektivtrafikens 
 motoriserade marknadsandel  
 ska öka till minst 35 %. 

• Andelen hållbara resor i Västra 
 Götaland ska öka till minst 42 %. 

• Andelen hållbara resor i Västra    
 Götaland ska öka till minst 50 %.

2025 2035

ANDELEN HÅLLBARA RESOR SKA 
ÖKA I HELA VÄSTRA GÖTALAND

GOD GEOGRAFISK 
TILLGÄNGLIGHET

ENKEL, TRYGG OCH
INKLUDERANDE

LÅG 
MILJÖPÅVERKAN

Kollektivtrafik med Kollektivtrafiken är Kollektivtrafiken ger

MÅL MÅLMÅL

MÅL
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Indikatorer kopplade till målen 
Till målen i programmet finns ett flertal indikatorer. Indikatorerna är 
inte målsatta, utan finns för att följa utvecklingen inom områden som 
bedömts relevanta för att nå målen. Flera indikatorer har bedömts 
intressanta ur mer än ett perspektiv och de är därför inte kopplade till 
ett specifikt målområde. 

INDIKATORER KOPPLADE TILL MÅLEN

Antal personkilometer. Antal invånare som bor max 
1,5 km från hållplats i prioriterat 
stråk eller stadstrafik.

Riktlinjer för personer med 
funktionsnedsättning 
implementeras.

Antal resor per funktion:

-  Stadstrafik 
   (per pendlingsnav)
-  Tätortstrafik
-  Övrig trafik*

Antal pendelparkeringar för bil 
och cykel.

Andel kilometer per drivmedel
- km med elbuss
- km med biogasbuss

Andel invånare med 
avgångstider som passar deras 
resbehov.

Andel nöjda resenärer med 
Västtrafik

Andel bilpassagerare.

Restidskvot 0,8 för tåg och
1,3 för buss i prioriterade 
stråk.

Andel fordon som är anpassade 
för personer med 
funktionsnedsättning.

* Övrig trafik innefattar buss på landsbygd och båt i skärgård
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STRATEGISK INRIKTNING OCH 
GENOMFÖRANDE

I detta kapitel presenteras hur arbetet med att nå målen i trafikförsörjnings- 
programmet ska bedrivas med utgångspunkt i kostnadseffektivitet och 
måluppfyllelse. Avsnittet Planeringsstrategier beskriver grunderna för 
kollektivtrafikens trafikering i Västra Götaland. 
Genomförandeavsnittet beskriver inriktningen för arbetet, inklusive 
beslutade målbilder och strategier. Dessa är en del av trafikförsörjnings-
programmet och konkretiserar vad som behöver göras inom respektive 
område.

Övergripande planeringsstrategier

Prioriterade stråk och noder
De prioriterade stråken är en samling av 
kommunernas viktigaste pendlings-
relationer. Stråken bedöms viktiga för att 
knyta samman Västra Götaland och 
regionen med omlandet. Samtliga 
kommunhuvudorter ingår i nätet som 
stråken bildar. Med fler bostäder och 
verksamheter koncentrerade till stråken 
förbättras förutsättningarna för en attraktiv 
och konkurrenskraftig kollektivtrafik.

De prioriterade stråken utgör stommen i 
den regionala kollektivtrafiken och präglas 
av långsiktig planering. Tågtrafiken utgör 
ryggraden i det regionala systemet med 
storregionala busslinjer som stöd. Arbets- 
och studiependling prioriteras för att bidra 
till stärkta, vidgade arbetsmarknader. 

Målet är ett utbud med minst tio 
dubbelturer per vardag i samtliga stråk, men 
utbudet ska också balanseras mot 
efterfrågan. Ett utvecklingsarbete behöver 
ske för att tydliggöra ambitionerna för 
prioriterade busstråk och matartrafik till 
stråken, både avseende buss- och båttrafik.

Restider som är konkurrenskraftiga gentemot 
bilen ska eftersträvas. För tåg ska resan vara 
snabbare än bilen om inte linjen har ett uttalat 
mål om att i första hand tillgodose ett lokalt 
rebehov. Målet är att tågtrafiken i stråken ska vara minst 20 procent 
snabbare än motsvarande resa med bil (restidskvot <0,8). För buss 
eftersträvas att restiden är högst 30 procent längre än för motsvarande resa 
med bil (restidskvot <1,3). Det finns andra relationer utanför de 
prioriterade stråken som även fortsatt kommer ha ett större utbud än vissa 
prioriterade stråk på grund av högre resandeefterfrågan. 
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Oslo

Nödinge

Halmstad

Lilla Edet

Ed

Hjo
Vara

Åmål

Lerum

Henån

Kinna

Borås

Skara
Tibro

Örebro
Halden

Öckerö

Götene

Skövde

VärnamoVarberg

Mölndal

Kungälv

Tranemo

Lysekil

Karlstad

Töreboda

Göteborg
Partille

Skärhamn

Munkedal

Mellerud

Alingsås

Vårgårda

Nossebro

Grästorp

Tidaholm

Jönköping
BollebygdMölnlycke

Strömstad

Kungshamn
Uddevalla

Gullspång

Mariestad

Falköping

KarlsborgLidköping

Ulricehamn

Tanumshede

Kungsbacka

Vänersborg

Svenljunga

Bengtsfors

Färgelanda

Herrljunga
Stenungsund

Trollhättan

Kristinehamn

Utpekad målort
utanför länsgräns

Prioriterade
kollektivtrafikstråk

Pendlingsnav

! Huvudort

"

Landvetter flygplatso

Stråken på kartan illustrerar funktion – inte hur tåglinjer, vägar eller busslinjer 
går. Kungsbacka kommun ingår i Västtrafiks trafikeringsområde, men är inte 
en del av Västra Götaland.
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De noder inom Västra Götaland som ges särskilt hög prioritet är de 
delregionala arbetsmarknadscentrumen. De är pendlingsnav och utgörs 
av Borås, Göteborg/Mölndal/Partille, Skövde, Trollhättan/Vänersborg 
och Uddevalla.

Stadsområdet Göteborg/Mölndal/Partille utgör ett tydligt centrum i 
Västra Götaland med en hög andel arbetsplatser och stort utbud av 
olika slags service. Detta innebär ett stort tryck på infrastrukturen både 
i form av godstransporter och personresor. Majoriteten av alla 
kollektivtrafikresor inom Västra Götaland utförs inom detta område.

Större målorter utanför Västra Götaland är Halden, Karlstad, Örebro, 
Jönköping, Värnamo och Varberg/Halmstad. Därtill är Landvetter 
flygplats en prioriterad regional målpunkt.  

Grundutbud 
I Landsbygdsutredningen finns beslutade nivåer för lägsta utbud av 
kollektivtrafik på landsbygder och orter upp till 3000 invånare, utanför 
de prioriterade stråken. Kollektivtrafikens syfte är här i första hand att 
tillgodose ett grundläggande behov av resor för service och 
fritidsändamål och i andra hand arbets- och studiependling. Sedan år 
2016 är ett minimiutbud infört i hela Västra Götaland och dessa nivåer 
ska upprätthållas. Information om närtrafik, exempelvis i reseplaneraren 
eller liknande kanaler där resenärer söker sin resa, ska förbättras. Vidare 
finns det ett behov av att integrera biljett- och betalningsfunktioner 
med den linjelagda kollektivtrafiken.

Grundläggande servicenivå enligt Landsbygdsutredningen

Tätort Invånare
Syfte/reseärenden i 
första hand

Grundläggande minsta 
utbud

Trafikslag

Ej tätort <200 invånare Serviceresor 1 tur- och returresa/vardag,
flera olika tidsfönster Anropstyrd närtrafik

Tätort mellan 200-499 Serviceresor, fritidsresor 
gymnasieresor*

2 dubbelturer per vardag + 
närtrafik

Linjelagda turer - kan vara 
anropstyrda

Tätort mellan 500-999
Serviceresor, fritidsresor, i viss 
mån arbets-och 
studiependling*

5 dubbelturer per vardag Linjelagda turer - kan vara 
anropstyrda

Tätort mellan 1000-3000 Serviceresor, fritidsresor, och 
arbets-och studiependling

10 dubbelturer per vardag
3 dubbelturer per helgdag

Linjelagda turer - kan vara 
anropstyrda

Dubbeltur innebär en avgång tur och retur mellan punkt A och B.
* Lokala förutsättningar avgör möjligheten till resurseffektiva lösningar.
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Planeringsprinciper för kollektivtrafikutbud 
Effektivt användande av samhällets resurser är vägledande vid 
planering och utveckling av kollektivtrafiken. Vid förändrade 
ekonomiska resurser behöver trafikutbudet anpassas och ses över för 
att uppnå högsta möjliga måluppfyllnad. Överväganden ska göras 
utifrån nedanstående utvecklingstrappa så att åtgärder som leder till 
uppsatta mål kan klaras på ett kostnadseffektivt sätt.  

Attrahera 
fler

Omfördela 
och prioritera

Förstärk

Ökad turtäthet

Nya linjer

Omfördela 
och prioritera

Reducera

Minskad förväntad
efterfrågan

Ökad förväntad efterfrågan

Ökade resurserBefintliga resurserMinskade
resurser

Attrahera 
fler

Omfördela 
och prioritera

Förstärk

Förtäta och 
satsa

Skapa nytt

Omfördela 
och prioritera

Reducera

MINSKAD (FÖRVÄNTAD)
EFTERFRÅGAN

ÖKAD (FÖRVÄNTAD) EFTERFRÅGAN

ÖKADE RESURSERBEFINTLIGA RESURSER
MINSKADE
RESURSER

Attrahera 
fler

Omfördela 
och prioritera

Förstärk

Förtäta och 
satsa

Skapa nytt

Omfördela 
och prioritera

Reducera

Minskad (förväntad)
efterfrågan

Ökad (förväntad) efterfrågan

Ökade resurserBefintliga resurserMinskade
resurser
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Genomförande - hur målen ska nås

För att nå målen i trafikförsörjningsprogrammet behövs en tydlig 
prioritering och riktning i arbetet. På följande sidor beskrivs 
prioriterade områden att arbeta med under programperioden 
år 2021 – 2025.

Det övergripande målet om en ökad andel hållbara resor handlar om 
att fler ska välja att åka kollektivt, cykla eller gå istället för att resa 
ensamma i bil. För att nå målet behövs både förbättrande 
förutsättningar och förändringar i invånarnas val av färdsätt. Målet 
kan inte nås av en enskild part. Genom att strategiskt och systematiskt 
arbeta tillsammans över organisatoriska gränser skapas möjligheten att 
gemensamt nå längre än vad varje part kan göra enskilt.

• Driva på och underlätta 
 för hållbara resval 

• Kombinerad mobilitet   

• Samhällsplanering och 
 kollektivtrafik   

• Driva på och bidra till     
 forskning och innovation    

• Målbild tåg 2035, inkl. 
 västtågsutredningen  

• Målbild Koll2035
 Göteborg/Mölndal/Partille

• Strategi för kollektivtrafik på  
 jämlika villkor    

• Miljö- och klimatstrategi för  
 kollektivtrafiken   

NYTT ARBETE

• Kollektivtrafikplaner för      
 Borås, Skövde, 
 Trollhättan/Vänersborg och 
 Uddevalla

BESLUTADE

STRATEGIER
HÅLLBART

RESANDE

Kollektivtrafik med Kollektivtrafiken är Kollektivtrafiken ger

ANDELEN HÅLLBARA RESOR SKA 
ÖKA I HELA VÄSTRA GÖTALAND

GOD GEOGRAFISK 
TILLGÄNGLIGHET

ENKEL, TRYGG OCH
INKLUDERANDE

LÅG 
MILJÖPÅVERKAN
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Driva på och underlätta för hållbara resval
Inom Västra Götalandsregionen bedrivs aktivt arbete för att öka det 
hållbara resandet. Arbetet sker brett, direkt riktat mot invånare men 
också tillsammans med kommuner och på nationell nivå.

Det finns ett antal institutionella förutsättningar som främjar 
privatbilism, så som subventionering av boendeparkering, förmånsbilar 
och reseavdrag som påverkar konkurrenssituationen för de hållbara 
resalternativen. Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att 
förenkla och reformera lagar och regler som hindrar eller försvårar för 
att nå ett ökat hållbart resande. 

Kommunerna har med stöd av parkeringspolicy och parkeringsavgifter 
samt utformning av detaljplaner möjlighet att främja hållbara resor, 
både i ett kort och långsiktigt perspektiv. Västtrafik medverkar aktivt i 
den kommunala planeringens tidiga skeden. Kommunerna stöttas 
också i sitt arbete med hållbart resande bland annat genom ett 
kunskapsspridande nätverk för kommunala tjänstepersoner som Västra 
Götalandsregionen driver. Samlad statistik och underlag ger stöd i 
arbetet, så som den potentialstudie för cykel som Västra Götalands-
regionen tagit fram. Studien visar att det finns stor potential för fler 
pendlingsresor med cykel, elcykel eller med cykel i kombination med 
kollektivtrafik. I genomsnitt kan 37 procent av den arbetande 
befolkningen i Västra Götaland cykla till sin arbetsplats på mindre än 
30 minuter.

Strategiskt arbete med pendelparkeringar kopplade till kollektivtrafiken 
är ytterligare ett sätt att underlätta för hållbara resval. Under år 2019 
startade Västtrafik upp ett arbete kring detta tillsammans med 
kommuner, kommunalförbund och Trafikverket. Syftet med arbetet är 
att ge en långsiktig prioritering och stöd i det löpande arbetet genom 
en tydligare koppling till de prioriterade stråken och resenärernas 
behov.

Många resor i Västra Götaland är korta och görs av en ensam förare i 
bil. Om fler valde att samåka skulle stora ytor frigöras i trafiksystemet 
och i tätorterna, samtidigt som avgasutsläppen skulle minska. Genom 
digitalisering och ny teknik kan innovativa lösningar för samåkning 
utvecklas. Vidare kan autonoma fordon eller taxiliknande tjänster bidra 
till att fler reser tillsammans, vilket även skapar ökad tillgänglighet för 
de som inte har tillgång till bil. Denna typ av kombinerade 
mobilitetstjänster behöver utvecklas för både städer och landsbygder.

”37 procent av den 
arbetande befolk-
ningen kan cykla till 
sin arbetsplats på 
mindre än 30 
minuter” 
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Kombinerad mobilitet 
Västra Götalandsregionen jobbar aktivt för att främja tjänster inom 
kombinerad mobilitet, det vill säga tjänster som möjliggör för resenärer 
att hitta, boka och köpa både kollektivtrafik och andra typer av 
transporttjänster genom en och samma digitala kanal. Målen är att 
bidra till att öka transportsystemets tillgänglighet, göra det enklare att 
resa och minska resandets klimatpåverkan. Västra Götalandsregionens 
arbete sker genom bland annat pilotprojekt där kombinerad mobilitet 
testas och utvärderingsmetoder för att påvisa samhällsnyttorna 
utforskas.

För att få kombinerad mobilitet att fungera i praktiken krävs det 
teknisk utveckling av till exempel appar och plattformar som samlar 
utbud och data, men framförallt fordrar konceptet nya modeller och 
metoder för affärs- och innovationssamarbeten mellan offentliga och 
privata aktörer. Idag råder det delade meningar om hur investeringar, 
risker och operationella roller kan fördelas för att kombinerad 
mobilitet ska följa lagar och regler, locka resenärer, bidra till 
samhälleliga hållbarhetsmål och vara ekonomiskt lönsamt och 
berättigat för ingående parter. Aktuell forskning om kombinerad 
mobilitet pekar på att kollektivtrafiken är en nödvändig komponent för 
att få en välfungerande tjänst för kombinerad mobilitet. 

Västra Götalandsregionen ska agera för att möjliggöra och främja 
samverkan mellan privat och offentlig sektor genom till exempel 
tredjepartsförsäljning av Västtrafiks biljetter, samt genom samarbete 
med aktörer som utvecklar, tillämpar och utvärderar kombinerade 
mobilitetstjänster.

Samhällsplanering och kollektivtrafik  
I samband med planering av nya områden finns störst möjlighet att 
skapa förutsättningar för hållbara färdmedelsval, inte minst genom att 
lokalisera nya områden på ett sätt som underlättar för kollektivtrafik, 
cykel och gång. En samhällsutveckling som stödjer det hållbara 
resandet är avgörande om klimatmålen ska nås. Ett utvecklingsarbete 
har bedrivits i samverkan med flera parter under åren 2017 – 2020 med 
fokus på ömsesidigt kunskapsbyggande, utvecklad samverkan och 
tydligare processer gällande samhällsplanering och kollektivtrafik. För 
att nå målet om ett ökat hållbart resande behövs fortsatt ömsesidigt 
kunskapsbyggande och fortsatt utveckling av arbetsformerna för 
samordning mellan kollektivtrafik och kommunal bebyggelseplanering. 

Driva på och bidra till forskning och innovation 
Att verka för forskning och utveckling inom kollektivtrafikområdet 
ingår i kollektivtrafiknämndens grunduppgifter. Västra Götalands-
regionen samverkar med flera aktörer för att driva forskning och 
innovation inom områden som är viktiga för att utveckla framtidens 
kollektivtrafik och strävar efter att vara i framkant. Det handlar om att 
ta till sig av den samlade kunskapen för bättre beslutsunderlag till den 
ordinarie verksamheten och att testa nya idéer i praktiken för att driva 
på utvecklingen i riktning mot målen i trafikförsörjningsprogrammet. 
Ett exempel på detta är det arbetet som genomförts inom ElectriCity 
och som kommer fortsätta framöver.

Kombinerad mobilitet benämns på 
engelska Mobility as a Service, MaaS. 

ElectriCity är ett samarbete i 
Göteborg där industri, forskning och 
samhälle utvecklar och testar 
lösningar för morgondagens 
elektrifierade transporter.

57



24

De närmsta åren kommer Västra Götalandsregionen att fokusera på 
följande forsknings- och innovationsområden kopplade till 
kollektivtrafiken: 

• Långsiktig finansiering av kollektivtrafikens 
       utveckling

• Elektrifiering och digitalisering

• Drivmedelsmix för fossilfrihet, energieffektivitet och minskat 
buller 

• Kollektivtrafik och samhällsbyggnad/stadsutveckling, 
       beteendeförändring

• Social hållbarhet och trygghet

Västra Götalandsregionen finansierar tillsammans med fem andra 
parter verksamheten och forskningen som bedrivs inom Nationellt 
kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2. För åren 2020 – 2024 lyfter 
K2 ”Framtidens mobilitet” och ”Kollektivtrafik för alla” som två nya 
områden som behöver få mer uppmärksamhet. ”Framtidens 
mobilitet” handlar om kollektivtrafikens möjligheter och 
utmaningar med ny digital teknik, samt om den traditionella 
kollektivtrafikens gränsyta gentemot nya mobilitetstjänster. 
”Kollektivtrafik för alla” fokuserar på hur kollektivtrafik och tillgång 
till mobilitet bidrar till och påverkar tillgänglighet, demokratiprocesser, 
innanför- och utanförskap. Utöver dessa områden är ”Framtida 
finansiering och styrning av kollektivtrafik” ett särskilt intressant 
forskningsfält som kan ha potential för stor påverkan framöver.  

K2 är Sveriges nationella centrum för 
forskning och utbildning om 
kollektivtrafik. Verksamheten 
bredrivs i samverkan mellan 
akademi, offentliga aktörer och 
näringslivet.
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Beslutade strategier 

Till trafikförsörjningsprogrammet finns ett antal beslutade strategier 
och målbilder som konkretiserar programmets mål och viljeinriktning. 
Dessa är en del av trafikförsörjningsprogrammet och förtydligar hur 
målen i programmet ska nås inom olika områden. 

Beslutade strategier gäller tills vidare men revideras vid behov, till 
exempel vid avsevärt förändrade förutsättningar. Följande strategier 
finns kopplade till trafikförsörjningsprogrammet:

• Målbild tåg 2035 inklusive Västtågsutredningen

• Målbild Koll2035, Göteborg/Mölndal/Partille

• Kollektivtrafikplaner för Borås, Skövde, Trollhättan/Vänersborg 
och Uddevalla

• Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor 

• Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken  

Målbild tåg 2035 inklusive Västtågsutredningen 
Målbild tåg 2035 beskriver utvecklingsambitionen för den regionala 
tågtrafiken i Västra Götaland med målsättningen om ett tredubblat 
tågresandet till år 2035. Restid med tåg ska minska, antalet turer ska 
öka och antalet platser i tågen ska öka genom längre tåg. En utveckling 
av tågtrafiken kräver att järnvägens infrastruktur förbättras och byggs 
ut, vilket är en politiskt prioriterad fråga inom Västra Götaland. 

Enligt Målbild tåg 2035 ska resandet öka från 21 miljoner tågresor år 
2018 till 32 miljoner tågresor år 2028. För att möjliggöra detta krävs 
det utökad tågtrafik och ökad attraktivitet i form av kortare restider. 
Utredningen Målbild tåg 2028 inklusive storregional busstrafik 
beskriver hur resandemålen till år 2028 kan uppnås. Under åren 
2021 – 2025 är fokus genomförbarhet och utveckling fram till att 
större infrastrukturprojekt i den natioenlla infrastrukturplanen kommer 
på plats.

Målbild Koll2035 Göteborg/Mölndal/Partille och 
Västsvenska paketet 
År 2018 beslutade regionfullmäktige samt kommunfullmäktige i 
Göteborg, Mölndal och Partille om en gemensam målbild för 
utvecklingen av stadstrafikens stomnät i storgöteborg, Målbild 
Koll2035. Stadstrafiken i området Göteborg/Mölndal/Partille står för 
över 90 procent av antalet resor i Västra Götalands fem pendlingsnav. 
En mer kapacitetsstark, snabb och pålitlig kollektivtrafik i 
storstadsområdet är en förutsättning för tillväxt och utveckling i staden 
och i regionen som helhet. En handlingsplan för genomförande av 
målbilden med fokus på åren 2020 – 2024 finns framtagen. 

Under samma tidsperiod pågår byggandet av Västlänken och flera stora 
infrastrukturprojekt inom Västsvenska paketet, vilket innebär stora 
påfrestningar på trafiksystemet med köbildning, längre restider och 
minskad punktlighet som följd. Ett stort fokus behöver läggas dels på 
att säkerställa god framkomlighet för kollektivtrafiken i 
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storstadsområdet under de närmaste årens intensiva byggskede, dels på 
att ta de första stegen mot genomförande av Målbild Koll2035 med 
utgångspunkt i handlingsplanen.

Kollektivtrafikplaner för Borås, Skövde, Trollhättan/Väners-
borg och Uddevalla 
Beslutade kollektivtrafikplaner finns för de delregionala pendlingsnaven 
Borås, Skövde, Trollhättan/Vänersborg och Uddevalla*. Planerna pekar 
ut riktningen för att möta kommunernas befolkningstillväxt och uppnå 
en ökad marknadsandel för hållbara resor. Utvecklingen i 
respektive pendlingsnav sker efter behov och i samverkan med 
kommunens utbyggnadsplaner. Kommunens och Västra Götalands-
regionens gemensamma prioriteringar och genomförandeplan för 
åtgärder, både gällande infrastruktur och trafiksatsningar, beskrivs i 
handlings- eller genomförandeplaner.

Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor
Strategin syftar till att få en kollektivtrafik på jämlika villkor utan 
diskriminering och verkar för att göra det möjligt för fler att resa 
kollektivt. Området handlar om att resans olika moment ska gå att 
genomföra i ett prioriterat nät, att resenärer ska bli bemötta med respekt 
och värdighet och kunna känna sig trygga i kollektivtrafiken. Även 
kommunikation ska vara inkluderande och förståelig. Därtill ska 
strategin bidra till att sociala hänsyn tas på ett medvetet och 
systematiskt sätt i den strategiska planeringen av kollektivtrafiken. 
Fokus för åren 2021 – 2025 är att fortsätta utveckla arbetet med att ta 
sociala hänsyn i strategisk planering av kollektivtrafiken samt att, utifrån 
den handlingsplan som Västtrafik tar fram för att verkställa strategin, 
genomföra åtgärder som leder till en kollektivtrafik på jämlika villkor.

Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken
Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland innebär 
en utfasning av fossila drivmedel med minskad energianvändning och 
trafik med låga nivåer av avgaser och buller. Strategins huvudmål om 
minskad klimatpåverkan återfinns i trafikförsörjningsprogrammet, men 
strategin har även mål för luftkvalitet, energianvändning och bullernivå.
 
Förnybar el och biogas är de drivmedel som prioriteras främst, 
medan flytande biodrivmedel rekommenderas där el eller biogas inte 
kan användas. Prioriteringen beror bland annat på nuvarande tekniska 
möjligheter, men även på osäkerheter kring prisutveckling, tillgång och 
miljömässig hållbarhet för flytande biodrivmedel. På grund av rådande 
osäkerheter kring utvecklingen av drivmedel för kollektivtrafiken och 
den snabba teknikutveckling som sker följs utvecklingen av både 
drivmedel och framdrivningstekniker noga. 

* Kollektivtrafikplan för Uddevalla är under framtagande och väntas vara beslu-
tad vid programstart 2021.
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Strategin genomförs i huvudsak genom Västtrafiks miljö- och 
klimatplan som utarbetades parallellt med strategin. Planen genomförs 
främst genom miljökrav i trafikupphandlingar. Även kommersiella 
aktörer förväntas bidra till att uppnå målen. 

De största utmaningarna i genomförandet av miljö- och klimatstrategin 
är att inom given budget ställa om stadsbusstrafik från biodiesel och 
gas till eldrift, samtidigt som biogasanvändningen flyttas till delar av 
regionbusstrafiken. Närmare 100 procent av kollektivtrafiken med 
buss och eldriven spårtrafik drivs av förnybar energi. Däremot väntar 
stora utmaningar med att ställa om kollektivtrafiken med båt och tåg 
på oelektrifierad bana till förnybara drivmedel. Denna trafik står idag 
för en stor andel av kollektivtrafikens miljö- och klimatutsläpp, trots 
relativt liten del av resandet.
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ROLLER OCH ANSVAR

Ansvarsfördelning
Västra Götalandsregionen är regional 
kollektivtrafikmyndighet och ansvarig för den 
allmänna kollektivtrafiken i länet. Regionen beslutar 
om den övergripande inriktningen och tar fram 
målbilder och strategier för kollektivtrafikens 
utveckling. Trafikförsörjningsprogrammet utgör det 
viktigaste måldokumentet och ska enligt beslutade 
samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra 
Götaland uppdateras en gång per mandatperiod. 
Processen att ta fram trafikförsörjningsprogram, 
strategier och måldokument för kollektivtrafiken 
bygger på delaktighet från samtliga kommuner 
genom de delregionala kollektivtrafikråden. 

Västra Götalandsregionen är ensam ägare av 
Västtrafik och beslutar om budget och uppdrag för 
Västtrafik. Västra Götalandsregionen har organiserat 
ansvaret genom att inrätta en kollektivtrafiknämnd. 
Regionfullmäktiges budget ger tillsammans med 
trafikförsörjningsprogrammet inriktningen för 
kollektivtrafiknämndens arbete.

Västtrafik är ett bolag helägt av Västra Götalandsregionen och 
upphandlar kollektivtrafiken i Västra Götaland i enlighet med de mål 
och uppdrag som kollektivtrafiknämnden sätter, utifrån givna 
ekonomiska ramar. Västtrafik beslutar, i samverkan med upphandlade 
trafikföretag, i frågor som till exempel hur linjer ska dras, var 
hållplatser ska ligga och hur ofta trafiken ska gå. Upphandlade 
trafikföretag, med ca 10-åriga avtalsperioder, utför trafiken och 
ansvarar för förare och fordon (med undantag för tåg och vissa båtar). 

Kommunerna ansvarar för fysisk planering och bebyggelseutveckling 
och lägger därmed grunderna för kollektivtrafikens förutsättningar. 
Kommunerna har även befogenhet över bl.a. parkeringsavgifter och 
parkeringstal, vilket i stor grad kan påverka andelen hållbara resor. 

Kommun/Trafikverket ansvarar som väghållare för många delar av 
kollektivtrafikens infrastruktur, så som hållplatsytor och 
framkomligheten i vägsystemet.

Västfastigheter, som är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen, 
förvaltar och utvecklar resecentrum, terminaler och hållplatser. 

ROLLER OCH ANSVAR

VÄSTTRAFIK

Trafikplanering

KOLLEKTIVTRAFIK-KOLLEKTIVTRAFIK-
NÄMNDENNÄMNDEN
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Avtal mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna
Gränssnitt i ansvar och samverkansformer för kollektivtrafik mellan 
kommunerna och Västra Götalandsregionen är definierat i ett avtal 
som tecknades år 2011 i samband med beslut om skatteväxling. Avtalet 
innebär att ansvaret för kollektivtrafikens utveckling ligger hos Västra 
Götalandsregionen. Kommunerna ansvarar fortfarande för färdtjänst, 
trafik som riktas främst till äldre samt för skolskjuts. 
 
Samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland
Kommunerna och Västra Götalandsregionen har enats om 
samverkansformer som innebär att gemensamt bereda den långsiktiga 
strategiska inriktningen för kollektivtrafikens utveckling. Det sker 
genom de fyra delregionala kollektivtrafikråden. Beredningen för 
hållbar utveckling (BHU) ingår som regionalt kollektivtrafikråd och ger 
rekommendation gällande beslut om strategisk inriktning för 
kollektivtrafiken i Västra Götaland. 

Kollektivtrafikråden och BHU har inte beslutsmandat men 
synpunkter och rekommendationer väger tungt i Västra Götalands-
regionens beslut. I kollektivtrafikråden ingår representanter från 
samtliga kommuner och två representanter från Västra Götalands-
regionens kollektivtrafiknämnd. Representanter från Västtrafiks 
styrelse adjungeras. Delregionala kollektivtrafikråd ska enligt beslutade 
samverkansformer hållas minst två gånger per år. 
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Beredningen för hållbar 
utveckling (BHU) är ett politiskt 
samverkansorgan för Västra 
Götalandsregionen och länets 
kommuner i frågor kring hållbar 
utveckling. Beredningen består av 
politiska företrädare från Västra 
Götalandsregionen och de fyra 
kommunalförbunden.
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För Västra Götalands fem regionala pendlingsnav; Borås, 
Göteborg/Mölndal/Partille, Skövde, Trollhättan/Vänersborg och 
Uddevalla finns särskilda stadstrafikforum för samverkan kring frågor 
som bedöms relevanta för stadstrafikens utveckling. Inom respektive 
stadstrafikforum har en kollektivtrafikplan/målbild tagits fram. 
Kollektivtrafikplanerna utgår från trafikförsörjningsprogrammet och 
beskriver hur kollektivtrafiken behöver utvecklas i samklang med 
stadsutvecklingen. Målsättningen är att stödja en hållbar region- och 
stadsutveckling och öka andelen resor med kollektivtrafik, cykel och 
gång.

Västtrafik för dialog med kommunerna om bland annat konkreta 
förändringarna i trafiken i en årligt återkommande process. Därtill 
finns kontaktpersoner hos Västtrafik och i respektive kommun som 
ansvarar för löpande dialog. Västtrafik för även dialog med kommunen 
i samhällsplaneringens tidiga skeden och kan vara ett stöd i 
detaljplanearbetet gällande kollektivtrafikfrågor. 

Tillköp
Kommunerna har möjlighet att göra tillköp i trafik och biljetter, för en 
höjd ambitionsnivå, förutsatt att det går i linje med trafikförsörjnings- 
programmet och beslutade strategier. Övergripande principer för 
tillköp beskrivs i avtalet. Kollektivtrafiknämnden har, efter beredning i 
kollektivtrafikråden, beslutat om principer för tillköp av färdbevis.
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Kollektivtrafik är en grundsten i ett transporteffektivt och hållbart 
samhälle, både miljömässigt och socialt, där alla ges möjlighet att resa 
utifrån sina personliga förutsättningar. Följande kapitel är till största 
del ett utdrag ur underlaget Förutsättningar Trafikförsörjningsprogram 
Västra Götaland 2021 – 2024, som tagits fram inom ramen för 
framtagandet av detta trafikförsörjningsprogram. 

Befolkningsstruktur och resmönster
För att planera kollektivtrafik behövs kunskap om rådande 
befolkningsstruktur, befolkningens resmönster och behov samt olika  
förutsättningar. Generellt sett är det lättare att kollektivtrafikförsörja
ett område effektivt ju mer tätbefolkat det är. Totalt bor det drygt 
1,7 miljoner människor i Västra Götaland (2018). Fler än hälften av 
dessa är bosatta i Göteborgsregionen där Göteborgs kommun är den 
mest tätbefolkade kommunen. I de övriga tre delregionerna; 
Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad finns det flera glest befolkade 
kommuner med färre än 25 invånare per km2. Genomsnittlig 
befolkningstäthet för hela länet är 69 invånare 
per km2 men befolkningstätheten skiljer sig i hög 
grad åt mellan såväl enskilda kommuner inom 
länet som mellan delregionerna.

Befolkningen i Västra Götaland förväntas öka till 
drygt 1,9 miljoner invånare år 2035. Ökningen 
förväntas främst ske i Göteborgsregionen. Även 
befolkningssammansättningen förväntas ändras 
genom att andelen barn och invånare över 80 år 
ökar. Detta ställer krav på kollektivtrafiken, då 
fler ska åka, men också genom att trafiken 
behöver anpassas för dessa åldersgruppers behov.

Invånarna i Västra Götaland bor relativt utspritt 
men arbetar mer koncentrerat. Ungefär en 
tredjedel av befolkningen pendlar till en annan 
kommun för att arbeta. I Göteborgs 
kranskommuner är andelen pendlare så hög som 
7 av 10. Det är också i dessa kranskommuner 
som invånarna pendlar längst. Sett till den totala 
pendlingen är det tydligt att Västra Götaland är 
en flerkärnig region, med Göteborg som stark 
regionkärna och tydligt arbetsmarknadscentrum. 
Pendlingen är till stor del enkelriktad in mot 
regionens fem pendlingsnav; Borås, 
Göteborg/Mölndal/Partille, Skövde, 
Trollhättan/Vänersborg och Uddevalla. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UTMANINGAR

I bilden redovisas en uppskattning av längre resor med bil och 
kollektivtrafik, fördelade på stråk. Dessa kan ses som en potential för 
ökat resande med kollektivtrafik i framtiden. 

Förutsättningsrapporten finns på 
www.vgregion.se/ kollektivtrafk
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Generellt sett är tillgängligheten till kollektivtrafiken som störst i de 
regionala pendlingsnaven och längs de prioriterade stråken. Värt att 
notera är också att även om befolkningen bor utspritt i Västra 
Götaland, når 86 procent av invånarna sitt närmsta regionala 
pendlingsnav inom 60 minuters restid med kollektivtrafiken. Det finns 
också goda möjligheter för arbetspendling med cykel och elcykel. 
Totalt sett kan 37 procent av invånarna i Västra Götaland nå sin 
arbetsplats med cykel inom 30 minuter. 

År 2018 hade kollektivtrafiken i Västra Götaland en motoriserad 
marknadsandel på cirka 33 procent. Kollektivtrafikandelen varierar 
dock stort mellan de olika delregionerna och mellan olika kommuner. 
Störst andel kollektivtrafikresande finns i Göteborg och i 
Göteborgsregionen med en andel på 55 respektive 45 procent. I de 
övriga tre delregionerna är kollektivtrafikandelen betydligt lägre. Flest 
antal resor görs i stadstrafiken, med en andel på 77 procent, följt av 
resor i stråken. Ser man istället till andel personkilometer i 
kollektivtrafiken är stadstrafikens andel av resandet 40 procent. Flest 
personkilometer med kollektivtrafik görs i stråken, med en andel på 
knappt 50 procent.  

Infrastruktur
Behovet av investeringar i infrastruktur för järnväg och väg i Västra 
Götaland är stort. Infrastrukturen har en nyckelroll för tillgängligheten 
till arbete och skola samt kapacitet och attraktivitet i kollektivtrafiken.

Målbild tåg 2035 förmedlar en vilja att utveckla Västra Götaland till ett 
konkurrenskraftigt tillväxtområde i norra Europa. Målsättningen är att 
tredubbla resandet med tåg till år 2035 jämfört med år 2006. För att 
klara av detta krävs det investeringar i järnvägsinfrastruktren på 
flertalet ställen. Dubbelspårig järnväg mellan Göteborg – Borås, fler 
spår på Västra stambanan mellan Göteborg – Alingsås, dubbelspår 
Göteborg – Oslo och satsningar på samtliga regionala järnvägar är 
några av Västra Götalandsregionens prioriterade infrastruktur-
satsningar. I den nationella infrastrukturplanen finns det knappt 
193 miljarder kronor för namngivna investeringar för åren 
2018 – 2029. Av dessa är 3,7 miljarder kronor avsatta för att påbörja 
arbetet med järnväg mellan Göteborg och Borås. Resterande 
investeringsbehov på järnväg i Västra Götalands saknar finansiering. 

För att ställa om till en ökad andel hållbara resor finns stora behov av 
infrastrukturinvesteringar för kollektivtrafiken i vägnätet. Det handlar 
bland annat om framkomlighetsåtgärder i gaturummet, busskörfält för 
nya trafikkoncept och pendelparkeringar för bil och cykel.  Behoven 
finns främst i och omkring de regionala pendlingsnaven, vilket bland 
annat lyfts i de målbilder och planer som tagits fram för respektive 
nav. De största behoven finns i Göteborg och Göteborgsregionen, där 
också de flesta resorna sker. Utmaningar finns bland annat i kapacitets-
begränsningar, som väntas förvärras till följd av ett ökat resandebehov 
i och med den ökande befolkningen. I takt med att kollektivtrafiken 
utökas påverkas även tillgången till terminaler och större bytespunkter 
runt om i regionen, framför allt i Göteborg.
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Depåer är en viktig och kostsam funktion som krävs för att 
kollektivtrafiken ska fungera. Västra Götalandsregionen/Västtrafik ser 
stora behov av nya depåer för både buss och spårfordon för att kunna 
utveckla kollektivtrafiken på ett konkurrensneutralt och 
kostnadseffektivt sätt. Omställningen till elbussar kräver nya 
infrastrukturlösningar, där bland annat nya depåer i strategiska lägen är 
en förutsättning för att klara en elektrifiering av kollektivtrafiken.
 
Omvärld och trender
I ett modernt samhälle är det viktigt att människor kan förflytta sig och 
mötas. Teknikutveckling och samhällsförändringar kan minska en del 
av resbehovet, men i stor utsträckning kommer behovet av att förflytta 
sig finnas kvar. Fyra megatrender är identifierade som alla har någon 
påverkan på kollektivtrafikens utveckling: globalisering, digitalisering, 
demografiska förändringar samt klimatförändringar.

En fortsatt teknikutveckling ger nya lösningar. När tjänster och 
kommunikation kan levereras direkt i mobiltelefoner, datorer och 
övriga hjälpmedel skapas möjlighet för en mer tillgänglig kollektivtrafik. 
Teknikutvecklingen kommer också att medföra en diversifiering av 
fordon samt att elektrifierade transportmedel utvecklas. Därtill 
kommer automatisering av fordon, informationsflöden inom 
transportsystemet, e-handel och insamling samt lagring av data. Allt 
detta kan ha en påverkan på invånarnas resmönster och val av färdsätt. 
Att stödja och följa aktuell forskning och innovation är därför viktigt 
för att bygga kunskap, samla lärdomar och erfarenheter samt testa nya 
lösningar som behövs för att åstadkomma en effektiv och attraktiv 
kollektivtrafik.

Behov av styrmedel och finansieringsformer
Trafikförsörjningsprogrammets övergripande mål är att öka andelen 
hållbart resande i Västra Götaland. Lagar, styrmedel, finansierings-
former och statliga investeringar behöver anpassas för att klara en 
omställning till ett hållbart transportsystem, i riktning mot nationella, 
regionala och lokala mål. Ett systemskifte kräver genomgripande 
förändringar. Det handlar både om nationella styrmedel för att ställa 
om resandet till mer hållbara alternativ, men också om satsningar för att 
främja kollektivtrafiken. Bland annat behövs förbättrade 
förutsättningarna för en utvecklad regiontågtrafik, breddad finansiering 
av kollektivtrafikens driftskostnader, ökade möjligheter till statlig 
medfinansiering av depåer och spårfordon samt styrmedel för att 
underlätta minskad miljöpåverkan från kollektivtrafiken.
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Öka resurseffektiviteten
En stor del av resandet i Västra Götaland är enkelriktat in mot de 
regionala pendlingsnaven. Resandet med kollektivtrafik är också ojämnt 
fördelat över dygnet med tydliga toppar morgon och eftermiddag. En 
bättre spridning av resorna i tid och rum skulle innebära både ett bättre 
resursutnyttjande av kollektivtrafikfordon och minskade kostnader.

Antalet påstigande på buss och tåg enligt Västrtrafiks kundräkningsystem 
(KRS). Diagrammet avser perioden december 2018 till och med november 
2019, exklusive juni-augusti.

06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00Klockslag

Kollektivtrafikresandets fördelning
över dygnet
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Samhällsnytta
Kollektivtrafikens bidrag till samhället är mer än det som 
traditionellt syns i beräkningar av kostnader och intäkter. Nyttorna 
uppstår genom bland annat bättre hälsa genom ökad fysisk aktivitet, 
färre olyckor, minskad trängsel i vägsystemet, regional sammanhållning
och möjligheter att ta del av arbetstillfällen, utbildning och kultur. Det 
finns olika modeller för att beräkna samhällsnyttan i ekonomiska 
termer. Västtrafik har i tidigare arbete visat att en satsad krona på 
kollektivtrafiken i Västra Götaland gav 1,75 kronor tillbaka i 
samhällsnytta. Det innebär att regionbidrag till kollektivtrafiken utifrån 
prognosen för år 2035 skulle generera en samhällsnytta på 17 miljarder 
kronor per år. 

Nuläge
Under det senaste decenniet har kollektivtrafiken byggts ut kraftigt i 
Västra Götaland och resandet har ökat kraftigt enligt uppsatta mål. 
Regionbidraget till kollektivtrafiken har ökat med i genomsnitt cirka sju 
procent per år sedan år 2012. Intäkterna har historiskt sett utvecklats i 
takt med att kollektivtrafiken byggts ut, vilket innebär att Västtrafiks 
självfinansieringsgrad (intäkternas andel av kostnaderna) har varit 
omkring 50 procent under en längre tid. De senaste åren har 
intäktsutvecklingen varit mer måttlig vilket innebär att gapet mellan 
kostnader och intäkter ökar.  

Under år 2018 uppgick de totala kostnaderna för Västtrafik till 
9, miljarder kronor. Biljettintäkter och övriga intäkter uppgick till 
4,9 miljarder kronor och regionbidrag till 4,6 miljarder kronor. 

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH FINANSIERING

Genomsnittlig 
kostnad per resa
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Kostnadsfördelning per
trafikkategori i procent
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Stadstrafik Göteborg/Mölndal/Partille

Stadstrafik Borås, Skövde, 
Trollhättan/Vänersborg och Uddevalla

Tätortstrafik

Övrig trafik

Övriga kostnader
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Regionbidrag är de pengar som 
Västra Götalandsregionen avsätter i 
budgeten för att finansiera 
kollektivtrafiken. 

(buss på landsbygd och båt i skärgård)

(trafik- och försäljningsomkostnader, särskild 
anropsstyrd trafik samt administration)
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Framtida kostnadsutveckling
Kostnaderna för kollektivtrafiken ökar årligen vilket främst beror på 
ökade kostnader för den befintliga trafiken, investeringar i nya fordon 
samt satsningar på utvecklad eller ny trafik. Kostnaderna för den 
befintliga trafiken ökar främst genom det index som Västtrafiks 
trafikavtal med trafikföretagen är kopplade till. 

Målet om att öka andelen hållbara resor i hela Västra Götaland 
förutsätter en fortsatt utveckling av kollektivtrafikens kapacitet och 
attraktivitet. En översiktlig beräkning av kostnadsutvecklingen fram 
till år 2035 visar att regionbidraget till Västtrafik fortsatt behöver öka i 
genomsnitt cirka 5 procent per år för att nå uppsatta mål. Avvägningar 
kring kollektivtrafikens medelstilldelning sker årligen i 
regionfullmäktiges budgetarbete. 

Prognosen innehåller alla driftskostnader och bygger på flera 
antaganden, bland annat antalet resor med kollektivtrafiken, 
investeringar i nya fordon och depåer, samt biljettpriser och 
indexutveckling. 

Indexutvecklingen för kollektivtrafiken är beräknad till 2 – 3 procent 
per år. I kalkylen höjs biljettpriserna i samma takt. Därtill förväntas en 
effektivisering av kollektivtrafiken ske genom kontinuerligt arbete med 
exempelvis utjämning av topparna i högtrafik, samordning mellan 
kollektivtrafik och skolskjutstrafik samt smarta trafikupplägg. 
Tillsammans med en ökad intäktsutveckling är bedömningen att 
självfinansieringsgraden kan bibehållas kring dagens nivå på omkring 
50 procent. 

Regionbidrag prognos 
2018 – 2035 (miljoner kronor)
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Index är ett jämförelsetal och 
används för att beskriva hur 
någonting förändras över tid, 
exempelvis priserna på bränsle.

(buss på landsbygd och båt i skärgård)
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Det finns flera osäkerhetsfaktorer som är svåra att förutse. Införandet 
av tre zoner med tillhörande prissättning innebär en av de största 
förändringarna som gjorts i kollektivtrafiken i Västra Götaland på 
många år. Andra faktorer som påverkar är utvecklingen av olika 
framdrivningstekniker för kollektivtrafikens fordon, tillgång till 
trafiknära depåer, osäkerheter kring drivmedelsutvecklingen och 
drivmedelspriser,  utvecklingen av delade mobilitetstjänster, 
självkörande fordon samt framkomlighet i städerna och utbyggnad av 
infrastruktur, framför allt järnvägsinfrastruktur. 

Finansieringsmöjligheter 
En fortsatt ökning av kostnaderna för kollektivtrafiken innebär att 
regionbidraget behöver öka ytterligare eller att nya intäktskällor 
behöver tillkomma. 

Tidigare och pågående utredningar kring breddad finansiering av 
kollektivtrafikens driftskostnader visar på olika möjliga intäktskällor. 
Samtliga förutsätter ändrad lagstiftning vilket innebär att frågan är av 
nationell karaktär. Exempel på alternativa finansieringskällor kan vara 
användning av trängselskatt, arbetsgivaravgifter eller parkeringsavgifter. 
Dessa exempel skulle kunna utgöra en del av framtida finansiering. 
Bedömningen är emellertid att nuvarande driftbidrag via skattemedel 
fortsatt skulle utgöra merparten av kollektivtrafikens finansiering. 

Under kommande period är det angeläget att ytterligare utreda och 
bedriva aktivt påverkansarbete kring breddad finansiering. Västra 
Götalandsregionen bör tillsammans med andra parter lyfta behovet av 
en mer långsiktigt hållbar finansiering av kollektivtrafiken. 

KOMMERSIELL TRAFIK
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Trafikföretag har enligt kollektivtrafiklagen rätt att etablera 
kollektivtrafik på kommersiell grund. Trafikföretag har också rätt till 
kokurrensneutralt tillträde till terminaler, knutpunkter och hållplatser. 
Principer för tillträde till infrastrukturen finns framtaget i dokumentet 
”Principer för tillträde till bytespunkter”, vilket Västra Götalands-
regionen har tagit fram tillsammans med trafikföretagens 
branschföreningar. 

Det är kollektivtrafikmyndigheten i varje region som ansvarar för att 
värdera samhällsnytta, beslutar om vilken kollektivtrafik som ska 
handlas upp av samhället. Samtliga mål och riktlinjer i trafikförsörjnings-
programmet gäller både kommersiell och upphandlad kollektivtrafik. 

För all upphandlad kollektivtrafik tas beslut om allmän trafikplikt av 
kollektivtrafiknämnden. Kollektivtrafiknämnden kan också besluta om 
att avstå trafikplikt. Det sker då nämnden anser att trafikförsörjnings-
programmets trafik- och samhällsmål kan nås genom kommersiell trafik. 
Dokumentet ”Kriterier för trafikplikt” beskriver process och kriterier 
inför beslut om trafikplikt och har tagits fram av Västra Götalands-
regionen i dialog med kollektivtrafikbranschens parter. 

För att underlätta marknadsanalys för kommersiell trafik ska Västtrafik i 
samband med samråd inför upphandling av trafik tillhandahålla en 
öppen redovisning av data över bland annat antal resande och intäkter 
för utgående avtal. Trafikföretagen kan med hjälp av detta underlag 
avgöra om det finns grund för kommersiell trafik eller inte. Generellt 
kan sägas att förutsättningarna för kommersiell trafik bedöms som störst 
där det finns en hög andel enkelbiljettskunder och ett mindre beroende 
av det större sammanhängande kollektivtrafiksystemet.

KOMMERSIELL TRAFIK

Information kopplat till kommersiell trafik finns på 
www.vgregion.se/kollektivtrafik 

• Kriterier för trafikplikt – beskriver process och kriterier 
inför beslut om trafikplikt. 

• PM Principer för tillträde till bytespunkter.  
• Förteckning över alla trafikavtal, samt när dessa löper 

ut. Publiceras löpande.
• Förteckning av kommersiell regional kollektivtrafik. 
        
      Publiceras löpande.
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Framtagandet av trafikförsörjningsprogram 2021 – 2025 har pågått 
under år 2019 och 2020. Kollektivtrafiknämnden har efter ett 
inledande inriktningsbeslut löpande gjort inspel och ställningstaganden 
under processens gång. 

Arbetet har processletts av tjänstepersoner från avdelningen för 
kollektivtrafik och infrastruktur på Västra Götalandsregionen. Till sin 
hjälp har de haft olika grupperingar och funktioner inom 
Koncernkontoret och Västtrafik till sitt förfogande. De delregionala 
kollektivtrafikrådens tjänstepersonsnätverk har bidragit med inspel, 
bland annat vid en gemensam workshop. 

Samråd har genomförts med de delregionerna kollektivtrafikråden, 
omkringliggande läns kollektivtrafikmyndigheter, andra myndigheter 
och organisationer, näringsliv och resenärsgrupper. Inspel från 
samråden finns samlade i en samrådslogg. 

Under hösten år 2019 har en remissversion av programmet tagits fram, 
vilken du nu håller i din hand. Remissvar kommer att samlas in och 
tas om hand under hösten år 2020. Därefter startar beslutsprocessen 
för att ha ett nytt gällande trafikförsörjningsprogram från och med år 
2021. 

Detta kapitel skrivs klart i sin helhet efter remiss.

FRAMTAGANDE AV 
TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2021–2025
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En hållbarhetsbedömning av trafikförsörjningsprogrammet för 
år 2017 – 2020 har gjorts. Bedömningen utgår från principerna för 
miljöbedömning men med ett vidgat perspektiv genom att inkludera 
fler sociala och ekonomiska aspekter än vad som vanligtvis ingår i en 
miljöbedömning, därav benämningen hållbarhetsbedömning. 

Relevanta måldokument från global och nationell nivå samt de mest 
övergripande måldokumenten på regional nivå genomlystes för att 
identifiera de mål som ansågs relevanta för trafikförsörjnings-
programmets hållbarhetsbedömning. Målen grupperades i olika 
kategorier och underkategorier som trafikförsörjningsprogrammet 
bedömdes mot. 

Hållbarhetsbedömningen har legat till grund för arbetet med att ta 
fram trafikförsörjningsprogrammet för år 2021 – 2025. Även beslut 
som tagits under processen har bedömts ur ett hållbarhetsperspektiv. 

I beslutsversionen av trafikförsörjningsprogrammet kommer en kort redovisning av 
resultatet av hållbarhetsbedömningen av trafikförsörjningsprogrammet för år 
2021 – 2025 att finnas med. Mer information om hållbarhetsbedömningen kom-
mer då också att publiceras på www.vgregion.se/kollektivtrafik.

Hållbarhetsbedömning av programmet

Begränsa 
klimat-

förändringar

Knyta 
samman

Öka 
tillgänglihetFrämja hälsa

Minska 
miljö-

påverkan

Främja
ekonomisk

tillväxt

RELEVANTA
MÅLDOKUMENT
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Uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet ska ske årligen och följa 
Västra Götalandsregionens modell ”Lärande uppföljning och 
utvärdering” för redovisning av måluppfyllelse, genomförande och 
aktiviteter. Uppföljningen av trafikförsörjningsprogrammet innehåller 
både uppföljning av målen och en skriftlig redovisning av insatser som 
gjorts för att nå målen. Mål och indikatorer följs upp årligen (om inte 
annat anges) enligt tabeller på nästkommande sidor. Uppföljningen 
sker i de flesta fall via nationella insamlingssystem, såsom 
kollektivtrafikbarometern, via Svensk kollektivtrafik samt via statistik 
från Västtrafik.

Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken ska 
Västra Götalandsregionen årligen göra en avstämning med 
kommunerna av arbetet med implementeringen av trafikförsörjnings-
programmet. Kommunerna ges då möjlighet att via de delregionala 
kollektivtrafikråden lämna yttranden på arbetet med att utveckla 
kollektivtrafiken.

 

UPPFÖLJNING

• Driva på och underlätta 
 för hållbara resval 

• Kombinerad mobilitet   

• Samhällsplanering och 
 kollektivtrafik   

• Driva på och bidra till     
 forskning och innovation    

• Målbild tåg 2035, inkl. 
 västtågsutredningen  

• Målbild Koll2035
 Göteborg/Mölndal/Partille

• Strategi för kollektivtrafik på  
 jämlika villkor    

• Miljö- och klimatstrategi för  
 kollektivtrafiken   

NYTT ARBETE

• Kollektivtrafikplaner för      
 Borås, Skövde, 
 Trollhättan/Vänersborg och 
 Uddevalla

BESLUTADE

STRATEGIER
HÅLLBART

RESANDE

Kollektivtrafik med Kollektivtrafiken är Kollektivtrafiken ger

ANDELEN HÅLLBARA RESOR SKA 
ÖKA I HELA VÄSTRA GÖTALAND

GOD GEOGRAFISK 
TILLGÄNGLIGHET

ENKEL, TRYGG OCH
INKLUDERANDE

LÅG 
MILJÖPÅVERKAN
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MÅL NIVÅ MÅLTAL INDIKATORER KOPPLADE TILL 

Övergripande mål:
Andelen hållbara resor ska 
öka i hela Västra Götaland 

2018 2025

Andelen hållbara resor ska 
öka i Västra Götaland.

39% ≥ 42 %

2035

≥ 50 %

God geografisk tillgänglighet 2018 2025

Andelen invånare med högst 60 
minuters restid med kollektiv-
trafik till närmaste pendlingsnav och 
minst 10 resmöjligheter 
(i båda riktningar) ska öka. 

xx %* 80 – 85 % Antal personkilometer. 

Antal resor per funktion:  
b) stadstrafik (per pendlingsnav) 
c) tätortstrafik 
d) landsbygd /övrigt

Andel invånare, avgångstider  som passar deras resbehov.

Restidskvot 0,8 för tåg och 1,3 för buss i prioriterade stråk.

Antal invånare som bor 1,5 km från hållplats i prioriterat stråk eller stadstra-
fik, redovisas 1 gång per 4 år.

Antal pendelparkering för bil och cykel, redovisas 1 gång  per 4 
år.

Antal resor i kollektivtrafiken 
ska öka.

339 miljoner  ≥ 380 miljoner

Antal kollektivtrafikresor i stråk och 
stadstrafik ska öka.

55 miljoner i stråk och 
258 miljoner i stadstrafik

65 miljoner i stråk och 
295 miljoner i stadstrafik.

Enkel, trygg och inkluderande 2018 2025

Andelen invånare som anser att det 
är enkelt att åka med Västtrafik ska 
öka.

61 % ≥ 65 %

Andel nöjda resenärer med
Västtrafik.

Andel fordon som är anpassade för 
personer med 
funktionsnedsättning.

Riktlinjer för personer med
funtionsnedsättning
implementeras.

Andelen invånare som känner 
trygghet att åka med Västtrafik ska 
öka.

66 % ≥ 70 %

Antal prioriterade hållplatser och 
terminaler som är anpassade för 
personer med funktionsnedsättning 
ska öka.

Ca 400 stycken ≥ 800 stycken

Låg miljöpåverkan 2018 2025

Utsläppen av CO
2
 per 

personkilometer i kollektivtrafiken 
jämfört med år 2006 ska minska.

72 % ≥ 85 % 

Minska   
≥ 80% 

Kollektivtrafikens motoriserade 
marknadsandel ska öka.

33 % ≥ 35%

* Nulägesmätning pågår
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INDIKATORER KOPPLADE TILL MÅLEN

Antal personkilometer. Antal invånare som bor 1,5 km från 
hållplats i prioriterat stråk eller 
stadstrafik.

Riktlinjer för personer med 
funktionsnedsättning implementeras.

Nivå år 2018:

2833 miljoner

Nivå år 2018:

Under framtagande

Antal resor per funktion:
-  Stadstrafik 
   (per pendlingsnav)
-  Tätortstrafik
-  Övrig trafik

Antal pendelparkeringar för bil och 
cykel.

Andel kilometer per 
drivmedel
- km med elbuss
- km med biogasbuss

Nivå år 2018:

- Stadstrafik 
  GMP: 236 miljoner
  Borås: 10 miljoner
  ToV: 6,8 miljoner
  Uddevalla: 2,9 miljoner
  Skövde: 2,7 miljoner

- Tätortstrafik:
  4 miljoner

- Övrig trafik:
  19 miljoner

Nivå år 2018:

387 st pendelparkeringar för bil 
(18 163 platser)

249 st pendelparkeringar för cykel 
(17 956 platser)

Nivå år 2018:

km elbuss: 30 miljoner

km biogasbuss: 24 miljoner

Andel invånare med 
avgångstider som passar deras 
resbehov.

Andel nöjda resenärer med 
Västtrafik.

Andel bilpassagerare.

Nivå år 2018:

56 %

Nivå år 2018:

57 %

Nivå år 2018:

10 %

Restidskvot 0,8 för tåg och 
1,3 för buss i prioriterat stråk.

Andel fordon som är anpassade för 
personer med funktionsnedsättning.

Nivå år 2018:

Redovisas i karta

Nivå år 2018:

97 %
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Diarienummer:  KTN 2019–00023 

Datum: 2020-02-28 

 

Följebrev 
 
Hållbara resor i Västra Götaland, 
trafikförsörjningsprogram 2021–2025 
 

Västra Götalandsregionen, regional kollektivtrafikmyndighet i Västra Götaland,    
har tagit fram ett förslag på trafikförsörjningsprogram för perioden 2021–2025.  
Trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande styrdokumentet för 
kollektivtrafikens utveckling. I Västra Götaland revideras trafikförsörjnings-
programmet en gång per mandatperiod. Nuvarande program sträcker sig över åren 
2017–2020. 

Framtagandet av trafikförsörjningsprogram 2021–2025 har pågått under år 2019 och 
2020. Arbetet har processletts av tjänstepersoner från avdelningen för kollektivtrafik 
och infrastruktur på Västra Götalandsregionen. Till sin hjälp har de haft olika 
grupperingar och funktioner inom Koncernkontoret och Västtrafik till sitt 
förfogande. 

Kollektivtrafiknämnden har efter ett inledande inriktningsbeslut löpande gjort inspel 
och ställningstaganden under processens gång. Inriktningen för framtagandet av 
programmet har varit en mindre revidering av gällande program med fokus på 
prioritering inom befintliga långsiktiga mål och strategier samt att se över mål-
struktur och kalibrera målnivåer. 

Samråd har genomförts med de delregionerna kollektivtrafikråden, omkringliggande 
läns kollektivtrafikmyndigheter, andra myndigheter och organisationer, näringsliv 
och resenärsgrupper. Vidare har de delregionala kollektivtrafikrådens tjänstepersons-
nätverk gett inspel till programmets mål och inriktning. 

Remissversionen kommer inom kort även att finnas på: 
https://www.vgregion.se/kollektivtrafik/revidering-av-trafikforsorjningsprogram/ 
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2   

Vi tar tacksamt emot allmänna synpunkter på programmet. Därutöver är vi speciellt 
intresserade av era tankar kring följande: 

Målstrukturen i programmet har omarbetats med en förhoppning att göra den 
tydligare med ett övergripande mål om ökad andel hållbara resor i Västra Götaland 
och tre målområden för kollektivtrafiken. 

- Hur upplever ni den omarbetade målstrukturen? Är det tydligt hur målen för 
kollektivtrafiken bidrar till det övergripande målet om ökad andel hållbara 
resor? 

Kapitlet om den strategiska inriktningen och genomförande behandlar både 
grunderna för trafikering och beskriver hur målen ska nås. Genomförandet innefattar 
befintliga målbilder och strategier för kollektivtrafiken i Västra Götaland, samt fyra 
utpekade områden för arbetet med att nå målen i programmet. Dessa fyra områden 
har prioriterats under de samråd som genomförts under framtagandet av programmet. 
För att uppnå det övergripande målet om en ökad andel hållbara resor behövs 
samverkan över våra organisatoriska gränser. 

- Är de övergripande planeringsstrategierna som ligger till grund för 
utbud av kollektivtrafik tydliga? 

- Är det något område som saknas under genomförande? 

- På vilket sätt kan vi samverka mellan våra organisationer för att uppnå ökad 
andel hållbara resor? Hur kan er organisation bidra till att nå det övergripande 
målet? 

Vår förhoppning är att trafikförsörjningsprogrammet ska vara användbart och ett stöd 
i ert arbete för frågor som rör kollektivtrafiken. 

- På vilket sätt kan ni ha nytta av trafikförsörjningsprogrammet i er 
verksamhet? 

 

Vi vill ha ert remissvar senast 30 september 2020. Svaret skickas till 
kollektivtrafik@vgregion.se. Ange i ämnesraden ”Er organisation – Remissvar TFP, 
KTN 2019-00023”. 

Frågor angående remissen besvaras av Anna Kronvall, anna.kronvall@vgregion.se. 

 

Med vänliga hälsningar 

Ulrika Bokeberg 
Kollektivtrafik- och infrastrukturchef 
Västra Götalandsregionen 
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Sändlista remiss  
 
Kommunerna inom Västra Götaland 
via                    
Delregionala kollektivtrafikråd  

- Boråsregionen  
- Göteborgsregionen  
- Fyrbodal 
- Skaraborg 

 
Kollektivtrafikmyndigheter i 
angränsande län 
Region Halland 
Region Jönköping 
Region Värmland 
Region Örebro 
Viken fylkeskommune (tidigare Östfold 
Fylke) 
 
Myndigheter och statliga bolag 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Trafikverket Region Väst 
Swedavia Göteborg-Landvetter Airport 
 
Trafikföretag via 
branschorganisationer 
Sveriges Bussföretag 
Västra Sveriges Bussbranschförening 
Branschföreningen Tågoperatörerna 
Taxiförbundet  
Skärgårdsredarna 
 
Företrädare för näringslivet 
Västsvenska handelskammaren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Företrädare för 
resenärer/resenärsgrupper 
Resenärsforum 
Västra Götalandsregionens samråd:  

- Funktionshinder 
- Mänskliga rättigheter 
- Nationella minoriteter 
- Hbtq 
- Barnrätt 

 
Organisationer 
Naturskyddsföreningen 
Cykelfrämjandet 
Svenska cykelstäder 
Svensk kollektivtrafik 
Svinesundskommittén  
 
Hela Sverige ska leva  

- Fyrbodal 
- Göteborgsregionen  
- Sjuhärad  
- Skaraborg 

 
Inom Västra Götalandsregionen 
Västtrafik 
Västfastigheter 
Turistrådet Västsverige  
Kulturnämnden 
Miljönämnden 
Regionala utvecklingsnämnden 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-05-05

§ 40 Dnr: KS 2020/327

Remissvar Målbild Tåg 2028

Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar att anta remissyttrandet om Målbild Tåg 2028 som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet
Region Västra Götaland har ett måldokument, Målbild Tåg 2035, som beskriver hur 
järnvägstrafiken bör utvecklas i regionen till år 2035. Nu har de tagit fram ett 
mellantidsscenario för 2028 där åtgärder presenteras som kan genomföras utan de större 
infrastrukturåtgärderna. Då regeringsdirektiv saknas för den kommande revideringen av 
Nationell Infrastrukturplan fokuseras här istället på möjliga trafikeringsförbättringar med 
några mindre tillhörande investeringsåtgärder.

I remissutgåvan finns beskrivet åtgärder och effekter för vart och ett av regionens 
järnvägsstråk, Bohusbanan är ett av dessa.

Genom Göteborgsregionens Infranätverk har kommunerna beretts möjlighet att svara på 
denna remiss.

Då det helt brister i åtgärdsbeskrivning för Södra Bohusbanan trots att behov av förtätning av 
trafiken nämns finns detta beskrivet i remissyttrandet från Stenungsunds kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-02, Remiss Tåg 2028
Remissvar Målbild Tåg 2028
Remissutgåva, Målbild Tåg 2028 – huvudrapport
Följebrev - Målbild Tåg 2028 inkl storregional busstrafik

Beslut skickas till
Stefan.svedhem@stenungsund.se
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/327
2020-04-01

Stefan Svedhem Till kommunstyrelsen
Strategisk projektledare

Remissvar Målbild Tåg 2028

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar att anta remissyttrandet om Målbild Tåg 2028 som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet
Region Västra Götaland har ett måldokument, Målbild Tåg 2035, som beskriver hur 
järnvägstrafiken bör utvecklas i regionen till år 2035. Nu har de tagit fram ett 
mellantidsscenario för 2028 där åtgärder presenteras som kan genomföras utan de större 
infrastrukturåtgärderna. Då regeringsdirektiv saknas för den kommande revideringen av 
Nationell Infrastrukturplan fokuseras här istället på möjliga trafikeringsförbättringar med 
några mindre tillhörande investeringsåtgärder.

I remissutgåvan finns beskrivet åtgärder och effekter för vart och ett av regionens 
järnvägsstråk, Bohusbanan är ett av dessa.

Genom Göteborgsregionens Infranätverk har kommunerna beretts möjlighet att svara på 
denna remiss.

Då det helt brister i åtgärdsbeskrivning för Södra Bohusbanan trots att behov av förtätning av 
trafiken nämns finns detta beskrivet i remissyttrandet från Stenungsunds kommun.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-02, Remiss Tåg 2028
Remissvar Målbild Tåg 2028
Remissutgåva, Målbild Tåg 2028 – huvudrapport
Följebrev - Målbild Tåg 2028 inkl storregional busstrafik
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/327
2020-04-01

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling Stefan Svedhem
Sektorchef Strategisk projektledare 

Beslut skickas till
Stefan.svedhem@stenungsund.se
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STENUNGSUNDS
KOMMUN

Beslutsunderlag med 
remissvar
2020-04-09

Remissyttrande på Målbild Tåg 2028

Region Västra Götaland har ett måldokument, Målbild Tåg 2035, som beskriver hur järnvägstrafiken 
bör utvecklas i regionen till år 2035. Nu har de tagit fram ett mellantidsscenario för 2028 där 
åtgärder presenteras som kan genomföras utan de större infrastrukturåtgärderna. Då 
regeringsdirektiv saknas för den kommande revideringen av Nationell Infrastrukturplan fokuseras här 
istället på möjliga trafikeringsförbättringar med några mindre tillhörande investeringsåtgärder.

I remissutgåvan finns beskrivet åtgärder och effekter för vart och ett av regionens järnvägsstråk, 
Bohusbanan är ett av dessa.

Remissen visar på ett behov av ytterligare förtätning av trafiken till kvartstrafik mellan 
Stenungsund och Göteborg. För detta saknas åtgärder beskrivna eller effekter i 
turtabellskissen.

För närvarande genomför Trafikverket en fördjupningsstudie över sträckan Uddevalla-
Göteborg. Studien planeras vara färdig före utgångstiden för denna remiss. Åtgärder från 
studien bör beaktas i arbetet med Målbild Tåg 2028. 

Mycket är skrivet om Norra Bohusbanan trots att det är Södra Bohusbanan som har de stora 
resandemängderna och dessutom de stora pendlingspotentialerna.

Remissen omnämnt 170-metersperronger men saknar de mötesspår som skulle möjliggöra 
förbättrad turtäthet och ökad robusthet på södra Bohusbanan. 

Potential finns här att ersätta regionbussar vilket då bidrar till restidsförkortningar och CO2 
reduktion.

Medel ur Västsvenska paketets reservpott kan nyttjas.
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Huvudrapport  
Målbild tåg 2028 
 
- en konkretisering av Målbild Tåg 2035 

inklusive storregional busstrafik 

 
  

Remissversion 
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Analyser och rapportskrivande har Trivector Traffic AB bistått med. 
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1  Inledning 
Detta dokument beskriver förslagen som ligger till grund för utveckling av 
storregional tåg- och busstrafik fram till år 2028, som är en konkretisering av 
Målbild tåg 2035. På ett antal stråk har varianter på utredningsalternativ 
analyserats och beräknats. Dessa varianter och mer information finns att läsa i 
underlagsrapporten Målbild tåg 2028 - underlagsrapport. Samtliga 
beskrivningar av utvecklingssteg i kapitel 2 och 3 är förslag på målsättningar 
som bedöms möjliga utifrån fysiska förutsättningar, med mindre 
infrastrukturinvesteringar. Framtagna målsättningar kommer även efter 
beslutad utredning att kräva ytterligare beslut för att kunna förverkligas:  

• Ofinansierad infrastruktur ska hanteras inom nationell 
transportinfrastrukturplan. 

• Trafikens utvecklingstakt styrs av årlig budget och 
planeringsförutsättningar. 

1.1 Syfte 
Stärka järnvägsutvecklingen för Västra Götaland med fokus till år 2028 samt 
att ta fram målsättningar för den storregionala kollektivtrafiken oavsett 
trafikslag. 

1.2 Mål 
Målsättningen med arbetet är att konkretisera Målbild Tåg 2035 med fokus 
på delmål 2028. Målet är att uppdraget ska svara på möjlig utveckling av det 
storregionala kollektivtrafiksystemet de kommande åren fram till år 2028 och 
tydliggöra kostnader för infrastruktur, trafikering och effekter på resandet. 

1.3 Ingående stråk 
Detta arbete syftar till att se potentiell utveckling i utvalda stråk samt se hur dessa 
tillsammans bildar ett regionalt nät som knyter samman Västra Götaland.  
 
Samtliga prioriterade stråk i Trafikförsörjningsprogrammet där det finns järnväg ingår 
i uppdraget. Går det parallell busstrafik utmed järnvägen ska förslagen inbegripa hur 
dessa samspelar och ger en bra helhet, men för detaljer på linjenivå hur trafiken 
konkret kan utformas kommer detta som en fördjupning efter beslutad utredning. 
Utöver järnvägsstråken (blåa i bilden nedan) ingår fyra storregionala busstråk (röda i 
bilden). Dessa busstråk går genom flera lokala arbetsmarknadsregioner och kommuner 
och har en regionsammanbindande funktion likt järnvägen.  

1.3.1 Förtydligande angående stråket Göteborg-Borås 
För stråket Göteborg – Borås finns avsatta medel i nationell plan för att bygga ny 
järnväg Göteborg – Stockholm, via Borås. Parallellt med detta arbete driver 
Trafikverket, VGR och berörda kommuner och kommunalförbund arbeten med hur 
denna järnväg ska trafikeras och utformas. Den nya järnvägen kommer inte vara färdig 
till år 2028. Järnvägsstråket Göteborg-Borås ingår därför inte i detta arbete, utan 
sträckan ingår som ett storregionalt busstråk. Busstråket ses som en helhet tillsammans 
med sträckan Borås-Ulricehamn-Jönköping i väntan på järnväg.  
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Figur 1-1 Prioriterade stråk som ingår i utredningen. Blått = järnvägsstråk, rött = busstråk 

och streckade linjer indikerar överlappande stråk, med både tåg- och busstrafik. 

Knutpunktsupplägg 
Tågtrafiken har en viktig funktion i att knyta samman länet och tillsammans 
med storregional busstrafik kan den regionala trafiken bilda ett sammanhållet 
system som gör det enkelt och attraktivt att resa kollektivt i hela länet.  
 
För att kunna binda samman Västra Götaland på ett effektivt sätt, föreslås ett 
tankesätt som varit ledstjärnan i uppbyggnaden av det schweiziska 
tågsystemet, nedan kallat takttrafik. Istället för att fokusera på infrastruktur 
och fordon har tidtabellen fått vara styrande i planeringen. Utgångspunkten är 
att binda ihop hela landet i knutpunkter och bygga infrastruktur så att 
tågtrafiken hinner till nästa knutpunkt på ett visst antal minuter. Tågen som 
trafikerar i olika riktningar möts vid ett par tillfällen och ambitionen är att 
detta sammanfaller i knutpunkter. På detta sätt kommer det ett tåg från 
vardera riktningen in samtidigt och det blir då lätt att anpassa så att bussarna 
ankommer strax innan tågen och avgår strax efter.  
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Figur 1-2 Knutpunktstrafik i sin enklaste form, där turerna möts i en knutpunkt vid jämna klockslag1 

 
Figur 1-3 I en utbyggd knutpunktstrafik möts turer i flera knutpunkter vid samma klockslag 
(symmetritiden), vilket ställer krav på att körtiden mellan knutpunkterna, t ex max 30 minuter, 60 
minuter etc. 

Tack vare detta upplägg har Schweiz Europas högsta kollektivtrafikresande, 
den bästa punktligheten och det högsta utnyttjandet av bankapaciteten. En 
utgångspunkt för detta arbete är att få det regionala kollektivtrafiksystemet i 
Västra Götaland uppbyggt på samma sätt med väl fungerande knutpunkter.  
 
Möjligheter med takttrafik i knutpunktsupplägg 
När takttrafik undersökts och utvärderats visar ofta resultaten på 10–15 
procentiga resandeökningar i regional trafik jämfört med oregelbundna 
tidtabeller2. I fjärrtrafik är effekten mindre (5–10 %)3. Knutpunktsupplägg 
kan ge ytterligare resandeökningar utöver enbart takttrafik. 
 
Ett knutpunktsupplägg kring Sjöbo i Skåne (med endast busstrafik) infördes 
under 2014. Efter ett år uppmättes en resandeökning på 39 %, med endast en 
måttlig utökning av turutbudet4. I takttidtabellens första två utvecklingssteg är 
det framför allt enkelheten som förbättras, medan det tredje steget även 
innebär nätverkseffekter. En grov uppskattning är att knutpunktsupplägg kan 
ge lika stora ytterligare resandeökningar som takttrafik. Sammanlagt bör 
alltså takttrafik med knutpunktsupplägg kunna ge 20–30 % resandeökning. 
En fördel med knutpunktstrafik, som bör framhållas, är resiliensen. Med 

 
1 Bild från HiTrans Best Practise Guide, Public transport - planning the networks (2005), bearbetad av 
Stephan Bösch & Joel Hansson. 
2 Källa: The Benefits and Demand Impacts of Regular Train Timetables. Mark Wardman et al, Institute 
for Transport Studies, University of Leeds, 2003 
3 Källa: Elasticity Model for Determination of Rail Total Travel Demand. Bo-Lennart Nelldal et al, KTH, 
2003 
4 Källa: Pressmeddelande från Skånetrafiken ”Stor succé för knutpunkt Sjöbo”, 2015-09-24. 
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knutpunktsupplägg får resenären ofta tillgång till flera olika resvägar, vilket 
innebär att hen lättare kan ta sig runt en eventuell störning. 
 
Begränsningar att se upp med 
Knutpunktstrafik förutsätter lång planeringshorisont och målstyrning. För 
detta är det nödvändigt med en väl genomförd förankring och bred acceptans. 
Det går inte att ändra planeringsinriktning med kort varsel eller göra 
tillfälliga efterfrågeanpassningar eftersom det påverkar systemet som helhet. 
Å andra sidan är trafikuppläggets stabilitet över tiden en del av 
framgångskonceptet.  
 
Produktionskostnaderna kan bli större med takttrafik, eftersom enstaka turer 
med lågt resande inte kan tas bort. Ofta kan det större resandet och därmed 
högre biljettintäkterna på sikt kompensera för detta. Kortsiktigt blir det dock 
ofta en puckel med något försämrat företagsekonomiskt resultat, vilket kräver 
uthållighet för att ta sig igenom.  
 
Det svenska regelverket för tilldelning av kapacitet är ytterligare en 
begränsning att se upp med, och skulle behöva justeras för att regionala 
knutpunktsystem ska kunna fungerar riktigt bra och vara stabilt över tid.  

Knutpunktsupplägg i Västra Götaland 
Nedan illustreras hur Västra Götaland kan sammanflätas i knutpunkter, där 
cirklarna symboliserar klockor. Ett streck mot klockslaget 12 innebär att tåg 
och/eller bussar möts runt minuttal 00, ett streck mot ”halv” indikerar att tåg 
och bussar möts runt minuttal 30.  
 
Förutsatt att trafiken har samma öppettider är det alltså möjligt att 
nedanstående mönster upprepar sig varje timme, och det är enkelt för 
resenären att känna igen sig, vilket ger en trygghet i att bytet alltid finns och 
fungerar. 
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Figur 1-4 Knutpunktupplägg i Västra Götaland enligt förslag. Cirklarna ska illustrera klockor där tåg 
och bussar möts runt minuttal 30 om strecket är rakt nedåt. Streckade cirklar indikerar att knutpunkten 
endast uppstår varannan timme. 

2 Förslag per stråk 
I detta kapitel beskrivs möjlig förändring per stråk. I denna rapport lyfts det 
utredningsalternativ per stråk som bedöms bäst svara mot utrednings syfte 
och mål. Målnivåerna bedöms möjliga utifrån fysiska förutsättningar, med 
mindre infrastrukturinvesteringar. Trafikens utvecklingstakt styrs sedan av 
årlig budget och planeringsförutsättningar. 
 
För att läsa mer i detalj om samtliga utredningsalternativ som beräknats, 
nuläget i trafiken samt hur målsättningen är till år 2028 inom Målbild Tåg 
2035 hänvisas till underlagsrapporten ”Stråkvis genomgång storregional 
trafik 2028”. 

2.1 Västra Stambanan 
Alingsås – Göteborg är ett av Sveriges hårdast belastade dubbelspår. 
Situationen kompliceras av att tågtrafiken är väldigt blandad; flera 
fjärrtågsoperatörer, regiontåg, pendeltåg och en omfattande godstrafik. 
Sträckan är över 4 mil, vilket är längre än andra bandelar med så tät tågtrafik. 
Kappkörning kan därmed bli ett problem på sträckan, eftersom de olika 
tågtyperna har olika medelhastighet. Ju längre sträckorna är där tåg med olika 
hastigheter ska samsas, desto större blir problemen, vilket gör att det finns 
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kapacitetsbrist även nordost om Alingsås. Många tåg måste idag köras om, 
särskilt godståg, men även regionala tåg som förbigås av snabbtåg. 
 
Trafikverkets genomförandeplan 2018–2023 innehåller en rad åtgärder på 
sträckan, som spår- och kontaktledningsbyten, fler förbigångsspår och olika 
signal- och trimningsåtgärder. Floda och Lerum stationer ska byggas om, 
Alingsås och Herrljunga är redan ombyggda. Åtgärderna kommer främst att 
bidra till att trafiken flyter bättre och att felfrekvensen i infrastrukturen 
minskar. De innebär dock ingen egentlig ökning av kapaciteten på linjen, mer 
än marginellt. 
 
Krav som bör ställas på arbetet med trafiken på Västra Stambanan är att:  

• dagens hårt ansträngda kapacitetssituation förbättras  
• resandet kan öka enligt prognoserna i Målbild Tåg 2035 och att även 

gods- och fjärrtågtrafiken kan ges goda utvecklingsförutsättningar 
• ge förutsättningar för god punktlighet och robusthet  
• planenliga förbigångar av persontåg mellan Alingsås och Göteborg 

bör undvikas av restidsskäl 
• tågen inte ska behöva ”köra bort tid” 

Stort resandebehov i maxtimmen mellan Göteborg-Alingsås 
Behovet i högtrafik är stort och i maxtimmen bör det finnas plats för: 

• Två godstågskanaler 
• Kvartstrafik mellan Alingsås-Göteborg (åtminstone på de större 

stationerna) 
• Ett snabbtåg Stockholm – Göteborg utan uppehåll (körs idag av SJ) 
• Ett snabbtåg Stockholm – Göteborg med uppehåll (körs idag av SJ) 
• Ett ytterligare snabbtåg Stockholm – Göteborg med uppehåll (körs 

idag av MTR) 
• Ett regionexpresståg Stockholm – Mälardalen – Göteborg (körs idag 

av SJ) 
• Två regiontåg från Göteborg- till antingen 

Skövde/Falköping/Herrljunga/Kinnekulle 

Trafikeringsförslag till 2028 
Till 2028 föreslås ett trafikupplägg som möjliggör att trafikera enligt behovet 
i maxtimmen, samt kvartstrafik till de större stationerna mellan Göteborg-
Alingsås. Detta är möjligt genom att snabba upp pendeltågstrafiken genom att 
inte stanna vid två av dagens 10 uppehåll. Trafikförslaget nedan bygger på att 
tågen inte stannar i Sävenäs eller i antingen Aspen eller Aspedalen i Lerums 
tätort. Trafikeringsmässigt är det möjligt att ersätta Sävenäs station med en ny 
tågstation vid Gustavsplatsen då denna ligger innanför Västlänkens 
avgränsning och fyrspår och därför inte hamnar i konflikt med fjärrtågen. I 
Herrljunga och Falköping tillskapas väl fungerande knutpunkter med 
attraktiva bytestider mellan tågen. Regionexpresstågen har kortare restider än 
regiontågen och gör uppehåll i Alingsås, Falköping, Skövde och Töreboda. 
Knutpunkten i Herrljunga anpassas enligt förslaget mellan regiontåg på 
anslutande järnvägar och fjärrtågen som gör uppehåll där. Trafiken mellan 
Skövde-Jönköping-Nässjö förlängs till Töreboda med ett par avgångar per 
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dag. För att öka kapaciteten mellan Göteborg-Alingsås är förslaget att 
regiontåget gör uppehåll i Partille, Lerum, Floda och Alingsås.  
Detta ger en mer renodlad trafikering av Västra Stambanan med en bas på två 
regiontåg i timmen mellan Skövde-Göteborg där anslutande banor 
(Älvsborgsbanan, Kinnekullebanan och Jönköpingsbanan) anpassas med 
attraktiva bytestider i Herrljunga och Falköping för vidare resa på Västra 
Stambanan.  

 
Figur 2-1 Förslag som möter listade krav ovan samt behovet i maxtimmen. Varje streck 

symboliserar ett tåg/h.  
*Finns en möjlighet tidtabellstekniskt, men behovet behöver utredas vidare och det 
finns i dagsläget ingen station för resandeutbyte på platsen.  

Infrastruktur kopplat till förslaget 
Utredningsalternativet bygger på följande investeringsbehov: 

• Trimningsåtgärder så att tågtrafiken kan köra med 3 minuters 
mellanrum mellan tågen på ett robust sätt på sträckan Alingsås-
Göteborg. 

 
Utöver föreslagna åtgärder kan det övervägas om samtliga stationer ska 
förlängas till 250 meter, d v s samma plattformslängd som i Västlänken. 
Detta måste inte genomföras för att möjliggöra trafikförslaget år 2028.  

2.1.1 Västra Stambanan - förslaget jämfört med idag 
Dagens trafik går med ojämna intervall och möter inte resandeefterfrågan i 
stråket. Förslaget bygger på att strukturera upp regionaltågstrafiken och 
trafikera Västra Stambanan med jämna intervall och fler turer. Detta för att få 
ut maximal nytta av varje tur samt att skapa attraktiva bytestider med 
återkommande mönster i knutpunkterna Herrljunga och Falköping. Utöver 

Sammanfattade effekter: 
▪ +3 milj. resor/år 
▪ Robustare och mer strukturerat system med fasta 

minuttal och knutpunkter. 
▪ Utökad trafik på samtliga större stationer mellan 

Göteborg-Alingsås (möjligt med upp till 6 tåg/h) 
▪ Införandet av snabba regionexpresståg  

(grön i bilden) 
▪ Plats för 2 godståg och 3 fjärrtåg per timme utöver 

tågen på bilden.  
▪ Kostnaderna för utökad trafik beräknas till 80 % 

täckas av tillkommande intäkter. 
▪ Slutar trafikera 2 stationer mellan Göteborg-

Alingsås 
▪ Skapar resmöjligheter varje timme mellan 

Göteborg-Kinnekulle, två gånger per timme 
mellan Göteborg-Jönköping 

▪ 3 tåg/h mellan Skövde/Falköping - Göteborg 
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trafiken som kan utläsas i bilden nedan så finns det plats för 3 fjärrtåg och 1–
2 godståg per timme.  
 

 
Genom att snabba upp pendeltågen med färre stationer kan dagens trafik 
utvecklas. Alingsåspendeln står idag för 70% av totala resandet på Västra 
Stambanan med Västtrafiks biljetter. Av dessa resorna står Partille, Lerum, 
Floda och Alingsås för 74 % av resandet på Alingsåspendeln. Detta 
motsvarar ungefär 50% av totala resandet med Västtrafiks biljetter på Västra 
Stambanan.  

Turutbud 
Förslaget som presenteras ovan medger ett kraftigt utökat turutbud från de 
största pendeltågstationerna Partille, Lerum och Floda som idag har 2 tåg/h 
med enstaka insatståg på morgon och eftermiddag, där förslaget medger upp 
till 6 tåg/timme och riktning med hjälp av en kombination av pendeltåg och 
regiontåg.  
Förslaget medger upp till 7 avgångar/h från Alingsås jämfört med dagens 4 
avgångar/h. Samtliga stationer mellan Alingsås-Töreboda föreslås få ett 
högre turutbud än idag. 
Trafiken mellan Töreboda/Skövde/Falköping och Jönköping kan med 
föreslagen trafikering utökas till halvtimmestrafik i högtrafik. Med 
välanpassade byten i Falköping innebär detta ett utökat turutbud mellan 
Göteborg-Jönköping. 

Restid 
Restiden snabbas upp för längre resor från exempelvis Töreboda, Skövde och 
Falköping genom att regionexpresståget integreras i Västtrafiks system som 
inte stannar så ofta och utbudet utökas till timmestrafik.  
Resor från Alingsås, Floda Lerum och Partille får i och med snabbpendeltåget 
kortare restid mellan varandra och Göteborg/Västlänken.  
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Restiden med röda regiontåg i bilden kommer likt dagens tåg trafikera 
Skövde-Göteborg på cirka 1h 30 min medan regionexpresståget kör samma 
sträcka på 1 h 15 min. Fjärrtrafiken antas samma trafikeringsmönster likt 
idag.  
 
I och med föreslagen trafikering skapas nya resrelationer utan byten på 
Västra Stambanan där exempelvis Partille/Lerum/Floda får direktförbindelse 
med Herrljunga, Falköping och Skövde.  

2.2 Jönköpingsbanan 
Sträckan Jönköping-Nässjö är mycket hårt belastad och mötesspåren på 
stationerna är delvis korta. På några stationer ligger gångväg till plattform i 
plan. 
 
Trafikverket har påbörjat arbeten på Jönköpingsbanan som förbättrar 
kapaciteten på sträckan, inklusive hastighetshöjningar på delsträckor. Detta 
ger möjlighet till mer robust trafik, kortade restider. 
 
För Jönköpingsbanan är det viktigt att kopplingen till Västra Stambanan i 
Falköping är välanpassad. 

Behov på Jönköpingsbanan 
Jönköpingsbanan har något enstaka fjärrtåg Jönköping-Nässjö-Stockholm, 
och domineras istället av region- och godståg. Behovet under maxtimmen på 
delen Falköping-Jönköping är: 

• ett regiontåg Skövde-Nässjö 
• ett kompletterande regiontåg Skövde/Falköping-Jönköping under 

högtrafik 
• ett godståg 

 
Delen Jönköping-Nässjö behandlas inte i detalj här. Behovet ur Västra 
Götalandsperspektiv är ett regiontåg (Töreboda5)-Skövde-Nässjö varje timme 
med bra anslutningar till snabbtågen på Södra stambanan, både norr- och 
söderut. 

Trafikeringsförslag till 2028 
Förslaget bygger på en tydlig koppling i Falköping till Västra Stambanan. Utöver det 
är förslaget att köra ett heldagsutbud (d v s ett tåg i timmen från tidig morgon till sen 
kväll) mellan Skövde och Nässjö. Delen Skövde-Jönköping kompletteras med 
ytterligare ett tåg från under högtrafiken. Detta innebär två tåg i timmen på sträckan 
Skövde-Jönköping. Tidtabellsanlysen visar att uppehåll i Sandhem inte ryms för 
insatstågen, men resbehovet till Sandhem bedöms täckas med timmestrafik som sker 
med grundutbudet mellan Skövde-Nässjö som då stannar i Sandhem.  

 
5 Vartannat tåg förlängs till/startar i Töreboda istället för Skövde.  
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Infrastruktur kopplat till förslaget 
Föreslagna trafikupplägg går att trafikera med befintlig och beslutad 
infrastruktur som håller på att genomföras och beräknas färdigt år 2021.  

2.2.1 Jönköpingsbanan - förslaget jämfört med idag 

 
Tack vare pågående infrastrukturförbättringar på Jönköpingsbanan som 
beräknas vara färdigt till år 2021 kan trafiken effektiviseras, utökas och 
trafikeras med jämna intervall. Förslaget innebär att halvtimmestrafik 
förlängs och utökas mellan Skövde-Jönköping under högtrafiken jämfört med 
dagens timmestrafik. Genom en utökad trafik på Västra Stambanan kan dessa 
tåg anpassas för byte i Falköping för vidare resa mot Göteborg 2 gånger per 
timme under högtrafiken. 

Sammanfattade effekter: 
▪ Genomgående tåg Skövde-Nässjö via Jönköping 
▪ Kompletteras till halvtimmestrafik Skövde-

Jönköping.  
▪ Välanpassade byten i Falköping mellan 

regiontåg, regionexpresståg och fjärrtåg. 
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2.3 Norge-/Vänerbanan 
Resandet har ökat kraftigt sedan den nya linjen Göteborg-Öxnered invigdes 
och turutbudet i regiontrafiken ökades samtidigt som den nya 
pendeltågslinjen Göteborg-Älvängen startades. Turutbudet till Göteborg-
Karlstad har fördubblats. Trafiken till Oslo ligger kvar med ett mindre utbud, 
även om några kompletterande turer Göteborg-Halden har tillkommit.  
 
Norge-Vänerbanan är hårt trafikerad, särskilt på den södra delen Göteborg-
Öxnered-Skälebol (delningspunkten mot Oslo respektive Karlstad) med flera 
linjer och olika tågtyper. Knutpunkten har i huvudsak tillräcklig kapacitet för 
dagens trafik, med undantag för Göteborg-Älvängen där en 
kappkörningseffekt uppstår, vilket innebär att ett stort antal tåg får förlängd 
körtid (cirka två minuter). Kappkörningseffekten med 2 minuters tillägg som 
följd beräknas åtgärdas år 2027 då vändspåret i Älvängen byggs. 

Behov på Norge-/Vänerbanan 
Den framtida trafikeringen förväntas öka framförallt med fler godståg både 
på grenen mot Kil när alla delar i utbyggnaden av godstågsstråket väster om 
Vänern är klart, och mot Norge. Dessutom förväntas utbudet av resandetåg 
Oslo-Göteborg öka, vilket innebär följande trafik i maxtimmen: 

• Fyra pendeltåg Göteborg-Älvängen 
• Fyra regiontåg Göteborg-Öxnered, varav två går till Vänersborg, ett 

till Karlstad och ett till Uddevalla och eventuellt vidare till Strömstad 
• Ett fjärrtåg Göteborg-Oslo 
• Två-tre godståg 

 
Såväl region- som pendeltåg behöver dubbelkopplas. Tåglängden uppgår då 
till 160 meter vilket plattformarna mellan Göteborg-Vänersborg klarar av.  

Trafikeringsförslag till 2028 
Trafikeringsförslaget till 2028 liknar i hög grad dagens, men med ökat antal 
turer. Tågen från Oslo anpassas i Göteborg för att kunna fortsätta till 
Köpenhamn. Utbudet Karlstad-Göteborg ökas och går som mest varje timma. 
Tågen Karlstad - Göteborg får också ett nytt uppehåll i Brålanda som ett 
första steg mot Västtågsutredningens målsättning. Däremot introduceras inte 
regiontågslinjen Halden-Trollhättan i ett första steg, då den kräver större 
infrastrukturinvesteringar. 
 
Tågen Strömstad-Göteborg går via Trollhättan för att korta restiden både från 
norra Bohusbanan och Uddevalla till Göteborg. Tåget kan därmed köra lika 
snabbt eller i vissa relationer snabbare än bussen. I Älvängen blir det mycket 
bra koppling mellan region- och pendeltåg då de stannar vid samma plattform 
i båda riktningarna. Trollhättan-Göteborg får fyra snabba regiontåg per 
timme. 
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Infrastruktur kopplat till förslaget 
Infrastruktur som finns beslutad i gällande plan:  

• Ombyggnad av Älvängen med förlängt vändspår 
 
Ny infrastruktur enligt förslag: 

• Ny station i Brålanda  
(förutsätter kommunavtal enligt västtågsutredningen) 

 
Utöver föreslagna åtgärder kan övervägas om samtliga stationer Älvängen-
Gamlestaden på sikt ska förlängas från 225 m till 250 meter, d v s samma 
plattformslängd som i Västlänken. Detta måste inte till för att föreslagen 
trafik ska kunna utföras år 2028.  

Sammanfattade effekter: 
▪ Fler och snabbare regiontåg mellan Trollhättan-

Göteborg 
▪ Fjärrtåg från Oslo ankommer Göteborg strax 

innan fjärrtåg mot Köpenhamn avgår. Det kan 
alltså vara samma tåg Köpenhamn-Oslo.  

▪ Ny station i Brålanda 
▪ Snabba regiontåg via Trollhättan som fortsätter 

till Uddevalla/Munkedal. 
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2.3.1 Norge-/Vänerbanan - förslaget jämfört med idag 

 
Idag går det enstaka turer mellan Göteborg och Uddevalla via Trollhättan. 
Dessa föreslås utökas och förlängas till Munkedal/Strömstad.  
Fjärrtåg från Oslo ankommer Göteborg strax innan fjärrtåg mot Köpenhamn 
avgår vilket innebär att det kan vara samma tåg hela vägen Köpenhamn-Oslo. 
Infrastrukturen medger endast ett tåg varannan timme på Norgebanan där 
spåret delar sig och går vidare till Norge.  
Ny station i Brålanda som Karlstadstågen och Västtrafiks tåg Trollhättan-
Ed/Halden stannar vid. Karlstadstågen föreslås utökas enligt målbilden till 
timmestrafik under högtrafik och något fler turer på morgon/kväll. 
Pendeltågstrafiken ligger i huvudinriktningen ihopkopplade med 
Kungsbackapendeln vilket skulle innebära fler och längre pendeltåg till 
Älvängen.  
 

2.4 Älvsborgsbanan 
För Älvsborgsbanans del är anslutningarna Herrljunga - Västra Stambanan 
mycket viktiga och styrande för tidtabellsupplägget. I trafikeringsförslaget 
har tågen från Borås och Uddevalla anslutning både till regiontåg mot Skövde 
och snabbtåg till Stockholm. Det kan också bli anslutning i riktning mot 
Göteborg, vilket är intressant för resenärer från Grästorp, Vara och Ljung. 
 
Tiderna i Herrljunga för att passa anslutande tåg gör att uppehållet där blir 
långt. Dessutom skulle en genomgående linje orsaka trafikproblem, då 
Älvsborgsbanans tåg måste korsa stambanan och förslaget bygger därför på 
att regionaltågslinjen på Älvsborgsbanan bryts i Herrljunga.  

Behov på Älvsborgsbanan 
Behovet på Älvsborgsbanan är att kunna köra ett regiontåg/timme Uddevalla-
Herrljunga. På delsträckan Uddevalla-Trollhättan/Öxnered tillkommer 
ytterligare ett regiontåg per timme och godståg, mellan Öxnered-Vänersborg 
tillkommer två regiontåg/timme från Göteborg och mellan Håkantorp-
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Herrljunga tillkommer ett regiontåg från Kinnekullebanan varje timme. 
Mellan Herrljunga och Borås är behovet ett regiontåg/timme. 
 
Sträckan Öxnered-Herrljunga-Borås trafikeras normalt sparsamt av godståg 
men har däremot en viktig roll som omledningssträcka för både snabbtåg och 
godståg vid problem på Västra Stambanan. Det är därför viktigt att det finns 
en viss reservkapacitet på denna sträcka. 
 
Plattformar på sträckan Vargön-Knalleland behöver förlängas till minst 85 
meter för att passa de nya fordon som gradvis sätts in på linjen. 

Trafikeringsförslag till 2028 
Trafikeringsförslaget till 2028 är timmestrafik med samma uppehåll för alla 
tåg. Fördjupad dialog med Herrljunga kommun behövs för att prioritera 
mellan olika behov och mål. Utredningen har prioriterat kort restid mellan 
Herrljunga och Borås för att tillskapa bra anslutning mellan regiontåg och 
övriga tåg i knutpunkten Herrljunga, samt att minska restiden för resande 
mellan Herrljunga-Borås. För att detta ska vara möjligt behöver hållplatserna 
Mollaryd och Torpåkra slopas.  

 

Etappvis utbyggnad 
I beslutade planer (steg 0): 

• Spårbyte samt fjärrblockering för att återta hastigheter och 
upprätthålla dagens standard.  

• Ombyggnad av Vänersborgs station för att klara av tre tåg samtidigt. 
• Mötesspår vid Borgstena 

 
Utredningsalternativet bygger på följande investeringsbehov (steg 1): 

• Höjd hastighet Öxnered-Håkantorp 
• Ny växelförbindelse i Håkantorp, egentligen för Kinnekullebans 

behov, se nedan 
• Plattform vid båda spåren i Borgstena 

Sammanfattade effekter: 
▪ Cirka +0,5 milj. resor/år 
▪ Robustare och mer strukturerat system med fasta 

minuttal och knutpunkter. 
▪ Kortare restid Uddevalla-Herrljunga samt 

Herrljunga-Borås 
▪ Knutpunkten i Herrljunga har attraktiva byten till 

övriga regiontåg samt fjärrtåg till/från Stockholm 
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• Förlängda plattformar Vargön-Knalleland till 85 m 

2.4.1 Älvsborgsbanan - förslaget jämfört med idag 

 
Dagens trafik på Älvsborgsbanan går med ojämna intervall med 
målsättningen att erbjuda bytesresor i Herrljunga till tågen på Västra 
Stambanan. När trafiken på Västra Stambanan stannar i Herrljunga med 
ojämna intervall sprider sig detta till Älvsborgsbanan. Trafiken på 
Älvsborgsbanan är i förslaget på många sätt likt dagens trafik, men med fler 
tåg i jämna intervall. Förslaget innebär taktfast tidtabell och med höjd 
hastighet på delsträckan Öxnered-Håkantorp kan bytesresor i Herrljunga 
bättre anpassas. Rent generellt vinner Älvsborgsbanan både från Borås och 
Uddevalla väldigt mycket på att knutpunkten i Herrljunga förstärks i förslaget 
för Västra Stambanan. Idag går tågen på Västra Stambanan inte i jämna 
intervall vilket gör det svårt att passa tågen på Älvsborgsbanan till övriga tåg 
på stambanan.  

2.5 Kinnekullebanan 
Kinnekullebanan har varierande efterfrågan utmed sin sträckning och består 
egentligen av flera linjer med olika resmönster. Förenklat kan det uttryckas 
att ju längre söderut, desto fler resenärer i tågen där utbudet också är bättre. 
Från Mariestad och österut är utbudet idag bara fyra dubbelturer per dag. 
Kinnekullebanans tåg föreslås fortsatt gå till Herrljunga och där byta till tåg 
mot Göteborg. För att knyta ihop länet och målpunkter i angränsande län är 
det fördelaktigt att på sikt låta alla tåg vara genomgående hela vägen Örebro-
Göteborg, både ur resande- och produktionssynpunkt. För att kunna trafikera 
Västlänken och uppnå miljömålen i miljö- och klimatstrategin behöver 
dagens fordon ersättas med ett fossilfritt alternativ, eller om Kinnekullebanan 
elektrifieras på sikt.  
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Behov på Kinnekullebanan 
Kinnekullebanans behov är att kunna köra ett regiontåg/timme. Dagens 
godstrafik utgörs av ett tåg några dagar i veckan Gårdsjö-Mariestad och 
förväntas inte öka.  

Trafikeringsförslag till 2028 
Trafikeringsförslaget till 2028 är ett tåg per timme Mariestad-Herrljunga där 
bytet anpassas till tåget mot Göteborg. Trafiken mot Örebro föreslås utökas.  
 

 

Etappvis utbyggnad 
Steg 0: 

• Spårbyte för att återta hastigheter 
• I samband med spårbytet titta på ny mötesstation i Järpås (detta 

saknar finansiering) 
 
Steg 1: 

• Ny växelförbindelse i Håkantorp där Kinnekullebanan tåg kommer att mötas. 

Sammanfattade effekter: 
▪ +0,36 milj. resor/år 
▪ Robustare och mer strukturerat system med fasta 

minuttal och knutpunkter. 
▪ Resmöjlighet en gång/timme mot Göteborg med 

byte i Herrljunga 
▪ Majoriteten av tågen föreslås fortsätta till Örebro 
▪ Bussen mellan Trollhättan-Skövde passar till 

tåget i Lidköping för resa till/från 
Grästorp/Trollhättan och Skövde. 
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2.5.1 Kinnekullebanan - förslaget jämfört med idag 

 
Jämfört med idag innebär förslaget en utökad och konsekvent trafikering av 
Kinnekullebanan. Med fasta minuttal och välanpassade byten i Herrljunga till 
både fjärrtåg mot Stockholm och regiontåg till Göteborg blir trafiken mer 
attraktiv. Direkttrafik från Kinnekulle till Göteborg är möjligt om fordon 
införskaffas med samma kapacitet som övriga regiontåg på sträckan. För att 
få ut så mycket som möjligt av Västra Stambanan går det inte i framtiden att 
trafikera med ett mindre fordon från Kinnekullebanan som inte stannar på 
alla stationer på Västra Stambanan. Fördelen med att inte köra genomgående 
trafik är att fordon kan anpassas efter behov på Kinnekullebanan istället för 
Västra Stambanan, och det är möjligt att köra fler turer på ett 
trafikekonomiskt effektivare sätt.  

2.6 Viskadalsbanan 
Viskadalsbanan har både lokalt resande och viktiga anslutningar i Varberg 
och Borås. Det är fördelaktigt om tågen kan gå till Herrljunga för att det ska 
bli bra förbindelser från Marks kommun till Skaraborg och Stockholm. 

Behov på Viskadalsbanan 
Behovet på banan är att kunna köra två regiontåg/timme Borås-Skene och ett 
tåg/timme Skene-Varberg.  Det förekommer normalt ingen godstrafik på 
linjen, men den har en viktig roll som omledningsbana vid störningar på 
Västkustbanan och det bör finnas en viss kapacitet för det.  

Trafikeringsförslag till 2028 
Trafikeringsförslag till 2028 är ett tåg per timme hela sträckan Borås-Varberg 
som på sikt bör kompletteras med ytterligare tåg Borås-Skene för att kunna 
köra halvtimmestrafik med tåg och därmed slopa busstrafik på sträckan. 
Analyser har dock visat att infrastrukturen behöver kompletteras med 
fjärrblockering och en kortare dubbelspårssträcka för att möjliggöra 

110



  20 (42) 
 
 

halvtimmestrafik Borås-Skene, vilket detta saknar finansiering och inte 
kommer vara på plats till år 2028. Därför fokuserar förslaget på att återta 
hastigheter och köra timmestrafik mellan Borås-Varberg. Tidtabellen 
förutsätter uppehåll på alla stationer och samma körtider för alla tåg. 

 

Etappvis utveckling 
Steg 0 (i beslutade planer): 

• Spårbyte 
• förlängda plattformar för att få plats med ett 80 m långt regiontåg. 
• uppsnyggade stationsmiljöer. 

 
Förslaget: 

• Återta hastigheter på järnvägen (110 km/h på flera delsträckor) 

2.6.1 Viskadalsbanan - förslaget jämfört med idag 

 

Sammanfattade effekter: 
▪ Återtar hastigheter för att köra konsekvent 

timmestrafik. 
▪ Uppsnyggade och längre stationer så att nya 

regiontåg kan trafikera sträckan 
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Målsättningen för Viskadalsbanan är dels att förtäta trafiken mellan Skene-
Borås och dels att minska restiden mellan Varberg och Borås. I dagsläget går 
det oregelbunden trafik med varierad frekvens över dygnet. Förslaget innebär 
en mer konsekvent trafik och fokus ligger på att återta hastigheterna och även 
höja hastigheten på delsträckor för att få till en attraktiv timmestrafik i ett 
första steg. Trafiken ska hänga ihop med trafiken mellan Borås-Herrljunga 
där målsättningen är att trafiken ska vara genomgående Herrljunga-Varberg. 
Detta erbjuder resenären mer konsekvent trafik med återkommande mönster 
och möjlighet att resa till Herrljunga för byte till region- och fjärrtåg. 

2.7 Borås-Värnamo 
Den här delen av Kust till kust-banan har idag ett litet lokalt resande. En 
ökning av antalet turer och nya stationer är definierade i Västtågsutredningen. 

Behov på sträckan Borås-Värnamo 
På sträckan finns på sikt ett behov att kunna köra timmestrafik med 
regiontåg. Dessutom ska det finnas plats för fjärrtågen Göteborg-Kalmar och 
godstrafik, vilket kan innebära upp till tre tåg per timme. 

Trafikeringsförslag till 2028 
Trafikeringsförslag till 2028 är initialt som tätast ett regiontåg/timme Borås-
Limmared, vilket gör att en del av busstrafiken på sträckan kan ersättas. 
Några regiontåg fortsätter till Värnamo/Växjö, främst som komplement till 
fjärrtrafiken. 
 

 

Etappvis utveckling 
Steg 0 (i befintliga planer): 

• Spårbyte 
 
Steg 1: 
Som mest timmestrafik Borås-Limmared, några få regiontåg fortsätter till 
Värnamo: 

• Ny mötesplats Borås-Hillared 
• Nya stationer i Hillared och Länghem 

Sammanfattade effekter: 
▪ Utökad kapacitet ger möjlighet till ny tåglinje 

Borås-Limmared 
▪ Öppnandet av två nya stationer i Hillared och 

Länghem 
▪ Tåget ersätter buss på sträckan Borås-Länghem 

och erbjuder kortare restider till/från Borås 
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2.7.1 Borås-Värnamo - förslaget jämfört med idag 
Idag kör inte Västtrafik/Jönköpings länstrafik några egna tåg mellan Borås 
och Värnamo. Istället trafikeras stråket av SJ samt busstrafik. Målsättningen 
är att trafikera sträckan med 10 tåg per dag och riktning och öppna tre nya 
stationer i Hillared, Länghem och Grimsås. För att detta ska vara möjligt 
krävs det 3 nya mötesspår på sträckan som vardera kostar ungefär 100 mnkr. 
Förslaget visar på en möjlig etapputbyggnad av detta förutsatt att ett nytt 
mötesspår byggs mellan Borås och Hillared. Då är det möjligt att trafikera 
sträckan Borås-Limmared och stanna i Hillared och Länghem om nya 
tågstationer byggs i dessa orter.  

2.8 Västkustbanan 
Västkustbanan har en omfattande trafik med olika tågslag. Det regionala 
resandet växer snabbt och såväl snabbtågs- som godstrafiken förväntas växa. 
Godstrafiken på sträckan påverkas främst av att en del av godstrafiken kan 
komma att läggas om på stråket väster om Vänern där Västkustbanan och den 
upprustade sträckan Åstorp-Teckomatorp (Söderåsbanan) ingår. 

Behov på sträckan Mölndal-Halmstad 
Krav som bör ställas är att:  

• kapacitetssituationen inte försämras när ny trafik tillkommer  
• resandet kan öka enligt prognoserna i Målbild Tåg 2035 och att även 

gods- och fjärrtågtrafiken kan ges goda utvecklingsförutsättningar 
• ge förutsättningar för god punktlighet och robusthet  
• tågen inte ska behöva ”köra bort tid” 

Stort resandebehov i maxtimmen mellan Göteborg och Varberg 
Behovet i högtrafik är stort och i maxtimmen bör det finnas plats för: 

• Två godstågskanaler 
• Kvartstrafik på pendeltågen Göteborg-Kungsbacka  
• Ett snabbtåg Göteborg-Malmö (körs idag av SJ) 
• Ett ytterligare snabbtåg eller annat fjärrtåg Göteborg-Malmö  
• Två regionexpresståg Göteborg-Malmö (Öresundståg) 
• Två regiontåg Göteborg-Varberg 

 
Söder om Varberg minskar behovet till två godstågs, två snabbtågs- och två 
regionexpresstågskanaler. 
 
Av resandeberäkningarna framgår det att pendeltågen kommer att behöva 
trippelkopplas för att klara av kapacitetsbehovet. Dagens X61 som går i 
pendeltågstrafiken är drygt 70 m långa vilket innebär att pendeltågs-
plattformarna behöver vara minst 225 m. 

Trafikeringsförslag till 2028 
Förslaget bygger på att trafikeringen med regiontåg Göteborg-Varberg ökar 
till att slutligen gå i halvtimmestrafik. Antalet turer i pendeltågstrafiken och i 
Öresundståg ökar. 
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Denna sträcka utreds av Trafikverket inom åtgärdsvalsstudien (ÅVS) 
Varberg-Göteborg där både Västra Götalandsregionen/Västtrafik och region 
Halland/Hallandstrafiken ingår. Denna ÅVS kommer under 2019 för beslut 
under 2020 att precisera behovet på banan i kort, medellång och lång sikt. 
Denna utredning avvaktar utkomsten av ÅVS:en.  

2.8.1 Västkustbanan - förslaget jämfört med idag 
Det är ett expansivt och vältrafikerat stråk där pendeltågstrafiken redan idag 
går med kvartstrafik. Förslaget innebär utökad kvartstrafik över dygnet samt 
längre pendeltåg. Öresundstågen trafikerar idag med ett tåg i timmen från 
Malmö som kompletteras med insatståg från Halmstad. Förslaget innebär att 
Öresundstågstrafiken utökas till halvtimmestrafik över hela dygnet. I och med 
att förslaget föreslår att regionaltågstrafiken utökas från Varberg föreslås 
dessa tåg stanna i Åsa och eventuellt ny station i Väröbacka istället för 
Öresundstågen. Denna utökning innebär också fler tåg från Kungsbacka. 

2.9 Bohusbanan 
Bohusbanan har både lokala och långväga resenärer med olika behov. Det 
finns omfattande parallell busstrafik, dels för att restiden med buss är lika 
kort eller kortare än med tåg, dels för att banans kapacitet inte räcker till för 
det turutbud som skulle vara nödvändigt för att möta efterfrågan, särskilt på 
södra delen. På delen Strömstad-Uddevalla är den tekniska standarden på 
banan dessutom låg. 

Behov på sträckan Strömstad-Göteborg 
På sträckan Strömstad-Uddevalla finns på sikt ett behov att kunna köra 
timmestrafik med regiontåg. Mellan Uddevalla och Göteborg är behovet 
initialt halvtimmestrafik. Mellan Stenungsund och Göteborg finns behov av 
ytterligare förtätning av trafiken till kvartstrafik. På delen Munkedal-
Uddevalla och Stenungsund-Göteborg går även enstaka godståg som fortsatt 
ska rymmas. 

Sammanfattade effekter: 
▪ Utökade öppettider på Öresundståget och 

regiontåget. 
▪ Fler regionala tåg mellan Varberg-Göteborg som 

stannar i Åsa och Väröbacka och trafikerar 
Västlänken.  

▪ Möjlighet att köra längre tåg i och med 
Västlänkens öppnande. 

114



  24 (42) 
 
 

Trafikeringsförslag till 2028 
Förslag för trafikering till 2028 är att förändra så att tågen Strömstad-
Göteborg går via Trollhättan. Därmed kan restiderna minskas väsentligt och 
bli konkurrenskraftiga mot busstrafiken från stationerna på norra Bohusbanan 
och Uddevalla till Göteborg. Tågen på södra Bohusbanan går då Uddevalla-
Göteborg och har bra anslutning i Uddevalla för resenärer som har resbehov 
mellan norra och södra Bohusbanan, inte minst norrifrån till Uddevalla östra. 

 
Etappvis utveckling 
Steg 0 (i befintliga planer): 
Södra Bohusbanan 

• Ny mötesstation i Grohed söder om Uddevalla för att kunna köra 
halvtimmestrafik mellan Stenungsund och Uddevalla.  

• Dubbelspårssträcka Marieholm och ny station i Brunnsbo.  
 

Norra Bohusbanan 
• Kortare spårbyte på delsträcka. 
 

Steg 1: 
Södra Bohusbanan 

• Förlängda plattformar på södra Bohusbanan till 170 m.  
 
Norra Bohusbanan 

• Restiden kortas 2–3 min mellan Tanum-Uddevalla för att tidtabellen 
ska gå ihop. Konkret handlar det om plankorsningar och röjning för 
bättre siktförhållanden.  

2.9.1 Bohusbanan - förslaget jämfört med idag 
Idag går det halvtimmestrafik till Stenungsund och timmestrafik till 
Uddevalla. Vidare på norra Bohusbanan är trafiken lite tätare till Munkedal 
där sträckan Munkedal-Strömstad trafikeras varannan/var tredje timme. 

Sammanfattade effekter: 
▪ Robustare och mer strukturerad trafik med fasta 

minuttal och knutpunkter på norra Bohusbanan. 
▪ 15 min kortare restid från norra Bohusbanan och 

Uddevalla till Göteborg genom att regiontåget kör 
via Trollhättan. 

▪ Halvtimmestrafik Uddevalla-Göteborg via 
Bohusbanan. 

▪ Ny station i Brunnsbo 
▪ Norra Bohusbanan får direktresa till/från 

Trollhättan med tåg 
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Förslaget innebär halvtimmestrafik hela vägen till Uddevalla längs med 
Bohusbanan. På norra Bohusbanan är förslaget timmestrafik till Munkedal 
och konsekvent trafik varannan timme Munkedal-Strömstad. Förslaget 
innebär också att trafiken från norra Bohusbanan trafikerar Uddevalla-
Trollhättan-Göteborg. Detta innebär ett tredje tåg per timme från Uddevalla 
och minskar restiden från norra Bohusbanan och Uddevalla med 15 minuter 
till Göteborg. Dessutom erhålls direktresa till Trollhättan för dessa orter.  
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3 Storregionala busstråk 
Det storregionala kollektivtrafiksystemet knyter ihop arbetsmarknader och 
noder i länet. I flera pendlingsrelationer är det i huvudsak tåget som har 
denna uppgift, men i detta arbete är fyra sträckningar i Västra Götaland där 
det saknas järnväg utpekade. Där är det istället bussen som har denna uppgift 
när det handlar om kollektivtrafikresandet (se Figur 1-1 på sid 4). Det finns 
också exempel på stråk där järnvägen inte är tillräckligt bra för att vara ett 
fullgott alternativ och därför består kollektivtrafiken i dessa stråk av en 
kombination av buss och tåg. Det kommer att krävas fördjupade analyser på 
linjenivå för att avgöra vilka linjer som eventuellt kan ersättas eller läggas om 
till följd av förslagen i denna utredning. 
 

 
Figur 3-1 Linjedragningarna på de busslinjerna som idag har det storregionala uppdraget i de 

ingående stråken. Linje 730 (Uddevalla-Bengtsfors), linje 1 express (Skövde-
Trollhättan), linje 300 (Kinna-Göteborg), Linje 100, 200 och 250 mellan Göteborg-
Borås-Ulricehamn-Jönköping. 

3.1 Riktlinjer för storregionala busslinjer 
Utgångspunkten är att alla storregionala stråk ska erbjuda samma funktion 
oavsett om det är buss eller tåg. Det innebär att resenären ska kunna förvänta 
sig ett tydligare fokus på restider, hållplatser och komfort. 
 
Turutbud och öppettider 
Målsättningen för de storregionala busslinjerna är att de ska erbjuda minst en 
avgång per timme6 under högtrafik och med fasta öppettider för att vara en 
del av ett knutpunktsupplägg i länet. 

 
6 Detta ska betraktas som ett lägsta utbud och flera ingående stråk har redan idag fler turer än så.  
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Restider och hållplatser 
Beträffande restider är målet för de storregionala busslinjerna att 
restidskvoten inte ska överstiga 1,2 på de delsträckor där bussen knyter ihop 
större tätorter längs med stråken. Det betyder att bussens restid som mest får 
överstiga bilens restid med 20 %. För att detta ska vara möjligt kommer dessa 
linjer inte kunna stanna så ofta och fokus är generellt på att hålla nere restiden 
genom färre hållplatser och gena linjedragningar. Målet är att hållplatserna 
som de storregionala busslinjerna stannar vid ska ha väderskydd och 
realtidsinformation. 
 
Fordon 
Bussarna som trafikerar dessa linjer ska erbjuda hög komfort med faciliteter 
för att resenären ska kunna utnyttja tiden ombord för arbete.  

3.1 Busstråket Göteborg-Borås-Ulricehamn-Jönköping 
Den storregionala busstrafiken är idag uppdelad på tre linjer; linje 100 mellan 
Göteborg-Borås, linje 200 mellan Borås-Ulricehamn och linje 250 
Ulricehamn-Jönköping. De två sistnämnda är anpassade till varandra med 
fem minuters övergångstid, vilket gör genomgående resor Borås-Jönköping 
möjliga. Restiden blir dock ca 30 min längre än de kommersiella 
expressbussarna på sträckan. Vad gäller bytesresor mellan linje 100 och 200 
för t.ex. resor mellan Göteborg-Ulricehamn varierar bytestiderna som ibland 
hålls nere tack vare täta avgångar, men ibland är dåligt anpassade. 
 
Linje 100 Göteborg-Borås har mycket tät trafik under vardagar med 
avgångar var femte minut under högtrafik. Under vissa perioder på dagen går 
det en buss var 20:e minut och på kvällar och helger går det en gång i 
halvtimmen. Med så tät trafik under vardagar har fasta minuttal spelat ut sin 
roll, men på lördagar och söndagar är det återkommande mönster där bussen 
avgår 00 och 30 ifrån Åkareplatsen. Busslinjens karaktär är mycket tät trafik 
Göteborg-Korsvägen-Delsjömotet-Borås med fokus på restid och få 
hållplatser. Dagens trafik uppfyller redan uppsatta riktlinjer för storregional 
trafik.   
 
Linje 200 Borås – Ulricehamn har idag cirka 20-minuterstrafik i högtrafik, 
30 min i övrig mellantrafik och 60 min på lördagar. På söndagar går bussen 
en gång varannan timme och det är idag gles, oregelbunden trafik på kvällar 
(cirka varannan timme).  
 
Linjen har i stor utsträckning fasta minuttal, få hållplatser och går gent 
bortsett från en slinga inom Södra Älvsborgs länssjukhus.  
 
Linje 250 Ulricehamn – Jönköping trafikeras med timmestrafik i högtrafik, 
ungefär varannantimmestrafik i mellantrafik och glest turutbud i lågtrafik 
med t ex 4 dubbelturer lördag och söndag.   
 
Tidtabellen är oregelbunden vad gäller frekvensen på avgångar och har bara 
ibland återkommande avgångstider.  
 

118



  28 (42) 
 
 

Restidskvot 
På delen Göteborg-Borås är restidskvoten 1,18 och är redan under målnivån 
för storregional busstrafik. För resor längre än Borås, t.ex. Göteborg-
Ulricehamn/Jönköping är restidskvoten hög då bytestiderna förlänger 
restiderna för kollektivtrafiken.  
 
För delen Borås-Jönköping är restidskvoten bäst på delsträckorna Borås-
Ulricehamn respektive Ulricehamn-Jönköping. Restiden för hela sträckan 
mellan Borås-Jönköping inkluderar ett byte och försämrar restidskvoten 
ytterligare något.  
 Borås Ulricehamn Jönköping 
Borås   1,3 1,4 
Ulricehamn    1,3 
Jönköping     

 
För att nå målnivån på 1,2 på delsträckan Borås-Ulricehamn behöver restiden 
kortas med 3 min. För delsträckan Ulricehamn-Jönköping behöver restiden 
kortas 4 minuter. För hela sträckan Borås-Jönköping finns det flera 
expressbussar som klarar av restidskvoten, men som inte gör några uppehåll 
på vägen. 

3.1.1 Åtgärder för att nå riktlinjer 
Stråket har redan idag tydliga inslag av ett storregionalt stråk i bemärkelsen 
att antal hållplatser är få mellan större tätorter i stråket och linjerna har gena 
dragningar.  
 
Stråket är, som konstaterats ovan, uppdelat på tre linjer som under årens gång 
varierat i genomgående linjer och uppdelade linjer. Anledningen till att 
linjerna är uppdelade idag baserar sig på olika behov på respektive delsträcka. 
För delen Göteborg-Borås är resandet mycket stort och sträckan trafikeras av 
stora fordon (dubbeldäckare) som inte fungerar bra i stadstrafik med större 
behov av låggolv-delar m.m. 
För sträckan Borås-Jönköping är det relativt nytt att sträckan delas in i två 
linjer istället för en genomgående linje. Beslutet bygger i huvudsak på olika 
behov på delsträckorna och att i samband med att stadsbusstrafiken i 
Ulricehamn togs bort fick linje 200 ett mer lokalt uppdrag i Ulricehamn innan 
linjer fortsätter mot Borås. Ett sätt att erbjuda genomgående resenärerna från 
Jönköping en kortare restid mellan Jönköping-Borås är att dela upp linjen och 
istället för att åka lokalt i Ulricehamn så kör bussen från Jönköping direkt till 
busstationen i Ulricehamn där bytet anpassas för vidare färd mot Borås. Då 
kan istället linjen som startar i Ulricehamn ha ett lokalt uppdrag innan 
anslutningen från Jönköping för resenärer mot Borås stiger på. Vidare är det 
inte lämpligt att trafikera lokalt i Ulricehamn med dubbeldäckarna från linje 
100.  
 
Målsättningen för detta stråk är inte att slå ihop samtliga linjer till en 
genomgående linje, utan istället arbeta för att dessa linjer är välanpassade till 
varandra och för ett utökat samarbete med kommersiella aktörer som kör 
genomgående trafik på sträckan.  
 
Restiden 
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För att nå målnivåerna om restidskvot behöver god framkomlighet säkras och 
antal hållplatser begränsas.  
 
Beträffande linje 100 mellan Göteborg-Borås har busslinjen inga hållplatser 
mellan Delsjömotet och Borås och har redan idag en restidskvot under 1,2. 
Fordon och hållplatser har redan idag storregional karaktär. Linje 100 har 
mycket tät trafik under högtrafik, men övergången till 20-minuterstrafik 
under vissa perioder på dagen gör att linjen är svår att anpassa byten till när 
omkringliggande linjer och tåg går i annan takt. För att få välanpassade byten 
bör istället turutbudet efter 10-minuterstrafik glesas ut till 15-minuterstrafi, 
30-minuterstrafik och sedan timmestrafik. 20-minuterstrafik som det är idag 
får inte samma återkommande mönster och därför varierar också bytestiderna 
från övriga linjer där det ibland fungerar väl, och ibland blir långa väntetider.  
  

 
Figur 3-2 Linjesträckningen för busslinje 100 mellan Göteborg-Borås 

Linje 200 mellan Borås och Ulricehamn har en storregional karaktär med 
lokala inslag där bussen i Borås går via Södra Älvsborgs länssjukhus (SÄS) 
och har ett lokalt uppdrag inom Ulricehamn.  
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Figur 3-3 Linjesträckning busslinje 200 mellan Borås-Ulricehamn. 

SÄS har en viktig funktions som både mål- och bytespunkt och bör ingå i det 
storregionala systemet. Även det lokala uppdraget i Ulricehamn påverkar inte 
det storregionala resandet mellan Ulricehamn-Borås bortsett från en hållplats 
vid Lidl innan Ulricehamns busstation och en hållplats i Borås som har lokal 
karaktär snarare än regional där en fördjupad utredning får avgöra om dessa 
kan slopas som uppehåll på denna linje.  
 
Linje 250 mellan Ulricehamn-Jönköping har en gen linjesträckning men 
flertalet mindre busshållplatser längs med vägen som inte har storregional 
karaktär. Busslinjen åker in via Bottnaryd som har en del resor inom 
Jönköpings län som också kompletteras med skollinjer till Bottnaryds skola. 
Körvägen är gen och kan svårligen göras kortare. Fördjupad analys behövs 
för att eventuellt slopa ett antal mindre hållplatser för att korta restiden. 
Viktigt att fortsatt anpassa byten mellan linje 250 och 200 för att möjliggöra 
smidiga resor mellan Jönköping-Borås.  
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Figur 3-4 Linjesträckning för busslinje 250 mellan Ulricehamn-Jönköping. 

3.2 Busstråket Mark-Göteborg 
Busstrafiken är uppdelad på två linjer, en snabbare (300) som går den genaste 
vägen Kinna – Göteborg, och en något långsammare (330) som går samma 
sträcka men kör även in via Sätila. I Högtrafik går linje 330 till Heden i 
Göteborg, och i lågtrafik går den till Landvetter resecentrum, med anslutning 
till Röd express för fortsatt resa till Göteborg. Det är linje 300 som i detta 
stråk har den storregionala uppgiften och behandlas inom detta arbete. 
 
Linje 300 har idag kvartstrafik i maxtimmen som går över till 
halvtimmestrafik för att sedan bli en buss i timmen i mellantrafik samt på 
lördagar. På söndagar och kvällar går det en buss varannan timme.  
Linjen kör med fasta minuttal, men det är olika minuttal vardag och helg. 
 
Restidskvot 
Restidskvoten för linje 300 är god. Däremot är restiden från Kinna strax över 
en timme (62 min). Ur ett knutpunktsupplägg är det önskvärt om restiden 
istället var strax under en timme.  

3.2.1 Åtgärder för att nå riktlinjer 
Eftersom det finns en mer lokal linje (busslinje 330) parallellt på sträckan har 
redan idag busslinje 300 storregional karaktär som uppfyller mål om 
restidskvot. Linjen behöver anpassas till tåg mot Varberg i Kinna och i 
framtiden när tågtrafiken utvecklas mellan Göteborg-Borås bör denna linje 
ingå i fördjupad utredning av hur linje 300 kan anpassas med t.ex. ett 
uppehåll vid Landvetter Flygplats. Vid hållplatsen Källarbacken blir bussen 
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stående där det krävs en vänstersväng ut på väg 156 igen. Förslaget är att 
införa signalåtgärd eller motsvarande åtgärd som ger bussen prioriterad 
framkomlighet vid Källarbacken.   

 
Figur 3-5 Linjesträckning för busslinje 300 mellan Kinna-Göteborg. 

3.3 Busstråket Skövde-Lidköping-Trollhättan 
Busstrafiken består av expressbusslinje 1 mellan Skövde-Skara-Lidköping-
Grästorp-Trollhättan som är en snabb linje som följer huvudvägen mellan 
dessa orter och i högtrafik dessutom har turer som inte går in i Skara 
respektive Grästorp. Den kompletteras av linje 200 Skövde-Skara-Lidköping 
som har mer lokal karaktär samt linje 100 Lidköping-Grästorp och 640 
Grästorp-Lidköping, som är lokala linjer med ett mycket begränsat utbud. 
Expressbusslinje 1 har flera uppdrag med pendlingsresor på delsträckor samt 
en viktigt sammanbindande funktion mellan tåg och buss i Trollhättan, 
Lidköping och Skövde. 
 
Idag kör expressbusslinje 1 med kvartstrafik i högtrafik mellan Skövde – 
Lidköping, halvtimmestrafik i mellantrafik och timmestrafik på helger. 
Kvällstrafiken är glesare och slutar tidigt.  
 
Delsträckan Lidköping – Trollhättan trafikeras med halvtimmestrafik i 
högtrafik, timmestrafik i mellantrafik samt på lördagar. Under lågtrafik, 
kvällar och helger så trafikeras denna sträcka med en buss varannan timme.  
 
I basutbudet är det mestadels fasta minuttal i grunden, men med 
oregelbundenheter i högtrafik och förtätning med direktturer Skövde – 
Lidköping. Minuttalen i tidtabellen skiljer sig mellan vardagar och helger. 
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Oftast finns det bra anslutningar i Skövde tack vare högt turutbud med både 
tåg och buss. Däremot är det bristfälliga anslutningar i Trollhättan, särskilt 
under låg- och mellantrafik. Normalt finns det inga anslutningar i Grästorp. 
 
Restidskvoter för expressbusslinje 1 
Restidskvot där snabbaste vägen med bil jämförs med restiden för buss visas i 
tabellen nedan. Värt att notera är att snabbaste vägen för bilen inte alltid är 
samma väg som bussen tar.  
 
Restidskvot Trollhättan Grästorp Lidköping Skara Skövde 
Trollhättan   1,04 1,21 1,36 1,46 
Grästorp    1,09 1,48 1,60 
Lidköping     1,00 1,28 
Skara      1,24 
Skövde       

 
Jämförs istället restidskvoten mellan bil och buss, förutsatt att bilen reser 
samma väg som bussen, erhålls följande resultat: 
 
Restidskvot Trollhättan Grästorp Lidköping Skara Skövde 
Trollhättan   1,04 1,08 1,10 1,12 
Grästorp    1,13 1,11 1,15 
Lidköping     1,00 1,12 
Skara      1,19 
Skövde       

 
Restidskvoten är generellt bra i stråket på delsträckorna mellan ingående 
orter. Jämförs bussen mot snabbaste restiden för bilen blir kvoten högre för 
genomgående resor t.ex. hela vägen Trollhättan-Skövde. Detta beror dels på 
att bussen åker in i varje ort och dels på att bussen står ett par minuter i 
Lidköping. Jämförs istället restiden med buss och bil då bilisten kör samma 
väg som bussen så klarar alla relationer en kvot på 1,2. För att kunna erhålla 
restidskvoten 1,2 i relationen Trollhättan-Skövde eller Grästorp-Skövde 
måste bussen korta ned restiden med 23 minuter. Det skulle innebära en ny 
linje som trafikerar direkt mellan dessa orter. 

3.3.1 Åtgärder för att nå riktlinjer 
Busslinje 1 express har redan idag en storregional karaktär med gena 
linjesträckningar mellan de större orterna där också restidskvoten når 
målnivåerna.  
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Figur 3-6 Linjesträckning för busslinje 1 express mellan Trollhättan-Lidköping-Skara-Skövde.  

Med en så lång linjesträckning som det är idag kan det bli problematiskt att 
tillgodose samtliga behov längs med sträckningen. Målsättningen för denna 
storregionala linje är att anpassas till tågtrafiken för vidare resa med tåg i 
Trollhättan, Lidköping och Skövde. Om möjligt ska även byten anpassas 
mellan buss och tåg i Grästorp. En fördjupad utredning behövs för att svara 
på om parallella linjer som finns på sträckan kan arbetas in i linje 1 express, 
eller om det istället behöver kompletteras med någon ytterligare linje för att 
tillgodose andra behov längs linjesträckningen.  

3.4 Busstråket Bengtsfors-Uddevalla 
I stråket går det en genomgående regionbuss, buss 730 Uddevalla-
Färgelanda-Bengtsfors och några busslinjer av lokal karaktär på delsträckor. 
Linje 730 följer riksväg 172 och stannar vid alla hållplatser och kompletteras 
av några lokala linjer med begränsat utbud. Bäckefors är en viktig knutpunkt 
utmed linjen med samtrafik med linje 700 Ed-Vänersborg. 
 
Idag trafikeras linje 730 med timmestrafik i högtrafik och en buss varannan timme 
under mellan- och lågtrafik. Bortsett från enstaka undantag trafikeras linjen med fasta 
minuttal som däremot skiljer sig mellan vardagar och helger. Linjen har idag 93 
hållplatser, vilket är mer än en hållplats per kilometer. 

Restidskvot 

Busslinje 730 har idag bra och gen linjesträckning men många hållplatser. Många 
hållplatser tillsammans med att vissa turer har en avvikande körsträcka vid Bäckefors 
gör att bussen inte når en restidskvot på 1,2 idag.  
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3.4.1 Åtgärder för att nå riktlinjer 
Busslinje 730 behöver snabbas upp och för att nå målsättningen behövs köravvikelsen 
i Bäckefors tas bort och ett antal hållplatser slopas så att 5 minuter sparas. Busslinjen 
har mer än en hållplats per kilometer och flertalet har inte storregional karaktär. En 
fördjupad utredning behöver svara på vilka hållplatser som kan slopas som uppehåll på 
denna storregionala linje. 

 
Figur 3-7 Linjesträckning för busslinje 730 mellan Uddevalla och Bengtsfors. 

Busslinje 730 har det huvudsakliga storregionala uppdraget i detta stråk. 
Denna anpassas till det snabbaste tåget i Uddevalla som kör mellan 
Uddevalla-Trollhättan-Göteborg. Under vägen behöver även linjen anpassas 
till tvärgående linjer i Bäckefors för resor mot Ed och Mellerud, och även i 
Brohögen/Bengtsfors för vidare resa till/från Åmål. Bäckefors blir en 
bussknutpunkt i väntan på utvecklad tågtrafik.  

3.5 Samlade effekter inom storregionala busstråk 
Följande beräkningar bygger på att uppsatta riktlinjer för storregional trafik 
införs med regelbunden timmestrafik och ibland något uppsnabbade restider. 
Resandet beräknas då öka från 1,85 miljoner resor/år till 2,2 miljoner resor/år 
(+350 000 resor/år).  
 
Kostnaden för utökad trafik beräknas till knappt 14 mkr/år där intäkter i form 
av nya resor beräknas täcka drygt häften. Det innebär utökat driftbidrag på 6–
7 miljoner kr/år för storregional busstrafik. 
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Kostnadstäckningsgraden för analyserade linjer är idag 54%. De turer som 
läggs till i detta förslag har sannolikt något lägre attraktivitet på tidig morgon 
och sen kväll, men i gengäld får dessa linjer ett konsekvent 
knutpunktsupplägg. Sammantaget har dessa effekter antagits ta ut varandra 
och ökat driftbidrag bygger på detta antagande. 
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4 Huvudalternativ 
Läggs samtliga av ovanstående förslag ihop fås följande bild för den storregionala 
trafiken. Bilden nedan ska ses som ett möjligt exempel på hur tågtrafiken kan bindas 
ihop genom Västlänken. Beroende på om identifierat infrastrukturbehov kommer på 
plats eller inte, kan nedanstående karta behöva ritas om. Målsättningarna per stråk i 
detta förslag stämmer för varje enskilt stråk, men exakt vilken linje norr om Göteborg 
som paras ihop med vilken linje söder om Göteborg kan komma att ändras. 

 
Figur 4-1  Ett möjligt trafikeringsförslag utifrån målsättningen per stråk. Siffrorna indikerar 

minuter mellan tågen i högtrafik. Målsättningen är att storregionala bussar ska ha 
minst 60-minuterstrafik, men flera linjer överstiger redan detta idag.  

4.1 Beräknade effekter av alternativet (tågtrafik) 
Resandet ökar i takt med tredubblingsmålet  
Resandet beräknas öka från dagens 21 miljoner resor per år till knappt 33 miljoner 
resor år 2028. Det som påverkar resandet mest är ett utökat turutbud, ett sammanhållet 
knutpunktsupplägg i länet och färdigställandet av Västlänken. Detta resande är i linje 
med tredubblingsmålet som finns beslutat i Målbild Tåg 2035. Resandet beräknas 
utifrån elasticitetstal som beräknar ett samband mellan resandeförändringar och 
förändringar i turutbudet och/eller restiden. Till exempel ger ett utökad turutbud ett 
högre resande. Detta är ett bra sätt att beräkna mindre förändringar i trafiken, men 
kommer att underskatta större förändringar när en tåglinje går från få turer till ett stort 
utbud, eller skapar nya resandekopplingar. I detta förslag finns några sådana exempel, 
men bedömningen är att helheten har rätt storleksordning.  
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Ökat regionbidrag för tågtrafiken 
Kostnaderna beräknas öka från dagens regionbidrag på 650 miljoner kr/år till 800–900 
miljoner kr/år. Vid beräkningar av förändrat trafikupplägg styrs de direkta 
trafikkostnaderna av hur många tåg som körs och hur långt. Om det är en singelvagn 
eller ett dubbelkopplat eller trippelkopplat tåg påverkar också kostnaderna.  
 
Kostnaderna är lättare att förutspå, medan intäkterna är betydligt svårare. Kostnaderna 
beräknas öka med 400 miljoner kr/år enligt förslaget i dialoghandlingen, där ökade 
intäkter beräknas täcka ungefär hälften av denna ökning (motsvarande 200 miljoner 
kr/år). 
 
Kostnadstäckningsgraden sjunker något  
Idag täcker intäkterna för tågtrafiken ungefär 58 % av kostnaderna. Huvudalternativet 
i förslaget innebär en utökad tågtrafik i större delen av länet. Störst förändring blir det 
på de regionala järnvägarna som idag har lågt trafikutbud. Dessa järnvägar kan få upp 
resandet mycket relativt idag, men kommer sannolikt alltid att ha en lägre 
kostnadstäckningsgrad jämfört med järnvägar med högre standard och järnväg 
närmare Göteborg. Av denna anledning är det rimligt att beräkningarna resulterar i en 
något lägre kostnadstäckningsgrad för tågtrafiken med denna förändring. 
Beräkningarna resulterar i en förändring från dagens nivå på 58 % till 55 %.  

4.2 Jämförelse med Målbild Tåg delmål 2028 

Västra stambanan 
Resandet förväntas öka med 2 miljoner resor per år och Västra Stambanan får 
enligt förslaget en mycket bättre trafik. Däremot är behoven väldigt stora på 
stambanan och även om förslaget i kapitel 2 är betydligt bättre än idag finns 
en del kompromisser kvar där enstaka snabba tåg får någon minuts tidspåslag, 
och pendeltågen snabbas upp med färre stationer. Minskad 
hastighetsblandning ger möjligheter till utökad trafik på kort sikt. Eftersom 
ny järnväg mellan Göteborg-Borås inte är färdig till 2028 kan inte 
regiontågen köra Göteborg-Borås-Herrljunga-Skövde som förslaget är i 
målbilden. Istället finns behovet att ha kvar regiontåg på västra stambanan 
hela vägen mellan Göteborg-Töreboda. Dessa regiontåg mernyttjas likt 
tankarna i befintlig målbild genom att göra uppehåll i Partille, Lerum och 
Floda. Restiden på regiontågen blir därmed lite längre för långväga resor på 
regiontågen och snabba resor hänvisas till regionexpresståg.  
 
Behovet av ytterligare spår på Västra Stambanan bekräftas av ovanstående. 

Bohusbanan 
Södra delen av Bohusbanan når målnivåerna i trafik för 2028 efter att 
pågående byggnation av mötesspår i Grohed blir färdigställt. På sträckan 
finns behov av att köra två ihopkopplade tågsätt (mult) av kapacitetsskäl och 
för detta behöver dagens plattformar förlängas till 170 m.  
 
På norra Bohusbanan är målsättningen att kunna köra timmestrafik till 
Strömstad. Med en uppsnabbning av järnvägen med två minuter är det 
möjligt att trafikera ett tåg varannan timme via Trollhättan ned till Göteborg 
och på så sätt nå Trollhättan som målpunkt och korta restiden med 15 min. 
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För att kunna trafikera med timmestrafik krävs ytterligare hastighetshöjningar 
på sträckan. Hastighetshöjning som ger 2 minuter kortare restid innebär i 
praktiken att 11 plankorsningar behöver åtgärdas tillsammans och röjning för 
bättre siktförhållanden.  

Norge-/Vänerbanan  
På delen Trollhättan-Göteborg är det mer tåg i detta förslag än i målbilden. 
Detta beror på den tillkommande linjen Göteborg-Trollhättan-
Uddevalla/Munkedal.  
 
På delen Halden-Trollhättan har utredningen tittat på möjlighet att köra 10 
regiontåg och öppna 4 nya stationer likt uppdaterad målsättning efter beslut 
av Västtågsutredningen. Detta är endast möjligt efter kapacitetsökning på 
sträckan med 4 nya mötesstationer. Detta kostnadsberäknas till 100 miljoner 
kronor styck, motsvarande 400 miljoner för sträckan. Dessa saknar 
finansiering och är inte möjliga till år 2028. Istället blir fokus på 
biljettsamarbete med kommersiella aktörer, där fjärrtågen från Oslo är 
planerade enligt förslaget att ankomma till Göteborg 10 min innan avgång för 
fjärrtåg mot Köpenhamn. Detta tåg skulle därmed kunna vara samma tåg som 
trafikeras Oslo-Köpenhamn.  
 
På Karlstadslinjen nås målnivån och som ett steg mot de långsiktiga målen i 
väntan på utökad kapacitet mot Norge är förslaget att öppna en ny station i 
Brålanda som tåget mellan Göteborg-Karlstad då stannar vid. 

Älvsborgsbanan 
En ny linje mellan Uddevalla och Trollhättan tillkommer. Då elektrifiering 
och infrastruktur saknas för att trafikera Kinnekulletågen via Trollhättan är 
förslaget att dessa tåg fortsatt går till Herrljunga/Göteborg likt dagens trafik. I 
övrigt är samma utbud som målbilden möjligt. I målbilden finns ett förslag att 
köra tågen från Skövde via Herrljunga, Borås och ny järnväg till flygplatsen 
och Göteborg. Varken infrastrukturen i Herrljunga eller en ny järnväg till 
Borås beräknas vara färdig år 2028, varför förslaget fortsatt har tåget från 
Skövde via Västra Stambanan till Göteborg.  

Viskadalsbanan 
Målet är att förtäta tågtrafiken mellan Skene-Borås till halvtimmestrafik. 
Dock visar djupare analys av detta stora infrastrukturkostnader som saknar 
finansiering. Istället fokuserar förslaget på att återta hastigheter, förlänga 
plattformar och snygga upp stationsmiljöer för att kunna trafikera ett tåg i 
timmen på ett attraktivt sätt.  

Kinnekullebanan 
Istället för elektrifiering och trafikering via Trollhättan till Göteborg är 
förslaget att anskaffa fossilfria fordon som trafikerar Göteborg-Herrljunga-
Lidköping-Örebro. Samtliga tåg på Kinnekullebanan föreslås vara 
genomgående tåg till Göteborg. De flesta av dessa tåg föreslås även fortsätta 
till Örebro i andra riktningen.  
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Kust-till-kustbanan 
Delen Göteborg-Borås har en pågående parallell utredning och hanteras inte i 
detta arbete vad gäller tågtrafiken. 
  
För delen Borås-Värnamo är målsättningen att trafikera 10 tåg per dag och 
riktning, samt öppna nya stationer i Hillared, Länghem och Grimsås. Detta 
kräver 3 nya mötesspår som saknar finansiering. Förslaget påvisar istället 
möjligheten att komma igång genom att bygga ett nytt mötesspår och köra 10 
turer/dag och riktning till Limmared. Detta medger öppnandet av Hillared 
och Länghem, men utökad trafik till Värnamo och ny station i Grimsås 
kommer i nästa steg (förutsätter kommunavtal enligt Västtågsutredningen 
avseende station och samhällsplanering, samt reducerad busstrafik). 

4.3 Samlat infrastrukturbehov utöver beslutade planer 
Infrastrukturbehovet är analyserat utifrån möjligheterna att framföra tågen 
enligt föreslagen. På vissa sträckor behövs fördjupade utredningar för att ta 
reda på exakta infrastrukturbehovet, där istället efterfrågad funktion beskrivs. 
Exempel på detta är hastighetshöjningar för att korta restiden. Det kan ibland 
röra sig om så enkla lösningar som att anlägga bommar vid plankorsningar, 
men även om mer kostnadsdrivande åtgärder som att räta ut kurvor m.m. 
Ökade trafikeringskostnader är inom Västra Götalandsregionens ansvar och 
regleras av årlig budget. Infrastrukturåtgärderna förutsätter statlig 
finansiering och stationsåtgärder förutsätter kommunal finansiering. 
 
Västra Stambanan 

• Trimningsåtgärder för kapacitet Göteborg-Alingsås (okänd kostnad)  
o Åtgärder och kostnad för detta behöver analyseras vidare. 

 
Norge-/Vänerbanan 

• Ny station i Brålanda 
(förutsätter kommunavtal enligt Västtågsutredningen avseende station och 
samhällsplanering) 
 
Älvsborgsbanan 

• Hastighetshöjning Öxnered-Håkantorp 
• Förlängda plattformar Vargön-Knalleland till 85 m. 
• Ny plattform Borgstena 

 
Kust-till-kust delen Borås-Värnamo 

• Nytt mötesspår Borås-Hillared 
• Ny station Länghem 
• Ny station Hillared  

(förutsätter kommunavtal enligt Västtågsutredningen avseende station och 
samhällsplanering, samt reducerad busstrafik) 
 
Södra Bohusbanan 

• Förlängda plattformar från 135 m till 170 m  
 
Norra Bohusbanan 
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• Hastighetshöjning för att korta restiden 2 min mellan Tanum-
Uddevalla 

 
Kinnekullebanan 

• Ny växel i Håkantorp 
Viskadalsbanan 

• Återta 110 km/h  
 
Mycket grov indikation på kostnadshärad för ovanstående infrastrukturbehov 
är 600–1000 miljoner kronor. 

Metod för att beräkna effekter av trafikförändringar 
Resande 
Utgångspunkten är dagens resande i såväl tåg- som busstrafiken som räknas 
upp till år 2028 med en genomsnittlig befolkningsökning på 1 % per år. Hur 
eventuella förändringar påverkar detta resandet beräknas med 
elasticitetsberäkningar: 

• Åktidselasticitet -0,6 
• Gångtidselasticitet -0,3 
• Turutbudselasticitet 0,3 

 
Ovan innebär i praktiken att om åktiden (restiden ombord på tåget, alltså inte 
från dörren) minskar med 10 %, beräknas resandet öka med 6 %. Till detta 
tillkommer effekter av konsekvent takttidstabell samt knutpunktsupplägg. 
Erfarenhet från Skåne och andra länder beräknar effekterna av att gå från helt 
oregelbunden tidtabell till konsekvent takttidtabell till 12 % ökat resande. 
Binds systemet dessutom ihop av välfungerande knutpunkter beräknas 
resandet kunna öka ytterligare 12 %. Effekten av fasta minuttal och 
knutpunktsupplägg varierar mellan stråken i Västra Götaland och har 
bedömts olika bra i nuläget. Ett stråk som redan har fungerande knutpunkter 
och takttrafik beräknas med 0 % tillägg, och ett stråk som går från 
oregelbunden tidtabell och helt utan fungerande knutpunkter till både 
takttrafik och fungerande knutpunktsupplägg beräknas med 24 % 
resandeökning.  
 
VSB (Gbg)-Alingsås-Skövde (otakt → heltakt, oknut → halvknut): 18 % 
VSB Alingsåspendeln (halvtakt → heltakt, halvknut → helknut): 12 % 
Jönköpingsbanan (halvtakt → heltakt, halvknut → helknut): 12 % 
Älvsborgsbanan (otakt → heltakt, oknut → halvknut): 18 % 
Kinnekullebanan (otakt → heltakt, oknut → helknut): 24 % 
Viskadalsbanan (otakt → heltakt, oknut → helknut): 24 % 
Alependeln (heltakt → heltakt, halvknut → halvknut): 0 % 
Norge/väner, (Gbg)-Älvängen-Trollhättan (heltakt → heltakt, halvknut → 
halvknut): 0 % 
Norge/väner, norra (otakt → heltakt, oknut → halvknut): 18 % 
Bohusbanan, södra (heltakt → heltakt, halvknut → halvknut): 0 % 
Bohusbanan, norra (otakt → heltakt, oknut → halvknut): 18 % 
VKB (Gbg)-Kungsbacka-Halmstad (heltakt → heltakt, halvknut → 
halvknut): 0 % 

132



  42 (42) 
 
 

VKB Kungsbackapendeln (heltakt → heltakt, halvknut → halvknut): 0 % 

Kostnader 
Kostnaderna består av flera olika delar, bl.a. kostnader för infrastruktur där 
denna utredning i första hand pekar ut ett behov som sedan fördjupas med 
kostnads- och nyttoberäkningar. I flera fall har dessa redan utretts i andra 
sammanhang eller så används schablonkostnader för att ge en indikation på 
kostnadshäraden. 
 
Kostnaden för trafiken ökar i takt med att trafiken ökar. Detta beräknas 
genom att använda genomsnittlig kostnad per fordonskilometer (fkm). Denna 
beror på hur många tåg som trafikerar och hur långt tåget kör. Kostnaden 
beror även på om det är en enkelvagn, dubbelkopplade eller trippelkopplade 
tåg.  
 
Kostnaden som används är:  

• Singel   44 kr/fkm 
• Dubbelkopplade tåg (Mult)  77 kr/fkm 
• Trippelkopplade tåg  110 kr/fkm 

Intäkter 
Intäkten speglas bäst av längden på resorna och beräknas utifrån 
personkilometer (”pkm”, antal resor multiplicerat med genomsnittlig 
reslängd). 
 
Faktor som används: 

• 0,6 kr/pkm 
 
Den totala kostnaden för trafiken beräknas i regionbidrag (kostnader för 
trafiken minus intäkterna för densamma). I flera stråk trafikeras idag parallell 
busstrafik för att tågtrafiken inte räcker till eller inte är ett bra alternativ. 
Ibland är förslaget att förstärka tågtrafiken så att resandebehovet täcks av tåg 
och då kan busstrafiken slopas. 
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Remiss 
Datum 2020-02-28 
Diarienummer KTN 2017–00187 

Västra Götalandsregionen 
Koncernkontoret 
Handläggare: Pontus Gunnäs 
Telefon: 076-940 28 24 
E-post: pontus.gunnas@vgregion.se 

Följebrev 

Målbild Tåg 2028 inkl. storregional busstrafik 
Västra Götalandsregionen, genom Kollektivtrafiknämnden, utreder utvecklingen 
av tågtrafiken och storregional busstrafik med fokus på delmål 2028 inom 
Målbild Tåg 2035. Utredningen syftar till att konkretisera utvecklingsstegen för 
tågtrafiken för att nå uppsatta resandemål om att tredubbla tågresandet till 2035 
och att öka attraktiviteten i det storregionala kollektivtrafiksystemet. Resultatet av 
utredningen således fortfarande en målbild och inte en plan. Genomförandet är 
beroende av årliga budgetförutsättningar och avvägningar gentemot andra 
angelägna åtgärder för att nå målen i det övergripande trafikförsörjnings-
programmet. I utredningen pekas ofinansierade infrastrukturåtgärder ut där ett 
samarbete mellan Trafikverket, region och kommun kommer krävas för att 
verkställa målen där år 2028 i flera fall är kort om tid för verkställande.  

Utredningen har fokus på genomförbarhet och utgångspunkten är dagens 
infrastruktur, redan beslutade åtgärder och mindre åtgärder som understiger 100 
miljoner kronor. Tidsperspektivet (till år 2028) medger inte några större 
infrastruktursatsningar som inte redan idag är beslutade. Infrastruktur inom 
järnvägen bekostas av staten och finansieras via nationell 
transportinfrastrukturplan.  Västra Götalandsregionen bekostar tågtrafiken och 
genom att samarbeta med Trafikverket, kommuner och kommunalförbund kan en 
gemensam bild skapas över de kommande åren. Årligen beslutar Trafikverket om 
mindre trimningsåtgärder (kostnad under 100 miljoner kronor) som kan bidra till 
en viktig utveckling av tågtrafiken i väntan på större infrastrukturprojekt. För att 
maximera nyttan är det viktigt att utvecklingsplanerna samplaneras så att 
infrastrukturen byggs ut där tågtrafiken är tänkt att utökas, och att bostäder 
lokaliseras kollektivtrafiknära för att öka det hållbara resandet.  

Remissen innehåller:  

• Målbild Tåg 2028 – Huvudrapport 
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I huvudrapporten beskrivs ett huvudalternativ till år 2028 där det bästa alternativet 
presenteras för varje stråk sett till antal resande, ekonomi och genomförbarhet. 

Rapporten bifogas. Huvudrapporten tillsammans med underlagsrapport kan också 
nås via nedanstående länk där även Målbild Tåg 2035 finns att ladda ned: 

http://www.vgregion.se/malbildtag 

Enligt samverkansformerna mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen 
ska kollektivtrafikens strategiska frågor hanteras i de delregionala 
kollektivtrafikråden och därför skickas utredningen nu ut på remiss. 
Samverkansformerna fastställer också att det är kollektivtrafikråden som är 
remissinstanser och inte de enskilda kommunerna. Det är därför viktigt att 
kollektivtrafikråden i remissvaret beskriver sin syn på förslagen inom remitterad 
utredning. Vi tar gärna emot allmänna synpunkter på utredningen från alla 
remissinstanser. Därutöver har vi riktat specifika frågor till de delregionala 
kollektivtrafikråden Trafikverket och grannlänen. 

1. Målsättningen i Målbild Tåg 2035 med att tredubbla resandet från 2006 innebär en 
kraftig utökning av tågtrafiken. För att denna ska få plats på spåren krävs också mer 
infrastruktur. Ledtiderna från planeringen till beslut och byggande av ny 
infrastruktur i allmänhet och järnväg i synnerhet är så lång att flera projekt inte 
hinner bli färdiga i den takt som vi önskar. Det innebär att prioriteringar och 
avvägningar behöver göras för att nå hög regional måluppfyllelse utifrån givna 
förutsättningar där kollektivtrafikrådens medverkan har stor betydelse. 

• Hur ser kollektivtrafikråden på de avvägningar som föreslås för att uppnå 
regional nytta, med ökat resande och potential för överflyttning till ökad 
andel hållbart resande? 

 
2. För att VGR ska satsa på utökad tågtrafik krävs att resandet ökar. För att nå målen 

behöver också bebyggelseplaneringen utvecklas så att fler lätt kan välja tåget, 
genom att bo nära eller enkelt och snabbt kan ta sig till en station.  

• Hur bedömer kollektivtrafikråden att utredningens förslag ligger i linje med 
samhällsutvecklingen i de olika stråken? Hur ser kommunalförbunden på 
potentialen att stärka utvecklingen för tågresandet ytterligare genom den 
kommunala planeringen. 
 

3. I utredningen finns det utpekat en trafik som bedöms få plats på dagens 
infrastruktur med mindre trimningsåtgärder, uppsnabbade restider osv. 

• Bedömer Trafikverket att utpekade infrastrukturåtgärder är korrekt i relation 
till föreslagen trafik? 
 

4. Tågtrafiken sträcker sig såväl inom länet som över nation- och länsgränser. Vi tar 
gärna emot kommentarer från Viken, Värmland, Örebro, Jönköping och Halland 
angående den gemensamma länsöverskridande trafiken.  

• Hur ser ni på den regionala tågtrafiken mellan våra län och er ambition kring 
den gränsöverskridande trafiken, kopplat till förslagen i utredningen. 
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Vi vill ha ert remissvar senast den 30 september 2020. Svaret skickas till 
kollektivtrafik@vgregion.se. Ange diarienummer; KTN 2017–00187. 
 
För frågor angående remissen hänvisas till: pontus.gunnas@vgregion.se 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Ulrika Bokeberg  
Kollektivtrafik och infrastrukturchef 
Västra Götalandsregionen 
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Sändlista:  
1. De fyra delregionala kollektivtrafikråden  
2. Västtrafik AB  
3. Trafikverket  
4. Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jönköpings-, Hallands-, Örebro och Värmlands län.  
5. Viken fylkeskommune  
6. Länsstyrelsen  
7. Västsvenska handelskammaren  
8. Resenärsforum, Västsverige  
9. Tågoperatörerna och Vy 
10. Riksorganisationen Hela Sverige ska leva  
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-05-05

§ 34 Dnr: KS 2018/108

Tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal samt avtal med Trafikverket 
för detaljplanen Spekeröds handelsområde

Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tilläggsavtal till tidigare upprättat 
marköverlåtelseavtal, godkänt av kommunfullmäktige 2020-03-05 §37, samt godkänna 
upprättat medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Stenungsunds kommun, under 
förutsättning att ett utkast av bankgaranti (i form av en icke tidsbegränsad on-demandgaranti) 
på 20 mnkr godkänts av kommunen innan ärendet tas upp i kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
För Detaljplanen för Spekeröd handelsområde, Jörlanda-Berg 1:66 mfl har ett 
marköverlåtelseavtal tidigare godkänts av kommunfullmäktige 2020-03-05 §37.  Ett 
tilläggsavtal har nu upprättats för att korrigera säkerheten i marköverlåtelseavtalet.
I övrigt ska marköverlåtelseavtalet gälla med oförändrade villkor.

Ett medfinansieringsavtal har upprättats med Trafikverket för de åtgärder som detaljplanen 
medför på och intill befintliga vägar utanför området.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-03
Tillägg till marköverlåtelseavtal

Beslut skickas till
Lisa.bertilsson@stenungusnd.se
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/108
2020-03-30

Lisa Bertilsson Till kommunfullmäktige
Mark- och exploateringsingenjör

Tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal samt avtal med Trafikverket, 
för detaljplan för Spekeröd handelsområde, Jörlanda-Berg 1:66 mfl.

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tilläggsavtal till tidigare upprättat 
marköverlåtelseavtal, godkänt av kommunfullmäktige 2020-03-05 §37, samt godkänna 
upprättat medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Stenungsunds kommun, under 
förutsättning att ett utkast av bankgaranti (i form av en icke tidsbegränsad on-demandgaranti) 
på 20 mnkr godkänts av kommunen innan ärendet tas upp i kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
För Detaljplanen för Spekeröd handelsområde, Jörlanda-Berg 1:66 mfl har ett 
marköverlåtelseavtal tidigare godkänts av kommunfullmäktige 2020-03-05 §37.  Ett 
tilläggsavtal har nu upprättats för att korrigera säkerheten i marköverlåtelseavtalet.
I övrigt ska marköverlåtelseavtalet gälla med oförändrade villkor.

Ett medfinansieringsavtal har upprättats med Trafikverket för de åtgärder som detaljplanen 
medför på och intill befintliga vägar utanför området.

Beskrivning av ärendet
2020-03-05 §37 beslutade kommunfullmäktige att godkänna ett marköverlåtelseavtal mellan 
exploatören NHP Jörlanda AB och Stenungsunds kommun, för Detaljplanen för Spekeröd 
handelsområde, Jörlanda-Berg 1:66 mfl.

För att kommunikationen in och ut ur detaljplanens område ska fungera samt för anläggande 
av riskskydd för området mot väg E6, krävs åtgärder på och intill befintliga vägar utanför 
området. Trafikverket som är väghållare kommer att utföra åtgärderna och ett avtal om att 
kommunen ska medfinansiera detta har upprättats. 

Medfinansieringsavtalet anger en uppskattad kostnad för åtgärderna på 17 mnkr. Exploatören 
ska enligt marköverlåtelseavtalet ersätta kommunen för kostnaderna.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/108
2020-03-30

I marköverlåtelseavtalet står under punkt J2 Säkerhet:

”Om medfinansieringsavtalet, som ska upprättas mellan Kommunen och Trafikverket i 
samband med Detaljplanens antagande, anger en annan uppskattad summa, än 12 mnkr, ska 
ett tilläggsavtal till marköverlåtelseavtalet upprättas som korrigerar 
säkerheten till det uppskattade beloppet.” 

Ett tilläggsavtal har därför upprättas för att korrigera säkerheten i marköverlåtelseavtalet.

Ekonomiska konsekvenser
Godkänns inte tilläggsavtalet så kommer kommunen inte ha full säkerhet för Trafikverkets 
kostnader. 

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.

Verksamhetsmässiga konsekvenser
Godkänns inte medfinansieringsavtalet med Trafikverket kommer åtgärder som krävs på och 
intill befintliga vägar inte att genomföras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-03
Tillägg till marköverlåtelseavtal

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling Veronica Götzinger
Sektorchef Verksamhetschef 
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 Trafikverkets ärendenummer   

TRV 2017/20937   
Motpartens ärendenummer   

[Motpartens ärendeID NY]   
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Medfinansiering- och samverkansavtal – Spekeröds 
Handelsområde och verksamheter, Jörlanda-Berg 
1:66 m.fl., Stenungsunds kommun  
 
 
Detta avtal avser planläggning, bygghandling och produktion för åtgärder 
och innefattar: 
☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

☐ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser 

☐ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar 
sin del 

☒ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och 
Trafikverket 
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till 

statens anläggning, eller 
- får i uppdrag att genomföra åtgärden 

 
Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering- och 
samverkan enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, region Väst, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan 
Trafikverket 
 
Stenungsunds kommun, org.nr. 212000-1298, 444 82 Stenungsund, nedan 
Kommunen 
 

§2 Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal: 
 
Grundutförande: Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en 
trafiksituation. Begreppet används i samband med medfinansiering från annan 
part till statlig infrastruktur.  
 
Tillägg: De förbättringar/anpassningar som annan part föreslår för att lösa 
trafiksituationen utöver det som ingår i statens ansvar. Begreppet används i 
samband med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur.  
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Fyrstegsprincipen: vägledande i Trafikverkets arbete för att säkerställa effektiva 
och hållbara lösningar. 1. Tänk om, 2. Optimera, 3. Bygg om, 4. Bygg nytt 
 
ÅDT – Årsdygnstrafik. Mått på medeltrafikflödet per dygn för ett visst år för ett 
vägavsnitt. 
 
Detaljplanen: Spekeröds handelsområde och verksamheter, Jörlanda-Berg 
1:66 m.fl. 
 

§3 Syfte och bakgrund 

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella 
ansvar för åtgärderna. 
 
Avtalet avser ställningstagande, projektering, bygghandling och produktion av 
åtgärder i och intill Stora Högamotet samt längs E6 norrgående med anledning 
av Detaljplanen. 
 
Kommunen arbetar med framtagande av Detaljplanen vars syfte är att skapa 
förutsättningar för etablering av ett handelsområde vid Stora Högamotet. 
Planområdet ligger intill Stora Högamotet öster om E6, söder om väg 650 och 

144



   

 
3 (15) 

 

Medfinansiering- och samverkansavtal – Spekeröds Handelsområde och verksamheter, Jörlanda-Berg 1:66 m.fl., 
Stenungsunds kommun 

T
M

A
LL

 0
4

62
 M

ed
fin

a
ns

ie
rin

g 
oc

h 
sa

m
ve

rk
an

sa
vt

a
l v

. 2
.0

 

väg 160. Planområdet omfattar cirka 10 hektar med handelsbyggnader om 
cirka 25 000 m2 byggnadsarea i bottenvåningen (figur2). 
 

 
Figur 1. Översiktlig kartbild 
 
ÅDT för E6 är 16 266 fordon (201501) och hastighetsgräns är 110 km/h. 
ÅDT för väg 650 är 1 526 fordon (201601) och hastighetsgräns är 70 km/h. 
ÅDT för väg 160 är 2 100 fordon (201701) och hastighetsgräns är 70 km/h. 
 

  
Figur 2. Röd markering visar planområdet 
 
Inför planens antagande har Kommunen och Trafikverket enats om åtgärder 
som ska genomföras för att utbyggnad enligt Detaljplanen ska kunna 
genomföras.  
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Medfinansiärens nyttor och motivering av finansiering  
Följande nyttor bedöms gälla för genomförande av åtgärderna: 
 
Ökad framkomlighet i både västra och östra cirkulationsplatsen samt minskad 
köbildning på avfartsrampen Stora Högamotet E6 norrgående. Åtgärderna är 
en förutsättning för genomförandet av Detaljplanen. Lokala nyttor. 
 
Genomförandet av skyddsvallen medför att en acceptabel risknivå uppnås för 
område B med avseende på farligt gods som transporteras på E6 (Figur 3). 

 

Figur 3. Illustrationskarta för Spekeröds Handelsområde 
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Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är: 
 

 PM Trafikanalys - Spekeröds handelsområde och verksamheter (ÅF, 
daterad 2017-02-15) 

 Jörlanda-Berg 1:66 m.fl., Stenungsunds kommun. Riskutredning 
avseende transport av farligt gods och bensinstation inkl. bilaga 
(Norconsult, daterad 2015-11-30) 

 Spekeröds handelsområde och verksamheter, Jörlanda Berg 1:66 m.fl., 
Svar på Trafikverkets synpunkter om samråd av detaljplan för rubricerat 
objekt (Norconsult, daterad 2016-08-25) 

 Principsektion Spekeröd (Norconsult, daterad 2017-01-10) 
 Trafikförslag granskning (ÅF, daterad 2016-11-25) 
 PM VA-och dagvattenutredning Handelsområde Jörlanda-Berg 

(Norconsult, daterad 2016-09-02) och kompletterings-PM (Norconsult 
2017-04-24) 

 Tekniskt PM Geoteknik Jörlanda-Berg Rev B (ÅF, 2017-06-21) 
 Trafikverkets yttrande på Detaljplanens planprogram 2012-03-08 (TRV 

Dnr 2012/6998), i detaljplanesamråd 2016-06-29 (TRV Dnr 
2016/51244), samt synpunkter granskningshandling 2017-02-22 (TRV 
Dnr 2017/12026). 

 
Ingen åtgärdsvalsstudie har genomförts. 
 

§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och 
samverkan för åtgärden 

Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om 
medfinansiering av åtgärderna. 
 

§5 Beskrivning av åtgärder  

Avtalet avser åtgärder i anläggningar som Trafikverket och Kommunen äger 
och ansvarar för.  
 
Åtgärder görs i Stora Högamotet, omfattande västra och östra 
cirkulationsplatserna samt anslutningar till cirkulationsplatserna från E6 och väg 
160. Trafikverket är väghållare för samtliga anslutningar till 
cirkulationsplatserna. 
 
Skyddsåtgärder utförs längs med E6 i form av högkapacitetsräcke och 
skyddsvall. Del av viltstängsel kan komma att justeras. Det är viktigt att det 
befintliga viltstängslets funktion kvarstår.  
 
Trafikverket utför åtgärder inom statlig anläggning och Kommunen utför i 
huvudsak åtgärder inom kommunal/enskild anläggning. Kommunen ska 
därmed utföra den skyddsvall som krävs längs E6 samt gång- och cykelväg, 
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inklusive passage över statlig väg i planområdets nordöstra del. Kommunen 
utför även den eventuella justering av viltstängsel som kan vara nödvändig.  
 
Då skyddsvallen och Kommunens gång- och cykelväg byggs i och i anslutning 
till statligt vägområde samt att Kommunen ska utföra den eventuella justering 
av viltstängsel som kan bli nödvändig ser Trafikverket ett behov av att bevaka 
projektering och byggnation av dessa åtgärder för att säkerställa att de statliga 
vägarna, exempelvis E6, eller trafiken på de statliga vägarna, exempelvis E6, 
inte påverkas negativt. Områden att bevaka särskilt är till exempel säkerhet, 
avvattning, stabilitet/geoteknik, gränsdragning mellan kommunal och statlig 
anläggning samt trafiksäkerhet och framkomlighet under byggtiden.  
 
För åtgärderna som berör statlig infrastruktur ska ett ställningstagande tas fram 
för att se om åtgärderna innebär byggande av väg enligt väglag (1971:948). 
Om ställningstagandet visar att åtgärderna innebär byggande av väg enligt 
väglagen ska parterna teckna ett tillägg till detta avtal då framtagandet av 
vägplan innebär högre kostnader och en längre tidsåtgång. Trafikverket är 
formellt ansvarigt för planläggningen. Trafikverket bedömer preliminärt att 
åtgärderna ska kunna genomföras utan vägplan.  
 
Markåtkomst inom vägområde 
Del av gång- och cykelvägen kommer att hamna inom Trafikverkets 
vägområde. Trafikverket ger inom ramen för bevakningsuppdraget och de krav 
som anges där, Kommunen tillåtelse att bygga, äga och sköta, underhålla och 
förnya kommunal gång- och cykelväg inom statligt vägområde. Särskild 
överenskommelse om gränsdragning mellan statlig och kommunal anläggning 
med mera träffas i en senare fas av projektet. Då parternas anläggningar, 
Kommunens gång- och cykelväg och Trafikverkets väg in till Spekeröds 
rastplats, delvis kommer att vara integrerade och ömsesidigt beroende av 
varandra för avvattning, geoteknisk stabilitet med mera ligger det på 
Kommunens ansvar att tillse att den statliga vägen ej påverkas negativt. För 
upplåtelsen inom vägområdet gäller vad som sägs i § 43 väglagen. 
 
 
Avtalet omfattar följande åtgärder: 
Åtgärdsnummer 17404  
 
Åtgärder i den statliga infrastrukturen: 
 

Åtgärd 1: Ställningstagande om planläggning avseende de 
åtgärder som omfattas av åtgärd 2 enligt nedan.  

 
Åtgärd 2: Projektering, bygghandling och produktion av följande 
åtgärder: 

2a) Breddning av avfartsramp E6 norrut, till två körfält, ca 150 m, 
två körfält in i den östra cirkulationsplatsen samt justering av fritt 
högersvängfält.  
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2b) Breddning av den östra cirkulationsplatsen från ett till två 
körfält.  

 
2c) Separat vänstersvängfält från handelsområdet och in mot den 
östra cirkulationsplatsen, inklusive justering av befintlig gång- och 
cykelpassage.  

 
2d) Breddning till två körfält från den östra cirkulationsplatsen 
söderut in mot Spekeröd Handelsområde. 
 
2e) Breddning av den västra cirkulationsplatsen från ett till två 
körfält från Spekeröd mot Stenungsund, inklusive breddning till två 
körfält av väg 160 in mot och ut från cirkulationsplatsen i samma 
riktning. 

 
2f) Breddning av väg 160, till två körfält i östlig riktning in mot den 
östra cirkulationsplatsen, en sträcka på cirka 100 meter.  

 
2g) Högkapacitetsräcke längs väg E6. Utformning enligt princip i 
bilaga 2.  

  
Åtgärd 3: Eventuell justering av viltstängsel med anledning av ny 
enskild skyddsvall. 
 
Åtgärd 4: Gång- och cykelpassage anslutande Kommunens gång- 
och cykelväg vid Spekeröds rastplats. 
 
Åtgärd 5: Bevakning av projektering, bygghandling och produktion 
skyddsvall, gång- och cykelväg, inklusive gång- och cykelpassage 
samt eventuell justering av viltstängsel, det vill säga åtgärd 3-4, 6-
7. 

 
 

 
 

Åtgärder i den kommunala/enskilda infrastrukturen: 
Åtgärd 6: Projektering, bygghandling och produktion av skyddsvall. 
Utformning enligt princip i bilaga 2.  

Åtgärd 7: Projektering, bygghandling och produktion av gång- och 
cykelväg. 

Planerad skyddsvall intill E6 ska förstärkas exempelvis med lättfyllning eller 
motsvarande för att inte orsaka stabilitet- eller sättningsproblem för E6. Detta 
behöver detaljstuderas i projekteringen. Hänsyn ska tas till att 
grundvattensänkningar inte får utföras i området om de orsakar sättningar för 
E6.  
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§6 Finansiering 

Den totala kostnaden för åtgärderna som omfattas av detta avtal uppgår till ca 
17 200 000 kr i prisnivå (201712). Kostnaderna bygger på erfarenhetssiffror 
från tidigare projekt och är preliminära. De faktiska kostnaderna kan därför 
komma att förändras på grund av t.ex. rådande marknadsläge och 
platsspecifika förutsättningar i ett senare skede. Finansieringen av åtgärderna 
fördelas enligt nedan:  

Nr. Åtgärder Utförare Kostnad (kr) Trafikverket Kommunen Summa

1 Ställningstagande om 
planläggning avseende de 
åtgärder som omfattas av 
åtgärd 2 

Trafikverket

2a-g Projektering, bygghandling 
och produktion av åtgärd 2a-g

Trafikverket

3 Justering av vi ltstängsel Kommunen ingen uppgift 100% 100%
4 Gång- och cykelpassage 

anslutande Kommunens gång- 
och cykelväg vid Spekeröds 
rastplats

Kommunen ingen uppgift 100% 100%

5 Bevakning av åtgärd 3-6 Trafikverket 500 000 500 000 500 000

500 000

6 Projektering, bygghandling 
och produktion av skyddsval l 

Kommunen

7 Projektering, bygghandling 
och produktion gång- och 
cykelväg

Kommunen

Finansiär

Åtgärder i den statliga infrastrukturen (Trafikverket)

SUMMA

Åtgärder i den kommunala/enskilda infrastrukturen

SUMMA
  

 
 
 
Medfinansieringen till den statliga anläggningen redovisas i samband med 
åtgärdernas färdigställande och Trafikverkets mottagande av den ombyggda 
anläggningen, åtgärd 3 och 4, se nedan stycke. Medfinansieringen är summan 
av kostnaderna för åtgärderna 1-5. 
 
För att Trafikverket ska kunna göra en korrekt invärdering av den nya statliga 
anläggningen ska Kommunen redovisa de faktiska slutliga kostnaderna för 
åtgärderna 3 och 4 när åtgärderna är färdigställda och anläggningen mottagen 
av Trafikverket 
 
Kommunen ska i och med rekvisition (se vidare §9) betala de faktiska 
kostnaderna, det vill säga medfinansieringen, för åtgärderna 1, 2a-g och 5. 
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Kostnaden för bevakning, åtgärd 5, är i tidigt skede grovt uppskattad till 500 
000 kronor. I Kommunens betalningsansvar för Trafikverkets bevakning ingår 
alla kostnader Trafikverket har med anledning av bevakningen. Utöver 
kostnader för bevakande projektledare ingår till exempel kostnader för 
erforderliga specialister och administration av bevakningsuppdraget. 
 
Om formell planläggning krävs för åtgärderna kommer denna att läggas till och 
inkluderas i Kommunens medfinansiering och rekvisition från Trafikverket. En 
formell planläggningsprocess kommer att medföra en längre tidsåtgång och 
högre kostnader för genomförandet av åtgärderna. 
 
 
 
 
Grundutförande och tillägg 
Åtgärderna 1-5 betraktas som tilläggsåtgärder då de föranleds av kommunal 
planering och ska därför finansieras av Kommunen. 
 
 
Kostnader för projektets genomförande finansieras fullt ut av Kommunen och 
dess samarbetspartners. 
 
Kostnaderna är angivna i prisnivå (januari 2020) och indexuppräkning ska ske 
enligt Trafikverkets Infrastrukturindex Investering Väg i syfte att ta hänsyn till 
prisförändringar. 
 
Kostnader för ägande respektive drift och underhåll i förvaltningsskedet ingår 
inte i ovan angivna totala kostnader.  
 
Kommunen svarar för kostnader för drift och underhåll för skyddsvallen och 
gång- och cykelväg, åtgärd 6 och 7. 
 
Trafikverket svarar för kostnaderna för drift och underhåll för de delar som 
utgör ett tillägg till den statliga anläggningen och som således innebär 
merkostnader. 
 
Övrigt 
Om vägplan behöver upprättas för åtgärderna i statlig infrastruktur ska 
Kommunen även bekosta framtagandet av denna. Ett tillägg till detta avtal ska 
då tecknas. 
 
 

§7 Ansvarsfördelning 

Trafikverkets ansvar: 
1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna 1,2 och 5 inom det 

statliga åtagandet som omfattas av detta avtal §5. 
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2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 
myndighetsbeslut iakttas för åtgärderna som Trafikverket ansvarar för. 

3. Trafikverket ansvarar för att tillsätta en bevakande projektledare som 
kommer att fungera som kontaktperson vid frågor, granska och godkänna 
erforderligt material samt bevaka att den statliga anläggningen inte 
påverkas negativt vid genomförandet av åtgärd 3-4 och 6-7. 

4. Trafikverket ansvarar för att ta fram underlag och sammanställa ett 
ställningstagande för om åtgärderna innebär byggande av väg enligt 
Väglag (1971:948) och därmed kräver vägplan. 

5. Trafikverket driver processerna för en eventuell vägplan, projektering, 
bygghandling och byggnation och ansvarar för att byggandet genomföras 
enligt gällande lagar och regler.   

6. Trafikverket ansvarar för tidsplaneringen av åtgärderna 1 och 2. 
7. Trafikverket ansvarar för att Kommunen får full insyn i åtgärderna 1 och 2.  
8. Trafikverket ska samråda med och informera Kommunen under arbetet 

med projektering och produktion av åtgärderna i den statliga anläggningen. 
9. Trafikverket blir efter färdigställandet väghållare och sköter och bekostar 

framtida drift och underhåll samt eventuell förnyelse av de statliga 
anläggningarna, åtgärderna 2, 3 och 4. 

10. Trafikverket ansvarar för att de nya statliga anläggningarna införs i NVDB  
11. Trafikverket ansvarar för att dialog förs med Västtrafik avseende 

åtgärderna i statlig anläggning. 
12. Utan att behöva annonsera uppdrar Trafikverket åt Kommunen att för 

Trafikverkets räkning upphandla statlig anläggning, åtgärd 3 och 4, 
alternativt utföra anläggningen i egen regi med beaktande av lagen om 
offentlig upphandling (LOU). Skälet till förfarandet är att parternas 
anläggningar är integrerade med varandra i sådan utsträckning att det 
ansvarsmässigt och säkerhetsmässigt är nödvändigt att båda parternas 
åtgärder utförs i en och samma entreprenad. 

13. I samband med projektering, byggande och markarbeten är det byggherren 
som har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter 
och beslut följs, kontrolleras och kvalitetssäkras. Som väghållare till statlig 
väg och anläggningsägare till gång- och cykelpassage och viltstängsel, 
åtgärd 3 och 4, är Trafikverket byggherre med byggherreansvar. 
Trafikverket delegerar detta byggherreansvar till Kommunen som fullgör 
Trafikverkets byggherreansvar i sin roll som beställare gentemot 
entreprenören det vill säga åtar sig att tillse att Trafikverkets 
byggherreansvar fullgörs korrekt. 

 
 
Kommunens ansvar: 
1. Kommunen ska utföra eller låta utföra de åtgärder som inte ingår i det 

statliga åtagandet och som omfattas av detta avtal §§5 och 6. 
2. Kommunen ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 

myndighetsbeslut iakttas för åtgärderna som Kommunen ansvarar för. 
3. Kommunen ansvarar för att den bevakande projektledaren kallas till 

erforderliga möten och får ta del av erforderligt material för genomförande 
av uppgifterna enligt §5. 
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4. Kommunen svarar för att dialog förs med Västtrafik avseende de 
kommunala/enskilda anläggningarna. 

5. Kommunen blir efter färdigställandet sköter och bekostar framtida drift och 
underhåll samt eventuell förnyelse av åtgärd 6 och 7. 

6. Kommunen tillhandahåller nödvändigt kartmaterial utan ersättning. 
7. Kommunen ansvarar för att säkerställa att dagvatten tas omhand genom 

en ny dagvattenledning och inte påverkar och berör Trafikverkets 
anläggning.  

8. Kommunen söker ledningsrätt/ansöker om ledningsärende där så krävs. 
9. Kommunen ansvarar för att säkerställa att det befintliga viltstängslets 

funktion kvarstår. 
10. Kommunen ansvarar för att genomförandet av åtgärd 3-4 och 6-7 sker på 

ett trafiksäkert sätt intill väg. Arbetsmiljöplan ska tas fram av Kommunen 
och samrådas med Trafikverkets bevakande projektledare. 

11. Kommunen ansvarar för att alla handlingar som berör statlig väg ska 
tillställas, granskas och godkännas av Trafikverket. Även andra åtgärder 
som kan påverka förhållandena på statlig väg ska ske i samråd med 
Trafikverket. 

12. Kommunen har såsom byggherre arbetsmiljöansvar och ansvarar för 
egengranskning och egenkontroll. 

13. Kommunen ska säkerställa att Trafikverkets krav vid Arbete på väg 
efterlevs vid utförandet av åtgärderna. 

14. Kommunen ansvarar för att upprätta och överlämna förvaltningsdata, till 
exempel korrekta relationshandlingar, i enlighet med Trafikverkets 
önskemål. 

15. Kommunen ansvarar för slut- och övertagandebesiktning. Trafikverket ska 
erbjudas möjlighet att delta vid besiktningen och övertar den ombyggda 
statliga anläggningen, åtgärd 3 och 4, efter godkänd besiktning och 
överlämnande av förvaltningsdata enligt punkt 9. Garantitider enligt AB 04 
kap 4 § 7 ska gälla för arbete och material. Kommunen ska även ansvara 
för och kalla till garantibesiktning vid garantitidens utgång. Kommunen åtar 
sig och bekostar åtgärdandet av eventuella brister noterade vid 
besiktningarna. 

16. Kommunen ansvarar för upphandling av åtgärd 3 och 4 enligt Trafikverkets 
uppdrag åt Kommunen. Följande gäller för upphandlingen: 
Viss anläggning som Kommunen ska bygga inom projektet ska Trafikverket 
äga och vara huvudman för. Parternas anläggningar är integrerade med 
varandra i sådan utsträckning att det ansvarsmässigt och säkerhetsmässigt 
är nödvändigt att en och samma entreprenör utför hela anläggningen. 
Trafikverket uppdrar därför genom förhandlad upphandling utan 
föregående annonsering enligt 6 kap. 14 § lagen om offentlig upphandling 
åt Kommunen att genomföra upphandlingen av åtgärd 3 och 4 (med 
tillämpning av LOU) och vara byggherre för hela entreprenaden det vill 
säga även åtar sig att tillse att Trafikverkets byggherreansvar fullgörs 
korrekt. 

17. I samband med projektering, byggande och markarbeten är det byggherren 
som har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter 
och beslut följs, kontrolleras och kvalitetssäkras. Som anläggningsägare till 
skyddsvall och gång- och cykelväg, åtgärd 6 och 7, är Kommunen 
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byggherre med byggherreansvar. Även för åtgärderna 3 och 4 i den statliga 
infrastrukturen fullgör Kommunen Trafikverkets byggherreansvar i sin roll 
som beställare gentemot entreprenören, alternativt som utförare i egen 
regi. Det vill säga åtar sig att tillse att Trafikverkets byggherreansvar 
fullgörs korrekt. Kommunen har således som uppdrag att tillse att 
byggherreansvaret är omhändertaget samt att säkerställa projektets 
leveranser kopplat till byggherrerollen. 

 
 
Framtida väghållaransvar 
När åtgärderna är utförda och relationsritningar finns för de nya 
anläggningarna, ska parterna överenskomma om väghållargränser. 
 
Övrigt 
När åtgärderna är utförda och relationsritningar finns för gång- och 
cykelpassagen, åtgärd 4, ska parterna, beroende på passagens utformning, 
träffa en överenskommelse gällande drift. 
 
 

 

§8 Hantering av kostnadsförändringar 

Om den sammanlagda kostnaden för åtgärderna 1, 2 och 5 vid anbudstillfället 
för åtgärd 2 bedöms överstiga 20 % av motsvarande bedömd totalkostnad 
enligt §6 när hänsyn tagits till kostnadsutvecklingen enligt Trafikverkets index 
för väginvesteringar ska Kommunen ges möjlighet till omförhandling. 
 
Kostnadsökningar till följd av parts ensidigt önskade tillägg bekostas till 100 % 
av den parten, om inte annat överenskommits skriftligt i förväg. 
 
I de fall projektet avbryts eller avtalet upphör att gälla står Kommunen, för de 
kostnader som dittills nedlagts. 
 

§9 Betalning 

Trafikverket har rätt att rekvirera medfinansieringen löpande för åtgärd 1-2 och 
5, för faktiskt nedlagda kostnader samt efter slutbesiktade åtgärder. 
 
Rekvisition skall sändas till utbetalarens fakturaadress och märkas på rätt sätt 
så att den hamnar rätt i leverantörssystem. 
 
Till rekvisitionen skall bifogas ett underlag i form av ett utdrag från Trafikverkets 
ekonomisystem. 
 
Rekvirering adresseras till: 
Xxxx 
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Xxxx 

§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Parterna ska ges full insyn i arbetet genom rapportering om hur arbetet 
framskrider tekniskt och tidsmässigt. Rapporteringen sker en gång i månaden 
genom deltagande på byggmöten och via protokoll från dessa. 
 
Ömsesidiga informationsmöten ska genomföras med den regelbundenhet som 
parterna beslutar i särskild ordning. 
 

§11 Tidplan  

Preliminär start- och sluttidpunkt 
 

§12 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av 
parterna och under förutsättning av:   
 

1. att båda parter undertecknat avtalet senast 2020-xx-xx 
2. att Kommunens beslutande organ godkänner medfinansieringsavtalet 

senast 2020-xx-xx 
 
Detta avtal upphör att gälla om inte Detaljplanen vinner laga kraft  
 
 

§13 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av 
parterna för att vara giltiga. 
 
Trafikverket skall ha rätt att på samma grund som Kommunen såsom 
byggherre, stoppa pågående entreprenad om företrädare för Trafikverket 
(projektledare eller byggledare) vid tillsyn upptäcker brister i utförandet som 
kan medföra risk för skada eller olycka. Denna rättighet skall Kommunen i 
kontrakt eller på annat sätt meddela utsedd entreprenör innan arbeten 
påbörjas. 
 
Risk och hantering av skador ska regleras mellan parter och krav ska ställas på 
att entreprenören uppfyller en minimiomfattning av försäkringsskydd. 
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§14 Tvist 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän 
domstol enligt svensk lag. 
 
______________________________________________________________ 
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
_________________________ _________________________ 
Jörgen Einarsson xx 
Regional direktör xx 
Trafikverket region Väst Stenungsunds kommun 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 2, Principsektioner med skyddsåtgärder utmed E6 enligt 
riskutredning (Norconsult 2015-11-30) 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-05-05

§ 33 Dnr: KS 2018/125

Detaljplan för Spekeröds handelsområde och verksamheter 
Jörlanda-Berg 1:66 m.fl.

Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen godkänner granskningsredogörelsen.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Spekeröds handelsområde. 

Reservation
Christian León Lundberg (ST) och Jimmy Lövgren (MP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt eget beslut. 

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har förvaltningen låtit upprätta 
förslag till detaljplan gällande Spekeröds handelsområde och verksamheter, Jörlanda berg 
1:66 med flera. Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för etablering 
av ett handelsområde vid Stora Höga-motet. Detaljplanen avses innefatta byggnader för 
volymhandel inklusive livsmedel samt kontor och småindustri, lager och partihandel. I ÖP06 
visas en del av Jörlanda-Berg 1:66 som område för verksamheter.

Planområdet ligger intill Stora Höga-motet 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 detaljplanområdesgräns. Mellan planområdet och rastplatsen finns 
ett bestånd av ädellövskog.

Planområdet omfattar cirka 10 hektar. Del av fastigheten Jörlanda-Berg 1:66 utgör den största 
delen av planområdet tillsammans med de i norr angränsande fastigheterna Jörlanda-Berg 2:2, 
2:3, 2:4 och Spekeröds-Apleröd 1:10. Området utgörs idag av i huvudsak obebyggd öppen 
ängsmark i söder, skog i norr och en skogsridå i öster. Dagens tillfartsväg passerar en rastplats 
samt ett mindre småindustriområde med bensinstation, snabbmatsrestauranger och diverse 
fordonsservice.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-05-05

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-02
Plankarta
Illustrationskarta
Planbeskrivning 
Granskningsredogörelse

Förslag till beslut på sammanträdet
Christian León Lundberg (ST) föreslår att allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att ge 
förvaltningen i uppdrag att se över detaljplanen och begränsa ytan för dagligvaruhandeln till 
5000 m². Om detta inte godkänns föreslås att allmänna utskottet föreslår för kommunstyrelsen 
att ge förvaltningen i uppdrag att tydliggöra riskerna för nuvarande handel genom att beställa 
en ny handelsutredning.

Jimmy Lövgren (MP) tillstyrker Christian León Lundbergs (ST) förslag. 

Bo Pettersson (S) tillstyrker förvaltningens förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 
och konstaterar att allmänna utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslut skickas till
anders.hulterstrom@stenungsund.se
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/125
2020-04-02

Anders Hulterström Till kommunfullmäktige
Planarkitekt

Antagande av detaljplan för Spekeröds handelsområde, Jörlanda-
Berg 1:66 med flera

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen godkänner granskningsredogörelsen.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Spekeröds handelsområde. 

Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen har varit ute på granskning och ska nu till kommunfullmäktige för antagande. 

Inkomna synpunkter redovisas i granskningsredogörelsen. 

Planen möjliggör etablering av handel och småindustri öster om Stora Höga-motet.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsens kamhällsbyggnadsutskott har förvaltningen låtit upprätta 
förslag till detaljplan gällande Spekeröds handelsområde och verksamheter, Jörlanda berg 
1:66 med flera. Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för etablering 
av ett handelsområde vid Stora Höga-motet. Detaljplanen avses innefatta byggnader för 
volymhandel inklusive livsmedel samt kontor och småindustri, lager och partihandel. I ÖP06 
visas en del av Jörlanda-Berg 1:66 som område för verksamheter.

Planområdet ligger intill Stora Höga-motet 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 detaljplanområdesgräns. Mellan planområdet och rastplatsen finns 
ett bestånd av ädellövskog.

Planområdet omfattar cirka 10 hektar. Del av fastigheten Jörlanda-Berg 1:66 utgör den största 
delen av planområdet tillsammans med de i norr angränsande fastigheterna Jörlanda-Berg 2:2, 
2:3, 2:4 och Spekeröds-Apleröd 1:10. Området utgörs idag av i huvudsak obebyggd öppen 
ängsmark i söder, skog i norr och en skogsridå i öster. Dagens tillfartsväg passerar en rastplats 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/125
2020-04-02

samt ett mindre småindustriområde med bensinstation, snabbmatsrestauranger och diverse 
fordonsservice.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna framgår av planbeskrivningen, delen Genomförande. 

Kostnader för kommunen handlar framför allt om drift och underhåll av GC-vägen genom 
området. GC-vägen skall ha kommunalt huvudmannaskap.

Barnkonsekvensanalys
Konsekvenser för barn kommer beskrivas senare i detaljplanen i form av en 
barnkonsekvensanalys.

Juridiska bedömningar
Juridiska bedömningar beskrivs huvudsakligen i de ärenden som behandlar de avtal som är 
knutna till detaljplanen. Plankartan är juridiskt bindande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-02
Plankarta
Illustrationskarta
Planbeskrivning 
Granskningsredogörelse

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling Veronica Götzinger
Sektorchef Verksamhetschef/funktionschef 

Beslut skickas till
anders.hulterstrom@stenungsund.se
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Dnr: 0122/09 

Antagandehandling  
Förhandskopia 2020-04-30 

      
 

 
PLANBESKRIVNING  

 
 
Detaljplan för 
Spekeröds handelsområde och verksamheter,  
Jörlanda-Berg 1:66 m.fl. 
 
Stenungsunds kommun 
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Handlingar 
- Plankarta med bestämmelser  
- Illustration 
- Planbeskrivning med genomförandebeskrivning 
- Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), Jakobi, 2016-01-05 Rev 2020-02-04 
- Program 
- Fastighetsförteckning 
- Gestaltningsprogram 
 
Övriga handlingar 
- Teknisk PM Geoteknik med bilagor, EQC/ÅF, 2014-09-03 Rev 2019-05-27 
- Geoteknisk undersökning, ÅF 2016-03-03 Rev 2017-04-21 
- Geoteknisk undersökning Projekteringsunderlag MUR/GEO 2016-03-03 Rev 2018-09-04 
- Riskutredning, Jörlanda-Berg 1:66 m.fl., Norconsult AB, 2015-11-30 Rev 2018-09-14 
- Handelsutredning Stenungsund, konsekvensutredning, NIRAS, 2012-04-17 
- VA- och dagvattenutredning till detaljplan, Norconsult AB, 2019-03-04 
- Bullerkartläggning Stenungsunds kommun, ÅF-Ingemansson, 2011-11-22 
- Utredning av trafik- och verksamhetsbuller, WSP, 2018-09-07 Rev 2019-03-01 
- Trafikanalys, ÅF Infrastructure AB, 2017-02-15  
- PM Trafik, WSP, 2018-08-29 
- Arkeologisk utredning, Jörlanda-Berg 1:66, Bohusläns museum, Rapport 2015:13 
- Arkeologisk förundersökning, Jörlanda-Berg 1:66, Bohusläns museum, Rapport 2016:10 
- Arkeologisk förundersökning, 2018:10 
- Arkeologisk förundersökning, Kulturlandskapet, Rapport 2019:5  
- Arkeologisk förundersökning och utredning, Bohusläns museum 
- Konsekvensbedömning av dagvattenledning från dp Jörlanda-Berg till Anråse å 2019-10-27 
- Gestaltningsprogram för Spekeröds handelsområde, Stenungsunds kommun/NHP Jörlanda 
AB/Spekeröd Utveckling AB/Norra Flygeln AB, 2019-02-06 
 
 
Information 
Samråd genomfördes 2016-06-01-2016-06-29 och planförslaget ställdes ut för granskning 
under perioderna 2017-02-01 – 2017-02-28 (Granskning 1), 2019-06-07 – 2019-06-28 
(Granskning 2) och 2020-02-21 – 2020-03-13 (Granskning3). Planförslaget och övriga 
handlingar fanns då att ta del av på Stenungsunds kommuns hemsida: 
www.stenungsund.se/planer. Under samråd och granskningstiderna fanns planförslaget också 
utställt i Kommunhusets reception, Strandvägen 15, 444 82 Stenungsund, samt på Kulturhuset 
Fregatten i Stenungsund. 
 
 
Upplysningar om planförslaget lämnas av: 

Anders Hulterström, planarkitekt, Stenungsunds kommun, tel: 0303-73 29 15 

163

http://www.stenungsund.se/planer


 3 

Innehållsförteckning 

Inledning 4 
Planens syfte 4 
Bakgrund 4 
Planprocessen 4 
Tidsplan 4 

Förutsättningar 5 
Områdets läge och användning idag 5 
Markägoförhållanden och arrenden 6 
Tidigare ställningstaganden 6 
Buller 10 
Risk 13 
Geotekniska förhållanden 14 
Trafikförhållanden 17 
Teknisk försörjning 17 
Handel 20 
Natur- och kulturmiljö samt fornlämningar 21 

Planförslag 32 
Struktur och samband 32 
Gestaltning 32 
Användning 34 
Riskskydd 35 
Markbehandling 36 
Trafik 39 
Allmän plats 40 
Teknisk försörjning 41 

Behovsbedömning 47 

Genomförande 48 
Aktörer och avtal 48 
Fastighetsägare 49 
Ansvarsfördelning 49 
Fastighetsrättsliga konsekvenser 51 
Fastighetsbildning 52 
Gemensamhetsanläggningar 52 
Servitut och rättigheter 53 
Tekniska frågor 54 

Ekonomiska frågor 55 
Ekonomiska konsekvenser för kommunen 55 
Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare 56 
Ekonomiska konsekvenser för övriga 56 

Administrativa frågor 56 
Genomförandetid 56 
Huvudmannaskap 56 

Medverkande tjänstemän 56 
 

164



 4 

Inledning 

Planens syfte 

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för etablering av ett 
handelsområde vid Stora Höga-motet. I syftet ingår också att skydda närliggande riksintresse 
för naturvård från eventuell negativ påverkan till följd av exploatering och att säkerställa 
riskskydd med avseende på transport av farligt gods på angränsande väg som utgör 
riksintresse.  

Bakgrund 

Kommunen har blivit kontaktad av ett antal intressenter som önskar etablera sig i aktuellt 
planområde. Huvudinriktningen på de förfrågningar som kommunen tagit emot är etablering 
av volymhandel inklusive livsmedel. Lokaliseringen mellan Stora Höga och Spekeröd gör det 
intressant för kommunen att pröva om området kan fungera som en lokal handelsplats för 
närboende såväl som s.k. externhandel. Området har även potential att inrymma närbelägna 
arbetsplatser för boende i områdena Stora Höga och Spekeröd.  
 

   
      Vy söderut med planområdet till vänster  Befintlig service norr om planområdet 

Planprocessen 

Planarbetet handläggs med normalt planförfarande i enlighet med 5 kap. Plan- och bygglagen 
(2010:900). Efter granskningen avses planförslaget tas upp för antagande i 
kommunfullmäktige. 

Tidsplan 

Detaljplanen handläggs enligt följande tidplan: 
 
Samråd   maj-juni 2016 
Granskning  februari – mars 2020 
Antagande  juni 2020 
Laga Kraft juli 2020 
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Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker. 
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske och beslut om bygglov 
fattas.  

Förutsättningar 

Områdets läge och användning idag 

Planområdet ligger intill Stora Höga-motet öster om väg E6 och söder om väg 650 (gamla 
E6).  Planområdets södra gräns sammanfaller med gränsen för Jörlanda-Berg 1:66 och i öster 
breder ett skogsområde ut sig vilket hyser höga naturvärden. Nordost om planområdet finns 
ett bestånd av ädellövskog. Höjden över havet varierar mellan 10 meter i de lägsta partierna 
till 25 meter på de högsta topparna. Planområdet omfattar ca 12 hektar. 
Detaljplaneområdet omfattar del av fastigheteten Dyrtorp 1:4, Jörlanda-Berg 1:23, del av 
Jörlanda-Berg 1:66 samt fastigheterna Jörlanda-Berg 2:2, 2:3. 
Området utgörs idag av i huvudsak obebyggd öppen ängsmark med skogsridå i öster. På några 
av de mindre fastigheterna inom planområdet finns byggnader som är eller tidigare har varit 
bostadshus eller uthus och på andra fastigheter är byggnaderna rivna. Dagens tillfartsväg 
ansluter mot befintlig infart till en rastplats samt ett mindre småindustriområde med 
bensinstation, snabbmatsrestauranger och diverse fordonsservice.  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdets lokalisering utmärkt med rött 
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 6 

 
Planområdets lokalisering utmärkt med gul markering 

Markägoförhållanden och arrenden 

Fastigheterna som i huvudsak berörs av detaljplanen ägs av Stenungsunds kommun respektive 
den privatägda Dyrtorp 1:4. Vägen öster om E6 är enskild väg. Fastigheten Jörlanda-Berg 
1:66 belastas av arrenden för bete och jakt, vilka har sagts upp.  

Tidigare ställningstaganden 

Riksintressen  
En stor del av Jörlanda-Berg 1:66 berörs av riksintresse för naturvård, Svartedalen med 
Anråse å (NRO 14121). Värdetexten som beskriver riksintresset redovisar att Anråse å har 
lek- och uppväxtområden för havsöring och lax. Ån har också bestånd av flodpärlmussla.  
 
Vid planområdet är gränsen för riksintresset ca 400 - 600 meter från Anråse å och omfattar ca 
6 hektar av fastigheten Jörlanda-Berg 1:66. Den geografiska omfattningen av riksintressen är 
översiktliga, men utgångspunkten i detaljplanen är att i huvudsak hålla sig utanför 
riksintressegränsen för att inte riskera påtaglig skada på Anråsåns naturvärden. 
Behovsbedömningen visar att en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram som underlag för 
planarbetet. 
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Utdrag från länsstyrelsens informationskarta 

 

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 behöver 
exploateringen ske på nödvändigt avstånd från vägen.  
 

Översiktsplan ÖP06 
Planområdet 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. 
 
Planområdet är i huvudsak inte tidigare detaljplanelagt. Befintliga verksamheter i norra delen 
av området omfattas av detaljplan, som till del berörs vid planläggningen. 
 
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. Genom detaljplanen, som även anger livsmedel, prövas i vilken mån området kan 
fungera som lokal handelsplats såväl som extern. 

168



 8 

 

 

Planprogram 
Program för handel, kontor och småindustri, Jörlanda-Berg 1:66 m.fl. (2012), har tagits fram 
för att utreda förutsättningarna och konsekvenserna av framför allt volymhandel, livsmedel 
och småindustri för aktuellt planområde. Med en lokalisering mellan bostadsområdena 
Spekeröd och Stora Höga kan området fungera som en lokal handels- och arbetsplats för 
närboende såväl som s.k. externhandel om ca 20 - 25 000 m2 byggnadsarea. Programmet 
godkändes i juni 2012. 
 
Program för Spekeröds by 

Spekerödområdet är i översiktsplanen ÖP06 utpekat som ett av Stenungsunds kommuns 
framtida utvecklingsområden. Med goda förutsättningar för boende och rekreation, med 
närhet till naturen, kollektivtrafik och väg E6, eftersträvar översiktsplanen ca 300 bostäder på 
sikt. Inom området ska det också rymmas skola, förskola och verksamheter. Viktiga frågor i 
programarbetet har bland annat varit huvudstruktur för bebyggelse, grönområden och vägar, 
samt avgränsning, exploateringsgrad och samband.  
 

Utdrag ur ÖP06 
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Utdrag från programillustrationen för Spekeröds by, söder om väg 650. Handelsområdet syns i det sydvästra 

hörnet. 

 

Natur- och kulturmiljö samt fornlämningar 
Nordost om planområdet har värdefull ädellövskog inventerats, och öster om planområdet 
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 
planområdet. 
 
Fastigheten Jörlanda-Berg 1:66 angränsar till ett utpekat område i kommunens 
kulturminnesvårdsdetaljplan, Smundstorp-Krokslycke-Groland. Eftersom planområdet 
avgränsas längre västerut bedöms exploateringen inte påverka detta välhållna kulturlandskap. 
 
Planområdet är utpekat i ÖP06 som fornlämningsmiljöer och omfattar fornlämningarna RAÄ 
ID BM 2014:39, 40, 41, 42 och 43. 
 

  
Utredningsområdet          Identifierade lämningar, Bohusläns museum, Rappport 2015:13 

Handel 

2-3 villor 

Verksamheter, 
kontor 

Ca 40 lgh Förskola 

Skola Ca 50-60 lgh 

2-3 villor 

2-3 villor 
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Gällande detaljplaner i området 
För mindre delar inom norra delen av planområdet gäller detaljplan 1415-P41, laga kraft 
2001-07-09 (kommunens detaljplanenummer 224) för bilservice, småindustri och en byggrätt 
för turistinformation som dock inte har utnyttjats samt ändring av detaljplan 1415-P115, laga 
kraft 2010-01-09 (kommunens detaljplanenummer 280) som anger bilservice och motell.  

Buller 

Trafikbuller 
Enligt Bullerkartläggning Stenungsunds kommun (ÅF- Ingemansson, 2011) är hela 
planområdet idag påverkat av buller från E6 på nivåer om 55-60 dBA. Utredning av trafik- 
och verksamhetsbuller, (WSP, 2018) visar bullerpåverkan för prognosåret 2045 avseende 
nollalternativet respektive utredningsalternativet med ett handelscentrum. 

 
Nollalternativ, prognosår 2045 (WSP, 2018) 

 

Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av 
bostadsbebyggelse i ärenden påbörjade före 2 januari 2105 eller vid nybyggnation eller 
väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur.  

- 30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus 

- 45 dBA maximal ljudnivå inomhus nattetid 

- 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus (vid fasad) 

- 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad 
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Riktvärde är det värde som bedöms rimligt att eftersträva generellt eller i ett enskilt ärende. 
Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som 
är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall ljudnivån utomhus inte kan reduceras till 
ljudnivåer enligt ovan bär inriktningen vara att riktvärdena för ljudnivå inomhus inte 
överskrids. 

Med utbyggnadsalternativet beräknas bullerpåverkan att öka i området. Detta beror till största 
del på tillskottet av nya vägar och tillskottet av ytterligare trafik i området. Även ökad trafik 
på angränsande vägar kommer att bidra till ökade ljudnivåer för det framtida scenariot 2045. 
Trafiken på väg E6 beräknas öka med cirka 30% räknat från år 2015 till 2045. Trafikökningen 
innebär ökade ekvivalenta ljudnivåer med ca 1,3 dB.  

 
Utredningsalternativ, prognosår 2045 

 
Med ökade ljudnivåer i samband med utbyggnaden kommer bostäderna i närheten att bli mer 
utsatta för ljudnivåer där riktvärdena överskrids avseende den ekvivalenta ljudnivån. Den 
maximala ljudnivån beräknas, vid majoriteten av fastigheterna, inte att påverkas av 
anläggningen av handelscentrum då de högsta nivåerna orsakas av redan befintliga vägar. 
Samtliga bostadshus kring handelsplatsen beräknas få maximala ljudnivåer i enlighet med 
rådande riktvärden. Med en ökad påverkan av trafikbuller i samband med utbyggnaden av 
handelsområdet är åtgärder nödvändiga.  
 
För bostadsfastigheterna Spekeröds-Apleröd 1:11 respektive Spekeröds-Apleröd 4:2 beräknas 
den ekvivalenta ljudnivån vid fasad öka från 55 dBA till 57 respektive 58 dBA. Bullerskärmar 
vid väg har utretts men bedöms inte rimliga att utföra eftersom de beräknas resultera i en 
minskning med endast 0 - 1 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Alternativ rekommenderas 
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därför i form av fasadnära åtgärder. Bullernivån ökar även på bostadsfastigheten Spekeröd-
Apleröd 1:10 som ägs av kommunen men där har byggnaden rivits.  
 
Möjliga åtgärder skulle kunna vara bullerskärmar vid tomtgräns och/eller fastighetsnära 
åtgärder där fönster och friskluftsventiler i första hand åtgärdas. Även ytterväggar kan behöva 
kompletteras om ljudisoleringen är bristfällig. För att avgöra vilka åtgärder som krävs för att 
klara riktvärdena inomhus har en inventering av de två berörda bostadsfastigheterna 
genomförts. För fastigheten Spekeröd- Apleröd 1:11 föreslås åtgärder som fönsterbyte eller 
ljudruta på fönster mot nordväst respektive sydväst som påverkas av exploateringen. För 
fastigheten Spekeröd- Apleröd 4:2 föreslås åtgärder som fönsterbyte eller komplettering med 
ljudruta på fönster mot väster. 
 
Avskärmad uteplats kan behövas om uteplatsen är utsatt för höga ljudnivåer som inte kan 
reduceras på annat sätt. Riktvärdet för maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad 
beräknas uppfyllas vid samtliga bostäder. För att klargöra att byggnationen av handelsplatsen 
inte resulterar i överskridande av den ekvivalenta ljudnivån för en god miljökvalitet på 
befintliga bostadsnära uteplatser så har inventeringar genomförts. För fastigheten Spekeröd-
Apleröd 4:2 föreslås bullerplank vid befintlig uteplats. Vid fastigheten Spekeröd-Apleröd 1:11 
finns inga uteplatser. 
 

Verksamhetsbuller 
Avseende industri- och annat verksamhetsbuller är det Naturvårdsverkets nivåer som är 
vägledande för olägenhetsbedömning.  
 

- Dag kl. 06-18    50 dBA 
 

- Kväll kl. 18-22 samt lördag-söndag och helgdag kl. 06-18 45 dBA 
 

- Natt kl. 22-06    40 dBA 
 

Ovanstående riktvärden gäller ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad och vid uteplatser och 
andra ytor för utevistelse i bostadens närhet. 
 
Maximala ljudnivåer över 55 dBA bör inte förekomma nattetid kl. 22-06 annat än vid enstaka 
tillfällen. 
 
Buller från trafiken inom verksamhetsområdet bör som huvudprincip bedömas som 
industribuller. För trafik till och från verksamhetsområdet på angränsande vägar och järnvägar 
bör som huvudprincip riktvärden för trafik vara vägledande. Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad 
för kringliggande bostäder till handelsområdet beräknas vara lägre än rådande riktvärden för 
verksamhetsbuller dag- och kvällstid.  
 
Verksamhetsbullret har beräknats för den timmen med flest lastbilstransporter till och från 
handelsplatsen som den mest trafikerad timmen. Om riktvärdena beräknas klaras för den mest 
trafikerad timmen, uppnås de följaktligen även under resterande tid på dygnet. Antal 
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lastbilstransporter under scenariot värsta timmen är en överskattning och kommer med största 
sannolikhet inte inträffa. 
 
Verksamhetsbuller bedöms enligt bullerutredningen inte överskrida riktvärden vid någon 
bostad. 
 
För att uppfylla rådande riktvärden förutsätts att ljudnivåer från verksamheternas övriga 
bullerkällor, som till exempel installationer, kravsätts i bygghandlingsskedet. 

Risk 

Norconsult AB har gjort en riskutredning avseende transport av farligt gods och befintlig 
bensinstation.  
 
Eftersom all planerad bebyggelse inom planområdet, utom en av snabbmatsrestaurangerna i 
norr, ligger på större avstånd från tankstationen för personbilar respektive lastbilar än 100 
meter så bedöms i riskutredningen att bebyggelsen inte påverkas av risker och olägenheter 
från bensinstationen. 
 
Byggnaden som ligger inom 100 meter från mätarskåpet vid tankstationen för lastbilar är en 
snabbmatsrestaurang och definieras i detta fall som en plats där människor normalt vistas. 
Mellan påfyllningsanslutning och denna typ av byggnad ska det vara minst 25 meter och 
mellan mätarskåp och byggnad ska det vara minst 18 meter. Dessa avstånd uppfylls med 
marginal och eftersom diesel har högre flampunkt än bensin för vilket avstånden gäller så 
bedöms risknivåerna vid snabbmatsrestaurangen som låga. 
 
Planområdet ligger strax öster om väg E6 som är primär transportled för farligt gods. 
Riskberäkningar har gjorts för en prognosticerad trafiksituation år 2030. I planförslaget 
föreslås ett handelsområde med etablering av Handel inklusive livsmedel i norr och Handel 
med skrymmande varor respektive Småindustri i söder. Eftersom området har skilda 
karaktärer när det gäller persontäthet, topografi och avstånd till leden har området delats in i 
två delområden. Område A innefattar handelsområdet i norr och område B innefattar 
handelsområdet i söder. 
 
I område A medges parkeringsplatser fram till ca 80 meter från E6 och byggnader medges 
fram till ca 140 meter från E6. Riskanalysen visar att risknivån är acceptabel inom hela 
område A och att inga skyddsåtgärder är nödvändiga för detta område.  
 
Inom område B medges parkeringsplatser fram till ca 35 meter från E6 och byggnader 
medges fram till ca 75 meter från E6. Riskberäkningar visar att utan skyddsåtgärder ligger 
individ- och samhällsrisk över gränsen för acceptabla risker. Beräkningar har utförts med 
skyddsåtgärder för att reducera risknivån. Beräkningar visar att med dessa åtgärder blir 
individrisken acceptabel inom hela området. Samhällsrisken reduceras ordentligt men ligger 
delvis fortfarande över gränsen för acceptabla risker.  
 
Sammanfattningsvis föreslås följande åtgärder för södra delen av planområdet (område B): 
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• En vall med höjden tre meter (relativt körbanans höjdläge på väg E6) anläggs utmed 

E6 för att förhindra att brandfarlig vätska rinner mot planområdet samt att spridningen 
av brandfarliga gaser in mot området reduceras.  

• Ett tungt vägräcke som reducerar risken för skador på transportfordon med farligt gods 
till ca hälften.  

• I byggnaderna ska utrymning vara möjlig bort från E6.  
• Friskluftintag placeras i skyddat läge.  

 
Om ovannämnda åtgärder genomförs bedömer Norconsult att risknivån för planerad 
markanvändning är acceptabel inom område B.  
 

 
Principsektion för utformning av skydd 

 
Plats för skyddsvallen ges inom detaljplaneområdet. Högkapacitetsräcket placeras enligt 
principsektionen utanför planområdet och utförandet hanteras i avtal mellan Trafikverket och 
kommunen.  
 

Geotekniska förhållanden 

En geoteknisk utredning har tagits fram av EQC Group AB för planområdet. Bedömningar 
bygger på ett programförslag ”Samlad service” redovisat i ”Program för detaljplan för handel, 
kontor och småindustri, Jörlanda-Berg 1:66 m.fl.”, programhandling juli 2012 (Dnr. 0122/09). 
Vid detaljprojektering rekommenderas ytterligare undersökningar och utredningar med 
avseende på bärighet, sättningar och stabilitet för all byggnation inom detaljplaneområdet. 
 
Under 2016 och 2017 har ÅF utfört en geoteknisk utredning för att klargöra markområdets 
geotekniska egenskaper samt ta fram parametrar för dimensionering av de planerade 
byggnaderna.  

Stabilitet 
Stabiliteten bedöms vara tillfredställande för befintliga förhållanden inom hela området och 
närliggande omgivning på grund av små nivåskillnader. Den planerade exploateringen 
bedöms inte medföra att släntstabiliteten blir otillfredsställande. Lokala stabilitetsproblem kan 
uppkomma vid schaktning och vid stora uppfyllnader. 
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Sättningar 
Jorden inom den norra delen av detaljplaneområdet bedöms endast vara måttligt 
sättningskänslig. Jordlagren är tunna och består främst av siltig sand med inslag av lerskikt 
och lerkörtlar. Den största delen av sättningarna bedöms därför utbildas på kort tid.  
 
Jorden inom den södra delen av detaljplaneområdet bedöms vara sättningskänslig och ökad 
belastning på jorden genom påförande av last eller avsänkning av grundvattennivån bedöms 
kunna ge stora tidsberoende sättningar. 

Skyddsvall 
Detaljplanen anger att en skyddsvall ska anläggas längs östra sidan av väg E6 eftersom 
riskskydd krävs på grund av transporter av farligt gods. Skyddsvallen ska enligt 
riskutredningen vara 3 meter hög (relativt körbanan på E6) och vara belägen mellan E6 och 
lokalvägen. Skyddsvallen planeras utföras med en släntlutning på 1:2 och med en platt topp 
på 1 meter. 
 
Eftersom skyddsvallen anläggs i den södra delen av planområdet där sättningskänslig jord 
förekommer, kommer tidsberoende sättningar till följd av skyddsvallen att utbildas. 
Sättningarna bedöms dock bli små (enlig PM Geo Rev C 2018-09-04) eftersom skyddsvallen 
föreslås utföras med cellplast (1,5 m mäktighet med en släntlutning 1:1,5) på en bädd av 
packad friktionsjord. 
 
Med utgångspunkt i det föreslagna utförandet har sättningar beräknats för en 
dimensioneringsperiod av 40 år. Sättningsberäkningarna är utförda med hänsyn till 
krypsättningar och visar en sättning för skyddsvallens mitt på 0,35 meter (beräknat på en 
lermäktighet på 25 meter). Påverkan på E6 har beräknats till en sättningsskillnad i tvärled på 
0,2 cm och påverkan på befintligt vägdike beräknas bli en sättning på 3 cm. 
 

 
Principsektion för uppbyggnad av skyddsvall 

 

Grundläggning 
Vid grundläggning av den södra delen av framtida handelsområdet bedöms det på grund av 
sättningskänslig jord i kombination med ojämna jorddjup vara nödvändigt med någon typ av 
grundförstärkande åtgärd av byggnaderna. Till stora delar bedöms detta lämpligast göras med 
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spetsbärande pålar för att undvika stora sättningar. Alternativt kan mantelbärande pålar, 
kalkcementpelare eller lastkompensation vara möjligt. 
Där lagren av lös jord är liten (i den norra delen av området) bedöms utskiftning av den lösa 
jorden till bättre massor vara möjlig. 
 
En avsänkning av befintlig grundvattennivå får inte ske utan att omgivningspåverkan har 
utretts. I projekteringsskedet rekommenderas att ytterligare undersökningar utförs för all 
byggnation för att få en så optimal grundläggning som möjligt. Om det blir fråga om 
grundvattensänkning ska tillstånd för vattenverksamhet enligt 11kap MB sökas. 

Radon 
Undersökning av total gammastrålning över berg uppmättes på berget i norra, västra och östra 
delen av området med hjälp av en gammascintillometer. Mätningen utfördes kontinuerligt på 
blottat berg inom undersökningsområdet. För klassificering av berg och stenmaterial används 
gränsvärden för gammastrålning enligt ”Markradon, riktlinjer för markradonundersökningar”, 
BRF T20:1989. 
 
Uppmätta nivåer på total gammastrålning ligger på 0,08-0,10 μSv/h.  
 
Mätresultaten visar på att berggrunden i norra delen inom aktuellt detaljplaneområde utgörs 
av lågradon-normalradon och nya byggnadskonstruktioner ska utföras radonskyddande. 
 
I södra delen bedöms jordlagren vara så täta att marken kan klassas som lågradonmark. Inga 
byggnadstekniska åtgärder bedöms därför erfordras ur radonskyddssynpunkt där 
lermäktigheten överstiger ca 5 m. 

Blocknedfall  
ÅF Infrastructure AB har utfört en bergteknisk undersökning under augusti 2016. 
Undersökningen omfattar en geologisk beskrivning av området med gällande sprickor och 
bedömning av risker för blockutfall och ytliga ras. (PM Geo, Rev A 2016-09-05) 
 
Sedan utredningen genomfördes har planförslaget ändrats och kullen i norra delen av 
planområdet planeras plansprängas/schaktas bort.  
 
Befintliga bergförhållanden ska beaktas vid sprängning, främst om nya bergsslänter ska 
sprängas ut. I planområdets östra del blir detta fall för att möjliggöra en lastgata. När en tänkt 
rät linje från skärningens krön till körbanans kant stupar mer än 45°, vilket blir fallet här, så 
måste en stabilitetsbedömning göras på plats, med påföljande eventuella förstärkningsåtgärder 
i form av bergrensning, bultning och/eller nätning. 
 
Vid en släntlutning på 10:1 blir skillnaden mellan släntkrön och släntfot 0,6 m i horisontalled, 
och vid en släntlutning på 7:1 blir den 0,9 m. Bedömning av lämplig släntlutning blir i 
föreliggande fall att en brant lutning, exempelvis 10:1, måste väljas. Bergförstärkningen skall 
då anpassas därefter, enligt anvisning av bergsakkunnig person vid en platsbedömning, som 
innefattar sprick och stabilitetsutredning.  
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Vanligtvis brukar minst 1,5 m bred frilagd bergyta finnas ovanför bergsläntens krön och till 
intilliggande jord, men här blir det starkt begränsat på grund av gränsen till fastighet 
Spekeröds- Apleröd 1:10. Ett staket behöver anläggas invid gräsen till ovan nämnda fastighet, 
för att förhindra att någon person faller över släntkrönet. 
 
Pålagring av is är vintertid att räkna med i bergsschakten varför utrymme för detta krävs mot 
lastgatan. 
 
Inför planerad bebyggelse av Jörlanda Berg 1:66 m.fl. rekommenderas att en bergteknisk 
inspektion utförs inom områden där bergöverytan blottläggs i samband med grundläggning.  
 
En bergteknisk besiktning behöver också ske efter sprängningsarbeten. Det rekommenderas 
att bergsslänter stabilitetsbesiktigas, och särskilt om 45°-kravet nämnt ovan inte är uppfyllt.  
 

Trafikförhållanden 

Planområdet har samma infart som rastplats Spekeröd, med avfart till höger ca 25 meter efter 
rondellen från väg E6. Från väg 650 är det ca 50 meter till planområdet. Den befintliga vägen 
genom planområdet 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 lantmäterimyndighetens beslut om gemensamhetsanläggning hållas farbara för 
motorfordon året om. Gemensamhetsanläggningen garanterar tillfart till fastigheter som ingår 
och så länge statsbidrag erhålls får vägen inte stängas av för allmänheten.  

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 
planområdet 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. En ny 
sträckning för gång- och cykeltrafik föreslås i detaljplanen. 

Lokalbussar stannar ca 0,7 - 1 km från planområdets norra del på väg 650, i närheten av 
Spekeröds Folkets park och Spekerödsskolan. Plats för bussangöring möjliggörs på 
kvartersmark i planområdets norra del. 

Planområdet ansluts till Trafikverkets väg 650 via befintlig väg ingående i  
gemensamhetsanläggning Bråland GA:1, vilken efter omprövning vid lantmäteriförrättning 
och efter ombyggnad fortsatt används för angöring av området. Vid södra plangränsen 
anslutes den nya lokalgatan till den befintliga vägen som också ingår i Bråland GA:1. 

Teknisk försörjning 

Dagvatten 
Dagvatten från den nordligaste delen av planområdet avrinner till befintligt kommunalt 
dagvattenledningsnät i infartsvägen. Via ledningsnätet avrinner dagvattnet vidare norrut till 
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Dyrtorpsbäcken som på västra sidan om väg E6, inhyser lek- och uppväxtområden för öring. 
Bäcken har sitt utlopp i Hakefjorden. 
 
Dagvatten från södra och östra delarna av höjdpartiet i norr avrinner till en befintlig 
sumpskog, belägen direkt öster om planområdet. Inom ramen för arbetet med detaljplanen har 
Jakobi Sustainability AB utrett förutsättningarna för sumpskogen. Enligt Jakobi är 
sumpskogen i dagsläget dikad och i dåligt skick men med spår av högre naturvärden. Den 
centrala delen har pekats ut som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen och som klass 2 objekt i den 
naturinventering som genomförts. 
 
Den huvudsakliga avrinningsriktningen inom planområdet är dock åt sydväst. Dagvatten från 
större delen av planområdet samlas upp i ett dike vid planområdets västra gräns. Till diket i 
väster ansluter tre diken i öst-västlig riktning som omhändertar dagvatten från planområdet, 
men även från omgivningarna utanför.  
 

 
Karta över dagvattenförutsättningar i området 

 
Längre söderut rinner Anråse å, som utgör en anslutning mellan den östra och västra sidan av 
E6. Anråsån är recipient för planområdet och har sin sträckning genom Svartedals-området 
med slutlig mynning i Hakefjorden söder om Stora Höga. Till Anråse å ansluter dagvattnet 
från planområdet via ett avvattningssystem som anlagts av nuvarande Trafikverket.  
 
Svartedalen med Anråsån utgör riksintresse för naturvård. Anråsån utgör lek- och 
uppväxtområden för havsöring och lax och även flodpärlmusslan har bestånd i ån. I övrigt är 
bottenfaunan i vattensystemet skyddsvärd. Naturområdets värden kan påverkas negativt av 
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utsläpp till vattensystemet, omgrävning av åfårorna eller andra åtgärder i vattendraget och 
omgivande landområden. Därmed är det av största vikt att utforma ett dagvattensystem där 
förorenings- och flödespåverkan från planområdet är minimal. 
 
Dimensionerande befintligt dagvattenflöde från planområdet bedöms utgöras av 
naturmarksavrinningen från området. Enligt figur 4.6 i Svenskt Vattens publikation P110, 
uppgår den specifika avrinningen från naturmark till ca 15 l/s/hektar. Planområdet bedöms 
uppgå till drygt 11 hektar och det dimensionerande befintliga dagvattenflödet till ca 170 l/s. 
 

Vatten och avlopp 
Kommunala ledningsnät för vatten och spillvatten är inte utbyggda inom planområdet. 
Kommunens verksamhetsområde för VA är beläget intill planområdet och anslutningspunkt 
till det kommunala ledningsnät finns vid infartsvägens cirkulation, vid fastigheten Jörlanda-
Berg 1:95. 

Dricksvatten 
Enligt ovan finns kommunala ledningar för vatten (Ø160) och spillvatten (Ø200) norr om 
planområdet, till vilka planerad bebyggelse ansluts. Trycknivån i den befintliga 
vattenledningen har med hjälp av en vattenledningsmodell upprättad av SWECO beräknats 
uppgå till ca +71 m. Då osäkerheten i modellen är stor i änd-ledningar som denna, uppges 
trycknivån snarare uppgå till omkring +60 – 65 m, vilket ändå är tillräckligt för planområdet 
som enligt ovan är beläget på nivåer omkring +15 m. Vattentrycket ska enligt Svenskt Vattens 
publikation P83 inte understiga 15 mvp vid högsta tappställe och inte heller överskrida 70 
mvp. Med ett antaget högsta tappställe på +20 m, erhålles med förutsättningar enligt ovan ett 
tryck om uppskattningsvis 40 mvp vilket bedöms vara tillfyllest.  
 
Dimensionerande vattenförbrukning har beräknats i enlighet med Svenskt Vattens publikation 
P83. Medelförbrukningen under arbetstid har beräknats uppgå till omkring 4 l/s medan den 
maximala timförbrukningen har beräknats uppgå till ca 8 l/s.  
 
Behovet av släckvatten erhålles ur tabell 2.3 i Svenskt Vattens publikation P83. Då 
utformningen av planerad bebyggelse inom planområdet i dagsläget inte fastställts, bedöms 
släckvattenförbrukningen uppgå till 20 l/s. Detta bör dock fastställas i senare skede. 
Brandposter föreslås anläggas med intervall om som mest 150 m. Placering av brandposter 
och utformning av system för släckvatten föreslås stämmas av med Räddningstjänsten i 
samband med detaljprojektering. 

Spillvatten 
Enligt ovan finns kommunala ledningar för spillvatten (Ø200) norr om planområdet, till vilka 
planerad bebyggelse föreslås anslutas. Då planområdet är beläget lägre än föreslagen 
anslutningspunkt för spillvatten, erfordras pumpning av spillvatten. 

En spillvattenpumpstation föreslås således anläggas i planområdets södra del. Ett 
självfallssystem föreslås upprättas för avledning av spillvatten till pumpstationen. Detaljerad 
utformning av ledningsnätet sker i samband med detaljprojektering.  
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Dimensionerande spillvattenflöde bedöms motsvara beräknad vattenförbrukning, d.v.s. en 
medelförbrukning om ca 4 l/s och en maximal timförbrukning om ca 8 l/s. 

Kommunen har beslutat om medel för kapacitetshöjande åtgärder i Strävlidens 
avloppsreningsverk som omhändertar spillvatten från bland annat planområdet. Arbeten med 
åtgärder och förnyat tillstånd inleds under första halvåret 2020 och planeras vara fullt 
färdigställda inom en femårsperiod. 

Handel 

På uppdrag av Stenungsunds kommun genomfördes en handelsutredning år 2012 av NIRAS. I 
analysen antas att det inom planområdet etableras 15 000 m² volymhandel samt 5 000 m² 
dagligvaruhandel. 
 
Nuvarande planförslag möjliggör 14 000 m² Handel med skrymmande varor samt 14 300 m² 
Handel. 

Påverkan på etablerad dagligvaruhandel i Stenungsund 
För dagligvaror gäller regeln ”lika slår mot lika” vilket innebär att nya stora butiker tar största 
delen av sin försäljning från liknande enheter. Stora butiker kan dock lättare försvara sig och 
ta igen förlorad marknad. De små butikerna har mindre resurser. Därmed blir det svårare för 
de små enheterna att på sikt kunna ta igen omsättningsminskningar. För mindre enheter krävs 
därmed andra åtgärder, t.ex. att profilera sig annorlunda. En viktig faktor som påverkar hur 
det går för dessa mindre butiker är befolkningsutvecklingen på deras närmarknad.  
 
NIRAS bedömer att genomsnittlig påverkan i Stenungsunds kommun (primärområdet) 
kommer att vara ca 15 - 20 %, vilket är förhållandevis mycket, men konsumtionen per capita 
väntas öka och inflyttningen till kommunen bedöms vara relativt stor under de kommande 10 
åren. Konsumtionstillväxten väntas ha kompenserat förlusterna inom i genomsnitt ca 5 år men 
skillnaderna i återhämtningstid mellan olika butiker kan vara stor. 
 
Generellt anges att en dagligvarubutik med ordnad ekonomi oftast klarar en 
omsättningsminskning på ca 5 % med vissa anpassningar. En förlust på 10 % kräver i regel 
stora neddragningar på personal mm, men flertalet butiker klarar också en sådan omställning. 
Ett tapp på upp mot 20 % kan kräva drastiska åtgärder, t.ex. omprofilering eller t.o.m. 
nedläggning. 
 
NIRAS bedömer att god synlighet jämfört med ingen synlighet från väg E6 kan påverka 
omsättningen med i storleksordningen några procent, upp till 5 %. 

Påverkan på dagligvaruhandel i omgivande kommuner 
Från sekundärområdet (Tjörn, södra Orust och Ljungskile) beräknas 15 - 20 % av nya 
butikens omsättning tas. Påverkan på butikerna där blir mindre än i primärområdet, upp till ca 
5 %, i något fall på Tjörn kan det möjligen bli 5 - 10 %. Från tertiärområdet (norra Orust, 
Lilla Edet och Kungälv) tas 5 - 10 % av den nya butikens omsättning. Detta handlar om 
”vägens marknad”, d.v.s. de som åker förbi, handlar på vägen hem etc. Förlusterna i etablerad 
handel blir relativt små.  
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Påverkan på volymhandel i Stenungsund och på Tjörn 
Stenungsund är underetablerat på volymhandel idag och därför kommer utflödet av 
volymhandel minska kraftigt. Många som tidigare åkt från Stenungsund och Tjörn för att 
handla t.ex. i Göteborg eller Torp stannar således istället kvar på ”hemmaplan”. Påverkan på 
befintlig volymhandel i Stenungsund och de få volymhandelsbutiker som finns på Tjörn 
bestäms av vilken verksamhet som etableras vid Stora Höga-motet, de befintliga butikerna 
påverkas om konkurrerande kedjor etableras.  

Påverkan på shopping i Stenungsund och Tjörn 
Konsekvenserna av en nyetablerad handelsplats vid Stora Höga-motet kommer som nämnts 
att påverka dagligvaruhandeln med ca 15 - 20 % men om befintliga butiker försvarar sig kan 
de enligt NIRAS bedömning effektivt ta igen detta efter några år.  

Påverkan på volymhandel i Torp, Kungälv och Bäckebol 
Påverkan på volymhandeln beror helt på vad som etableras i Stora Höga-motet. Effekterna 
blir små utom i direkt konkurrerande butiker.  

Påverkan på handeln i Stora Höga 
NIRAS bedömde år 2012 att dagligvarubutiken i Stora Höga, som är en närlivsbutik, kommer 
att påverkas med ca 10 %.  Den sällanköpsvaruhandel som finns i Stora Höga idag påverkas 
marginellt om det inte etableras direkt konkurrerande handel vid Stora Höga-motet.  
 

Natur- och kulturmiljö samt fornlämningar 

I enlighet med behovsbedömningen har en naturvärdesinventering och en 
miljökonsekvensbeskrivning tagits fram för att belysa risker för eventuell negativ påverkan 
som kan uppstå på naturmiljön samt åtgärder för att begränsa denna. Inom området finns 
diken och stenmurar som omfattas av generellt biotopskydd. Se karta med naturmiljövärden 
nedan.  I området finns också mindre hackspett men det är oklart var boträdet är. Mindre 
hackspett byter också boträd varje år. Ett exemplar av vanlig groda har påträffats i området.  
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Naturmiljövärden samt av länsstyrelsen utpekad buffertzon för naturvärdesobjekt 
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Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Sammantaget bedöms att ett genomförande av detaljplanen kan medföra risk för betydande 
miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför upprättats. 

MKB:n fokuserar på de miljöaspekter som är av vikt för projektet och som kan påverkas av 
detaljplanens genomförande. Både positiva och negativa konsekvenser bedöms. Bedömningen 
av relevanta miljöaspekter utgår från kommunens behovsbedömning och samråd med 
Länsstyrelsen. 
 
Konsekvenser, skyddsåtgärder och försiktighetsmått har beskrivits ingående i MKB:n. 
Avseende hälsa och säkerhet så behandlas buller och risker i MKB:n men redovisas också 
under särskilda rubrikerna Buller respektive Risk ovan. 
 
I en miljökonsekvensbeskrivning ska en jämförelse göras med de framtida miljöförhållandena 
om det studerade projektet inte genomförs. Detta brukar benämnas nollalternativet. 
 
Utredningsområdet består av skogsmark i norr och åkermark i den södra delen. Den öppnare 
delen består främst av en odlingsvall med tillhörande stengärdesgårdar mot norr och öst. Norr 
om denna del har det tidigare varit blötare och nu dominerar vass och annat högt gräs här. 
Den skogsklädda delen omfattas främst av lövskog mot väst, syd och nord, där al är det 
dominerande trädslaget. Spår efter tidigare tomter, samt fortfarande bebodda hus, förekommer 
främst i nordväst. Flera avvattningsdiken förekommer inom området. Det största diket ligger i 
nordsydlig riktning. Dikena har medfört att området har avvattnats och dess ursprungliga 
hydrologiska processer störts. 
 
Avledning av dagvatten från planområdets södra del till Anråse å planeras ske med en ny 
separat ledning parallellt med befintlig dagvattenledning längs E6 som anlades då vägen 
byggdes i början av 1970-talet. Ledningssträckningen ingår inte i planområdet men kommer 
att göra ett litet intrång i kanten av riksintresset Anråse å. Det berörda området består av 
gräsmark utan högre naturvärden. En särskild naturvärdesinventering och 
konsekvensbedömning har gjorts för det aktuella området. Kommunens Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör liksom miljökonsultföretaget Jakobi som tagit fram MKB bedömer att 
under förutsättning att åtgärden genomförs i enlighet med inkomna uppgifter bedöms 
anläggandet av dagvattenledningen inte vara dispenspliktigt. Verksamhet Bygg Miljö 
bedömer att åtgärden inte påverkar strandskyddets syften enligt 7 kap. 13 § MB eller 
aktualiserar något av förbuden i 7 kap. 15 § MB. Bedömningen grundar sig på att de 
markarbeten som krävs för dagvattenledningen inte bedöms väsentligt förändra livsvillkoren 
för djur- eller växtarter i området. Åtgärden bedöms inte heller påverka den allemansrättsliga 
tillgängligheten. 
 
De åtgärder som krävs för att uppfylla syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är de som i 
MKB:n benämns Inarbetade skyddsåtgärder och försiktighetsmått och genomförandet av 
dessa säkras genom marköverlåtelseavtalet som tecknas med exploatören innan antagandet av 
detaljplanen. Inarbetade skyddsåtgärder och försiktighetsmått sammanfattas nedan. 
 
• Inarbetade skyddsåtgärder och försiktighetsmått avseende miljö är att byggnaderna har 

placerats så att de till viss del följer landskapets naturliga formationer. Bergsskärningar 
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kommer att ställas så brant som bergskvaliteten medger för att minimera det påverkade 
området.  

 
• Inarbetade skyddsåtgärder avseende naturmiljö är att utloppet från naturvärdesobjekt nr 1 

(sumpskog) kommer att pluggas igen så att ett dämme bildas, vilket medför att 
vattennivåerna kommer att höjas till de nivåer som bedöms ha förekommit innan 
sumpskogen dikades ut. För att säkerställa att minst lika mycket vatten tillförs 
sumpskogen i naturvärdesobjekt 1 som i nuläget kommer vatten från takytor avledas till 
sumpskogen. För att trygga en säker avledning av dagvatten till sumpskogen, föreslås två 
fördelningsdiken anläggas för att undvika punktutsläpp av dagvatten och istället sprida ut 
dagvattnet så diffust som möjligt. Inga arbeten inom planområdet får påbörjas innan denna 
åtgärd är utförd och biologisk uppföljning (uppföljande inventering) har skett som visar 
att åtgärden har avsedd effekt, det vill säga att den biologiska mångfalden ökar. 

 
• Dagvattnet leds i ett öppet gräsbeklätt dike till naturvärdesobjekt nr 1 och genom detta 

läggs en större del av eventuella partiklar som avsatt sig på taken fast. Dagvatten från 
hårdgjorda ytor leds på ett sådant sätt att det inte kan rinna in i naturvärdesobjekt nr 1. 
Avstängningsanordningar anordnas för att hindra avledning av dagvatten kontaminerat 
med oljeföroreningar eller släckvatten. Åtgärden kombineras med ett miljökontroll- och 
uppföljningsprogram.  

 
• För att minska risken för översvämning av nedströms belägna vattendrag och 

dagvattensystem, föreslås fördröjning av dagvatten så att det från planområdet utgående 
flödet efter exploatering begränsas till att motsvara befintlig naturmarksavrinning. 
Åtgärderna beskrivs utförligt i VA- och dagvattenutredningen. 

 
• Gällande påverkan under byggtiden har skyddsåtgärder och försiktighetsmått inarbetats 

för att minska utsläpp av grumligt byggvatten till Anråse å. Åtgärderna beskrivs i MKB 
och genomförandet styrs av marköverlåtelseavtalet som tecknas innan antagen av 
detaljplanen. 

 
• Avseende hushållning med naturresurser anger MKB som en inarbetad skyddsåtgärd att 

kommunen planerar att anlägga en busshållplats inom planområdet för att möjliggöra 
framtida kollektivtrafik men busshållplatsen planeras i planförslaget utföras av 
exploatören och genomförandet är inte tvingande genom planbestämmelser. 

 
• Som en inarbetad skyddsåtgärd avseende buller anger MKB i enlighet att det vid de 

bostadshus (Spekeröds-Apleröd 1:11 och 4:2) där Spekeröds handelsplats väntas orsaka 
ökade ljudnivåer, jämfört med nollalternativet, avses åtgärder att vidtas så att riktvärden 
inte överskrids. 

 
• Avseende risk så inarbetas skyddsåtgärder och försiktighetsmått genom bestämmelser om 

en vall som skyddar mot spridning av vätskor och delvis mot spridning av gaser. Ett 
vägräcke som ligger utanför planområdet utförs enligt kommunens medfinansieringsavtal 
med Trafikverket. 
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• Avseende förorenade massor har skyddsåtgärder och försiktighetsmått inarbetats genom 
förhållningsregler i MKB som säkerställs med marköverlåtelseavtalet som tecknas innan 
detaljplanen antas. Om förorenade massor påträffas under anläggningsarbetena ska dessa 
omedelbart avbrytas. Lämpliga åtgärder för skydd av omgivningen samt omhändertagande 
av massorna ska utredas och vidtas skyndsamt. 

 
MKB föreslår även Möjliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått som delvis inarbetats i 
detaljplanen genom en bestämmelse om att långa fasader ska varieras i höjd för att visuellt 
bryta ner dem och anpassa till platsens karaktär. 
 
En bestämmelse införs också som reglerar att tak inte får utföras med koppar- eller zinkplåt. 
 

Riksintresse Svartedalen med Anråse å 
Utanför, men angränsande till, detaljplaneområdet finns ett område som är riksintresse för 
naturvård, Svartedalen med Anråse å (NRO14121). Riksintresseområdet är ett utpräglat 
höjdområde med välbevarade åldriga naturskogar, dominerade av hedbarrskogar och ett 
relativt ansenligt inslag av lövträd, främst björk, asp och ek samt med en stor förekomst av 
fuktiga våtmarksmiljöer. 
 
Med inarbetade skyddsåtgärder blir konsekvenserna för naturmiljön i riksintresset måttliga 
och positiva och riksintresset skadas inte av genomförandet av detaljplanen. 
 

Naturvärdesobjekt 
Inom området har tre områden med förhöjda naturvärden pekats ut, så kallade 
naturvärdesobjekt. Se figur nedan. 
 
Naturvärdesobjekt 1, sumpskog med högt naturvärde (klass 2) ligger precis utanför 
detaljplaneområdet. 
 
Naturvärdesobjekt 2 är en lövskog med påtagligt värde (klass 3) och ligger delvis inom 
detaljplaneområdet. 
 
Naturvärdesobjekt 3 ligger i norra delen av området och bedöms ha påtagligt naturvärde 
(klass 3). Området är en blandlövskog, med påtagliga mängder död ved. 
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Naturmiljövärden samt av länsstyrelsen utpekad buffertzon för naturvärdesobjekt 

 
Genomförandet av detaljplanen medför att naturvärdesobjekt 1 bevaras medan större delen av 
lövsumpskogen i naturvärdesobjekt 2, som är en av likadan naturtyp som riksintresset avser 
att skydda, tas bort. En del av naturvärdesobjekt 2 bevaras i kanten av naturvärdesobjekt 1 och 
kommer fortsatt att fungera som en buffertzon. 
 
Konsekvenserna för naturvärdesobjekt 1 blir med inarbetade skyddsåtgärder måttliga och 
positiva. Ungefär 2/3 av naturvärdesobjekt 2 tas bort. Konsekvenserna blir stora. 
Naturvärdesobjekt 3 som består av lövskog tas bort helt och dess värden försvinner. 
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Naturtypen finns på många platser i södra Sverige. Konsekvensen bedöms som negativ och 
stor. 
 

Miljökonsekvenser 
De konsekvenser som kvarstår efter att inarbetade skyddsåtgärder och försiktighetsmått har 
vidtagits har beskrivits utförligt i MKB och sammanfattas nedan.  
 
Landskapets avläsbarhet och tydlighet begränsas och en skalförskjutning mot större, och 
landskapet mera främmande, etableringar sker i och med den föreslagna etableringen, men 
upplevelsen av landskapet påverkas i mera begränsad omfattning då landskapet redan idag är 
påverkat av tidigare exploateringar på E6:s västra sida.  
 
Fornlämningarna (4 st.) inom planområdet tas bort helt eller delvis men kulturmiljöns 
samband och helhet försämras inte avsevärt eftersom landskapet redan idag är kraftigt 
fragmenterat av tidigare exploatering. Med hänsyn till fornlämningarnas art och betydelse 
bedömer länsstyrelsen att ingreppen kräver tillstånd enligt 2 kap. 12 § KML. När detaljplanen 
vunnit laga kraft kommer det att krävas arkeologisk undersökning inför borttagande av 
fornlämningar RAÄ Jörlanda 16:1, RAÄ Jörlanda 166:1 och RAÄ Jörlanda 386. 
 
Konsekvenserna för energi och klimat bedöms bli mycket stora och negativa både med och 
utan inarbetad skyddsåtgärd i form av en busshållplats eftersom detaljplanen enligt Västtrafik 
inte i sig påverkar utbudet av kollektivtrafik i Stora Höga eller på väg 650 och verksamheten 
inom handelsområdet medför inköp av gods som kräver transportmedel. 

 
Nollalternativ 
Nollalternativet innebär i detta fall att detaljplanen inte kommer till stånd och att ingen 
handelsplats uppförs inom utredningsområdet.  
 
Nuvarande markanvändning förutsätts finnas kvar och utvecklas, det vill säga jord- och 
skogsbruk samt närströvområde. De hyresgäster som finns inom detaljplaneområdet har sagts 
upp av kommunen. År 2040 kommer därför inga bostäder att finnas inom detaljplaneområdet. 
Fastighet Jörlanda-Berg 1:66 har tidigare varit utarrenderat för jakt och bete, men även detta 
arrende har sagts upp varför ingen jakt kommer att bedrivas år 2040. Området kommer även 
fortsättningsvis att användas närströvområde för omkringboende. 

 
Alternativa lokaliseringar 
Denna typ av handelsområde behöver ligga i närheten av en trafikplats på E6 för att få 
tillräckligt med kundunderlag och därmed vara intressant för investerare (Norra Flygeln 
2015). I Stenungsunds kommun finns endast två trafikplatser där det är möjligt att köra av E6. 
Den nu föreslagna platsen respektive Stenungsmotet norr om Stenungsund. 
 
Stenungsmotet anses dock inte vara lämplig för lokalisering av ett handelsområde på grund av 
närheten till kemisk industri och risker i samband med detta vilket gör det olämpligt för 
verksamheter som gör att många människor uppehåller sig i området. Det innebär att det inte 
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finns några alternativa lokaliseringar inom Stenungsunds kommun som ligger nära E6. Det är 
inte utrett om behov finns av ytterligare köpcentra i angränsande kommuner längs E6.  
 
Vid samrådet framkom förslag att anlägga handelsverksamheten till redan bebyggda områden 
väster om E6 i Stora Höga. En annan möjlighet är att bygga ut och förtäta befintliga 
handelsområden, till exempel i Stenungssund centrum eller Kungälv. Effekter och 
konsekvenserna av dessa alternativ har inte utretts. Möjligheter och effekter av motsvarande 
försäljning genom internethandel har inte heller utretts. 
 
Påverkan under byggtiden 
Under byggnadstiden uppträder störningar av tillfällig karaktär på omgivande miljöer, till 
exempel ökat buller från maskiner och transporter, utsläpp av grumligt vatten i omgivande 
diken och stora blottlagda ytor med sprängsten och jord. 
 
Enligt länsstyrelsens beslut i anmälan om vattenverksamhet ska följande åtgärder vidtas: 
Lämpliga grävmaskiner ska användas och att arbetena utförs under en tid på året då marken 
har hög bärighet. För att skydda eventuella groddjur som uppehåller sig i anläggningsområdet 
ska inga grävningsarbeten ske under djurens fortplantnings- och uppfödningsperioder.  
 
Fåglar är skyddade vilket innebär att verksamhetsutövaren ska vidta hänsyn och inte ta ner 
skog under häckningsperioden april-juli.  
 
För att miljökonsekvenserna inte ska bli större än vad som angetts i MKB och i senare 
utredningsskeden, ställs krav som sammanfattas nedan på när, var och hur arbetet ska 
genomföras samt vilka skyddsåtgärder som ska vidtas. 
 
Plantering och sådd kommer att utföras på vallen för att påskynda etableringen av växtlighet 
och därmed minska risken för erosion. Förslagsvis ängsfröblandning ut mot handelsområdet 
och bärbuskar (inhemska arter som exempelvis slånbär, hagtorn) uppe på vallen. 
 
För att säkerställa att grumlande partiklar inte sprids till Anråse å kommer en tillfällig åtgärd 
att utföras I form av att makadam läggs som en tröskel i diket varigenom dagvattnet silas.  

Naturvårdsverkets allmänna råd för buller från byggplatser kommer att följas 
(Naturvårdsverket 2005). 

Åtgärder för sedimentation för att minimera utsläpp av grumligt byggdagvatten till Anråse å 
ska vidtas. Riktvärde för hur mycket grumligt vatten som får släppas ut i Anråse å 
rekommenderas sättas till 25 mg/l. Arbeten som riskerar att medföra grumling bör inte utföras 
under perioden 1 november-30 april. 

Eventuellt förorenat vatten eller andra föroreningar får inte rinna från byggområdet in i 
naturvärdesobjekt 1. Inte heller damning får förekomma i naturvärdesobjektet. 
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Åtgärder ska vidtas under byggtiden för att varken rom, yngel eller vuxna individer av vanlig 
groda ska skadas eller dödas under byggtiden. Vintertid ska tillses att inga 
övervintringsplatser för grodor grävs bort då grodorna riskerar att skadas. 

Åtgärder ska vidtas under byggtiden för att varken yngel eller vuxna huggormar ska skadas 
eller dödas under byggtiden. Om byggnationerna sker vintertid ska säkerställas att inga 
övervintringsområden för huggormar grävs bort. 

För att undvika spridning av kvävehaltigt lakvatten från bergskärningar och upplag med 
krossade massor ska patronerade sprängmedel användas. Lakvatten från bergskärningar och 
upplag får inte ledas till sumpskogen i naturvärdesobjekt 1.  

Arbetsmaskiner ska vara utrustade med absorberande material för oljeuppsamling. Tankning 
och uppställning av arbetsmaskiner kommer att utföras så att spill eller läckage inte riskerar 
nå vattenområdet. Arbetsmaskiner kommer även att drivas med miljöklassade drivmedel och 
miljövänliga oljor. 

Inga arbeten kommer att utföras i sumpskogen under perioden april-augusti för att undvika 
negativ påverkan på naturmiljön. 

Uppföljning av vattennivåer i naturvärdesobjekt nr 1 och vid behov vidtagande av ytterligare 
åtgärder före, under och efter byggtiden.  

Vattenprovtagning av ytvatten som leds till naturvärdesobjekt nr 1 och vid behov vidtagande 
av ytterligare åtgärder för att säkerställa att föroreningar inte når området.  

Uppföljning av de biologiska och ekologiska värdena i naturvärdesobjekt nr 1 ska ske innan 
några arbeten inom planområdet får påbörjas. Uppföljningen ska visa att åtgärden med att 
höja vattenytan har avsett effekt och att den biologiska mångfalden har ökat innan arbetena 
får påbörjas. Om det inte har avsedd effekt behöver ytterligare åtgärder vidtas. 

Brunnsinventering och kontroll av vattennivåer och vattenkvalitet ska ske i närliggande 
brunnar före och efter byggtiden. En enskild brunn finns bland annat finns på Spekeröds-
Aplered 1:7.  
 
Kumulativa effekter (systemeffekter) 
Kumulativa effekter är konsekvenser som är samverkande eller ökande över tiden. Beroende 
på storleken på tillkommande påverkan kan de sammanlagda konsekvenserna bli stora till 
mycket stora och negativa. Nya riskbedömningar och åtgärder behöver ske för varje enskilt 
exploateringsprojekt. 
 
Sekundära effekter 
Sekundära effekter uppstår av en ny dagvattenledning från sedimentationsdammen till Anråse 
å. Sammanfattningsvis uppstår små negativa konsekvenser för naturmiljön och inga negativa 
konsekvenser för övriga bevarandevärden. Riksintresse för naturvård Anråse å skadas inte. 
Intrång görs i två öppna diken som åtnjuter generellt biotopskydd men inga negativa 
konsekvenser uppstår då vegetationen återhämtar sig efter etableringen. Intrång sker i 
strandskyddat område men inga negativa konsekvenser uppstår. 
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Övriga möjliga sekundära effekter är att en gång- och cykelväg anläggs från Stora Höga till 
planområdet. De ökade besöksströmmarna till och från området kan även bidra till ökat antal 
kunder hos tankstationen. Det är möjligt att ytterligare etableringar av handel kan tillkomma i 
närområdet 
 
 
Nationella miljökvalitetsmål 
I Sverige eftersträvas att infria de 16 nationella miljökvalitetsmålen som riksdagen beslutat 
ska vara mål för samhällets arbete med hållbar utveckling. Av de relevanta 
miljökvalitetsmålen påverkas ett (myllrande våtmarker) i positiv riktning av planen. Sju 
påverkas negativt och sju bedöms inte påverkas. 
 

 
 
Detaljplanens uppfyllelse av de nationella miljökvalitetsmålen. Positiv påverkan markeras +, negativ 
påverkan – och ingen påpverkan 0 

 
Regionala mål 
Västra Götaland har tagit fram regionala mål i samverkan med Länsstyrelsen för begränsad 
klimatpåverkan. De utgår från Västra Götalands beslutade övergripande mål om en 
fossiloberoende ekonomi till 2030 och det nationella målet om fossiloberoende fordonsflotta.  
 
Detaljplanen påverkar detta mål negativt eftersom handelsområdet främjar transporter med 
bil.   
 
Kommunala mål 
Av inriktningsmålen för Stenungsunds kommun påverkas målen om Ren luft respektive Natur 
och biologisk mångfald negativt och fyra övriga mål bedöms inte påverkas. 

 
Miljökvalitetsnormer 
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I den södra delen av detaljplaneområdet rinner vattnet mot Anråse å som har lek- och 
uppväxtområden för havsöring och lax. Ån har också bestånd av flodpärlmussla. Anråse å 
omfattas av miljökvalitetsnormer liksom Hake fjord där ån mynnar ut.  
 
Med inarbetade skyddsåtgärder i form av rening av dagvatten samt kontrollprogram bedöms 
miljökvalitetsnormerna i Anråse å inte påverkas negativt av detaljplanen. Åtgärderna behöver 
följas upp med miljökontroll- och uppföljningsprogram.  
 

Miljökontroll och uppföljningsprogram med avseende på miljökonsekvenser 
För att säkerställa att genomförande av detaljplanen inte innebär större miljökonsekvenser än 
vad som beskrivits i denna MKB och efterkommande utredningar kommer krav att ställas på 
upprättande av ett miljökontroll- och uppföljningsprogram (före, under och efter byggtiden). 
Genomförandet av miljökontroll och uppföljningsprogram styrs av marköverlåtelseavtalet 
som tecknas mellan kommunen och exploatören innan detaljplanen antas.  
 
Innan arbetet påbörjas kommer entreprenören upprätta en plan för arbetets genomförande. I 
denna kommer bland annat skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått beskrivas. 
Entreprenörens miljöplan ska godkännas av kommunen. Miljöarbetet i projektet kommer att 
styras bland annat med hjälp av en särskild miljöbyggledare, miljöchecklista, 
arbetsberedningar och miljöronder. 
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Planförslag 

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 utgår från att samla den närliggande servicen (snabbmatsrestauranger, 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. Med rätt placering och 
god koppling till befintliga och framtida bostadsområden samt med en omsorgsfull 
utformning, kan handelsplatsen dock få en viktig lokal funktion i området med service och 
arbetsplatser. Förhoppningen är också att handelsplatsen kan länka samman bostadsområdena 
på vardera sidan av väg E6 på ett bättre sätt än idag.  

 

Illustrationsplan över planområdet (norr åt vänster i bilden) 

Gestaltning 

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. 
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En uppbruten skala och variation av bebyggelsen värnar också om den mänskliga skalan och 
förhöjer områdets karaktär och trivsel.  
 
Ett gestaltningsprogram har tagits fram för handelsområdet. Detta ingår som en bilaga till 
planhandlingarna och utgör ett komplement till planen, som underlag vid 
bygglovsprövningen, för att belysa den gestaltningsmässiga ambitionen för området och 
tankarna bakom de regleringar som finns i detaljplanen. Gestaltningsprogrammet syftar till att 
ange en nivå på kvalitet eller karaktär gällande utformning m.m. Genomförandet av 
gestaltningsprogrammet styrs också av marköverlåtelseavtalet mellan kommunen och 
exploatören som tecknas innan detaljplanen antas. 
 
Gestaltningsprogrammet anger att målet är att området inte ska upplevas för stort genom 
variation med olika volymer och höjder. Samtidigt bör en enhetlig gestaltning eftersträvas. 
Den sammanhållande gestaltningsmässiga idén är ett sammanbyggt skärmtak i norra delen av 
området. Butikernas entréer kan ges olika utformning, fasadlinjer kan brytas med olika 
materialval, fasaderna kan brytas upp med olika kulörer och olika indelningar. Butikernas 
egen profilering kan framhävas i fasaderna.  
 
De övergripande målen för området är följande: 

• Handelsområdet skall bidra med lokal service till det bostadsområde som kommer att 
byggas i närliggande Spekeröd.  

• Handelsområdet behöver upplevas kompakt och nära. 
• Uppbrutna fasader ger en känsla av mindre volymer. Genom att aktivt arbeta med 

fasadernas utformning så kan detta uppnås.  
• Samband och samverkan med befintliga verksamheter i området är viktigt. Stråk för 

biltrafik samt gång- och cykelstråk mellan dessa områden skall utföras för att 
underlätta och förstärka sambanden. Parkering bör utföras i samma plan.  

 
Planområdet har idag ett exponerat läge längs E6:an men situationen ändras genom den 
planerade skyddsvallen som påverkar siktvinklarna. Placeringen av handelsplatsen innebär 
dock ett stort antal förbipasserade varpå en medveten gestaltning är ytterst viktigt för att ge ett 
bra första intryck av Stenungsund. Det är minst lika viktigt att behandla nattbilden av området 
med allmän belysning och fasadbelysning.  
 
Egenskapsbestämmelse för kvartersmark, Utformning, f1 
För att området inte ska upplevas allt för storskaligt införs en bestämmelse om varierad 
byggnadshöjd. 
 
Egenskapsbestämmelse för kvartersmark, Utformning, f2 
För att möjliggöra exploateringen i anslutning till skyddsvärd natur införs en bestämmelse 
som minskar risken för förorening av dagvatten från takytor. Bestämmelsen innebär att 
taktäckning inte får utföras med koppar eller zinkplåt. 
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Användning 

Handel och småindustri 
Flexibiliteten i byggnadernas utformning och disposition är hög och både små och stora 
aktörer kan tas emot, allt efter efterfrågan på lokaler.  
 

Bestämmelse för användning av kvartersmark, Handel, H 
Handelsutredningen visar på en acceptabel påverkan på då befintlig dagligvaruhandel varför 
planbestämmelsen medger även handel med livsmedel. Kontor för verksamhetens behov ingår 
i ändamålet. Handeln innebär potentiellt relativt många besökare varför endast delar av 
planområdet på ett större avstånd från väg E6 omfattas av bestämmelsen. 
 
Bestämmelse för användning av kvartersmark, Handel med skrymmande varor, H1 

Med utgångspunkt i riskanalysen begränsas användningen till sällanköpshandel i områdets 
södra del. Handel med livsmedel tillåts alltså inte i de delar av handelsområdet som ligger 
närmast väg E6. Kontor för verksamhetens behov ingår i ändamålet. 

 
Bestämmelse för användning av kvartersmark, Småindustri, J 

Med utgångspunkt i riskanalysen tillåts småindustri i områdets södra del eftersom det 
potentiella antalet besökare till verksamheten bedöms som mindre. Kontor för verksamhetens 
behov ingår i ändamålet. 
 
Bestämmelse för användning av kvartersmark, Teknisk anläggning, E  
Bestämmelsen införs för att möjliggöra utförande av reningsanläggningar för dagvatten och 
spillvatten, spillvattenpumpstation och transformatorstation/nätstation/högspänningsställverk 
för planområdets behov. 
 
Spillvatten från industri är inte alltid möjligt att behandla i kommunala reningsverk på grund 
av att reningsverk är utformade för en viss halt av biologiskt material. För att möjliggöra 
hantering av spillvatten från småindustri tillåts därför genom bestämmelsen E även tekniska 
anläggningar för att hantera och rena eventuellt processvatten och förorenat dagvatten. 
Anläggningar under mark för oljeavskiljning tillåts genom en särskild bestämmelse inom 
kvartersmark även där byggrätt saknas. 
 
Bestämmelse för användning av kvartersmark, Dagvattendamm, E1  
Enligt VA- och dagvattenutredningen krävs en dagvattendamm för fördröjning och rening av 
dagvatten i områdets södra del dit dagvatten från stora delar av planområdet leds och 
bestämmelsen anger plats för dagvattendammen.  
 
Enligt hänsynsreglerna i miljöbalken ska en verksamhetsutövare vidta skyddsåtgärder för att 
motverka negativ påverkan på miljön. En verksamhetsutövare med utsläpp till en 
oljeavskiljare alltid måste försäkra sig om att oljeavskiljaren är rätt dimensionerad för 
verksamheten samt att den kontrolleras och töms vid behov. Verksamhetsutövaren ska kunna 
visa detta för tillsynsmyndigheten på begäran. 
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För att förhindra att kontaminerat dagvatten vid en olycka leds från dagvattendammen till 
recipient inför även en skyddsbestämmelse om avstängningsanordning. 
 

Bestämmelse för användning av kvartersmark, Fordonsservice, ej försäljning av drivmedel, G  
Bestämmelsen möjliggör en utvidgning av markytan för anslutande verksamheter i norr men 
marken får inte förses med byggnad. Teknisk anläggning under mark för fördröjning, rening 
och infiltration av dagvatten tillåts. 

Riskskydd 

Bestämmelse för användning av mark och vatten, SKYDD   
Enligt riskutredningen ligger för den södra delen av planområdet individ- och samhällsrisken 
över gränsen för acceptabla risker utan skyddsåtgärder. För att möjliggöra riskskydd enligt 
riskutredningen införs bestämmelsen för området mellan väg E6 och övriga planområdet.  
 
Den allmänna platsmarken för SKYDD kommer enbart betjäna fastigheter inom detaljplanen 
och därför är huvudmannaskapet enskilt. 
 
Bestämmelse om utformning av allmän plats med enskilt huvudmannaskap, vall2 

Riskutredningen anger att en skyddsvall krävs längs väg E6 i planområdets södra del och en 
skyddsbestämmelse införs om detta. Vallens utförs enligt principsektion nedan. 
 

 
Principsektion för utformning av skyddsvall 

 
Att skyddsvallen utförs tidigt i genomförande styrs av en administrativ bestämmelse som 
anger att den ska vara uppförd innan startbesked ges för uppförande av byggnaderna öster om 
vallen. Skyddsvallen omfattas också av marköverlåtelseavtalet mellan kommunen och 
exploatören. 
 
Enligt riskutredningen ska skyddsvallen kompletteras med ett tungt vägräcke. Räcket placeras 
utanför planområdet och utförandet styrs genom medfinansieringsavtalet mellan kommunen 
och Trafikverket. 
 
Administrativ bestämmelse för kvartersmark, Villkor för startbesked, a2  
Med utgångspunkt i den geotekniska utredningen införs en bestämmelse för att säkra att 
nödvändig bergförstärkning ska genomföras i anslutande bergsskärningar innan startbesked 
för uppförande av byggnad ges. Se vidare under rubriken Blocknedfall ovan 
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Administrativ bestämmelse för kvartersmark, Villkor för startbesked, a3  
På grund av risk i samband med transport av farligt gods på väg E6 införs en bestämmelse om 
att vall för riskskydd längs den aktuella sträckan måste ha kommit till stånd innan startbesked 
ges för uppförande av byggnad.  

 
Egenskapsbestämmelse för kvartersmark, Bebyggandets omfattning, e1  000  
Riskutredningen är utförd med utgångspunkt i bedömningar av antalet personer som 
uppehåller sig i områdets olika delar. Eftersom antalet personer står i relation till 
handelsytornas storlek inför bestämmelser om största tillåtna bruttoarea för olika delområden 
med utgångspunkt i riskutredningen. Med avseende på eventuell framtida fastighetsindelning 
har området H1JE sedan tidigare delats och bruttoaren fördelats på respektive 
egenskapsområde.  

 
Egenskapsbestämmelse för kvartersmark, Utförande, b1 

För att säkerställa riskskydd enligt riskutredningen införs en bestämmelse om att 
friskluftsintag ska placeras i skyddat läge. 
 
Egenkapsbestämmelse för kvartersmark, Utförande, b2 

För att säkerställa riskreducerande åtgärder i enlighet med riskutredningen införs en 
bestämmelse för byggnader om att utrymning ska kunna ske bort från väg E6.  
 

Egenkapsbestämmelse för kvartersmark, Markens anordnande, n5 

Med utgångspunkt i riskutredningen ska antalet personer som uppehåller sig i närheten av 
bensinstationen med tillhörande cisterner begränsas. Inom skyddsavståndet ska därför inga 
lek- eller sittmöjligheter anordnas eftersom detta kan innebära att personer vistas i området 
mer än tillfälligt och en bestämmelse införs. 

Markbehandling  

Vegetation 
Gestaltningsprogrammet för området anger att områdets befintliga vegetation är gammal och 
att utgångspunkten är att bevara denna där det är möjligt. 
 
Stor vikt ska enligt gestaltningsprogrammet läggas vid val av vegetationstyp. Sortval 
beträffande nyanlagda träd och buskytor ska anpassas till anläggningen på så vis att dess 
storlek efter tillräcklig mognadstid (ca 10-20 år) samverkar och berikar anläggningens 
arkitektur. En eller två något större planteringsytor anordnas och en bestämmelse införs för 
vegetationsytor ska anläggas vid anläggning av parkeringsplats. 
 
Gestaltningsprogrammet anger vidare att markbehandling ska utföras med slitstarka och 
estetiskt tilltalande material.  
 
Genomförandet av åtgärder enligt gestaltningsprogrammet styrs av marköverlåtelseavtalet 
som tecknas mellan kommunen och exploatören innan detaljplanen antas. 
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Egenskapsbestämmelse för allmän plats, träd 
En bestämmelse införs för att ersätta träd som fälls vid anläggande av vall i buffertzonen mot 
anslutande sumpskog. Träden bedöms bidra bland annat till att bryta vind och minska risken 
för uttorkning och erosion. Träd av de i området vanligt förekommande sorterna björk, sälg, 
pil, rönn ska planteras.  Antalet ska vara ett träd per 4 m2 projicerad markyta, det vill säga 
markytan sedd rakt ovanifrån. 
 

Administrativ bestämmelse för allmän plats med enskilt huvudmannaskap, Marklovsplikt för 
trädfällning, a4  
Bestämmelsen införs för att bevara befintliga träd i skyddszonen liksom planterade träd och 
spontanväxande träd. Trädfällning får ske först efter bifallet marklov för trädfällning. Skäl att 
bifalla marklov kan vara att möjliggöra anläggning och underhåll av vall och diken för 
dagvattenhantering. Avverkning avses ske med handmaskiner och trädfällning för åtkomst 
med skogsmaskiner, entreprenadmaskiner eller dylikt utgör inte grund för marklov. Skäl för 
marklov kan även vara om träd bedöms utgöra fara för allmänheten med utgångspunkt i 
kommunens normala skötsel av motsvarande vegetation. 
 

Bestämmelse för markens anordnande, n2 

För att minska negativ påverkan på landskapsbilden och knyta området till omgivande natur- 
och kulturlandskap anger gestaltningsprogrammet att parkeringsytorna ska ha betydande 
inslag av vegetation. Vegetationen ska genom sin omfattning bidra till att ersätta vegetation 
som försvinner i samband med exploateringen. Vegetationen avses också bidra till 
upplevelsen av området för både förbipasserade och besökare.  
 
På grund av den sämre luftkvaliteten närmast väg E6 ska dessa vegetationsytor utformas så att 
de inte inbjuder till vistelse och lek- och sittmöjligheter anordnas inte heller i dessa delar. 
Illustrationsplanen ger en bild av den ungefärliga minsta omfattning av grönytor som bör 
tillskapas. 

Tillgänglighet  
Plats för busshållplats skapas inom området. Utöver anläggning av tillgänglig parkering enligt 
gällande regelverk avses ytterligare sådana platser liksom familjeparkeringar, vilka är bredare 
och större än normala parkeringsplatser, anläggas nära entré. Syftet är att hantering av 
barnvagnar underlättas.  

Belysning  
Belysningsstolpar, belysningsmaster respektive belysningspollare skall inte blända. Fasader, 
kundvagnsgarage och olika typer av detaljer i markbehandling kan med fördel förses med 
lämplig miljöbelysning. Parkeringsplatsens belysning bör utformas så att syfte och funktion 
erhålls utan att den dominerar helhetsintrycket och stör upplevelsen av gestaltningen. Stor vikt 
skall läggas vid att uppfylla krav på en väl upplyst miljö. 

Platsbildningar  
Platsbildningar ska skapas för att området skall upplevas i en mindre skala. Lekplats för barn 
och olika miljöer med sittmjöligheter för besökare som understödjer samvaro och möten 
anordnas. Genomförandet av åtgärderna styrs av marköverlåtelseavtalet som tecknas mellan 
kommunen och exploatören innan detaljplanen antas. 
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Bestämmelse för markens anordnande, n3 
Platsbildningarna bör anläggas i de delar av området som ligger längre bort från väg E6 och 
därmed har bättre luft- och ljudmiljö. För dessa delar anger en bestämmelse att det inom 
parkeringsytorna även ska finnas platser med lek- och sittmöjligheter. Illustrationsplanen ger 
en bild av den ungefärliga minsta omfattning av platsbildningar som bör tillskapas.  
 
Verksamheterna i norra delen av området förutsätts ha egna lekutrustningar och uteplatser 
varför ingen bestämmelse införs där.  

Utvändig utrustning och attribut  
Valet av sakvaror i den yttre miljön bör harmoniera med helhetslösning i byggnader och 
markplanering. Stor vikt bör läggas vid hållbarhet, kvalitet och design. Placering och 
gruppering börs ägnas särskild omsorg. 
 
Skyltning 
Med hänsyn till trafiken på väg E6 respektive väg 650/160 får inga störande (t.ex. 
bildväxlande eller bländande) reklamskyltar eller ljusanordningar uppföras.  
 
Skyltningen behöver samordnas gällande butiksskyltar, orienteringsskyltar och 
informationstavlor samt områdets exponering mot omgivning och väg E6, i samråd med 
kommunen och Trafikverket. En sammanhållen väl utformad skyltning bör eftersträvas. 
Handelsområdet kan enligt planen exponeras genom två skyltmaster. Skyltmaster och pyloner 
inom planområdet ska stå på ett avstånd från trafikverkets väg som är 1,5 gånger sin egen 
längd. 

Bestämmelse om utformning av allmän plats med enskilt huvudmannaskap, Skyltmast 

Skyltmast möjliggörs inom viss allmän plats med enskilt huvudmannaskap. Inom ett 
begränsat område i norra delen av planområdet möjliggörs skyltmast med en maximal höjd av 
35 meter. För att förare inte ska distraheras av skyltningen tillåts inte rörliga bilder, 
telefonnummer eller webbadresser och dylikt. Endast företagsnamn och logotyper som inte 
kan förväxlas med trafikmärken tillåts. 
 

Egenskapsbestämmelse för kvartersmark, utformning, f3 

Skultmast möjliggörs inom ett begränsat område inom kvartersmark i södra delen av 
planområdet. Den maximala tillåtna höjden av 35 meter motsvarar 1,5 gånger avståndet till 
väg E6 varför fara för trafikanterna där inte uppstår. För att förare inte ska distraheras av 
skyltningen tillåts inte rörliga bilder, telefonnummer eller webbadresser och dylikt. Endast 
företagsnamn och logotyper som inte kan förväxlas med trafikmärken tillåts. 
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Trafik 

Trafikanalys 
En trafikanalys har gjorts av ÅF Infrastructure för anslutande vägar utanför planområdet. 
Scenarion med olika trafikmängder har analyserats både för dagens vägutformning samt för 
en ny vägutformning.  
 
Med utgångspunkt i beräknade trafikökningar till följd av handelsetableringen bedömer 
Trafikverket att åtgärder krävs på anslutande statlig väg. Vid cirkulationsplatsen i direkt 
anslutning norr om planområdet behöver rampen från väg E6 breddas till två körfält på en 
sträcka av 150 meter. Cirkulationsplatsen nordväst om planområdet behövs kompletteras till 
två körfält in i rondellen i riktning mot Stenungsund. En överenskommelse har med 
utgångspunkt i analysen gjorts med Trafikverket om en ny utformning. Åtgärderna genomförs 
utanför planområdet och styrs av medfinansieringsavtalet mellan kommunen och 
Trafikverket.  
 

Biltrafik och parkering 
Befintlig väg som ingår i gemensamhetsanläggningen Bråland GA:1 längs E6 förslås 
förbättras till en ändamålsenlig standard och kompletteras med gång- och cykelväg.  
 
Det finns inga beslutade parkeringstal för området men exploatören beräknar att handel med 
livsmedel behöver 60 platser per 1000 m2 butiksyta. Övrig handel beräknas behöva 20 - 40 
platser per 1000 m2 butiksyta. All parkering sker inom kvartersmark och en bestämmelse om 
det införs. Parkeringsbehovet för respektive projekt redovisas i samband med bygglovet. 
 
Cykelparkeringen bör placeras nära entréer och vara väderskyddade.  
 

Bestämmelse för markens anordnande, n1 

En bestämmelse införs som förtydligar att parkering får anordnas. 
 

Bestämmelse för markens anordnande, n4 

För området närmast väg E6 införs en bestämmelse om förbud mot parkering och upplag. 

Varutransport 
Varuleveranser bör ske separerat från kundtrafik inom området. Genom att skapa en slinga 
som går runt området kan lastning ske på baksidan av byggnaderna och därmed inte blandas 
med kundtrafik och mjuka trafikanter. Slingan avses vara enkelriktad med trafik endast från 
söder. Varutransporter förutsätts inte ske nattetid varför genomförda trafikbullerberäkningar 
utgår från det. 

Gång- och cykeltrafik 
En gång- och cykelväg planeras genom planområdet som binder och samman Spekeröd med 
Stora Höga. Den planerade G/C-vägen ansluter till befintligt gång- och cykelstråk längs väg 
650 och som leder till skola/förskola och planerade bostadsområden i Spekeröd. GC-vägen 
fortsätter söderut längs med den planerade lokalgatan och ansluter i söder till befintlig väg. 
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Befintlig väg har blandad fordonstrafik och leder via en befintlig smal tunnel under E6, 
genom Stora Höga industriområde som en koppling till Stora Höga och tågstationen.  
Från Stora Höga tågstation är det ca 1,5 - 2 km till planområdet och ca 1 km från skola och 
förskola i Spekeröd för gående/cyklister. Uppskattat "medelavstånd" från Stora Höga är ca 2,5 
- 3 km och från Spekeröd ca 1,5 km. 
 
Bra belysning och trygghetsskapande åtgärder i tunneln under E6 är viktiga för att 
åstadkomma ett attraktivt gång- och cykelstråk.  
 
Det är också viktigt att det finns tillräckligt med utrymme för både gående och cyklister 
framför handelsbyggnaden samt tillräckligt med cykelparkering. 
 

 

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 planområdet. I planförslaget finns utrymme för en 
busshållplats men i nuläget finns ingen planering för kommunal busstrafik till området. 
Gångbana planeras anläggs från hållplatsen mot köpcentret.  

Allmän plats 

Bestämmelse för användning av allmän plats, LOKALGATA 
För att säkerställa allmänhetens tillträde till området införs en bestämmelse om en allmän 
lokalgata i nord-sydlig riktning. Gatan betjänar utöver handelsområdet även befintliga 
verksamheter och bostäder längre söderut och utgör allmän plats med enskilt 
huvudmannaskap. Skäl till enskilt huvudmannaskap och ansvar för utbyggnad och drift 
beskrivs under rubriken Genomförande/ansvarsfördelning. 
 
Bestämmelse för användning av allmän plats, GC-VÄG 
För att säkerställa allmänhetens passage genom området införs en bestämmelse om en allmän 
gång- och cykelväg i nord-sydlig riktning. GC-vägen bedöms främst användas av andra 
trafikanter än besökare till handelsområdet och föreslås därför få kommunalt 
huvudmannaskap.  

Befintlig tunnel 
under väg E6. 

201



 41 

Teknisk försörjning 

Dagvatten 
Planområdet omfattas inte av kommunalt verksamhetsområde för dagvatten.  
 
Genomförandet av åtgärder för hantering av dagvatten inom kvartersmark respektive allmän 
plats styrs av marköverlåtelseavtalet som tecknas mellan kommunen och exploatören innan 
detaljplanen antas. Omfattning och utförande av diken och ledningar har behandlats vid en 
tillståndsprövning av vattenverksamhet. Rekommendationer respektive åtgärder som ska 
genomföras motsvarar lösningen som beskrivs i VA- och dagvattenutredningen (Norconsult 
2019-03-04). Upplysningar om att åtgärder krävs införs på plankartan och planbestämmelser 
införs som redovisas nedan. 
 
En ny dagvattenledning ska anläggas för att leda dagvatten från sedimentationsdammen i 
planområdets södra del till Anråse å. Ledningen ska anläggas parallellt med befintlig 
dagvattenledning längs E6. Utloppet planeras att anläggas till befintligt dagvattendike direkt 
norr om Anråse å. Dagvattenledningen omfattas inte av detaljplanområdet. 
 
Handelsområdet och tillkommande småindustri bygger på stora byggnadsvolymer med 
tillhörande parkeringar som bidrar till en hög grad hårdgjorda ytor. Detta får enligt VA- och 
dagvattenutredningen snabba avrinningsförlopp och kraftig ytavrinning till följd och för att 
minska risken för översvämning av nedströms belägna vattendrag och dagvattensystem, 
behövs fördröjning av dagvatten så att det från planområdet utgående flödet efter exploatering 
begränsas till att motsvara tidigare naturmarksavrinning.  
 
Vid skyfall förväntas, jämfört med nuläget, planerad exploatering endast ha marginell 
påverkan på marken nedströms, eftersom dagvatten kommer att leta sig fram samma vägar i 
samband med extrema skyfall som vid befintliga förhållanden. Vid kraftig nederbörd och 
snabba avrinningsförlopp hinner inte marken med att ta upp och infiltrera dagvatten i den 
utsträckning som regnet faller. Således kan alla ytor, oavsett hårdgöringsgrad, anses uppträda 
som helt hårdgjorda vid ett sådant scenario. 
 
Flödesutjämning i en dagvattendamm förordas i första hand enligt VA- och 
dagvattenutredningen. I andra hand föreslås flödesutjämning ske under mark med hjälp av 
dagvattenkassetter och efterföljande rening med hjälp av oljeavskiljare. Behovet av 
flödesutjämning i magasin minskas genom användning av exempelvis gröna tak, svackdiken, 
regnträdgårdar och genomsläppliga beläggningar inom området.  
 
Vidare förväntas den förändrade markanvändningen bidra till ökade föroreningsmängder i 
dagvattnet, varför även rening av dagvatten erfordras innan avledning från planområdet. 
 
Förutsatt att erforderliga renande och fördröjande åtgärder genomförs så bedöms 
sammanfattningsvis enligt VA- och dagvattenutredningen, planens genomförande inte 
försvåra möjligheterna att uppnå mål beträffande miljökvalitetsnormer för vatten i 
recipienterna. 
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Administrativ bestämmelse, u 

Längs väg E6 ligger befintliga dagvattenledningar. Delar av den aktuella marken ombildas i 
planförslaget till kvartersmark men flytt av befintliga ledningar planeras inte varför u-område 
införs inom del av användningsområde GJ för att ledningsägaren genom att söka ledningsrätt 
ska kunna säkerställa läget för dessa ledningar. 
 

Egenskapsbestämmelse för kvartersmark, Utförande, b4 
En mindre yta direkt norr om område med SKYDD planläggs så att den ansluter till 
användningen enligt gällande detaljplan i norr. Den aktuella ytan ingår inte i den nu planerade 
handelsetableringen utan kopplar till befintliga verksamheter och ska därmed inte avvattnas 
söderut. En bestämmelse införs därför om detta vilket också motsvarar hur dagvatten ska 
hanteras enligt anslutande detaljplan. Överpumpning ska ske norrut för anslutning till 
kommunal dagvattenledning.  
 

Egenskapsbestämmelse för kvartersmark, Utförande, b5 

Med utgångspunkt i dagvattenutredningen införs en bestämmelse som förtydligar att 
anläggningar för fördröjning, rening och infiltration av dagvatten tillåts under de angivna 
ytorna. 
 

Skyddsåtgärder enligt MKB 
Sumpskogen och omkringliggande skogsområde är i nuläget påverkad av diken som tidigare 
har gjorts genom sumpskogen. Dikning i och omkring sumpskogen har lett till att 
vattennivåerna i sumpskogen har minskat och därmed även de biologiska kvaliteterna i 
sumpskogen (sumpskogen har enligt MKB nu naturvärdesklass 2 och inte naturvärdesklass 1 
som den troligen hade haft om området inte varit påverkat av diken). 
 
Skyddsåtgärder enligt MKB har inarbetats i planförslaget så att vattennivån i sumpskogen blir 
högre jämfört med nuläget och motsvara förhållanden innan dikning. I samband med 
genomförandet pluggas dikena igen i utkanten av sumpskogen. Därmed höjs vattennivåerna i 
sumpskogen och den biologiska mångfalden ökar.  
 
Tillrinningen till sumpskogen tillses vara så oförändrad som möjligt jämfört med befintliga 
förhållanden genom att låta dagvatten ledas från takytor med lika stor sammanlagd areal som 
den del av det befintliga tillrinningsområdet som ”skärs av” i samband med planerad 
exploatering.  
 
Miljön i sumpskogen gynnas enligt MKB av att ha en hög vattenhalt och stående vatten, 
varför vattennivån ska kunna regleras med hjälp av en ändamålsenlig utloppsanordning. 
Åtgärderna kan motverka den negativa effekt som en avverkning av delar av buffertzonen har 
(Naturvärdesobjekt 2) 
 
Genom nivåreglering och ständig möjlighet till stående vatten vid utloppet, tillses att utgående 
flöde från sumpskogen avrinner utjämnat över tid och med viss tröghet. Således minimeras 
risken för erosion och snabba avrinningsförlopp. 
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Skyddsåtgärden omfattas av marköverlåtelseavtalet mellan kommunen och exploatören och 
säkrar att den utförs tidigt i projektet.  
 

Bestämmelse för användning av allmän plats med enskilt huvudmannaskap, NATUR 

Skyddsåtgärder enligt MKB har inarbetats i detaljplanen för att möjliggöra exploatering i 
anslutning till sumpskogen. Genom bestämmelsen skapas skyddszon mot sumpskogen i 
sydost. Skyddszonen ska bland annat bidra till en hydrologisk situation som motsvarar den 
innan exploateringen och som utgör en förutsättning för vegetationen.  
Vallar, diken och en dagvattenbrunn för reglering av vattennivån i sumpskogen ska utföras 
inom användningsområdet och regleras med egenskapsbestämmelser. Att åtgärderna utförs 
tidigt i genomförandet, innan parkeringsytor och byggnader uppförs styrs av 
marköverlåtelseavtalet mellan kommunen och exploatören. 
 
Bestämmelse om utformning av allmän plats med enskilt huvudmannaskap, dike1 

Bestämmelsen syftar till att långsiktigt förbättra de hydrologiska förhållandena i sumpskogen 
och innebär att ett dike anläggs. Diket beskrivs i VA- och dagvattenutredningen och 
möjliggör att vatten från angränsande naturmark i öster och nordost respektive dagvatten från 
angränsande tak i norr kan ledas vidare mot sumpskogen. Dagvatten från körytor får inte 
avledas till sumpskogen. Dikets största utbredning begränsas av egenskapsområdet. 
 

Bestämmelse om utformning av allmän plats med enskilt huvudmannaskap, dike2 

Vattennivån i sumpskogen ska enligt VA- och dagvattenutredningen regleras med hjälp av en 
dagvattenbrunn och dagvatten kan vid höga vattennivåer avrinna vidare söderut via ett dike 
(principfigur nedan).  En bestämmelse införs därför om att dike får anläggas för bortledning 
av överskott av dagvatten från sumpskogen till befintligt dike i söder. Dikets största 
utbredning begränsas av egenskapsområdet. 
. 

 
Principfigur för dike2 

 

Bestämmelse om utformning av allmän plats med enskilt huvudmannaskap, dike3 

Två diken anläggs för fördelning av dagvatten från dike1 till sumpskogen. Dikenas placering 
framgår av principfiguren nedan.  
 
Det västra diket anläggs för att huvudsakligen leda dagvatten från anslutande tak till 
sumpskogen men även från anslutande naturmark i öster. Dikets maximala djup ska vara ca 
0,5 meter i norra änden och det ska plana ut till djupet ca 0 meter i södra änden. Vid 
fastighetsgräns i norr är den största bredden ca 2,5 meter och vid slutet i sumpskogen ca 1 
meter. 
 
Det östra diket anläggs för att samla upp det fria vattnet som kommer från anslutande 
naturmark i öster och nordost. Diket beräknas bli ca 80 cm djupt vid fastighetsgräns i norr för 
att sedan plana ut i 0 efter ca 30 m diagonalt in i skyddszonen eftersom det följer en naturlig 
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låglinje. Dikets största bredd vid fastighetsgräns är ca 4,5 meter och vid slutet i sumpskogen 
ca 1 meter 
 

 
 

Principfigur för placering av  diken för fördelning av dagvatten till sumpskogen 

 
m1 bestämmelse om skydd mot störning, Avstängningsanordning 
För att förhindra att recipienter nedströms förorenas vid en eventuell olycka med utsläpp av 
oljor eller släckvatten inom planområdet så behöver dagvattenflödet stängas av vid sådana 
tillfällen. En avstängningsanordning för detta ska finnas i områdets södra del och en 
skyddsbestämmelse införs därför. 
 
m2 bestämmelse om skydd mot störning, Avstängningsanordning 
Skyddsbestämmelsen införs för att förhindra att sumpskogen och i förlängningen recipienter 
nedströms förorenas vid en eventuell olycka med utsläpp av släckvatten eller annat från 
takytorna inom de aktuella egenskapsområdena. Avstängningsanordningen behövs så att 
dagvattenflödet kan stängas av vid sådana tillfällen.  
 
Att dagvatten i normalfallet leds från taken till sumpskogen är en del i dagvattenlösningen 
som möjliggör exploatering i anslutning till sumpskogen. Att åtgärden utförs styrs av 
marköverlåtelseavtalet mellan kommunen och exploatören. 
 

Bestämmelse om utformning av allmän plats med enskilt huvudmannaskap, vall1 

En skyddsåtgärd har inarbetats genom en bestämmelse om att en vall anläggs som hindrar 
dagvatten att avrinna vilket möjliggör en högre vattennivå än tidigare i sumpskogen. Åtgärden 
kombineras med att befintliga diken pluggas. Vallen ska ha höjden +15,5 meter och utföras 
enligt principsektionen nedan. Vallen ska utföras med dagvattenbrunn enligt principfigur 
nedan som reglerar avrinning från anslutande sumpskog. 
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Principsektion för vall1 

 
 
 

 
 
Principfigur för dagvattenbrunn 

 
 

Administrativ bestämmelse, g 
Längst söderut inom planområdet föreslås att en dagvattendam anläggas, i syfte att rena och 
flödesutjämna dagvatten. För att säkra plats för en gemensamhetsanläggning för detta införs 
en administrativ bestämmelse.  

Höjdsättning 
Höjdsättningen av planområdet är mycket viktig och bör ägnas stor omsorg. Byggnader och 
gator ska i möjligaste mån harmonisera med varandra och bestämmelser införs för reglering 
av färdig marknivå. 
 

Bestämmelse för utformning av allmän plats med enskilt huvudmannaskap. +0,0 
För att säkra gatans funktion och anslutningar till befintliga verksamheter anges plushöjder 
över angivet nollplan. 
 
Marken närmast byggnader bör generellt höjdsättas till en högre nivå än omgivande mark för 
att en tillfredsställande avledning av spill-, dag- och dränvatten ska kunna erhållas. Lägsta 
golvnivå bör enligt Svenskt Vattens publikation P105, inte understiga 0,5 meter över 
marknivån vid förbindelsepunkten för dagvatten. 
 
I första hand grönytor och i andra hand parkeringsytor närmast lokalgatan i områdets södra 
del föreslås anläggas som lågpunkter där vatten kan ansamlas vid skyfall. Vatten som det 
normala dagvattensystemet inte kan hantera rinner efter ansamling i lågpunkter ut på 
lokalgatan och sedan söder ut ner mot befintliga dagvattenledningar och diken.  
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Egenkapsbestämmelse för kvartersmark, Utförande, b3 

Bestämmelsen införs för marken i planområdets södra del och innebär att en låglinje med 
brunnar skapas längs lokalgatans östra sida. Vid bräddning ska dagvatten här kunna ansamlas 
i lågpunkter innan avrinning åt söder.  
 

Vatten och spillvatten  
Planområdet avses inte omfattas av kommunens verksamhetsområde för VA, men 
planområdets enskilda VA-nät kommer att anslutas till kommunens VA-nät. 

Baserat på den planerade fastighetsindelningen kan anslutning ske med en för blivande 
fastigheter gemensam anslutning.  
 
Dimensioner och tryck i vattenledningssystemet bedöms vara tillräckligt för att kunna förse 
planerad bebyggelse med dricksvatten.  
 
Eftersom planområdet till stor del är beläget på lägre marknivåer än anslutningspunkten till 
det kommunala ledningsnätet för spillvatten, erfordras pumpning av spillvatten inom 
planområdet. Bestämmelsen om teknisk anläggning möjliggör anläggningar för detta. 
 
En pumpstation möjliggörs även inom allmän plats med enskilt huvudmannaskap i sydvästra 
delen av planområdet.   
 

El och tele 
Elförsörjningen utgår från befintlig högspänningskabel i planområdet som de olika 
anläggningarna kan anslutas till via kabel som läggs i lokalgatan. Transformatorstationer 
möjliggörs med planbestämmelser om teknisk anläggning. 
 
Samtliga kablar kan efter beställning hos Skanova respektive Vattenfall Eldistribution 
anpassas till den planerade bebyggelsen. Särskilt u-område bedöms ej erforderligt för 
kablarna. 

Avfall 
Kravet på källsortering och återvinning skall tillgodoses enligt rutiner och regler som gäller 
för renhållning, källsortering och kompostering i kommunen. Den föreslagna exploateringen 
medför att sopkärl och möjlighet till sortering av återvinningsbart material skall finnas på 
respektive fastighet inom planområdet. 
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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 (MKB) därmed behöver göras. 

• Aktuell detaljplan 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. 

• Detaljplanen följer till delar gällande översiktsplan ÖP06 som anger verksamheter 
som framtida markanvändning i norra delen av planområdet. 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. 

• Detaljplanen 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 planområdet. Eftersom påverkan på dessa 
fastigheter i några av detaljplanförslagen blir för stor gällande risk, buller och trafik, 
kan det bli aktuellt att diskutera inlösen. (Frågan hanteras under rubrikerna Buller och 
Risk) 

• Väg E6 avgränsar planområdet västerut och är av riksintresse för kommunikation. 
Eftersom E6 är huvudled för farligt gods påverkas planområdet ur riskhänsyn. 
Området öster om planområdet utgörs av riksintresse för naturvård gällande Anråsån. 
Dagvattenhanteringen blir därmed viktig för att inte påverka Anråsån negativt. 

 

Sammantaget bedöms att ett genomförande av detaljplanen kan medföra risk för betydande 
miljöpåverkan. En miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning ska därmed 
upprättas, enligt miljöbalken 6 kap 12 §. En miljökonsekvensbeskrivning med skyddsåtgärder 
och försiktighetsmått har upprättats och reviderats 2020-02-04. 
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Genomförande 
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för etablering av ett 
handelsområde vid Stora Höga-motet. I syftet ingår också att skydda närliggande riksintresse 
för naturvård från eventuell negativ påverkan till följd av exploatering och att säkerställa 
riskskydd med avseende på transport av farligt gods på angränsande väg som utgör 
riksintresse. Detaljplanen möjliggör nya byggnader för handel inklusive livsmedel, 
småindustri, lager och partihandel. 
 
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”. 
Detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankartan och planbestämmelserna. 
Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt och 
ska fungera vägledande i plangenomförandet.  
 

Aktörer och avtal 

Gällande avtal 
Ett markanvisningsavtal har tecknats mellan kommunen och exploatören NHP Jörlanda AB. 
Stenungsunds kommun har genomfört en markanvisningsutlysning för att finna en exploatör 
som vill utveckla området i enlighet med planprogram och gestaltningsprogram. 
Markanvisningsavtalet reglerar kommunens och exploatörens samarbete under framtagandet 
av detaljplan fram till att marköverlåtelseavtal tecknas i samband med detaljplanens 
antagande. Markanvisningsavtalet tecknades 2016-03-24 och har förlängts genom ett 
tilläggsavtal som kommunfullmäktige godkänt 2018-06-25. 

Genomförandeavtal 
Ett marköverlåtelseavtal är upprättat och undertecknas av exploatören innan antagandet av 
detaljplanen. Avtalet reglerar plangenomförandet och omfattar: 
 

• Marköverlåtelse (fastighetsköp och överenskommelse om fastighetsbildning m.m.) 
• Ansvar för ansökan och kostnader avseende lantmäteriförrättning för 

fastighetsbildning och gemensamhetsanläggningar (omprövning och nybildande) 
• Ansvarsfördelning för projektering och utbyggnad av allmän plats inom planområdet 
• Ansvarsfördelning för utbyggnad av enskilda VA-anläggningar inom planområdet och 

anslutning till kommunalt VA-nät 
• Exploatörens åtaganden avseende Trafikverkets åtgärder 
• Exploatörens åtagande avseende dagvattenhantering, skyddsanordningar m.m. 
• Exploatörens åtagande avseende miljökontroll- och uppföljningsprogram för MKB 
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Medfinansieringsavtal ska tecknas mellan kommunen och Trafikverket angående finansiering 
och genomförande av nödvändiga åtgärder på det statliga vägnätet. 

Fastighetsägare 

Planområdet berör till större delen kommunägd mark men även privatägd mark ingår. En 
fullständig sammanställning av planområdets ingående fastigheter redovisas i 
fastighetsförteckning tillhörande detaljplanen. 
 
Befintlig väg inom planområdet är en enskild väg ingående i gemensamhetsanläggning 
Bråland GA:1. Fastigheten Jörlanda-Berg 1:66 belastas av arrenden för bete och jakt, vilka 
har sagts upp. Fastigheter som berörs, vad gäller bland annat tillfartsväg, är Dyrtorp 1:4, som 
är i privat ägo.  

Kommunen har med stöd av detaljplanen rätt att lösa in den allmänna platsen genom 
lantmäteriförrättning utan överenskommelse med den berörda fastighetsägaren. 
 

Ansvarsfördelning 

Allmän plats 
Allmän platsmark i området föreslås få delat huvudmannaskap.  
 
Skälen till att enskilt huvudmannaskap har valts för lokalgata inom planområdet är att det inte 
finns några målpunkter som kommunen driver eller tillhanda har för allmänheten i området, 
samt att det i närområdet är tradition med enskilt huvudmannaskap. Befintlig detaljplan i norr 
har enskilt huvudmannaskap (Service vid Stora Höga-motet) och Lokalgatan i den 
detaljplanen har idag samma förvaltning som befintlig väg inom planområdet; 
gemensamhetsanläggningen Bråland ga:1 som förvaltas av Brålands samfällighetsförening. 
Samfällighetsföreningen föreslås även fortsättningsvis vara huvudman. 
 
Den allmänna platsmarken för Natur och Skydd har två syfte; dels att ingå i omgivande 
naturområde och dels att möjliggöra för skyddsanläggningar för de fastigheter som har behov 
av dike eller vall för att möjliggöra bebyggelse inom kvartersmark. Skyddsanläggningarna 
föreslås förvaltas med enskilt huvudmannaskap genom en ny gemensamhetsanläggning. 
 
GC-vägen bedöms främst användas av andra trafikanter än besökare till handelsområdet och 
föreslås därför få kommunalt huvudmannaskap. 
 
Enskilt huvudmannaskap gäller för LOKALGATA, NATUR och SKYDD. Exploatören är 
ansvarig för projektering och utbyggnad av erforderliga anläggningar. Anläggningarna 
kommer att ingå i en eller flera gemensamhetsanläggning/-ar vilket innebär att ägare till 
deltagande fastigheter blir gemensamt ansvariga för framtida drift och underhåll. 
 
Huvudmannaskap för allmän plats innebär ett formellt ansvar för iordningställande, drift och 
underhåll av anläggningar inom allmän plats inom planområdet. Huvudmannaskapet medför 
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skyldighet (om berörd fastighetsägare begär det), men också en rättighet, för huvudmannen att 
förvärva marken som i planen är utlagd som allmän plats.  

Kvartersmark 
Respektive fastighetsägare ansvarar för byggnation och övriga anläggningar inom den egna 
kvartersmarken (G, J, H, H1, E, E1) och ansvarar för drift och underhåll av byggnader och 
anläggningar. Inom varje verksamhetstomt ska fastighetsägare se till att fördröjning och 
rening av dagvatten sker. Fastighetsägare ansvarar för geotekniska frågor inom kvartersmark. 
Det finns geoteknisk utredning och dagvattenutredning framtagna, vilka bifogas 
planhandlingarna. 
 

Ansvaret för att genomföra planen fördelas enligt följande: 
Åtaganden regleras mellan kommunen och exploatören i marköverlåtelseavtalet. 
Ansvarig Anläggning 
Exploatör • Projektering och iordningställande av byggnader och anläggningar 

inom kvartersmark inklusive byggnader och anläggningar avseende hela 
områdets hantering av dricksvatten, spillvatten och dagvatten.  
Gestaltningsprogrammet ska vid projektering och iordningställande 
följas. 
• Projektering och iordningställande av bullerskydd på fastigheter utanför 
detaljplaneområdet som enligt bullerutredningen krävs i samband med 
exploateringen  
• Iordningställande och underhåll av fallskydd och skydd mot 
blocknedfall vid nya bergskärningar som utförs i samband med 
exploateringen 
• Utföra och följa upp inarbetade skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
enligt miljökonsekvensbeskrivningen. 
• Projektering och utbyggnad av lokalgata och skyddsanläggningar 
(diken, reglerbrunn och vallar) inom allmän plats 
• Ansökan till lantmäteriet för att bilda ny gemensamhetsanläggning för 
de anläggningar som behövs för kommande fastigheters dricksvatten, 
spillvatten och dagvattenhantering 
• Drift, underhåll och förnyelse av privata ledningar samt anläggningar 
för fördröjning och rening av dagvatten från slam- och oljeföroreningar 
inom gemensamhetsanläggning 
• Ansökan till lantmäteriet om omprövning av gemensamhetsanläggning 
Bråland GA:1 för att möjliggöra ny lokalgata 
• Ansökan till lantmäteriet för att bilda nya gemensamhetsanläggningar 
för skyddsanläggningarna 
• Arkeologisk undersökning inför borttagande av fornlämningar  
• Ansökan till lantmäteriet om erforderlig fastighetsbildning m.m. 
• Eventuell omläggning av ledningar för vatten, avlopp och dagvatten 
• Utbyggnad av ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten 
utanför kommunalt verksamhetsområde 
• Nyanläggning av ledning söder om planområdet för avledning av 
dagvatten 
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• Ansökan till länsstyrelsen om dispenser och eventuella 
tillståndsprocesser 
• Plantera och sköta träd inom plankartans egenskapsområde träd 

• Anlägga och underhålla skyddsanordningar för avstängning av 
dagvattenanläggning att förhindra kontaminerat dagvatten att avledas till 
recipient  

Stenungsunds kommun  • Säkerställande av kommunala ledningar genom ansökan om 
ledningsrätt 
• Projektering och iordningställande av ny GC-väg inom planområdet 
• Medsökande avseende fastighetsbildning 
• Projektering och iordningställande av högkapacitetsräcke och 
viltstängsel längs väg E6 på sträckan längs område med bestämmelsen 
SKYDD 

Brålands 
Samfällighetsförening 

Drift och underhåll av anläggningar enligt omprövat lantmäteribeslut för 
gemensamhetsanläggning Bråland GA:1 

Trafikverket Projektering och iordningställande av statens väganläggningar utanför 
planområdet 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Fastighet, 
gemensamhets-
anläggning 

Fastighetsrättsliga åtgärder  Avtal som tecknas 

Del av Dyrtorp 1:4 Den del av fastigheten som ingår i planområdet avses 
genom fastighetsreglering överlåtas till exploatörens 
blivande fastighet Jörlanda-Berg 2:3. 
 
Inom fastigheten (inom planområdet) ska mark upplåtas 
för gemensamhetsanläggningar. 
 
Del av fastigheten som planläggs som allmän plats gc-
väg som ska överlåtas till kommunen genom 
fastighetsreglering till kommunens kvarvarande 
fastighet Jörlanda-Berg 1:66. 
 
Planförslaget innebär att delar av gällande detaljplan 
och ändring av denna upphävs i de delar som 
överlappar nu aktuellt planområde. 
 
Ny markanvändning: 
Kvartersmark: Handel, Teknisk anläggning 
Allmänplatsmark: Lokalgata, gc-väg. 
 
Möjligheten att angöra till befintliga byggrätter inom 
fastigheten Dyrtorp 1:4 påverkas. 
 
Byggrätt för Bilservice, småindustri kan behöva 
minskas genom ett separat planarbete för att säkerställa 
plats för in- och utfart från ny lokalgata. 

Köpeavtal upprättas 
mellan fastighetsägaren 
till Dyrtorp 1:4 och 
exploatören.  
 
Mark som avser 
kommunal gc-väg 
regleras i 
marköverlåtelseavtal 
(inkluderar 
överenskommelse om 
fastighetsbildning) 
mellan exploatören och 
kommunen. 

Jörlanda-Berg 1:23 Kvartersmark: Handel, Teknisk anläggning, 
Småindustri 

 

Del av Jörlanda-
Berg 1:66 

Del av fastigheten som ingår i planområdet avses 
genom fastighetsreglering överlåtas till exploatörens 

Marköverlåtelseavtal 
(inkluderar 
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  blivande fastighet Jörlanda-Berg 2:3. 
 
Del av fastigheten som ingår i planområdet med 
användningen GJ avses genom fastighetsreglering 
överföras till den privatägda fastigheten Jörlanda-Berg 
1:94. 
 
Inom fastigheten (inom planområdet) ska mark upplåtas 
för gemensamhetsanläggningar. 
 
Kvartersmark: Handel, Teknisk anläggning, 
Fordonsservice, Småindustri 
Allmänplatsmark: Natur, Skydd, G/C väg, Lokalgata 

överenskommelse om 
fastighetsbildning och 
köpeavtal) 
 

Jörlanda-Berg 2:2 Fastigheten avses genom fastighetsreglering överlåtas 
till exploatörens blivande fastighet Jörlanda-Berg 2:3. 
 
Inom fastigheten ska mark upplåtas för 
gemensamhetsanläggningar. 
 
Kvartersmark: Handel, Teknisk anläggning, 
Allmänplats: Lokalgata 

Marköverlåtelseavtal 
(inkluderar 
överenskommelse om 
fastighetsbildning och 
köpeavtal) 

Jörlanda-Berg 2:3 Mark planlagd för kvartersmark och allmänplats ska 
avstyckas till en egen fastighet som överlåts enligt 
marköverlåtelseavtalet. 
 
Ny fastighet ska ingå i ombildad 
gemensamhetsanläggning Bråland ga:1, samt i nya 
gemensamhetsanläggning som erfodras. 
 
Inom ny fastighet ska mark upplåtas för 
gemensamhetsanläggningar. 
 
Kvartersmark: Handel, Teknisk anläggning 

Marköverlåtelseavtal 
(inkluderar 
överenskommelse om 
fastighetsbildning och 
köpeavtal) 

Jörlanda-Berg 1:92 Del av servitutet 1415-93/56.2 behöver upphävas då 
området planläggs för Allmän plats Natur 

 
 

Bråland ga:1 (väg) Gemensamhetsanläggningen omprövas då vägen 
kommer att få en ny utformning 

 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder kan ske med stöd av detaljplanen, se 
vilka åtgärder som avses ansökas om i tabellen ovan. 
Exploatören ansöker om och bekostar erforderliga fastighetsbildningsåtgärder nämnda nedan, 
Stenungsunds kommun är medsökande. Detta regleras i marköverlåtelseavtal mellan 
kommunen och exploatören. Samtliga fastighetsbildningsåtgärder samordnas lämpligen till en 
lantmäteriförrättning. 

Gemensamhetsanläggningar 

En gemensamhetsanläggning Bråland GA:1 för väg finns idag i planområdet. Denna 
gemensamhetsanläggning ska omprövas genom anläggningsförrättning hos lantmäteriet för att 
även omfatta allmän plats lokalgata inom planområdet.  
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Gemensamhetsanläggningar ska bildas för anläggningar inom allmän plats SKYDD 
respektive NATUR. 
 
Gemensamhetsanläggningar ska bildas för de anläggningar som behövs för kommande 
fastigheters dricksvatten, spillvatten och dagvattenhantering. 
 
Gemensamhetsanläggningar kan bildas för kommande fastigheters parkering och körytor. 
 
Exploatören ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för omprövning och bildande av 
gemensamhetsanläggningar. 
 
Genom att bilda gemensamhetsanläggningar blir berörda fastighetsägare gemensamt 
ansvariga för framtida drift och underhåll. För anläggningarnas iordningställande är 
exploatören ansvarig. 
 
Gemensamhetsanläggningen kan förvaltas antingen direkt av delägarna i 
gemensamhetsanläggningen eller av en särskilt bildad samfällighetsförening. 
Gemensamhetsanläggningen Bråland GA:1 förvaltas av Brålands samfällighetsförening. 

Servitut och rättigheter 

Inom planområdet finns ett befintligt utrymmesservitut för gemensamhetsanläggning Bråland 
GA:1. Fastigheterna Dyrtorp 1:4 och Jörlanda-Berg 1:66 som delvis blir planlagda som 
allmänplats (lokalgata, GC-väg, infart, skydd och natur) kommer att behöva upplåta denna 
mark till förmån för gemensamt ändamål.    
 
Del av servitutet, 1415-93/56.2, för parkering kommer att behöva upphävas i samband med 
lantmäteriförrättning då ändamålet kommer att strida mot gällande detaljplan, nytt ändamål 
utgör allmän plats NATUR med enskilt huvudmannaskap. Det berörda området som idag 
belastas av servitutsrätt är inte anlagd som parkering.  
 
Allmänna ledningar tryggas genom bildande av ledningsrätt. Kommunen ansvarar för att 
ansöka om erforderlig lantmäteriförrättning. Privata ledningar på annans fastighet kan 
säkerställas genom bildande av servitut. 
 
Planområdet belastas inte av ledningsrätter som kan bli berörda av exploateringen. De delar 
av befintliga allmänna ledningsområden som hamnar inom kvartersmark till följd av den nya 
detaljplanen säkerställs genom ledningsrätt inom detaljplanens u-område.  
 
Avtal avseende omläggning av ledningar ska tecknas mellan ledningshavaren och 
exploatören, för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ansökan om 
ledningsrätt. 
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Tekniska frågor 

Gator 
Tillfart till planområdet sker via väg 650. Befintlig väg inom planområdet planläggs som 
allmän plats lokalgata med enskilt huvudmannaskap och fortsätter vara i Brålands 
samfällighetsförenings förvaltning. 

Gång- och cykelvägar 
En ny gång- och cykelväg med kommunalt huvudmannaskap kommer att anläggas utmed den 
nya lokalgatan genom planområdet och anslutas till befintlig bilväg i söder och till befintlig 
gång- och cykelväg norr om planområdet. 

Parkering 
Parkering ska anordnas av respektive fastighetsägare på kvartersmark inom den egna 
fastigheten.  

VA, dagvatten och brandpost 
Planområdet avses inte omfattas av kommunens verksamhetsområde för VA, men 
planområdets enskilda VA-nät kommer att anslutas till kommunens VA-nät. 

Exploatören ansvarar för all hantering av dagvatten inom planområdet.  Dagvatten ska renas 
och fördröjas inom kvartersmark innan avledning till Anråse å.  En sedimentationsdamm i 
planområdets södra del ska anläggas för rening och fördröjning av dagvatten innan avledning 
till Anråse å utanför planområdet. Vidare utredning samt projektering av 
dagvattenanläggningar ska ske i samråd med kommunens tekniska avdelning. 
 
Planområdet kan anslutas till befintlig kommunal VA-anläggning för dricks- och spillvatten. 
Baserat på den planerade fastighetsindelningen kan anslutning ske med en för blivande 
fastigheter gemensam anslutning. Kostnad och villkor för anslutning till kommunalt VA-nät 
regleras enligt den till anslutningstidpunkten gällande VA-taxan och ska ske i samråd med 
kommunen och regleras i marköverlåtelseavtalet.  
 
Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt i befintlig vattenledning bedöms till nivån + 60 
till + 65 meter, höjden i RH2000. I de fall högre vattentryck önskas får detta ordnas och 
bekostas av fastighetsägaren. 
 
Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten bedöms i VA-utredningen medge uttag av 
brandvatten motsvarande 20 l/s. Detta ska kontrolleras i samband med detaljprojektering när 
utformningen av och verksamhet i planerad bebyggelse är fastställd. Placering av brandpost 
ska ske i samråd med Räddningstjänsten och kommunens tekniska avdelning. 

Geoteknik 
Geotekniska förutsättningar och rekommendationer finns beskrivet under rubriken 
Geotekniska förhållanden. 
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Övriga ledningar  
Om befintliga ledningar behöver flyttas ska det bekostas av exploatören. Avtal avseende 
eventuella omläggning av ledningar ska tecknas mellan ledningsägaren och exploatören för att 
säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt. 

Uppvärmning 
Det finns möjlighet för exploatören att använda sig av fjärrvärme. 

El- och teleledningar 
Utbyggnad och anslutning av el- och teleförsörjning sker i samråd med nätägaren. Det är 
exploatören/berörd fastighetsägares ansvar att sådant samråd sker. 
 
Kostnad för eventuell flytt av kablar för el och tele belastar exploatören. 

Tekniska utredningar 
Se under rubrik Övriga handlingar om genomförda utredningar och undersökningar. De 
eventuella rekommendationer som anges bör beaktas vid fortsatt projektering och anläggande. 
Exploatören ansvarar för att ta fram eventuellt tillkommande tekniska utredningar för att 
genomföra planen. 

Miljökontroll- och uppföljningsprogram MKB 
För att säkerställa att genomförande av detaljplanen inte innebär större miljökonsekvenser än 
vad som beskrivits i MKB och efterkommande utredningar ska exploatören upprätta ett 
miljökontroll- och uppföljningsprogram (före, under och efter byggtiden). Miljökontroll- och 
uppföljningsprogram omfattas av marköverlåtelseavtalet och följs upp av kommunen. 

Ekonomiska frågor 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen  

Inkomster 
Stenungsunds kommun får inkomster vid försäljning av kvartersmark för verksamheter. 
Stenungsunds kommuns VA-kollektiv erhåller inkomster i form av anläggningsavgifter för 
vatten- och avlopp enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa m.m. 
 

Kostnader 
Kommunens VA-kollektiv får utgifter om kommunala VA-anläggningar ska anläggas. 
 
Kommunen får kostnader för anläggande av GC-väg 
 
Kommunen för årliga driftskostnader för underhåll och drift av GC-väg. 
 
Kostnader förenade med planläggning och utbyggnaden av anläggningar inom planområdet 
kommer ekonomiskt huvudsakligen att belasta exploatören.  
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Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare 

För exploatören eller blivande fastighetsägare uppkommer kostnader för iordningsställande av 
bebyggelse och andra anläggningar på kvartersmark inom respektive fastighet. 
Fastighetsägare ska betala anläggningsavgifter för vatten och avlopp enligt vid varje tidpunkt 
gällande taxa. Kostnader uppkommer även för drift av allmän plats med enskilt 
huvudmannaskap. 
 
Exploatören får kostnader för iordningställande av väg-, VA- och skyddsanläggningar inom 
och utanför planområdet. Ekonomiska åtaganden för exploatören regleras i 
marköverlåtelseavtalet.  
 
Enligt 2 kap. 14 § KML är det den som utför arbetsföretaget som ska svara för kostnaden för 
arkeologisk slutundersökning. 

Ekonomiska konsekvenser för övriga 

Trafikverkets kostnader för projektering och iordningställande av väganläggningar utanför 
planområdet, vilka krävs för exploateringen, kommer att täckas genom medfinansiering från 
exploatören. 
 
Brålands samfällighetsförening får drifts- och underhållskostnader för de nya anläggningarna. 

Administrativa frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år räknat från det datum då planen vunnit lagakraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med 
detaljplanen och detaljplanen får inte upphävas eller ändras utan att synnerliga skäl föreligger. 
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller 
upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). 

Huvudmannaskap 

Stenungsunds kommun är huvudman för GC-VÄG. 
Enskilt huvudmannaskap gäller för LOKALGATA, NATUR, SKYDD. 

Medverkande tjänstemän 
Planbeskrivningen har upprättats i samråd med berörda tjänstemän inom Stenungsunds 
kommun. 
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Stenungsund  
Sektor Samhällsbyggnad 
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Anders Hulterström       

 

    
Detaljplan för Spekeröds handelsområde, Jörlanda-Berg 1:66 m.fl  
Spekeröd, Stenungsunds kommun 
 

Granskningsutlåtande 

Förhandskopia 2020-04-30 
 
Granskningsutlåtandet är upprättat 2020-04-30. 
 
HUR GRANSKNINGEN BEDRIVITS 
Detaljplaneförslaget har varit utsänt för granskning vid tre tillfällen under perioderna 2017-02-01 – 2017-
02-28, 2019-06-07 – 2019-06-28 och 2020-02-21 – 2020-03-13. Förslaget skickades ut till Länsstyrelsen, 
berörda myndigheter, kommunala instanser, sakägare och övriga berörda enligt särskild utsändningslista 
och fastighetsförteckning upprättad 2020-01-28. Förslaget har även varit tillgängligt på kommunens 
hemsida och varit uppsatt i kommunhuset, Strandvägen 15, Stenungsund. Planarbetet bedrivs med normalt 
planförfarande enligt den nya plan-och bygglagen (PBL 2010:900). 

Granskning 2 och granskning 3 sammanfattas nedan och kommenteras. Yttranden från Länsstyrelsen 
biläggs i sin helhet. Granskning 1 redovisas i ett separat dokument.   

 
BAKGRUND 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra etablering av ett handelsområde vid Stora Höga-motet. I syftet ingår 
också att skydda närliggande riksintresse för naturvård från eventuell negativ påverkan till följd av 
exploatering och att säkerställa riskskydd med avseende på transport av farligt gods på angränsande väg 
som utgör riksintresse.  

Planområdet som omfattar ca 12 hektar ligger intill Stora Höga-motet öster om väg E6 och söder om väg 
650 (gamla E6). 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-10 att skicka ut förslaget på förnyad granskning. 
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INKOMNA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER  
Under granskning 2 inkom 14 yttranden och under Granskning 3 har 17 yttranden inkommit.  Samtliga 
yttranden sammanfattas och kommenteras nedan. 
 
Granskning 2 
2020-02-12 Länsstyrelsen 
2019-06-26 Lantmäteriet 
2019-06-26 Polismyndigheten 
2019-06-28 Statens geologiska institut 
2019-06-25 Svenska kraftnät 
2019-06-28 Sektor samhällsbyggnad avdelning Teknik och VA Strävliden 
2019-06-25 Circle K  
2019-06-14 Postnord 
2019-06-17 Säve flygplats 
2019-06-17 Vattenfall Eldistribution AB 
2019-06-26 Brålands samfällighetsförening 
2019-06-28 Privatperson 1 
2019-06-27 Privatperson 2  
2019-06-11 Privatperson 3 
 
Granskning 3 
2020-03-20 Länsstyrelsen 
2020-03-10 Lantmäteriet 
2020-03-18 Trafikverket 
2020-03-12 Statens geologiska institut 
2020-03-04 Svenska kraftnät 
2020-03-02 Sjöfartsverket  
2020-03-02 Försvarsmakten 
2020-03-12 Skogsstyrelsen 
2020-03-12 Stenungsunds kommun, Trafik-teknik 
2020-03-12 Stenungsunds kommun, VA-teknik 
2020-03-31 Vattenfall Eldistribution AB 
2020-03-13 Stenungsundspartiet 
2020-03-03 Västtrafik 
2020-03-12 Hemköp Stora Höga  
2020-03-12  Företagarna i Stora Höga 
2020-03-13  Privatperson 4 
2020-03-13  Privatperson 5 
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Statliga och regionala myndigheter, bolag och organ m.fl. 
 
1. Länsstyrelsen i Västra Götaland 2020-02-12, Granskningsyttrande 2  
Riksintresse för naturvård 

Dagvattenledningen har inte ingått i MKB:n och det finns därför inget underlag för att kunna 
bedöma om den påverkar riksintresset. Det framgår inte var ledningar planeras gå.  
Vilka specifika skyddsåtgärder som planeras att utföras i syfte att undvika påtaglig skada på 
riksintresset bör förtydligas i planbeskrivningen. Effekterna på sumpskogen och konsekvenserna 
på värdena i riksintresset av att vattennivåerna eventuellt blir högre behöver beskrivas.  
Hur kommunen har kommit fram till att detaljplanen inte medför påtaglig skada på riksintresset 
när stora delar av naturvärdesobjekt 2 försvinner behöver beskrivas. Möjliga 
kompensationsåtgärder för förlusten av alsumpskogen bör förtydligas. 
Risk farligt gods 
Som riskreducerande åtgärd föreslås en vall längs med E6. Det bör tydliggöras att en vall ska 
uppföras och vallens höjd/utformning behöver specificeras. hur säkerställs högkapacitetsräcket 
om vallen inte kommer att ligga i direkt anslutning till E6. Om räcke planeras uppföras krävs 
dialog med trafikverket.  
Radon 
På plankartan bör det finnas en upplysning om vilka områden som klassas som låg-, normal- och 
högradonområden. 
Luftkvalitet 
Länsstyrelsen anser att man inte bör uppmuntra till vistelse på de sidor av planerade byggnader 
som vetter mot E6:n. 
Avloppsvattenhantering 
Kommunen bör utreda och kommentera om och hur ytterligare påkoppling på det kommunala 
avloppsnätet klaras inom gällande tillstånd. 
Fornlämningar 
När planen har vunnit laga kraft kommer det att krävas arkeologisk undersökning inför 
borttagande av fornlämningarna. 
Behovsbedömning 
Länsstyrelsens delar kommunens bedömning att förslaget innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen hänvisar även till Lantmäteriet, Trafikverkets samt SGI:s yttrande och delar deras 
bedömning. Avseende geoteknik behöver planen bearbetas för att ett antagande inte ska prövas av 
Länsstyrelsen.  
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2. Länsstyrelsen i Västra Götaland 2020-03-20, Granskningsyttrande 3  
Riksintresse för naturvård 

Länsstyrelsens anser att planförslaget behöver bearbetas beträffande frågor som rör riksintresse 
för naturvård. Detaljplanen behöver förtydligas när det gäller hur skada på riksintresset ska 
undvikas. Det är inte tydligt vilka av föreslagna åtgärder som utgör de ”skydds- och 
kompensationsåtgärder” som krävs för att inte skada ska uppstå på riksintresset, eller hur 
detaljplanen säkerställer att de olika åtgärdstyperna faktiskt genomförs. Det är inte konsekvent 
vilka åtgärder som hör till vilken kategori. 
Det framgår inte av plankartan att det ställs krav på upprättande av ett miljökontroll- och 
uppföljningsprogram, hur länge efter byggtiden som åtgärderna ska följas upp eller hur det 
säkerställs att det kommer finnas en ansvarig för detta under genomförandet.  
Länsstyrelsen ifrågasätter skyddszonen för alsumpskogen. Det framgår inte hur stor muren ska 
vara eller hur stor del av skyddszonen som behöver tas i anspråk för anläggandet av vall och 
diken. Plankartan säkerställer inte att avverkning inte får ske inom NATUR. Det finns inte någon 
bestämmelse som säkerställer att vallarna uppförs i rätt tid i samband med exploateringen eller att 
det ska planteras tät, högväxt vegetation på dem. Det saknas även en bestämmelse att 
fördröjningsanläggningar för dagvatten liksom det öppna diket som leder dagvatten till 
sumpskogen behöver kunna stängas av vid olycka. 
Det framgår inte hur arbetet med ny dagvattenledning utmed befintlig ledning och vidare söderut 
till Anråsån ska genomföras eller vilken skada det kan ha på riksintresset. Samråd kan krävas för 
delsträcka som ligger utanför strandskyddat område. Kommunen är prövningsinstans gällande 
delsträcka inom strandskyddat område.  
Risk farligt gods 
Vad gäller säkerställande av riskreducerande åtgärder och planbestämmelse vall2 anser 
Länsstyrelsen att planbestämmelsen behöver omformuleras så att vallen med höjden tre meter 
(relativt körbanan) säkerställs på ett plantekniskt korrekt sätt. De bedömer att formulering av 
planbestämmelsen inte uppfyller PBL:s krav på tydlighet. Höghastighetsräcke utanför 
planområdet ska säkerställas genom avtal med Trafikverket.  
Övrigt 
Eventuella planer på att sänka grundvattennivån för att minimera sättningsproblematiken bör 
föregå noggrann utredning om hur denna i sin tur kan påverka både den allmänna och enskilda 
intressen. Vidare kan en sådan åtgärd kräva tillstånd om vattenverksamhet enligt Miljöbalken. 
Kommunen bör beakta frågor som berör fornlämningar då det kommer krävas arkeologisk 
undersökning vid borttagande av fornlämningar.  
Länsstyrelsen rekommenderar också fortsatt dialog med Trafikverket för hantering av 
medfinansieringsavtal. 
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Kommentarer Granskningsyttrande 2 och 3:  
 
Miljökontroll- och miljöuppföljning 
 
Kommentar: 
Planbeskrivningens har kompletterats avseende Miljökontroll- och uppföljningsprogram för att 
tydliggöra kraven för att miljökonsekvenserna inte ska bli större än vad som beskrivs i MKB:n. 
 
 
Risk farligt gods 
 
Kommentar: 
Plankartan har kompletterats med en bestämmelse om att en vall med höjden tre meter relativt körbanan på 
väg E6 ska uppföras. Utformningen har specificerats i bestämmelsen som anger att vallen ska utföras med 
lättfyllning. Genomförandet styrs med en administrativ bestämmelse kopplad till startbesked för 
uppförande av byggnad. 
 
Det högkapacitetsräcke som enligt Trafikverkets bedömning krävs kommer att placeras utanför 
detaljplaneområdet och utförandet säkerställs genom det medfinansieringsavtal som upprättas mellan 
trafikverket och kommunen innan antagande av detaljplanen 
 
Geoteknik 
 
Kommentar: 
Plankartan har kompletterats med en bestämmelse om att skyddsvallen ska anläggas med lättfyllning vilket 
enligt bedömningen i Teknisk PM Geoteknisk innebär att sättningarna kommer att bli små och 
släntstabiliteteten tillfredställande. 
 
Plankartan har också kompletterats med en administrativ bestämmelse för områdets nordöstra del om att 
startbesked inte får ges för uppförande av byggnader innan nödvändig bergförstärkning utförts. 
Bestämmelsen möjliggör dock att förberedande markarbeten genomförs inom byggrätten för att en effektiv 
arbetsprocess ska möjliggöras.  
 
 
Masshantering 
 
Kommentar: 
Noteras 
 
 
Radon 
 
Kommentar: 

225



 Stenungsunds kommun               
 Samhällsbyggnad/Plan 

   6(34) 

Uppmätningar av radonhalterna har gjorts i samband med detaljplanearbetet och tas upp i 
planbeskrivningen med utgångspunkt i Teknisk PM Geoteknik. Frågan hanteras genom plan- och 
byggförordningen och för att undvika dubbelreglering införs inget om detta i plankartan.  
 
 
Luftkvalitet 
 
Kommentar: 
Plankartan har ändrats så att bestämmelsen med krav om att platsbildningar med lek- och sittmöjligheter 
ska anläggas inte gäller för området närmast väg E6. 
 
Avloppsvattenhantering 
 
Kommentar: 
Kommunala medel finns avsatta för kapacitetsökande åtgärder för reningsverket. Arbetena med åtgärder 
och förnyat tillstånd kommer att inledas under första halvåret 2020 och planeras vara fullt färdigställda 
inom en femårsperiod. Planbeskrivningen kompletteras med förtydligande avseende detta. 
 
Buller 
 
Kommentar: 
Noteras 
 
Lantmäteriets synpunkter 
 
Kommentar: 
Se kommentar till Lantmäteriets eget yttrande 
 
 
Trafikverkets synpunkter 
 
Kommentar: 
Vidare dialog har förts kring trafiklösningar och avtal. Se även kommentar till Trafikverkets eget yttrande i 
Granskning 3. 
 
 
Fornlämningar 
 
Kommentar: 
Planbeskrivningen förtydligas avseende arkeologisk undersökning inför borttagande av fornlämningar. 
 
 
Behovsbedömning 
 
Kommentar: 
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En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram och reviderats respektive kompletterats med utgångspunkt 
i de ändringar som gjorts i planförslaget. 
 
 
Riksintresse för naturvård 
 
Kommentar: 
Dagvattenledningens läge söder om planområdet har preciserats och miljökonsekvensbeskrivningen 
(MKB) kompletterats avseende åtgärden. Som underlag har Naturvärdesinventering inför ny 
dagvattenledning Jörlanda-Berg tagit fram. Planhandlingarna förtydligats med utgångspunkt i underlaget.  
Planbeskrivningen kompletteras med bedömningen att anläggandet av dagvattenledningen inte är 
dispenspliktigt samt skälen för detta. Information läggs också in angående att samråd kan krävas utanför 
strandskyddat område. 
 
MKB har reviderats och planförslaget förtydligas avseende att det är ”Inarbetade skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått” enligt miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som krävs för att förslaget inte ska ge 
upphov till påtaglig skada på riksintresset. Genomförandet av inarbetade skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått styrs av marköverlåtelseavtalet som tecknas mellan kommunen och exploatören innan 
detaljplanen antas. Kommunen är tillsynsenhet och plankartan kompletteras med upplysningar om åtgärder 
som krävs. 
 
Åtgärderna för att höja vattennivån i sumpskogen är en ”Inarbetad skyddsåtgärd” som beskrivs ingående 
både i MKB samt VA-utredning och kombineras med ett miljökontroll- och uppföljningsprogram. 
Åtgärden hanteras även inom ramen för anmälan om vattenverksamhet. Planbestämmelser införs som 
bland annat innebär att en dagvattenbrunn som reglerar nivån i sumpskogen ska finnas samt att befintliga 
diken från sumpskogen pluggas. Genomförandet och efterföljande kontroller styrs av 
marköverlåtelseavtalet och kommunen är tillsynsenhet. 
 
Planbeskrivningen har kompletterats med bedömning av sekundära effekter. 
 
Plankartan förtydligas med bestämmelser om dämmets höjd och största utbredning samt bestämmelser om 
inom vilka områden diken får grävas och där det är tillämpligt även dimensioner för dessa. Krav på 
marklov för trädfällning införs inom område NATUR och planbeskrivningen förtydligas med kriterier för 
lov.  
 
Som en ersättning för de träd som behöver fällas och för att ytterligare skydda sumpskogen mot 
kanteffekter införs planbestämmelser om trädplantering på vallen. Genomförandet styrs av 
marköverlåtelseavtalet. 
 
 
Avstängning av dagvattensystem i händelse av olycka 
 
Kommentar: 
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Skyddsbestämmelser införs om att anordningar för avstängning ska finnas som hindrar kontaminerat 
dagvatten från att avrinna till sumpskogen eller recipient. Genomförandet av bestämmelserna styrs av 
marköverlåtelseavtalet. 
 
 
Strandskyddsdispens  
 
Kommentar: 
Kommunens bedömning är att under förutsättning att åtgärden genomförs i enlighet med inkomna 
uppgifter så är anläggandet av dagvattenledningen söder om planområdet inte dispenspliktigt. 
Planbeskrivningen kompletteras med detta samt motiven till bedömningen. 
 
Vattenverksamhet 
 
Kommentar: 
Behov av utredning innan grundvattensänkning samt eventuellt krav på tillstånd för vattenverksamhet 
framgår i planbeskrivningen under rubriken Grundläggning. 
 
 
Fornlämningar 
 
Kommentar: 
Noteras 
 
Övrigt 
 
Kommentar: 
Utredningsbehov samt eventuellt krav på tillstånd om vattenverksamhet vid sänkning av grundvattennivån 
framgår av planbeskrivningen under rubriken Grundläggning 
 
 
 
3. Lantmäteriet 2019-06-26, Granskningsyttrande 2  
Osäker gräns i anslutning till kvartersmark 
Gränsen mot Spekeröd-Apleröd 4:3, 1:10 och del av 1:11 har varken i grundkartan eller i 
registerkartan några inmätta gränspunkter angivna längs dessa gränser. Det är viktigt att gränsen 
bestäms inför antagande.  
Otydlig planområdesgräns 
I plankartans södra del är det otydligt var planområdesgränsen slutar. Gränsen bör förtydligas och 
plankarta och planbeskrivning måste stämma överens gällande planområdet.  
Planbestämmelse n2 
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Bland planbestämmelserna i plankartan så omfattar n2 flera olika bestämmelser. För att underlätta 
digitalisering och tydlighet bör varje reglering formuleras med en egen bestämmelse. Denna 
synpunkt har lantmäteriet även generellt för hela planen och alla bestämmelser.  
Huvudmannaskap  
Om huvudmannaskapen ska vara olika i detaljplanen bör de allmänna platserna (med enskilt 
huvudmannaskap) betecknas med ”a” på plankartan. Det saknas en tydlig motivering till varför 
vissa allmänna platser får enskilt- respektive kommunalt huvudmannaskap. De särskilda skälen 
för enskilt huvudmannaskap ska redovisas.  
Gemensamhetsanläggningar för allmän plats 
I genomförandebeskrivningen framgår att gemensamhetsanläggning kan bildas men för 
detaljplaner med enskilt huvudmannaskap ska gemensamhetsanläggningar bildas för de allmänna 
platserna.  
Omprövning av gemensamhetsanläggning 
Samfällighets-/vägföreningen, någon av de delägande fastigheternas ägare, markägaren som 
upplåter utrymme eller kommunen kan ansöka om anläggningsförrättning hos Lantmäteriet. I 
förrättningen görs en prövning om det går att införliva den nya vägen i den befintliga 
gemensamhetsanläggningen.  
Markanvisningsavtal aktuellt men något otydlig redovisning 
Kommunen ska redan i samrådsskedet redovisa markanvisningsavtalens huvudsakliga innehåll 
liksom konsekvenserna. Lantmäteriet konstaterar att exploatörens samtliga åtaganden ska 
redovisas på en översiktlig nivå och bedömer att handlingarna i dess nuvarande skick inte 
uppfyller lagens krav på redovisning och behöver kompletteras. 
Ga eller kommunalt verksamhetsområde 
Det är oklart om kommunens verksamhetsområde kommer omfatta hela planområdet eller om en 
gemensamhetsanläggning ska lösas för vatten- och avlopp. Denna fråga bör utredas innan 
planförslaget antas. 
Beteckning finns men planbestämmelse om v1 - bebyggelsens utformning saknas 
På plankartan finns beteckningen v1 som saknas bland planbestämmelserna.  
Gällande planer i området, och påverkan på dessa 
Gällande detaljplaner i området har fått fel aktbeteckning i planbeskrivningen. Det bör även 
förtydligas hur gällande detaljplaner påverkas av det nya planförslaget. 
Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Under rubriken fastighetsrättsliga konsekvenser redovisas att Jörlanda-Berg 2:92s servitut 
påverkas. Fastigheten finns inte. 
Ekonomiska konsekvenser 
I genomförandebeskrivningen under ekonomiska konsekvenser bör även kostanden för Brålands 
samfällighetsföreningen tas upp. 
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Övriga synpunkter 
Plankartans utformning uppfyller inte Boverkets råd: 

• Att planen har enskilt huvudmannaskap framgår visserligen av rubriken ”Allmänna platser 
med enskilt huvudmannaskap” bland planbestämmelserna, men frågan om 
huvudmannaskap för allmänna platser ska redovisas som en administrativ bestämmelse. 

• Gränsbeteckning för planområdesgräns ska anses följa fastighetsgräns har inte återfunnits i 
planbestämmelsekatalogen. 

I den norra delen av plankartan har en del av den nuvarande infartsvägen lämnats utanför 
planområdet. Om avsikten är att den gamla detaljplanen ska upphävas och återgå till att inte vara 
planlagd mark bör planförslaget tydligt redovisa att så ska bli fallet. 
Lantmäteriet önskar även att grundkartan tonas ner.  
 
4. Lantmäteriet 2020-03-10, Granskningsyttrande 3  
Osäker gräns i anslutning mot kvartersmark 
Gränsen mot Spekeröd-Apleröd 4:3, 1:10 och del av 1:11 har varken i grundkartan eller i 
registerkartan några inmätta gränspunkter angivna längs dessa gränser. Om gränsen är osäker är 
det lämpligt att så snart som möjligt utreda gränsen och göra en gränsutvisning där man letar upp 
befintliga gränsmarkeringar. 
Genomförandeavtal aktuellt men något otydlig redovisning 
Det är oklart om markanvisningsavtal och marköverlåtelseavtal i planbeskrivningen är samma 
handling. Redan i samrådsskedet ska markanvisningsavtalens huvudsakliga innehåll liksom 
konsekvenserna redovisas. Lantmäteriet konstaterar att exploatörens samtliga åtaganden ska 
redovisas på en översiktlig nivå och bedömer att handlingarna inte uppfyller lagens krav och 
behöver kompletteras. 
Blivande gemensamhetsanläggningar 
Det framgår att en ny GA ska bildas för dricksvatten, spillvatten och dagvattenhantering. Dock 
står inget om vem som är ansvarig för att ansöka om bildande av GA eller vem som ska anlägga 
sedimentationsdamm i planområdets södra del. Hela genomförandeprocessen för detta ändamål 
behöver tydliggöra.  
Konsekvens av planens genomförande 
I Fastighetskonsekvensbeskrivningen beskrivs vilka ändamål som varje fastighet planläggs med. 
Det behöver tydligt framgå vilka konsekvenser planen innebär.  
Aktuellt med utökning av verksamhetsområde för VA? 
Kommunen behöver tydliggöra om planområdet kommer omfattas av verksamhetsområde enbart 
för vatten och avlopp, eller om området helt och hållet ska ligga utanför verksamhetsområdet.  
Inlösen av allmän plats 
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Det måste framgå att kommunen med stöd av detaljplanen har rätt att lösa in den allmänna platsen 
utan överenskommelse med den berörda fastighetsägaren. 
Övrigt  
Plankartans utformning uppfyller inte Boverkets råd:  

• I beskrivningen till bestämmelserna dike1-dike3 bör det enligt Boverkets 
planbestämmelsekatalog, anges bredd och djup på dikena.  

• Användningsbestämmelsen SKYDD har inte formulerats enligt rekommendationerna. 

• Bestämmelsen e1000 har inte relaterats till något område, såsom fastighet eller 
användningsområde. Om bestämmelsen ej relateras till område, tolkas den till 
egenskapsområdet. Observera att andra egenskapsområden, som exempelvis prickmark ej 
ingår. 

Bestämmelsen ”dag- och dräneringsvatten ska fördröjas och renas inom kvartersmark […]” är 
oprecis och bör omformuleras. Det är oklart vad det innebär och vem som ansvarar för det. Det 
finns heller inget lagstöd för planbestämmelser som reglerar dagvattnets kvalitet med teknisk 
anordning, exempel oljeavskiljning.  
 
 
Kommentarer Granskningsyttrande 2 och 3:  
 
Osäker gräns i anslutning till kvartersmark 
 
Kommentar: 
En gränsanvisning har inför antagande av detaljplanen genomförts av Lantmäteriet mot Spekeröd-Apleröd 
4:3 och gränser mot 1:10 och del av 1:11 är inmätta och planområdesgränsen överensstämmer nu med 
dessa. Beteckningen angående att plangränsen anpassas till fastighetsgräns utgår eftersom 
fastighetsgränsen nu bestämts. 
 
Otydlig planområdesgräns  
 
Kommentar: 
Jörlanda -Berg 1:92 omfattas inte av planförslaget. Troligen beror otydligheten på 
utskriftsinställningar i samband med att planhandlingarna skrevs ut för granskning 2. Kartan har 
justerats avseende linjetyper. Figuren i planbeskrivningen avseende planområdets utbredning har 
justerats. 
 

Planbestämmelse n2 
 
Kommentar: 
Planbestämmelse n2 har delats upp i flera bestämmelser.  
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Huvudmannaskap 
 
Kommentar: 
En planbestämmelse a1 införs för privat mark med enskilt huvudmannaskap. Planbeskrivningens 
genomförandedel har kompletterats med förklarande text avseende skäl för val av huvudmannaskap och 
gemensamhetsanläggning. 
 

Gemensamhetsanläggningar för allmän plats 
 
Kommentar: 
Genomförandebeskrivningen har ändrats så att det framgår att gemensamhetsanläggningar ska bildas för de 
allmänna platserna. 
 

Omprövning av gemensamhetsanläggning 
Kommentar: 
Marken som planläggs som allmän plats ligger inom fastigheterna Dyrtorp 1:4 och Jörlanda-Berg 1:66, 
vilka kommer att belastas med servitut för upplåtelse av mark till förmån för gemensamhetsanläggning. 
Beskrivning av marköverlåtelseavtalets innehåll avseende ansvar och åtaganden har förtydligats i 
planbeskrivningen och de ekonomiska konsekvenserna för Bråland samfällighetsförening förtydligas. 

Markanvisningsavtal aktuellt men något otydlig redovisning 
Kommentar: 
Planbeskrivningen har förtydligats avseende de olika avtalen och exploatörens åtaganden. 
 

Ga eller kommunalt verksamhetsområde  
Kommentar: 
Planområdet avses inte omfattas av kommunens verksamhetsområde för dagvatten, dricks- och 
spillvatten, men en anslutning till det kommunala VA-nätet görs för det enskilda VA-nät som 
anläggs inom planområdet (gemensamhetsanläggning). Baserat på den planerade 
fastighetsindelningen kan anslutning ske med en för blivande fastigheter gemensam anslutning. 
Gemensamhetsanläggning ska då bildas för ett internt nät för vatten och avlopp.  

 
Blivande gemensamhetsanläggningar 
Kommentar: 
Under rubriken ”fastighetsbildning” framgår det att exploatören är ansvarig för alla 
lantmäteriansökningar avseende plangenomförandet. Exploatören ansvar för ansökan om 
omprövning av befintlig gemensamhetsanläggning, samt ansökan om bildande av nya 
gemensamhetsanläggningar. 
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Beteckning finns men planbestämmelse om v1 - bebyggelsens utformning saknas  
Kommentar: 
Redaktionellt fel. Beteckningen har tagit bort 
 
Gällande planer i området, och påverkan på dessa  
 
Kommentar: 
Planbeskrivningen har kompletterats med lantmäteriets nummer och datum för lagakraft rättats. 
Planbeskrivningen förtydligas avseende påverkan på gällande detaljplaner. 
 

Konsekvens av planens genomförande 
 
Kommentar: 
Konsekvenserna för berörda fastigheter förtydligas och genomförandebeskrivningen rättas 
avseende fastigheten Jörlanda-Berg 2:92 som inte finns. 
 

Inlösen av allmän plats 
 
Kommentar: 
Planbeskrivningen förtydligas under fastighetsrättsliga konsekvenser angående att kommunen 
genom marköverlåtelseavtalet inkluderar överenskommelse om fastighetsbildning m.m., vilket 
reglerar markinlösen och markupplåtelse avseende allmän plats. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
 
Kommentar: 
Genomförandebeskrivningen kompletteras 
 
Övriga synpunkter 
 
Kommentar: 
Plankartan förtydligas med en administrativ bestämmelse för allmän plats med enskilt 
huvudmannaskap. 
Plankartan har justerats vid infartsvägen. 
Plankartan kompletteras med bestämmelser kring utformning av diken. 
Användningsbestämmelsen SKYDD har omformulerats.  
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Bestämmelsen avseende högsta tillåten bruttoarea har förtydligats. Bestämmelsen avser respektive 
egenskapsområde och har anpassats till en eventuell framtida fastighetsindelning.  
Planbestämmelser kring dagvattenhantering justeras och genomförandet av åtgärderna styrs med 
marköverlåtelseavtalet som tecknas mellan kommunen och exploatören innan detaljplanen antas. 
Plankartan ses över avseende läsbarhet. 
 

Avgränsning till intilliggande plan 
 
Kommentar: 
Detaljplan 224 som i delar omfattas av nu aktuellt planområde upphävs i dessa delar.  
 
 
5. Trafikverket 2020-03-18, Granskning 3 
Trafikförslag  
Trafikverket har accepterat de åtgärdsförslag som de har tagit del av sedan första granskningen. 
 
Kommentar: 
Noteras 
 
Skyddsåtgärder intill E6 
Trafikverket anser att det inte är lämpligt med en mjuk släntlutning enligt VGU eftersom den 
mycket flacka ytterslänten gör att fordon kan klättra högt upp på vallen. Trafikverket anser att det 
istället bör uppföras en skyddsvall och ett högkapacitetsräcke i enlighet med skissen i 
planbeskrivningen ”Principsektion för utformning av skydd”. De anser att ett högkapacitetsräcke 
behöver uppföras eftersom ett sådant håller en lastbil kvar på vägen. Räcket uppförs och 
finansieras i medfinansieringsavtalet mellan kommunen och Trafikverket. Om släntlutningen på 
östra sidan av vallen ändras anser Trafikverket att vallens stabilitet behöver säkerställas så att väg 
E6 inte påverkas negativt. 
 
Kommentar: 
Alternativet med mjuk släntlutning har tagits bort. 
 
E6 vägområde  
Trafikverket anser att E6 vägområde inte ska planläggas och att detta behöver säkerställas på 
plankartan. E6 vägområde stäcker sig 1 m öster om det befintliga viltstängslet. 
 
Kommentar: 
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Planförslaget har justerats för att beakta Trafikverkets önskan om att justera detaljplanens utbredning 
gentemot vägområdet runt E6.  
 
Geoteknik och dagvatten 
Trafikverket har tagit del av de kompletterade handlingarna och har inget att invända. 
 
Kommentar: 
Noteras 
 
 
Rastplatsen  
Trafikverket kan acceptera utformningsförslaget och bedömer att användningen av rastplatsen inte 
kommer att försvåras. 
 
Kommentar: 
Trafikutredningen har kompletterats och utformningen av planområdets norra del och infarten till området 
har omarbetats för att svara mot Trafikverkets krav. 
 
Skyltning  
Trafikverket anser att informationen i bestämmelsen f3 är bra och följer det som har påtalat i 
tidigare yttranden. Skyltmaster intill statliga vägar måste placeras på ett avstånd från vägen om 
minst 1 ½ meter gånger sin egen längd och det avståndet behöver säkerställas på plankartan. 
 
Kommentar: 
Noteras 
 
Buller  
Trafikverket förutsätter att kommunen säkerställer att ljudnivåerna inomhus inte överskrider de 
nivåer som anges för kontor i Boverkets byggregler. 
 
Kommetar: 
Noteras 
 
Medfinansieringsavtal  
Ett medfinansieringsavtal håller på att tas fram mellan kommunen och Trafikverket. Avtalet måste 
vara undertecknat innan detaljplanen kan antas. 
 
Kommentar: 
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De av Trafikverket angivna förändringarna av ramper och cirkulationer i det anslutande statliga vägnätet 
regleras genom medfinansieringsavtalet och dialog om detta har förts. Avtalet tecknas innan detaljplanen 
antas. 
 
 
6. Polismyndigheten 2019-06-26, Granskning 2  
Lokalpolisområde Södra Fyrbodal har tagit del av handlingarna gällande ovanstående detaljplan 
och har ingen erinran. 
 
Kommentar:  
Noteras 
 

7. Statens Geotekniska Institut (SGI) 2019-06-28, Granskning 2  
Statens geotekniska institut, SGI, har av Stenungsunds kommun och Länsstyrelsen Västra 
Götalands län erhållit rubricerat ärende med begäran om yttrande. SGI har tidigare lämnat 
yttrande över samrådshandling 2016-06-23 och granskningshandling 2017-02-22. SGI:s yttrande 
avser geotekniska säkerhetsfrågor så som ras, skred och erosion. SGI har inte granskat 
frågeställningar rörande grundläggning av byggnader eller markmiljö inkl. markradon. 
SGIs ställningstagande 
I SGI:s yttrande daterat 2017-02-22 gavs följande synpunkter: MUR saknas. Bergteknisk 
utredning saknas. Skyddsvallens stabilitet är ej säkerställd på ett plantekniskt godtagbart sätt. 
Stabilitet inom norra delen av området utreds.  
Enligt Teknisk PM Geoteknik, daterad 2019-05-27, grundläggs byggnader inom området på 
spetsbärande pålar. 
I Teknisk PM Geoteknik redovisas stabilitetsberäkningar som visar att stabiliteten är 
tillfredsställande i områdets mest kritiska sektion.  
För skyddsvallen erfordras, enligt Teknisk PM Geoteknik, bergteknisk besiktning efter 
sprängningsarbeten för att bedöma behov för bergförstärkning i färdig bergskärning. 
Bergstabiliserande åtgärder i form av ingjutna bergbultar och bergrensning kan erfordras. 
Sammanfattningsvis ser SGI från geoteknisk säkerhetssynvinkel att planläggning är möjlig 
förutsatt att åtgärder avseende skyddsvall och bergtekniska restriktioner inom den nordöstra delen 
av området redovisas på plankartan på ett plantekniskt godtagbart sätt.   
 

8. Statens Geotekniska Institut (SGI), Granskning nr 3, 2020-03-12 
I SGI:s yttrande daterat 2019-06-28 gavs synpunkten att åtgärder avseende skyddsvall och bergtekniska 
restriktioner inom den nordöstra delen av området bör redovisas på plankartan. Synpunkten har beaktats i 
granskningshandlingen daterad 2020-02-20 
 
Kommentar Granskning 2 och 3:  
Efter granskning 2 infördes en bestämmelse om att startbesked för byggnader i områdets nordöstra del inte 
får ges förrän bergskärning säkrats för att förhindra blockutfall. 
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En bestämmelse infördes också om att skyddsvall ska utföras med lättfyllning. 
 
 
9. Svenska Kraftnät 2019-06-25, Granskning 2  
Svenska kraftnät har inga ledningar i anslutning till aktuellt område och har därmed inget att erinra mot 
förslaget. De anser ärendet avslutat och önskar inte medverka i det fortsatta remissförfarandet, förutsatt att 
planområdet inte förändras. Svenska kraftnät hänvisar till www.geodata.se för information om Svenska 
kraftnäts anläggningsobjekt.   

För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för stamnätet för el hänvisar de till 
Systemutvecklingsplan 2018-2027. Dokumentet finns publicerat på deras webbplats, www.svk.se. 

 
10. Svenska Kraftnät 2020-03-04, Granskning 3  
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting att erinra. 
 

Kommentar Granskning 2 och 3:  
Noteras 
 
11. Sjöfartsverket 2020-03-02, Granskning 3  
Sjöfartsverket har inga synpunkter på rubricerat ärende. 
 
Kommentar Granskning 3:  
Noteras 
 
12. Försvarsmakten 2020-03-02, Granskning 3  
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 
 
Kommentar Granskning 3:  
Noteras 
 

13. Skogsstyrelsen, 2020-03-12, granskning 3 
Skogsstyrelsen har inga synpunkter på presenterat underlag (planbeskrivning inkl MKB) och inte heller 
någon ytterligare information att tillföra som har bäring i detta.  

 
Kommentar:  
Noteras 

 
 

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 
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14. Stenungsunds kommun, Sektor samhällsbyggnad avdelning Teknik och VA Strävliden, 
Granskning 2, 2019-06-28 

VA Teknik, Stenungsunds kommun, har under tidigare samråd och granskning framfört 
synpunkter i yttranden daterade 2016-06-27 respektive 2017-02-28. En sammantagen bedömning 
är att flertalet av dessa synpunkter har omhändertagits på ett godtagbart sätt under planarbetet. 
Utifrån nu utsända handlingar och med tidigare yttranden som grund lämnas följande synpunkter: 
Kommunalt verksamhetsområde 
Planområdet kan införlivas i det kommunala verksamhetsområdet för dricks och spillvatten och 
omfattas då av kommunal utbyggnad av vatten och spillvattenledningar. Om planområdet 
fastighetsbildas med enbart en, alternativt ett fåtal, fastigheter finns även möjlighet att ansluta till 
befintlig kommunal VA- anläggning med avtal. 
Dagvatten kommer inte att ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Hantering av spill- och dagvatten för mark planlagd GJ 
Genomförd VA- och dagvattenutredning omfattar inte denna yta. Teknik noterar att ytan inte 
medger uppförande av byggnad, och tolkar det som att det är en utökning av verksamheten på 
angränsande fastighet i norr som medges. Denna yta omfattas inte av VAD- utredningen. Teknik 
anser att samma krav bör gälla som för den angränsande fastigheten i norr och att plan och 
plankarta ska kompletteras med detta. 
Hantering av spillvatten för mar planlagd J 
I den södra delen av området medges Industriändamål (J med beskrivning Småindustri). Ett 
spillvatten från en industri skiljer sig från hushållsspillvatten och är inte alltid möjligt att behandla 
i det kommunala reningsverket på grund av att reningsverket är utformat för en viss halt 
biologiskt material. Planen behöver säkerställa möjligheter till plats för rening och hantering av 
sådant processvatten från industri som på grund av sitt föroreningsinnehåll eller brist på 
näringsämnen inte kan släppas till det kommunala spillvattennätet. Alternativt behöver planen 
avgränsa vilka verksamheter som tillåts genom beskrivningen Småindustri. 
Mark reserverad för VA- ledning 
I befintlig lokalgata (enskilt huvudmannaskap) ligger idag kommunala VA- ledningar. Delar av 
lokalgatan planeras att ombildas till kvartersmark, lokalgata (enskilt huvudmannaskap) samt gc- 
väg (kommunalt huvudmannaskap). Någon flytt av befintliga VA- ledningar planeras inte. Det är 
därför av största vikt att det säkerställs att plankartans u- områden omfattar samtliga befintliga 
kommunala VA- ledningar inom blivande kvartersmark och blivande allmän plats med enskilt 
huvudmannaskap. 
En kommunal utbyggnad av vatten och spillvattenledningar (se ovan) med huvudledningar i 
planerad gc- bana kräver rättigheter för ledningsdragning över lokalgatan för att nå 
kvartersmarken. 
Vattenförsörjning 
Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten bedöms i VA- utredningen medge uttag av 
brandvatten motsvarande 20 l/s. Detta ska kontrolleras i samband med detaljprojektering när 
utformning av och verksamhet i planerad bebyggelse är fastställd. Placering av brandposter ska 
göras i samråd med Teknik och Räddningstjänsten. 
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Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt i befintlig vattenledning bedöms till nivån +60 till 
+65m, höjden i RH2000. I de fall högre vattentryck önskas får detta ordnas och bekostas av 
fastighetsägaren.  
Dagvatten 
Slutrecipienter för dagvatten är Dyrtorpsbäcken för norra delen av området, Anråse å för södra 
delen. 
Det är av vikt att höjdsätta kvartersmark i förhållande till gatumark för att dels minimera risken 
för skada på byggnad vid maximal uppdämning i spill- och dagvattensystemet, dels ge 
reservkapacitet till dagvattensystemet vid extremnederbörd (reservvolymer på t.ex. 
parkeringsytor, möjligheter till avledning via lägre liggande områden/gator etc.) 
Trädplantering  
Vid trädplantering ska ett skyddsavstånd på ca 4 meter mellan trädets rothals och ytterkant VA- 
ledning hållas för att eliminera eventuella skador på ledningar eller träd som kan uppkomma vid 
rotinträngning eller schaktarbeten.  
Ekonomi 
Stenungsunds kommun får en kostnad för arbeten med anslutningar till och/eller utbyggnad av den 
allmänna VA-anläggningen. 

Anläggningsavgifterna för vatten och avlopp tas ut enligt vid anslutningstillfället gällande VA-taxa. 

Utöver yttrandet har vi noterat följande:   
• Mark längst i söder saknar beteckningar för användning. 
• Handelsutredning som nämns i planbeskrivningen är gammal, från 2012, och beskriver inte längre nu 

rådande förhållanden.   

Bäcken i norr heter formellt Dyrtorpsbäcken, inte Fråstorpsbäcken. 

 
15. Stenungsunds kommun, VA-teknik, Granskning 3, 2020-03-12 
VA Planering och VA Strävliden har under tidigare samråd och granskningar framfört synpunkter i 
yttranden. Utifrån de ändringar som gjorts i planen sen tidigare granskning har vi följande synpunkter:  

Kommunalt verksamhetsområde: 

Sedan granskning 2 har det bestämts att kvartersmarken öster om lokalgatan inte ska ingå i kommunens 
verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten. Detta ska anordnas genom bildande av 
gemensamhetsanläggning.  

Vattenförsörjning 

Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten bedöms i VA-utredningen medge uttag av brandvatten 
motsvarande 20 l/s. Detta ska kontrolleras i samband med detaljprojektering när utformning av och 
verksamhet i planerad bebyggelse är fastställd. Placering av brandposter ska göras i samråd med Teknik 
och Räddningstjänsten. Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt i befintlig vattenledning bedöms till 
nivån +60 till +65 m, höjden i RH2000. I de fall högre vattentryck önskas får detta ordnas och bekostas av 
fastighetsägaren. 

Dagvatten 
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Det är mycket viktigt att dagvattnet omhändertas enligt framtagen VA-utredning med de tillägg som finns i 
framtagen MKB innan utsläpp sker till Anråse A samt Dyrtorpsbäcken. Dagvattnet skall både renas och 
fördröjas för att inte riskera att försämra möjligheterna att uppnå god ekologisk och kemisk status i 
vattenförekomsterna. 

 

Genomförandebeskrivning 

Dessa förtydligande önskas i genomförandebeskrivningen: 

Stycke  Komplettering 

Kvartersmark   "Inom varje verksamhetstomt ska fastighetsägare se 
till att fördröjning och rening av dagvatten sker." 

Tabell med Ansvar/ Anläggning  

 

Exploatör 

- Projektering och iordningställande av byggnader 
och anläggningar inom kvartersmark avseende 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten 

- Ansökan till lantmäteriet för att bilda ny 
gemensamhetsanläggning för dricksvatten, spillvatten 
och dagvatten 

- Utbyggnad av ledningar för dricksvatten, spillvatten 
och dagvatten utanför kommunalt 
verksamhetsområde 

- Drift, underhåll och förnyelse av privata ledningar 
inom gemensamhetsanläggningen 

Gemensamhetsanläggningar Gemensamhetsanläggning ska bildas för de 
anläggningar som behövs för kommande fastigheters 
dricksvatten, spillvatten och dagvattenhantering 

Tekniska frågor/VA, dagvatten och 
brandpost  

Dricksvatten, spillvatten och dagvatten kommer inte 
ingå i kommunens verksamhetsområde för VA 

   

Övriga synpunkter på utsända handlingar 

• Illustrationen (190428) och plankartan (200210) redovisar olika dragningar i lokalgata  

• Fel bilagor till VA-utredningen 

 
Kommentarer granskning 2 och 3:  
 
Kommunalt verksamhetsområde 
 
Kommentar: 
Planhandlingarna justeras med utgångspunkt i beslutet att kvartersmarken öster om lokalgatan inte 
ska ingå i kommunens verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten.  
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Hantering av spill- och dagvatten för mark planlagd GJ 
 
Kommentar: 
Planhandlingarna justerades efter granskning 2 så att samma krav gäller för området som för den 
angränsande fastigheten i norr. 
 

Hantering av spillvatten för mark planlagd J 
 
Kommentar: 
Efter granskning 2 förtydligades planen avseende att användningen E också tillåter 
reningsanläggningar för dagvatten och spillvatten.  
 
Mark reserverad för VA-ledning 
 
Kommentar: 
 
Markreservat för allmänna ledningar används för kvartersmark och användningen av området regleras 
genom avtal. 
Planförslaget har ändrat så att befintliga allmänna ledningar inte omfattas av mark som omvandlas till 
kvartersmark. 
 

Vattenförsörjning 
 
Kommentar: 
Noteras 
 

Dagvatten 
 
Kommentar: 
 
Efter granskning 2 justerades planhandlingen avseende felaktiga namn på vattendrag.  
Ett förtydligande görs också genom en planbestämmelse som anger att marken får underbyggas 
med anläggningar för fördröjning, rening och infiltration av dagvatten. 
Eftersom en detaljerad höjdsättning av området innan detaljprojektering kan ge olyckliga 
låsningar hanteras frågorna om avrinning och reservvolymer för dagvatten genom att en 
bestämmelse införs om att parkeringsytor i söder anläggs med en låglinje med avrinning åt söder. 
 
Planområdet omfattas inte av kommunalt verksamhetsområde för dagvatten och befintligt dagvattendike 
längs väg E6 får enligt Trafikverket inte användas för avledning från området. En ny dagvattenledning 
parallell med befintligt dike ska därför anläggas och bekostas av exploatören. Diket omfattas inte av 
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planområdet men är en förutsättning för att planen ska kunna genomföras och omfattas av 
marköverlåtelseavtalet. 
Efter granskning 3 införs även information på plankartan avseende dagvattenhantering och 
bestämmelser införs avseende skyddsåtgärder. Frågorna reglera även i marköverlåtelseavtalet som 
tecknas mellan kommunen och exploatören innan antagande av detaljplanen. 
 

Trädplantering  
 
Kommentar: 
Kommentar: Trädplantering föreskrivs på vallen mot sumpskogen som en inarbetad skyddsåtgärd enligt 
MKB. Övrig plantering utgår från gestaltningsprogrammet och genomförandet styrs av 
marköverlåtelseavtalet.  
 

Ekonomi 
 
Kommentar: 
Noteras 
 
Genomförandebeskrivning 

Kommentar: 
Genomförandebeskrivningen förtydligas enligt synpunkter i granskning 3 
 
Övrigt 
 
Kommentar: 
Området i söder ingick tidigare i användningsbestämmelse H1JE. 
Området ska vara tillgänglig för en gemensamhetsanläggning för fördröjning och rening av dagvatten och 
användningen förtydligas med införandet av bestämmelsen E2 för dagvattendamm. 
Längst i söder ingår marken i allmän plats NATUR med enskilt huvudmannaskap. 
 
 
16. Stenungsunds kommun, Trafik-teknik, 2020-03-12, Granskning 3 
Avdelningarna Infrastruktur/Trafik har följande synpunkter:  

• Framkomlighet, trygghet och säkerhet på gång- och cykelvägnätet behöver säkerställas inom och i 
anslutning till detaljplaneområdet.  

• Förutsättningar för resor med kollektivtrafik behöver förbättras.  
• P-norm för cykel behöver uppfyllas, cykelparkering bör prioriteras framför bilparkering vid 

samtliga entréer.  
 
 
Kommentar:  
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Kommunen är huvudman för den planerade gång- och cykelvägen genom området.  
Angöringsplats för buss finns planeras inom kvartersmark och genomförandet är frivilligt. 
Cykelparkering är inte bygglovspliktig och regleras inte i detaljplanen. Bedömningen är att ett 
tillräckligt antal cykelplatser kan tillskapas inom planområdet och det bör ligga i verksamhetens 
intresse att underlätta även för kunder med cykel. Kommunen är huvudman för den planerade 
gång- och cykelvägen genom området  
 

 

Företag 
 
17. Circle K 2019-06-25, Granskning 2  
Som fastighetsägare till fastigheten Stenungsund Dyrtorp 1:4 har Circle K tagit del av 
granskningshandlingarna för ovan detaljplan. De har inget att erinra mot tänkta detaljplanen. 
 
Kommentar: 
Noteras 
 
18. PostNord 2019-06-14, Granskning 2  
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat 
innebär att det är PostNord som ska godkänna placeringen och standarden på 
postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar PostNord samtliga postoperatörer som är 
verksamma i det aktuella området. 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och 
brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras. Vid 
nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden ska postlådan placeras i en lådsamling vid infarten 
till området och i flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 

PostNord påpekar att de ska kontaktas i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog 
gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation då en placering som inte är 
godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 
 
Kommentar:  
Noteras 
 
19. Västtrafik, 2020-03-03, granskning 3 
Västtrafiks har vi inget ytterligare att tillföra i granskningsskedet så yttrande från samrådet 
kvarstår: 
Västtrafik har tagit del av ovan nämnda förslag till detaljplan. Västtrafik ser inte att den 
föreslagna bebyggelsen går i linje med GR:s och Västra Götalandsregionens mål om ökat 
hållbart resande och ett minskat bilberoende. Ett externt handelsområde i direkt anslutning till ett 
motorvägsmot kommer att befästa och uppmuntra till biltransporter. Närmaste hållplatser för 
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kollektivtrafiken ligger uppe på väg 650 samt vid Stora Höga station, båda på ett avstånd som 
överstiger vad som kan anses vara av god tillgänglighet. Planen i sig kommer inte att påverka 
utbudet av kollektivtrafik i Stora Höga eller på väg 650. 
 
Kommentar:  
Noteras 
 
20. Säve Flygplats 2019-06-17, Granskning 2  
Säve flygplats har inget att erinra inkommen detaljplan gällande Spekeröds handelsområde och 
verksamheter på Jörlanda 1:66.  
 
Kommentar: 
Noteras 
 
21. Vattenfall Eldistribution AB, 2019-06-24, Granskning 2  
Vattenfall har elnätanläggningar inom område för aktuell detaljplan bestående av 12 kV 
markkabel, röd streckad linje i bifogad karta, 12 kV transformatorstation, svart kvadrat samt 0,4 
kV luftledning, blå heldragen linje, 0,4 kV markkabel, blå streckad linje, och 0,4 kV kabelskåp, 
svart rektangel. Elnätanläggningarnas läge i bifogad karta är ungefärligt. Dessutom har Vattenfall 
en 40 kV transformatorstation TT6892 Stora Höga, blå fyrkant, söder om planområdet.  
Vad Vattenfall kan se nämns det inte i handlingarna att Vattenfall Eldistribution AB är elnätägare. 
Vattenfall noterar att det finns utlagt ett E-område där befintlig nätstation är och gör bedömningen 
att det behövs ytterligare E-områden för nya nätstationer inom planområdet. 
Vattenfalls handläggare för planering har kontakt med exploatören som är med på att det måste 
till nya HSP-kablar längs vägar samt nya stationer. Det är dock väldigt svårt att säga var de E-
områdena hamnar då det beror på var lasterna hamnar. Detta måste utredas vidare. Vattenfall 
bifogar kontaktuppgifter till den person som på Vattenfall är ansvarig för denna planering. 
Vattenfall anser att det i Planbeskrivningen på sidan 40 borde stå att ”samtliga kablar kan efter 
beställning hos Skanova resp Vattenfall Eldistribution anpassas”. Vattenfall anser att det som står 
i Planbeskrivningen på sidan 46 och 47 är okej.  
Vattenfall vill informera om följande: 

• Eventuell flytt/förändringar av befintliga elnätanläggningar utförs av Vattenfall, 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 

• Befintliga elnätanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av 
plangenomförandet. 

244



 Stenungsunds kommun               
 Samhällsbyggnad/Plan 

   25(34) 

• Någon anläggning, tex byggnad, får inte uppföras invid elnätanläggning tillhörande 
Vattenfall så att de säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets 
starkströmsföreskrifter inte innehålls. 

 
 
22. Vattenfall Eldistribution AB, 2020-03-13, Granskning 3  
Vattenfall Eldistribution AB, nedan Vattenfall Eldistribution, har studerat översänd remiss för 
”Granskning Stenungsunds Kommun Utställning detaljplan för Jörlanda Berg 1:66, dnr 2018/125” 
och lämnar följande yttrade. Vattenfall Eldistribution noter att det finns utlagt 2 styck E-område = 
Teknisk anläggning i aktuell utgåva av Plankarta.  
Vattenfall Eldistributions ansvarige för planering av elnätet har varit i kontakt med Conny 
Wingeskog, som jobbar på Cowi och tar fram ramavtal för projektet. De har kommit fram till ett 
annat förslag för placering av E-område för transformatorstationer än det kommunen redovisat i 
plankartan. Vattenfall Eldistribution behöver troligen 3 E-område för transformatorstationer inom 
aktuellt planområde. Vattenfall Eldistribution förutsätter att plankartan justeras vad gäller 
placering av E-områden för transformatorstationer så att det stämmer med det förslag som 
Vattenfall Eldistribution och kommunens konsult är eniga om, se bilaga. 
Vattenfall Eldistribution önskar att det i Plankartan står E = Transformatorstation istället för E = 
Teknisk anläggning för att på så sätt klargöra vad E-områdena är ämnade för. Vattenfall 
Eldistribution önskar att det i Planbeskrivningen kompletteras med ett stycke vad gäller 
transformatorstationer enligt följande: 
Bestämmelse användning för kvartersmark, Transformatorstation, E 

Bestämmelsen möjliggör utförande av transformatorstationer för planområdets behov. Vattenfall 
Eldistribution vill informera om att HSP-kablar planeras att gå i vägen bakom handelsplatsen fram 
till transformatorstation vid bensinstationen. 
 
Kommentarer Granskning 2 och 3:  
Planbestämmelsen E kompletterats med förtydligande att transformatorstation tillåts. Ett nytt 
användningsområde läggs in för teknisk anläggning för att stämma med Vattenfall Eldistributions 
förslag. Planbeskrivningen har justerats. 
 
 
Hemköp Stora Höga, 2020-03-12, Granskning 3  
Hemköp Stora Höga etablerades 2016 efter ett politiskt beslut och tekniska myndigheten med 
ordförande Thomas Danielsson, vi var väl medvetna om att ett handelsområde skulle kunna bli av 
i Spekeröd och det som då var beslutat var ett detaljhandelsområde om 5000kvm och 70%av 
handelsytan var godkänt för livsmedel (3 500kvm). Så sent som 2018 noterade kommunstyrelsen i 
beslut att detaljhandeln uppgick till 5000kvm. 
Det kommunstyrelsen nu har beslutat är att godkänna ett större detaljhandelsområde med 
möjlighet till betydande del livsmedel. Större än 3 500kvm, Vilket innebär att det kan etableras 
livsmedelsbutik/butiker från 3 500kvm och större modell t.ex. ICA Maxi/Stora Coop varuhus. 
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NIRAS fick i uppdrag att göra en handelutredning 17/4-2012. NIRAS bedömning var att 
primärområdet kommer att få ca 15-20% påverkan. Det NIRAS bedömer i Stora Höga gäller inte 
längre då det nu är en all livs butik Hemköp där vi har satsat på färskvaror och investerat i 
kylmöbler för att tillgodose kundernas efterfrågan på sådana varor. Då NIRAS gjorde 
bedömningen 2012 fanns mycket riktigt en närbutik Tempo, och deras bedömning var att den 
butiken skulle kunna påverkas med ett försäljnings tapp på 10%, men de skriver att om butiken 
hade varit större skulle den påverkas i högre utsträckning. 
Om det gamla beslutet kvarstod med livsmedel på 3 500kvm skulle vi inte vara så särskilt oroliga 
då det troligen skulle bli en all livs butik modell Hemköp i Stora Höga, men att sätta ett varuhus 
med en betydande del livsmedel skulle innebära katastrofala följder med utarmning av det 
centrum som nu finns i Stora Höga och för Hemköp Stora Höga omsättnings tapp och 
förmodligen nedläggning, då vi inte har någon möjlighet att profil ändra till den lokal som vi är i 
på 1 300kvm (Tempo var 350kvm).  
Min förhoppning är att politikerna ändrar sin ståndpunkt och beviljar det ursprungliga handels 
utredningen på 3 500kvm livsmedel då vi kan konkurrera på lika villkor. 
 
Kommentar:  
Vilka eventuella begränsningar av verksamheter inom planområdet som bör göras är ytterst en 
politisk fråga. Förslaget följer de inriktningsbeslut som har tagits i kommunen. 
 
23. Företagarna i Stor Höga, 2020-03-12, Granskning 3  

Apoteksgruppen 
Hemköp Stora Höga 
Stora Höga hund & katt 
Eurosko 
Adenmarks 
Circle K 
Gripsholm 
Elon 
Vallens Food & Friends 
Lucky Sushi 

 
I Stora Höga centrum verkar idag ett 15-tal företagare för att ge samhället och dess grannorter en lokal 
service som är av betydande vikt för många av Stenungsunds kommun invånare. Stora Höga centrum är 
idag en plats för många lokala handlare med en stor bredd i sina verksamheter, såsom apotek, 
dagligvaruhandel, skoaffär, modebutik, djuraffär, inredningsbutik, elkedja, byggvaruhandel och café- och 
restaurangverksamheter.  Mycket har alltså hänt i Stora Höga centrum sedan Niras Handelsutredning 
Stenungsund genomfördes våren 2012 både när det kommer till dagligvaruhandel och 
sällanvaruköpshandel i Stora Höga. Detta får till följd att en etablering av direkt konkurrerande handel vid 
Stora Höga motet kommer att vara ett faktum för många av egenföretagarna i Stora Höga. Något som 
väntas slå hårt mot handeln i Stora Höga centrum. Vi kräver en ny handelsutredning ifrån NIRAS. 
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Företagarna i Stora Höga verkar för en kundanpassad handel med en stor lokal förankring i Stora Höga 
samhälle med omnejd. Företagarna har genom åren arrangerat populära evenemang i samband med 
julhandeln och inte minst vårens Stora Högadag med ett stort antal besökare i alla åldrar.  

Vi handlare vill fortsätta bedriva handel i Stora Höga centrum men ser handelsområdet vid Stora 
Högamotet som en stor fara för våra verksamheter. För att Stora Höga centrum ska ha möjlighet att 
fortsätta att växa och bidra till samhällets service måste kommunen ta större hänsyn till Stora höga centrum 
i sina handlingar för Spekeröds handelsområde. Vi kräver att Stenungsunds kommun i sin plan lägger till 
en handlingsplan för Stora Höga centrum där man prioriterar trafiksituationen i Stora Höga centrum, 
liksom parkeringsmöjligheter och skyltning till Stora Höga centrum.  
 
Kommentar:  
Vilka eventuella begränsningar av verksamheter inom planområdet som bör göras är ytterst en 
politisk fråga. Förslaget följer de inriktningsbeslut som har tagits i kommunen. 
 
 

Organisationer 
 
24. Stenungsundspartiet, 2020-03-13, granskning 3 
Det saknas en aktuell risk- och konsekvensanalys gällande handel vid etablering i det aktuella 
området. Den handelsutredning som gjordes är från april 2012 och utgår från ett antagande om 
totalt 20 000 kvm handelsyta varav 15 000 kvm volymhandel och 5000 kvm dagligvaruhandel, 
där definitionen av dagligvaror är att 70% utgör livsmedel. Handelsutredningen utgjorde en del av 
beslutsunderlaget. Nuvarande förslag till detaljplan är på 28 300 kvm handel, en utökning med 
drygt 40%. Livsmedel begränsas till norra delen av området vilken omfattar 13 000 kvm. 
Handelsutredningen från 2012 slår fast att Stenungstorg, ICA Kvantum och butiken i Stora Höga 
skulle påverkas negativt. Vid tiden för utredningen fanns en mindre Tempo-butik i Stora Höga. 
2016 godkändes bygglov och startbesked för ändrad användning av affärslokaler från 
klädförsäljning till matbutik i Stora Höga och Hemköp, en större livsmedelsaffär, etablerades. 
Handelsutredningen slår fast att en större butik i Stora Höga skulle påverkas negativt i högre 
utsträckning. 
Den utredning som gjordes 2012 av HUI på uppdrag av Citycon, ägare av Stenungstorg, pekade 
på än större grad av negativa konsekvenser för befintlig handel i Stenungsunds kommun. Värt att 
notera är att HUI i sin prognos räknade med en lägre total handelsyta, 17000 kvm, och ett 
invånarantal om 29 000 år 2020. Per utgången av 2019 uppgår befolkningen endast till 26 777. 
Förutsättningarna har också förändrats påtagligt under de åtta år som förflutit. Internethandeln har 
utvecklats ytterligare. Kungälvs centrum har utarmats sedan Kongahällas köpcentrum etablerats, 
samma utveckling som i Uddevalla centrum sedan etablering av Torps köpcentrum. Även delar av 
Torps köpcentrum har drabbats av butiksstängningar. 
När Handelsutredningen gjordes 2012 framförs det att ökning av handel i centrum begränsades av 
utrymmesbrist i centrum. Nu är läget det rakt motsatta, även Stenungstorg har drabbats av 
butiksstängningar. Både Länsstyrelsen och Trafikverket lyfter riskerna för befintligt service och 
detaljhandel i samrådsredogörelsen. Dessa risker har ökat snarare än minskat. 
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Med den ökade mängden trafiketableringen innebär bör planskild korsning för gång- och 
cykelvägen, som leder till och från närliggande Spekeröds skola, utredas. Vi behöver vara 
ansvarsfulla i vår samhällsutveckling och beakta ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Med 
anledning av detta anser vi att de begränsningar som angavs i beslutsunderlaget Handelsutredning, 
5 000 kvm för dagligvaruhandel varav 70% livsmedel, inte ska överskridas. 
 

Kommentar:  
Vilka eventuella begränsningar av verksamheter inom planområdet som bör göras är ytterst en 
politisk fråga. Förslaget följer de inriktningsbeslut som har tagits i kommunen. 
 
25. Brålands samfällighetsförening, 2019-06-26, Granskning 2 
Trafikförhållanden 
Enligt Planbeskrivningen och Lantmäteriets beslut förvaltas vägar som ingår i Bråland GA:1 
inklusive tunneln under E6 av Brålands Samfällighetsförening och skall hållas farbara året runt. 
Då trafiken kommer att öka och grusvägen börjar söder om handelsområdet bör vägen asfalteras 
och iordningsställas från handelsområdet och genom tunneln då det kommer att köra fordon 
genom denna från Stora-Höga och Jörlanda. Detta bör bekostas av handelsområdet eller 
Stenungsunds kommun då samfällighetsföreningen består av ett fåtal åretruntboende och några 
markägare. Underhåll av asfaltsbelagda vägar, gatubelysning, vägbrunnar samt trottoarkanter bör 
underhållas och bekostas av Spekeröds handelsområde Jörlanda-Berg 1:66 m.fl. Under 
byggnadstiden av Jörlanda-Bergs handelsområde bör vägen hållas öppen och farbar under hela 
byggnadstiden för t.ex. utryckningsfordon, ambulans men även för renhållningsbilar, 
hästtransporter och annan trafik till området.  
 
Kommentar: 
I kommande Lantmäteriförrättningen ska handelsområdet få ett andelstal i Bråland ga:1. Andelstalet, som 
bestäms av Lantmäteriet, avgör hur kostnader för utförande och drift ska fördelas. Lantmäteriet kan i 
förrättningen även pröva och besluta i frågan om högre vägstandard för Bråland ga:1. Frågan prövas om 
yrkande inkommer från någon av delägarna. Lantmäteriet beslutar i så fall även hur kostnaderna för 
åtgärden ska fördelas. 
 
Gällande tillgänglighet under byggtiden så omfattas detta av marköverlåtelseavtalet mellan kommunen och 
exploatören om att denne ska se till att det i samband med anläggnings- och byggnadsarbeten finns erforderlig 
framkomlighet för befintlig trafik omkring exploateringsområdet. Hur vägen ska hållas farbar under byggtiden är en 
fråga mellan samfällighetsförening och exploatör. 

 

Dagvatten 
I dagsläget är avloppsledningen som anlades då E6 byggdes längs vägen mot Anråse å undermålig 
vid kraftiga och ihållande regn då dräneringsbrunnarna ej sväljer och vatten står kvar i diken. 
Brålands Samfällighetsförening har haft slamsugningsbilar och försökt få två brunnar att fungera 
utan nämnvärt resultat, därför bör man se över funktionen av denna ledning samt bygga en ny 
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avloppsledning då belastningen från Spekeröds handelsområde kommer att öka. Det nya 
handelsområdet ska då stå för denna kostnad. 
 
Kommentar: 
Förslaget till dagvattenlösningen för området har kompletterats med en ny dagvattenledning som byggs ut av 
exploatören parallellt med det befintliga dagvattendiket söder om planområdet. 

 

Bullernivåer 
Då trafiken i området kommer att öka, även tung trafik med lastbilar till och från handelsområdet, 
är det många medlemmar i föreningen som är starkt oroade av risken för ökade bullernivåer. Detta 
när vi redan upplever en hel del störningar från E6an. 
 
Kommentar: 
Rådande riktvärden för verksamhetsbuller beräknas enlig bullerutredningen uppfyllas vid samtliga 
omkringliggande bostadshus vid Spekeröds handelsplats. 
Exploatörens representant har haft dialog med ägare till de bostadshus där handelsplatsen 
beräknas orsaka ökade ljudnivåer (Spekeröds-Apleröd 1:11 respektive Spekeröds-Apleröd 4:2), 
jämfört med nollalternativet, som resulterar i att riktvärden för trafikbuller överskrids. De aktuella 
fastigheterna ingår i samfällighetsföreningen och förslaget är att exploatören bekostar åtgärder på 
de aktuella byggnadernas fönster för att minska bullernivån inomhus. Enligt minnesanteckningar 
som även sänts till aktuella fastighetsägare motsätter de sig inte att åtgärder kommer att utföras i 
samband med byggnationen av området. För uteplats diskuterades bullerplank 
 

Nedskräpning 
Då föreningen redan nu har stora problem med nedskräpning på deras väg och i deras diken, något 
som hittills har kostat vägföreningen både arbete och pengar, undrar de vem som ska stå för 
städning av området. Föreningen befarar att nedskräpningen kan komma att öka vid 
handelsområdet och i omkringliggande diken. 
 
Kommentar: 
I kommande Lantmäteriförrättningen ska handelsområdet få ett andelstal i Bråland ga:1. 
Andelstalet, som bestäms av Lantmäteriet, avgör hur kostnader för drift ska fördelas.  
 
 

Privatpersoner  
 
26. Privatperson 1, 2019-06-28, Granskning 2  
Personen anser att planen behöver förtydligas gällande parkering. Det är enligt personen lätt att 
tro att "parkering" endast avser parkering av bilar. På sidan 34 står det att parkeringsbehovet 
bedöms uppgå till ca 1000 parkeringsplatser. Personen undrar om cykelparkering ingår dessa 
1000 platser och anser att behovet av cykelparkeringar måste förtydligas.  
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Personen anser att det finns behov av bra cykelparkering då aktuellt handelsområde ligger på 
enkelt cykelavstånd från Stora Höga. Att tydliggöra behovet av cykelparkering gör enligt 
personen att Stenungsund visar att de jobbar mot ett hållbart samhälle, där bilen inte är det enda 
sättet att transportera sig på. 
 
Kommentar:  
Cykelparkering är inte bygglovspliktig och regleras inte i detaljplanen. Bedömningen är att ett tillräckligt 
antal cykelplatser kan tillskapas inom planområdet och det bör ligga i verksamhetens intresse att underlätta 
även för kunder med cykel. Genom att vara huvudman för den planerade gång- och cykelvägen genom 
området visar kommunen på den betydelse den har som en del i kommunens cykelvägnät och det fokus 
som finns på frågan. 
 
27. Privatperson 2, 2019-06-27, Granskning 2  
Två personer har lämnat in ett gemensamt yttrande då de fått reda på att planen har ändrats på ett 
väsentligt sätt. De fick nyligen reda på detta av deras granne och ifrågasätter varför de inte fått 
information om detta från kommunen. 
Det berg som de muntligen blivit lovade inte skulle tas bort då det ansågs vara ett betydande 
bullerskydd för deras och grannarnas hus är på den nya kartan borta och ersatt av en rondell. Med 
den nya rondellen så kommer deras hus att ha fri sikt ner till vägarna, där de nu har både träd och 
berg som skydd. Enligt personerna borde detta göra att bullernivån ökar både hos dem och deras 
granne och de undrar varför det inte gjorts någon bullermätning hos dem. 
De undrar också varför man inte gjort någon inventering av var man har uteplatser och hur 
tomterna är placerade i förhållande till huset. Deras uteplats beräknas enligt karta hamna på 60-
65db. Med en enkel mätning lördag 22/6 vid middagstid, låg bullernivån på 60-62 db på deras 
altan/gräsmatta vid huset. Personerna anser att det som referens bör utföras en bullermätning på 
gräsmattan vid altan. 
Vidare undrar de vad det finns för alternativ gällande bullerskydd för att hålla bullret nere på 
acceptabla nivåer. I 6.1.4 bullerskyddsåtgärder kan man läsa om Spekeröds-Apleröd 1:11 och 4:2. 
Deras 1:7 ligger ca 6 m högre än 1:11 och bara 30 m ifrån. Vid deras mätning 22/6 låg värdet vid 
tomtgränsen till 1:11 på 55-56 db. Personerna undrar varför inte fastigheten 1:7 nämns som ett av 
de hus som behöver bullerskyddas. 
De är minst lika utsatta för de bullerstörningar som 1:11 skall skyddas mot och de befarar att de 
blir ordentligt mycket högre hos dem som ett resultat av den nya planen. 
 
Kommentar: 
En kompletterande utredning avseende trafik- och verksamhetsbuller har utförts för att studera 
bullerpåverkan på omkringliggande befintliga bostäder med utgångspunkt i det nya förslaget till 
utformning av planområdets norra del.  
 
I utredningen har bullerskyddsskärmar utretts för de bostadshus där handelsplatsen beräknas orsaka ökade 
ljudnivåer, jämfört med nollalternativet, som resulterar i att riktvärden för trafikbuller överskrids. 
Bullerskärmarna bedöms i utredningen inte vara ekonomiskt rimliga och därmed föreslås fasadnära 
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bullerskyddsåtgärder för de berörda fastigheterna Spekeröds-Apleröd 1:11 och Spekeröds-Apleröd 4:2. I 
dessa två fall har dialog genomförts som utredningen rekommenderar för ytterligare analys angående 
behov av åtgärder.  
 
Rådande riktvärden för verksamhetsbuller beräknas uppfyllas vid samtliga omkringliggande bostadshus 
vid Spekeröds handelsplats. 
 
 

28. Privatperson 3, 2019-06-11, Granskning 2  
Personen anser att jordbruksfastigheten Bråland 2:2, 1:5 samt 3:2 är sakägare i denna detaljplan. 
Personen skulle därför ha blivit varslad och tillsänd handlingar i ärendet vilket inte har skett. 
Eftersom personens fastighet är belägen vid Anråseån nedströms recipientpunkt för dagvatten från 
detaljplanen, personen är delägare i Anråseåns FVO samt nyttjar Anråseån och bäck ingående i 
avvattningsföretaget, som vattenställe för sina livsmedelsproducerande djur, är personen påverkad 
av denna plan. 
Personen efterfrågar att kommunen meddelar att fastigheten är sakägare i denna plan alternativt 
meddelar ett formellt beslut om så inte är fallet.   
 
Kommentar:  
Kommunen bedömer att ägarna till de aktuella fastigheterna inte är sakägare.  

 
29. Privatperson 4, 2020-03-13, Granskning 3  
Personen yrkar huvudsakligen på att handelsområdet tas bort från detaljplanen och i andra hand på 
att det begränsas så att det inte innefattar livsmedel. 
Skälen som anges är sammanfattningsvis att behovet av livsmedelshandel redan tillgodoses på 
annat sätt och att förutsättningarna förändrats sedan handelsutredningen 2012 både genom andra 
handelsetableringar och internethandel.  
Personen anför vidare att det saknas konsekvensbeskrivning  
 
Kommentar: 
Se kommentar under 23 Hemköp Stora Höga respektive 24 Handlarna i Stora Höga 

 

30. Privatperson 4, 2020-03-13, granskning 3 
Personen motsätter sig detaljplaneförslaget och hemställer att planarbetet avslutas. Detaljplanen 
kommer att generera olägenheter för omgivningen och negativ miljöpåverkan, varför den inte ska 
antas. 
 
Kommentar: 
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen kommer genomförandet av planen med inarbetade 
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skyddsåtgärder och försiktighetsmått inte att innebära betydande miljöpåverkan. 
 
Kommunen bedömer att de olägenheter som uppstår för omgivningen inte kan betraktas som en 
betydande olägenhet enligt 2 kap. 9§ PBL. 
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Sammanfattning 
Synpunkterna på planförslaget har bland annat gällt trafiklösningar och skydd mot väg E6 samt geoteknik i 
samband med detta. Synpunkterna gällde bland annat avgränsningen mot Trafikverkets vägområde liksom 
korsningspunkter och anslutningar till det statliga vägnätet. Synpunkter finns också kring parkering, 
förhållanden för cyklister och möjligheterna för kollektivtrafik.  
 
Synpunkter kom in angående skydd mot påtaglig skada på riksintresset. Dessa gällde bland annat hur 
genomförandet av skyddsåtgärder säkerställs. Synpunkter gällde också dagvattenledningen söder om 
planområdet som tillkom i förlaget efter att de inledande miljöbedömningarna genomförts. Synpunkterna 
gällde bland annat också eventuellt behov av dispenser. 
 
Synpunkter har kommit angående lantmäterifrågor och otydligheter i genomförandebeskrivningen. Dessa har 
handlat om bland annat redovisning av bestämmelser och tydlighet i plankartan samt osäkra 
fastighetsgränser. Det finns även synpunkter kring hur utrymme för tekniska anläggningar tillgodoses. 
 
Synpunkter kring bullerfrågor liksom kring ansvarsfördelning för gemensamhetsanläggningar har inkommit. 
Dessa har berört bland annat lokalgatan genom området och anläggningar för dagvattenhantering.  
 
Synpunkter har också inkommit angående omfattningen av handelsetableringen och angående att planen inte 
ska antas. En synpunkt finns också kring bedömningen av vilka som är sakägare. 
 
Ändringar i förslaget inför antagande 
Planförslaget har förtydligats genom bestämmelser som definierar var och i vilken omfattning 
åtgärder får utföras inom område NATUR. Skyddszonen mot sumpskogen har stärkts genom 
införande av bestämmelse om trädplantering och en bestämmelse om marklovsplikt för trädfällning. 
 
Planförslaget har förtydligat avseende genomförandet av nödvändiga åtgärder för att skada inte ska 
uppstå på riksintresset. 
 
Olämpliga planbestämmelser har tagits bort och andra omformulerats för att öka tydligheten om vad 
som krävs. Plankartan har även kompletterats med användningen E1 som förtydligar området för 
dagvattendammen i södra delen av området. Ett område har lagts till med användningen E för att 
möjliggöra transformatorstation. 
 
Samhällsbyggnad/plan bedömer att det med dessa ändringar är lämpligt att gå vidare med förslaget. 
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Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsutlåtandet och 
antagandehandlingarna samt att anta detaljplanen enligt 5 kap 27 §, plan och bygglagen (2010:900). 
 
Samhällsbyggnad Plan Stenungsund, 2020-04-30 
 
 
Anders Hulterström 
Planarkitekt 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/903
2020-03-16

Anders Hulterström Till kommunstyrelsen
Arkitekt

Exploatörsdriven planprocess

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att prövning av huruvida exploatörsdrivet planarbete ska användas 
ska göras som en del av beslutet av planstart. Beslutet bör utgå från en bedömning av intresse 
och kapacitet hos exploatören att driva planarbetet.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen återrapporterar kommunstyrelsens uppdrag angående Exploatörsdrivna planer.

Förvaltningen föreslår att beslut om exploatörsdrivet planarbete prövas som en del av beslut 
om planstart. Beslutet bör utgå ifrån en bedömning av intresse och kapacitet hos exploatören 
att driva planarbetet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2019 § 308 att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram förslag på exploatörsdriven detaljplaneprocess samt processer för ändring av detaljplan. 
Förslaget redovisades för allmänna utskottet den 24 mars 2020.

Exploatörsdriven planprocess innebär i korthet att exploatören själv anlitar planarkitekt och 
beställer de utredningar som behövs för att detaljplanen ska kunna antas. Kommunen ansvarar 
fortfarande för all myndighetsutövning som är aktuell enligt Plan- och bygglagen. Det 
material som exploatören tar fram kommer utgöra kommunens beslutsunderlag och behöver 
granskas och gås igenom av kommunen inför de olika stegen i planprocessen. Vidare behöver 
kommunal expertis i frågor som trafik, Vatten- och avlopp, natur och miljö, bygglov, avfall, 
mark och exploatering samt kommunikation fortfarande delta aktivt i arbetet med en 
exploatörsdriven detaljplan på samma sätt som när kommunen själv driver arbetet.

Förvaltningens bedömning är att ett exploatörsdrivet arbetssätt för detaljplaner är ett bra 
komplement till den traditionella metoden. Det ger inte ensamt ökad framdrift i detaljplaner 
eller möjlighet att sätta igång fler detaljplaner parallellt då den samlade kapaciteten i 
förvaltningen fortfarande sätter begränsningar i hur fort det går och hur många detaljplaner 
som kan hanteras samtidigt. Det ger en ökad flexibilitet och kan bidra med ökad kompetens 
och nya lösningar.
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I Stenungsunds kommun finns redan exempel på exploatörsdriven detaljplan för 
Västanvindsgatan där exploatören Citycon driver arbetet. Det finns också planer på att starta 
ytterligare någon detaljplan med detta förfaringssätt. 

Planprocessen i Stenungsunds kommun inleds med ett beslut om planbesked, som fattas i 
kommunstyrelsen. Efter ett positivt planbesked finns följande steg:

 Planstart (beslut i kommunstyrelsen)
 Samråd (beslut i kommunstyrelsen)
 Granskning (beslut i kommunstyrelsen)
 Antagande (beslut i kommunfullmäktige)

Förvaltningen föreslår att beslut om exploatörsdrivet planarbete prövas som en del av beslut 
om planstart i kommunstyrelsen. Beslutet bör utgå ifrån en bedömning av intresse och 
kapacitet hos exploatören att driva planarbetet.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser.

Verksamhetsmässiga konsekvenser
Förslaget får inga stora verksamhetsmässiga konsekvenser i förvaltningen. Det finns redan 
exempel på detaljplaner som drivs eller som planeras att drivas av exploatören. Berörda 
enheter och verksamheter kommer fortfarande behöva delta i arbetet med en exploatörsdriven 
detaljplan. Förändringen sker i huvudsak inom verksamhet Exploatering där rollen som 
planhandläggare ändras.

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-16
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 308
Skrivelse Byggherredriven detaljplaneprocess 2019-11-14

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling Veronica Götzinger
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/903
2020-03-16

Sektorchef Verksamhetschef 

Beslut skickas till
anders.hulterstrom@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

§ 308 Dnr: KS 2019/903

Skrivelse angående exploatörsdriven planprocess

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på 
exploatörsdriven detaljplaneprocess samt processer för ändring av detaljplan. 

Förslaget redovisas för allmänna utskottet senast första kvartalet 2020.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna i Stenungsund, Centerpartiet i Stenungsund, Stenungsundspartiet, 
Vänsterpartiet i Stenungsund och Miljöpartiet i Stenungsund har inkommit med en skrivelse 
angående exploatörsdriven planprocess.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2019-11-14
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-05-05

§ 36 Dnr: KS 2014/782

Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort

Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna framtagen Grönstrukturplan för Stenungsunds 
tätort och dokumentet Ekosystemtjänster.

Sammanfattning av ärendet
Dokumentet Grönstrukturplans syfte är att utgöra planeringsunderlag i arbeten med 
detaljplaner/planhandläggning, ansökningar om planbesked samt i fysisk planering i arbetet 
för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i Stenungsunds tätort. 

Till framtagen grönstrukturplan hör dokumentet Ekosystemtjänster. Analysen syftar till att 
synliggöra vilka nyttor park och natur i Stenungsunds tätort ger och vilka värden som riskerar 
att gå förlorade om de försvinner. Vidare visar analysen vilka ekosystemtjänster som finns, 
var de finns och hur viktiga de bedöms vara.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-02
Karta: Område för Grönstrukturplan, Stenungsunds tätort 2015-01-27
Grönstrukturplan, Stenungsunds tätort 2020-03-02
Ekosystemtjänster, 2020-03-02, Grönstrukturplan Stenungsunds tätort

Beslut skickas till
birgitta.wall@stenungsund.se
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2014/782
2020-02-28

Birgitta Wall Till kommunfullmäktige
Översiktsplanerare

Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna framtagen Grönstrukturplan för Stenungsunds 
tätort och dokumentet Ekosystemtjänster. 

Sammanfattning av ärendet
Dokumentet Grönstrukturplans syfte är att utgöra planeringsunderlag i arbeten med 
detaljplaner/planhandläggning, ansökningar om planbesked samt i fysisk planering i arbetet 
för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i Stenungsunds tätort. 

Till framtagen grönstrukturplan hör dokumentet Ekosystemtjänster. Analysen syftar till att 
synliggöra vilka nyttor park och natur i Stenungsunds tätort ger och vilka värden som riskerar 
att gå förlorade om de försvinner. Vidare visar analysen vilka ekosystemtjänster som finns, 
var de finns och hur viktiga de bedöms vara.

Beskrivning av ärendet
Stenungsunds kommun är en expansiv kommun med stort tryck på exploatering och 
samhällsutveckling. Detta genererar frågor från intressenter kring möjligheter angående såväl 
önskad ny- och utbyggnad av områden som för komplettering i miljöer som innebär förtätning 
av befintlig bebyggelse. Frågor berör ofta mark av grönstruktur belägen inom sedan tidigare 
planlagda områden. Annan mark som kan beröras utgör natur- och grönområden som kan 
erbjuda möjligheter till rekreation och fritid.

Grönstruktur har ett värde för både djur- och växtliv och kan också utgöra viktig resurs i 
samband med dagvattenhantering och översvämningsproblematik. Inför att avgöra 
lämpligheten i att ta grön- och naturområden i anspråk för byggnation behöver en bedömning 
göras hur byggnationen kan ske, utan att väsentliga kvalitéter försvinner för grannskapet eller 
för samhället. Ett stöd i denna bedömning är att ha ett underlag exempelvis i form i form av 
en grönstrukturplan.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2014/782
2020-02-28

Ekonomiska konsekvenser
Framtagen Grönstrukturplan och dokumentet Ekosystemtjänster, bedöms inte innebära några 
ekonomiska konsekvenser.

Barnkonsekvensanalys
Konsekvensen att ta fram en grönstrukturplan för tätorten kommer att beröra barn nu och i 
framtiden, direkt och indirekt. Forskning visar på många hälsomässiga fördelar med grön- och 
naturområden, såväl fysiskt som psykiskt. Att vistas i naturen gynnar kreativitet, lärande och 
koncentration. 

Den trivsel och välbefinnande som gröna miljöer tillför, kan bidra till att minska stress och 
uppmuntrar till såväl rekreation som till lek och rörelse samt till kontakten med djur och 
växter. Generellt sett i en hållbar utveckling utgör tillgång till grön- och naturområden ett 
viktigt underlag i planeringen av goda livsmiljöer, bostäder och skolor som kommer barnen 
tillgodo.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-02
Karta: Område för Grönstrukturplan, Stenungsunds tätort 2015-01-27
Grönstrukturplan, Stenungsunds tätort 2020-03-02
Ekosystemtjänster, 2020-03-02, Grönstrukturplan Stenungsunds tätort

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling Malin Henriksson
Sektorchef Verksamhetschef

Beslut skickas till
birgitta.wall@stenungsund.se
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PROTOKOLLSUTDRAG
Samhällsbyggnadsutskottet
2017-06-13

§ 70 Diarienummer 0782/14

Grönstrukturplan för Stenungsunds samhälle

Samhällsbyggnadsutskottets beslut
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att återremittera ärendet för ett förtydligande av hur 
dokumentet rent praktiskt kommer att användas i framtida samhällsplanering och vilka 
konsekvenser det kommer att få för eventuell förtätning samt för att byta namn från 
”Grönstrukturplan”.

Sammanfattning av ärendet
Stenungsunds kommun är en expansiv kommun med stort tryck på exploatering och 
samhällsutveckling. Detta genererar frågor från intressenter kring möjligheter att komplettera 
med byggnation i miljöer som innebär förtätning av befintlig bebyggelse. Möjlig mark för 
denna byggnation består ofta av områden som är detaljplanelagda och/eller används som 
grön- och naturområden. 

Grönstruktur har ett värde för både människor växt – och djurliv och kan ofta utgöra viktig 
resurs i samband med dagvattenhantering och översvämningsproblematik. För att avgöra 
lämpligheten i att ta grön- och naturområden i anspråk för byggnation ska bedömning göras 
om byggnationen kan ske utan att väsentliga kvaliteter försvinner för samhället eller för 
grannskapet. I denna bedömning fordras ett underlag i form av en grönstrukturplan.

2014-12-02 beslutade Samhällsbyggnadsutskottet att ge Samhällsbyggnad/ Plan och bygg i 
uppdrag att arbeta fram en grönstrukturplan för Stenungsunds samhälle samt att ta fram en 
karta över det område som grönstrukturplanen är tänkt att omfatta. Ärendet kompletterat med 
en karta presenteras för samhällsbyggnadsutskottet 2015-01-27.

Ett förslag på grönstrukturplan för Stenungsunds samhälle med tillhörande bilaga 
Ekosystemtjänster finns nu framtaget. Analys av ekosystemtjänster utgör del i 
grönstrukturplanen och i förlängningen underlag för ny översiktsplan. Analysen syftar till att 
synligöra vilka nyttor park och natur i Stenungsunds tätort ger och vad som riskerar att gå 
förlorat om de försvinner. Vidare visar analysen vilka ekosystemtjänster som finns, var de 
finns och hur viktiga de bedöms vara.

Grönstrukturplanen avses framöver att utgöra ett tematiskt tillägg till kommunens 
översiktsplan. Den kommer därmed att tas upp och remitteras även i denna beslutandeprocess. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-05-13
Karta: Förslag på planområde för Grönstruktur Stenungsunds samhälle 2015-01-27 
Grönstrukturplan för Stenungsunds samhälle, förhandskopia 2017-04-11 
Ekosystemtjänster, förhandskopia 2017-04-11
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PROTOKOLLSUTDRAG
Samhällsbyggnadsutskottet
2017-06-13

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsutskottet att besluta att godkänna att skicka ut 
framtagen Grönstrukturplan för Stenungsunds samhälle för en begränsad remisshantering i 
syfte att inhämta synpunkter inför sammanställning av ett slutligt planförslag som ska antas i 
kommunfullmäktige.

Yrkande på sammanträdet
Göder Bergermo (L): Att återremittera ärendet för att få ett förtydligande av hur dokumentet 
rent praktiskt kommer att användas i framtida samhällsplanering och vilka konsekvenser det 
kommer att få för eventuell förtätning.
Olof Lundberg (S): Att kalla dokumentet något annat än ”plan”.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att samhällsbyggnadsutskottet bifaller 
hans eget yrkande att återremittera ärendet samt Olof Lundbergs yrkande att kalla dokumentet 
något annat än plan. Namnbytet ska vara förenligt med gällande dokumentstandard.
_______________________

Vid protokollet

Helena Franzén

Justeringsdatum
2017-06-14

Ordförande Justerare
Göder Bergermo Olof Lundberg
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2 Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort

Medverkande
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Jan Rehnberg 
Sara Ejvegård 
ir itta all

Konsultgrupp
Linda Sandin
Martin Allik
Linnea Ingesdotter
Jakob Sörensen  

översiktsplanerare, Samhällsbyggnad/Plan
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4 Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort

1. Inledning
1.1 Vad är en grönstrukturplan?

Vad är grönstruktur?
Grönstruktur är all mark som inte är hårdgjord eller täckt av 
byggnader. Till detta räknas t ex natur, anlagda parker, villa-
trädgårdar, odlingslotter och impedimentytor utmed vägar. 
Både skog och öppen mark räknas till grönstrukturen. Grönst-
rukturen har ett värde både för människor och växt-och djurliv. 
Både privat och kommunal mark tillhör grönstrukturen. 

En god grönstruktur ska vara som en ”väv” där de olika de-
larna binds ihop med gröna stråk. Människor använder gröna 
stråk för att ta sig fram, djur och växter använder gröna stråk
som spridningskorridorer.

Vad är en grönstrukturplan?
Grönstrukturplanen är av översiktlig karaktär och redogör för 
strukturer, områden och stråk. Den ger en översikt på hur grön-
strukturen fördelas arealmässigt, den värderas utifrån vilket 
ekologiskt, kulturellt och socialt värde den har samt ger förslag 
på ny grönstruktur och åtgärdsförslag för att höja kvaliteten på 
�����
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5Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort

Förstudier/bakgrundsarbete
1) Analys av existerande material och tidigare utredningar
(t.ex. Länsstyrelsen, kommunens kartportal) samt gällande och
pågående detaljplaner;
2) Platsbesök och visuell inventering av landskapet.
3) Habitatnätverksnalys för att kartlägga ekologiska samband.
4) Analys av ekosystemtjänster på översiktsplanenivå.
5) Möten/dialog med kommunen.

Förslagsarbete
Planområdet har delats i fem områden där grönytor med 
kulturella, sociala och ekologiska värden har inventerats. 
�����������������������������
värden. �������������������������
”Grönstruktur med mycket hög värde”. Yta med ett värde 
������������������������Alla ytor 
med låga eller med lokala värden är beskrivna som ”Övrig 
grönstruktur”. Dessa värden bör utredas vidare vid ev. framtida 
planarbete. Korridorer genom övrig grönstruktur föreslås 
som binder ihop grönstrukturen i Stenugsunds tätort. I dessa 
korridorer är det särskilt viktig att utveckla existerande 
grönstruktur med fokus på rörelsen av djur, fåglar, insekter 
mm.
Förbättrade väg- och gatumiljöer föreslås med fokus på ökning 
av estetiska kvalitéer i gaturum. Men möjliga lösningar innebär 
också ekologiska aspekter som dagvattenhantering, pollinering 
eller luftrening också.

Förbättringar av g/c-stråk samt rekreationsstigar föreslås. 
�����������������������������
grönområden skapas. 

2. Metod

Tidigare inventeringar och utredningar
”Kartläggning av skogar med höga sociala värden i Stenung-
sunds kommun”, Skogsstyrelsen, 2008
”Kunskapsläge över våtmarker inom 8-fjordarområdet”, 
M.Larsson 2015
”Vindbruksplan, tillägg till översiktsplan” Stenungsunds kom-
mun, 2006
Översiktsplan 2006, Stenungsunds kommun, laga kraft 2009
”Naturvårdsprogram Stenungsunds kommun”, preliminär
handling 2015.
”Vardagslivskartläggning Norra Hallerna”, 2013
”Översiktlig naturvärdesinventering för Norra Hallerna”, 2013
”Sammanställning av enkätsvar till ny översiktsplan”, 2016.
”Medborgardialog inför Översiktsplan 2018”,  2016-05-31
”Lekplatsplan, framtiden för lekplatserna i Stenungsunds kom-
mun”, daterad 2015-10-20

Detaljplaner
Gällande detaljplaner t.o.m juli 2016.
Pågående planer, med underlagsmaterial på kartportalen, som 
legat till grund för arbetet med grönstrukturplanen:
0546/07. Detaljplan för småindustri och båtupplag.
0410/02. Detaljplan för Norra Hamnplan.
0695/09. Detaljplan för småindustri och verksamheter, del av 
����������

3. Bakgrund och syfte
3.1 Syfte

Samhällsbyggnadsutskottets beslut - ”För att utveckla Ste-
nungsunds samhälle på ett långsiktigt hållbart sätt och för 
��������������������������������da 
byggnation till väsentlig del kan utföras som kompletteringar 
�������������������������������-
na byggnation består ofta av områden som är detaljplanelagda 
och/eller används som grön- och naturområden. 

För att avgöra om ett ianspråktagande av grön- och natur-
områden för byggnation är lämpligt, ska bedömas om bygg-
nationen kan ske utan att väsentliga kvaliteter försvinner 
för samhället eller för grannskapet. För att underlätta och 
förenkla denna bedömning fordras ett underlag i form av en 
grönstrukturplan.”

Grönstrukturplanen ska:
• Presentera strategier för Stenungsunds tätorts grönområ-

den utifrån en rekreativ och biologisk utgångspunkt.
• Utgöra underlag vid arbete med detaljplaner och bygglov.
• Vara en vägledning vid beslut om långsiktig, hållbar stads-

utveckling.
• Skapa god livskvalitet och öka stadens attraktionskraft.
• Minska framtida kostnader genom att ta större hänsyn till

grönstrukturens ekosystemtjänster.
• Bidra till att värna vårt gröna kulturarv.
• Uppnå miljö- och folkhälsomål som leder till ett sundare

Stenungsund.
• Kopplas till ny översiktsplan 2018 Stenungsunds kom-

mun, som ett tematiskt tillägg.
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6 Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort

4. Sammanfattning
4.1 Dagens situation

Delområde 1 
Stenungsön

Delområde 2 
Centrala Stenungsund

Delområde 3
Kyrkenorum

Delområde 4
Hallerna

Delområde 5
Öster om motorvägen

Den inventerade grönstrukturens fördelning: 
mörkgrön=mycket högt värde
mellangrön=högt värde
ljusgrön=övrig grönstruktur
grått =allt som inte är inventerat som grönstruktur, bebyggelse, vägar etc.

4.2 Vision

Stenungsunds kommun år 2035
Stenungsunds kommun har tagit fram en vision för hur kom-
munen ska vara år 2035. I visionen beskrivs mål för attrakti-
vitet, välkomnande och för social, ekologisk och ekonomisk 
hållbar utveckling till år 2035. 

I visionen står:
”Naturen är alltid närvarande och tillgänglig i kommunens alla 
delar. Som en av västkustens pärlor erbjuder vi natursköna 
upplevelser och goda fritidsaktiviteter i en unik skärgårdsmil-
jö. V�����������������������������-
leder�����������
”I Stenungsunds kommun arbetar vi för en hållbar ekologisk 
utveckling vilket innebär att vi värnar om människans långsik-
tiga fortlevnad, en naturskön miljö samt biologisk mångfald. 
Vi arbetar aktivt för att anpassa samhället efter vad miljön och 
människornas hälsa tål.”

Vision grönstrukturplan
Stenungsund ska vara den gröna staden mellan berg och hav. 

16%

37 %

28%

19%

5%

16%

13%

66%
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7Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort

Illustration över grönst-
ruktur med höga, mycket 
höga värden samt övrig 
grönstruktur. Trots att idag
66% av planområdet utgörs 
av grönstruktur, har några 
delar av tätorten brist på lätt 
tillgänglig natur. 

5

3

4

2
1

I framtiden är grönstruktu-
ren förstärkt med ett nätverk 
av gröna kopplingar.
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8 Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort

4.3 Förslag på åtgärder

Nösnäs badplats

HA EN GRÖN STRATEGI!
• Ta fram en trädplan. Behovet är störst i centrum men bör

också omfatta de större genomfartsvägarna - Industrivä-
gen, Ucklumsvägen, Göteborgsvägen, Yttre Ringleden,
Hallernaleden.  Inspiration: Arboga trädplan

• Värna grönområden nära skolor och förskolor och bygg
uteklassrum. Ta fram plan för naturpedagogik.
Inspiration: Naturskoleföreningen och Utenaavet.
Naturlekplats och uteklassrum i Skrylleskogen.

• Dämpa översvämningsproblematik. Anlägg våtmarker vid
Industriängarna och Kvarnbergets fot. Öka gatugrönska
i centrum med översvämningsytor, regnträdgårdar och
trädplanteringar.

• Ta fram en inspirerande informationskarta till det gröna
Stenungsund. Den vänder sig till allmänheten och skolor.
Sociala, kulturella och ekologiska perspektiv lyfts fram.

• Öka kunskapsnivån om värdet av grönstruktur. Utbilda

UTVECKLA STADENS GRÖNOMRÅDEN!
• När tillgången minskar, öka kvaliteten. Ställ krav på

kompensationsåtgärder när bostadsnära natur försvinner i
nybyggnadsprojekt.
Inspiration: Sörse stadsdelspark i Varberg

• Utveckla Nösnäs badplats till en centrumsnära festplats
och aktivitetspark med fokus på bad, båt- och strandaktivi-
teter��������������������������
med centrum. Inspiration: Askims badplats

• Samarbeta med naturskyddsföreningen och orienterings-
����������������������������
som målpunkt för motion och rekreation.
Inspiration: Skrylleskogen, Fontion motionscentral i
Kungälv.

• Tillgängligheten för funktionshindrade förbättras till sta-
�������������
Inspiration: Skrylleskogen utanför Lund
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kommunens tjänstemän och projektledare om ekosystem-
tjänster. Ställ krav på ekosystemanalys vid nybyggnads-
projekt.   
Inspiration: Riksbyggens analysverktyg för ekosystem-
tjänster och åtgärder

• Vid nybyggnation, spara kulturhistoriska spår som sten-
gärdsgårdar, alléer och solitärträd. 
Inspiration: Hestra parkstad i Borås

• V����������������������������
terrängförhållande.  
Inspiration: HSB Hakefjorden

• Förbättra möjligheten till odling. Värna existerande kolo-
niträdgårdar. V���������������������
plats för odlingsmöjligheter. Samarbeta med Stenung-
�����������������������������
bostadsområden.  
Inspiration: Sörse stadsdelspark i Varberg

SKAPA GRÖNA STRÅK!
• Förbättra nåbarhet. Bind samman bostadsområden och 

viktiga grönområden med breda g/c-stråk. Skyltning till 
stadens grönområden förbättras.

• Utveckla grönstråken utmed de stora genomfartsleder med 
ängsytor, dagvattenhantering och bullerdämpande vegeta-
tionsvolymer. 

• Blå-gröna stråk utvecklas/behålls utmed vattendrag. 

Hagmarker i Furufjäll/Bunnebergsområdet.
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5.Ekosystemtjänster
5.1 Grönstrukturen som leverantör av ekosystemtjänster

Stödjande
Stödjande ekosystemtjänster är ekosystemets ”underleverantör”. De levererar som regel inte direkta tjänster men utgör ofta 
grunden för de andra ekoystemtjänsterna. Om t ex biologisk mångfald försvinner, då minskar djurlivet och med det värdet av  en 
skogspromenad.

Reglerande
Reglerande ekosystemtjänster kan
 t ex vara naturens förmåga att 
minska buller, skydda mot över-
svämningar, förbättra luftkvaliteten 
i städer. Där har naturen har ofta 
visat sig vara mer ekonomisk än 
mer tekniska lösningar.

Kulturella
Kulturella ekosystemtjänster kan 
vara grönområdens betydelse som 
mötesplatser, att människors hälsa 
och trivsel ökar med möjligheten 
att vistas i parker och natur, att vär-
�����������������
tillgängliga naturområden inom 
gångavstånd.

Symbolik och 
andlighet

Ekologiskt
samspel

Habitat

Idrott och 
motion

Rekreation 
och hälsa

Lek
Sinnlig
upplevelse

Biologisk
mångfald

Parker som minskar stress, natur som erbjuder promenad-
möjligheter och främjar hälsa, bin som pollinerar ätbara grö-
dor, vatten som renar, träd som dämpar buller och vind. Allt 
detta är exempel på ekosystemtjänster som stadsnära natur 
bidrar med. 

Ekosystemtjänster delas vanligtvis in i fyra kategorier - 
stödjande, reglerande, kulturella och försörjande tjänster. 

Buller/vind-
reglering

Skydd mot 
översvämning

Vatten-
fördröjning

Mötesplats

Natur-
pedagogik

Pollinering

Luftkvalitet

Försörjande
De försörjande ekosystemtjänster-
na är de materiella nyttor som de 
ger, t ex möjligheten att odla sina 
egna grönsaker i en koloniträdgård, 
energin från ett vindkraftverk, 
byggmaterial från en skog.

Matproduk-
tion

Färskvatten
Material

Energi

Bevara markens 
bördighet
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Sammanfattning av ekosystemtjänstanalys (se även bilaga 1).

Analysen  av ekosystemtjänsterna utgör del i grönstrukturpla-
nen och i förlängningen underlag för ny översiktsplan. Den 
syftar till att synliggöra vilka nyttor parker och natur i Ste-
nungsunds tätort ger oss och vad som riskerar att gå förlorat 
om de försvinner. Den pekar ut vilka ekosystemtjänster som 
������������������������������-
temtjänster tar avstamp i Vinnova-rapporten ”Ekosystemtjäns-
�������������������������������
som bilaga 1.

Analysen leder fram till ett antal åtgärdsförslag som samman-
fattas i illustrationen nedanför.

• Skapa spridnings-
korridorer till 
naturen som kan 
användas till rekrea-
tion.

• Förstärka be�ntliga och 
skapa nya habitat.

• Skapa bu�ert att dämpa ljud 
och skydda från dålig lu�.

• Skapa gröna kilar som tar hand 
om dagvatten, skyddar mot 
extremt väder och ökar biologisk 
mångfald i hårdgjorda miljöer.

• Ly� fram två större rekreationsom-
råde och bevara medelstora och 
mindre grönområden närmast till 
boende.

• Skapa ett tydligt, skyltat 
nätverk av GC-vägar och 
naturstigar med målpunkter 
och mötesplatser.

• Vid nybyggnation; bevara 
och ly� fram karak-
täristiska natur- och 
kulturinslag t ex sten-
gärdsgårdar, klippor, 
bäckraviner.

Åtgärd Aktörer Ekosystemtjänst

Vilda växter

Pollinatörer

Blommor Insekter

Småfåglar

Rovfåglar

Gnagare

Gamla träd

Frukt/grönsaker

Vattenväxter
Svampar

Mikroorganismer

Trollsländor/
groddjur

Luftrening

Bullerdämpning

Ökad hälsa

Sinnlig upplevelse

Vattenrening
Mat

Biologisk mångfald

Pollinering

Kunskapsutbyte

Bättre utomhusklimat 
- värmer och svalkar byggnader

Färre översvämningar

5.2 Analys av ekosystemtjänster i Stenungsunds tätort
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6.Sociala värden

Tillgång till grönska är ett grundläggande behov som har en 
�������������������������������
blir dessto viktigare blir kvaliteten grönstrukturen. 

Grönområden ger möjlighet till rekreation och upplevelser 
såväl till vardags från arbetsplatsens fönster eller i bostadens 
�������������������������. Stadens 
parker och övriga gröna områden ger möjlighet till stillhet, 
avkoppling, frisk luft, lek, motion och odling. Grönområden 
kan fungera som informella mötesplatser eller platser för eve-
nemang och fest. 

Ett naturområde som ligger mellan bostadsområden av olika 
��������������������������������
stor betydelse som mötesplats för olika grupper. Badplatser, 
friluftsgårdar och andra målpunkter som används av många är 
också viktiga för att stärka sociala relationer.

Sociala värden glöms lätt bort i planeringen och ges ofta låg 
vikt vid exploatering. En rödlistad art ges ofta större vikt än t 
ex en pulkabacke. I de fall man sparat natur har det ofta visat 
sig bli viktiga inslag som höjer värdet på den byggda miljön. 

Sociala mål
Se och uppleva
Vila och återhämtning
Lek och idrott
Mötas och umgås
Promenader och motion
Den är tillgänglig eller ska med enkla medel kunna göras 
tillgänglig. 

Skomakarviken, Stenungsön. Närheten till havet lyfts fram som kvalitet av Steungsunds medborgare. Ekosystemtjänster - biologisk 
mångfald, minskar stress, mötesplats för olika socialgrupper och åldrar, hälsa- och rekreation.
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�������������������������������������de när det läggs vikt vid innehåll och utformning. Ekosys-
temtjänster - minskar buller, binder smog, värmer och kyler byggnader, pollinering, biologisk mångfald, fågelliv, fysisk aktivitet 
för gamla och unga.
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14 Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort

6.1 Bostadsnära natur

Riktlinjer

Områdestyp  Gångavstånd Storlek
Närpark   max 150-300 m minst 1 ha
Områdespark   max 500-800 m minst 5 ha
Större naturområde max 1 kilometer minst 15 ha
Rekreationsområde max 3 km minst 200 ha

Gröna stråk för rekreation bör ha en minsta bredd på 20 m.

Beskrivning av områdestyper
Närparken är stor nog för en kort promenad, ska inte ligga 
längre än 300 m från bostaden. Gärna lite naturmark, 
utrymme för lek och bollspel. Sittplatser. T ex Kulturhus-
parken och Kyrkberget.

Områdesparken har ett värde på lokal nivå och bör ligga 
nära bostäder. De bör ha en viss storlek för att inrym-
ma olika naturtyper och biotoper. De ska fungera för en 
promenad i omväxlande miljö. Innehålla lekmiljö och kan 
vara lämpliga för naturstudier��������������. 
T ex Kvarnberget och Mariagården.

Större naturområden med omväxlande terräng med skogar 
och ängar, gärna vattenkontakt. Man ska känna avskildhet. 
Varierat friluftsliv och motion. Promenader, löpning, skid-
åkning, bärplockning. T ex Hasselbacken och Stenungsön.

Rekreationsområde: 
Stora sammanhängande områden som är fria från bebyg-
gelse och större vägar. Möjlighet för naturupplevelse i 
omväxlande terräng, aktiviteter som löpning, friluftsliv, 
skidåkning. Mål för skolors friluftsdagar. T ex Furufjäll.

Inför den nya översiktsplanen har kommunen genomfört en 
medborgarundersökning. Där anger många att de vill bo med 
närhet till havet och naturen. Stenungsund har ytterst goda 
förutsättningar till att uppfylla denna önskan. 

Tillgång, nåbarhet, och kvalitet. Dessa tre aspekter bör, enligt 
Boverket, alltid beaktas vid planering av bostäder. ”I forsk-
ningen har 300 m visat sig vara ett gränsvärde för hur långt 
man är beredd att gå till ett grönområde för att man ska 
använda det ofta. Därför betraktas bostadsnära natur här som 
de gröna områden och ytor som man har inom 300 m från 
bostaden”. (Bostadnära natur, Boverket, 2007)

Situationen idag
�������������������������������
Stenungsunds tätorts behov av bostadsnära natur, Västergård 
med Mariagården, Kvarnberget, Hasselbacken och Nösnäs. 
De erbjuder en omväxlande naturupplevelse och fungerar för 
en promenad i varierad miljö. A��������������
har nybyggda delar av sydvästra Hallerna samt centrum sämst 
tillgång till bostadsnära natur. 

Särskilt värdefullt är när olika socialgrupper kan mötas i ett 
grönområde. Därför är både Kvarnberget och Hasselbacken 
extra värdefulla då de gränsar till både villabebyggelse och 
�������

Både Stenungsön och Furufjäll är viktiga rekreationsområden 
idag men deras nåbarhet försvåras av barriärer i form av vatten 
och infrastruktur. Man bör sträva efter en utveckling där det 
upplevda avståndet minskar, det ska kännas enkelt att ta sig dit 
trots barriärer. 

Ekosystemtjänster och att tänka för framtiden
• Hur långt har boende till grönområden?
• Finns möjlighet till bostadsnära odling?
• Gångavstånd från bostaden, förskolan, skolan och äldrebo-

endet till grönområdet?
• Kan den nås via ett g/c-stråk?
• Är den tillgängligt för funktionshindrade? 
• Finns hinder mellan bostad och grönområde? Vägar? Järn-

väg? Stora nivåskillnader i terräng?
• Upplevs grönområdet som tryggt? Finns belysning? Sikt?

Se även bilagan Ekosystemtjänster.
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15Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort

Rosa fält markerar ungefärligt upptagningsområde (avstånd 300 m) för de viktigaste rekreationsområdena.  Nösnäs, Kvarnber-
get, Hasselbacken och Västergård, täcker in mycket av tätortens behov av bostadsnära natur. Furufjäll i öster, Stenungsön i väster 
och Budalen i norr är viktiga för stadens friluftsliv men ligger lite för långt från bostäder för att vara lätt tillgängliga. I centrum, 
södra Hallerna samt Doteröd bör man sträva efter att utveckla k��������������������.

FURUFJÄLL/BRUNNEBERG

STENUNGSÖN

VÄSTERGÅRD

KVARNBERGET

HASSELBACKEN

NÖSNÄS

!

!

! BUDALEN

SÖDRA HALLERNA

DOTERÖD

CENTRUM
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16 Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort

Lärande ute är inne!
Man lär bäst om naturen i naturen. Men man kan också att an-
vända naturen som en plats för lärande i alla skolämnen. Elev-
erna blir engagerade och kommer lättare ihåg vad de lärt sig då 
kunskapen förankras i verkliga upplevelser. Att vistas i naturen 
gynnar både kreativitet och koncentration. Utomhusaktiviteter 
svetsar också samman klassen till en grupp som samarbetar 
bättre även i klassrummet. 

Grundskolornas undervisning i hållbar utveckling bör enligt 
läroplanen ske med fältstudier och direkta möten med naturen. 
För att det ska fungera att använda naturen i ett kort läropass, 
ska den inte ligga med längre avstånd än 300 m.

�������������������������������-
kenhet. Där har tillgång till natur en viktig roll att spela. För 
de minsta förskolebarnen används naturen främst som lekmiljö 
medan den för de äldre kan användas för undervisning om 
växter och djur. 

Situationen idag
Ungefär hälften av Stenungsunds förskolor och skolor har 
mycket god tillgång till ett större grönområde, d v s naturen är 
nåbar utan barriärer i form av vägar och avståndet är kortare än 
300 m.

Förskolor/skolor med mycket god tillgång:
• Kristinedals förskola och skola 
• Hasselbackens förskola
• Hallerna förskola
• Kyrkenorums förskola
• Kopperskolan
• Nösnäs gymnasium
• Bergsvägens förskola 

Övriga skolor och förskolor har som regel god tillgång till ett 
grönområde men måste kanske korsa en bilväg. Endast Mon-
tessoriförskolan i centrum har dålig tillgång till natur. 

Kopperskolan har 2016 haft elever som odlat vid Mariagården. 

Ekosystemtjänster och att tänka för framtiden
• Hur långt har skolor och förskolor till grönområden?
• Vilka förskolor gränsar till park/grönområde?
• Finns en plan för naturpedagogik i skolor?
• ������������������
• Finns guidad naturvisning för allmänheten?
• Finns barnvänliga områden med t.ex. träd att klättra i/

blommor att plocka?
• Finns väderskyddade uteklassrum?

Se även bilagan Ekosystemtjänster.

6.2 Grön pedagogik 

• Grundskolor och förskolor bör ha max 300 m till ett 
större naturområde

• Grundskolor bör ha en park eller naturområde med 
inhemska träd och växter i närheten.

• Mindre vägar med en maxhastighet på 50 km/h upp-
levs inte som barriärer då mindre barn ledsagas av 
vuxna. Passage av större vägar undviks i regel.

Riktlinjer

Uteklassrum i Berlin

Barnens trädgård vid Mariagården.
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Skolor och förskolors avstånd till naturområden. Cirkel har radie 300 m. Se även delområden för mer information.

förskola

förskola
300 m radie från:

TECKENFÖRKLARING

skola

skola

gymnasieskola

gymnasieskola

bef. situation åtgärder

skola/förskola

naturstigar

planområdes- / delområdesgräns

social

kulturell

eko

GC

kulturstig (bara delomr. 1)

förskola

skola

gymnasieskola

naturstigar

GC

lekplats

fritidsgård

idrotts- och/eller rekreationsanläggning

förskola

skola

gymnasieskola

bef. situation åtgärder

skola/förskola

naturstigar

planområdes- / delområdesgräns

social

kulturell

eko

GC

kulturstig (bara delomr. 1)

förskola

skola

gymnasieskola

naturstigar

GC

lekplats

fritidsgård

idrotts- och/eller rekreationsanläggning

förskola

skola

gymnasieskola
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6.3 Rekreation och hälsa

Grönstrukturens betydelse för hälsan
Forskning visar på många hälsomässiga fördelar med grönom-
råden. Immunförsvaret blir starkare, konditionen bättre, och 
förmågan att tänka kreativt och koncentrerat ökar. Den trivsel 
����������������������, bidrar med att 
påskynda tillfrisknande och minska stress. Den psykiska hälsan 
förbättras av naturupplevelser.
Med enkelt tillgång till natur kan ett stillasittande livsmöns-
ter brytas. Det minskar risken för en lång rad sjukdomar som 
fetma, högt blodtryck, hjärt-och kärlsjukdomar. 

Människor i alla åldrar påverkas positivt av tillgång till grön-
områden. Barn med tillgång till natur rör sig 20% mer och det 
är i ung ålder som ett hälsosamt liv med fysisk aktivitet grund-
läggs. Barn, äldre och rörelsehindrade är en sårbar grupp som 
��������������������������������-
der. Saknas närhet till naturen väljer många att aktivera sig på 
träningscentran, vilket ofta är en aktiveringsform som kräver
bil.

Sammanhängande grönstråk är viktiga när ett miljövänligt 
cykelbaserat, transportsystem ska utvecklas i staden. Bättre 
g/c-vägar lyftes fram som ett önskemål i medborgarenkäten.

Situationen idag
V������������������������������
bl a elljusspår, bollbanor, idrottshall. Läget är centralt i plan-
området, det ligger strategiskt i förhållande till infrastruktur 
och med närhet till både skog och hav. 
Dess betydelse kommer öka när Norra Hallerna byggs ut och 
det blir viktigt att skapa bra gröna kopplingar med nya bostads-
områden söderut. 

Friskis & Svettis ligger i planområdets utkant och långt från 
bostäder. Det kan då vara lockande att ta bilen till gympapas-
set. Sommartid används dock grönytorna vid Nösnäs badplats 
för utegympa.

Hälsans stig går i en slinga från kajpromenaden i centrum 
till Mariagården och bjuder på en varierad upplevelse. Långa 
sträckor är dock i gatumiljö och den ”gröna” upplevelsen kan 
förbättras.

Ekosystemtjänster och att tänka för framtiden
• Finns motionsstråk, anläggningar och naturrelaterad idrott 

i kommunen?
• Hur är närheten till parker och grönområden för boende, 

skolor och äldreboenden?
• Hur långt har skolor till idrotts- och motionsanläggningar 

utomhus?
• Hur mycket naturrelaterad idrott såsom häst- och hund-

���������������
• Finns sammanhängande gröna/blå strukturer?
• Hur är tillgänglighet till grönområdena?

Se även bilagan Ekosystemtjänster.

• Sträva e�er bostadsnära motionsmöjlighet inom 300 
m gångavstånd.

• Planera äldreboenden så att de har utsikt över natur.

Riktlinjer
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Lek och idrott i förhållande till grönområden. Se även delområden för mer information.

Friskis & 
Svettis

Nösnäs

TECKENFÖRKLARING

lekplats
idrotts- eller rekreationsanläggning
fritidsgård
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7.1 Grönstrukturen som landskapsbild

7. Kulturella värden

7.2 Grönstrukturen som kulturlandskap

7.3 Grönstruktur som del av stadsbilden

Bäckraviner, bohusländska berg, utblickar mot havet, strand-
ängar, lövskogar är typiska landskapselement som sätter prägel 
på Steunungsunds naturområden. 

Ekosystemtjänster och att tänka för framtiden
• V�����������������������
• Värna utblickar vid nybyggnation och skapa utsiktplatser-

�������������������.

Se även bilagan Ekosystemtjänster.

I form av alléer och parker blir grönstrukturen en del av stads-
bilden.
Stenungsund saknar nästa helt anlagda parker���������
�������������������������������
enda grönstruktur som kallas park. Även miljön runt Maria-
gården har kvalitéer som samlingsplats och upplevselsevärde 
som parkmiljö. Det är av stor vikt att Stenungsund värnar sina 
�����������. 

Vid planering av nya parker bör de koncentreras till platser i 
staden där många människor passerar. Tänkvärt är att även en 
����������������������������
������������������������������
vägar men de upplevs som fragmentariska och att en medveten 
planering saknas.

Ekosystemtjänster och att tänka för framtiden
• Ta fram en trädplan.
• Vid planering av centrala bostadsområden, ge plats för nya 

parkmiljöer��������������������.

Se även bilagan Ekosystemtjänster.

Kulturlandskap med spår av gammal hävd, alléer, grusvägar, 
kyrkogårdar mm kan ofta tillföra en extra dimension till 
upplevelsen av grönstrukturen. 

������������������������������
������������������������������
ängsmiljöer. Koloniträdgårdar vid Kvarnberget och längs 
Norumsån. Småskalig bebyggelse på Kvarnberget med sina 
villaträdgårdar, kyrkan med utsikt över landskapet i Kyrke-
norum
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Naturområden med kulturella värden d v s jordbrukslandskap, kyrkogårdar, koloniträdgårdar, gårdsmiljöer, samt miljöer utpe-
kade av länsstyrelsen som värdefulla ängs-och hagmarker. I grönstruktur���������������������������
stengärdsgårdar som också har ett högt kulturellt värde, men som inte redovisas i denna översikt.
Se även delområden för mer information.
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8. Ekologiska värden
8.1 Förutsättningar

För att ett område ska ha goda förutsättningar för en hög biolo-
gisk mångfald krävs en varierad miljö som kan skötas på olika 
���������������������������. Detta ger 
��������������������������������� 
biologisk mångfald. 

Den historiska användningen av ett område har ofta betydelse 
för ett områdes biologiska mångfald. Stenungsund har en lång 
������������������������������-
�����������������������������, 
��������������������������������� 
blev bofasta i området. Under 1700- och 1800-talet var stadens 

������������������������������-
�������������������������������
Tack vare den strategiska placeringen längs med kusten blev 
Stenungsund en viktig handelsplats. Orten var en viktig länk på 
västkusten långt in på 1900-talet. Under 1940-talet påbörjades 
Stenungsunds utveckling mot ett industrisamhälle och samhäl-
������������������������. (Stenungsunds 
kommun, 2016)

������������������������������
och landskap som har eller har potential till att utveckla höga 
naturvärden och en rik biologisk mångfald. Kustlandskapet i 

Särkilt värdefulla naturvärden d v s våtmarker och lövskogar inventerade av Länsstyrelsen, ängs-och betesmarker inventerade av 
Jordbruksveket, sumpskogar och nyckelbiotoper inventerade av Skogsstyrelsen, samt Natura 2000-områden, naturvårdsområden 
och naturresvervat inventerade av Naturvårdsverket.

286
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8.2 Mål

För ett Sverige enat ska kunna arbeta mot en bättre miljö har 
Riksdagen tagit fram 16 miljömål som beskriver hur miljön i 
Sverige skall vara till år 2020 och vad man måste göra för att 
uppnå målen. 
�����������������������������l-
läggsmål tagits fram för Västra Götalands län för 15 av de 16 
miljömålen (storslagen fjällmiljö är ej aktuell i länet). Dessa 
mål lyfter fram regionala mål och särdrag i länet som kräver 
ytterligare insatser som inte omfattas av de nationella miljömå-
len. T��������������������Västra Götalands 
län. Samtliga delmål är inte tillämpningsbara på Stenungsunds 
tätorts grönstruktur. 

Regionala miljömål

MILJÖMÅL REGIONALA TILLÄGG
Bara naturlig försurning Färre försurade vatten
Myllrande våtmarker Hållbar markanvändning vid våtmarker

Förbättrad hävd av våtmarkstyper med hög biologisk   
mångfald

Levande  skogar Förstärkt biologisk mångfald
Ett rikt odlingslandskap Bevarande och skötsel av ängs- och betesmarker

Bevarande av åkermark
God bebyggd miljö Nära till naturen

Synliggjorda ekosystemtjänster i den fysiska planeringen
Bevarad tätortsnära skog och brukningsvärd jordbruk  
smark

Ett rikt växt- och djurliv Ökat antal arter i vardagslandskapet 
God miljö för pollinerare 
Ökad kunskap om skyddsvärda träd 

Sammanfattning av de aktuella regionala tilläggsmålen 
som påverkar grönstrukturplanens utredningsområde med 
avsikt på grönstrukturen.

MILJÖMÅL BESKRIVNING
Luften Luften i Stenungsund ska vara så ren att varken människor, djur, växter

eller kulturvärden skadas. 
Havet Havet utanför Stenungsund ska vara friskt och levande så att både djur,

växter och människor trivs. Det innebär bland annat att samtliga grund
områden inom kommunen ska skyddas, och att renare dagvatten ska
eftersträvas.

Naturen Stenungsunds värdefulla naturmiljöer ska skyddas och visas upp så att
omvärlden inte bara tänker på Stenungsund som en industrikommun.
Målet innebär att värdefulla naturmiljöer ska skyddas
och göras tillgängliga samt att tillgängligheten till kust- och strandområ-
dena inte får minska. 

Kommunala miljömål

År 2002 beslutade kommunfullmäktige i Stenungsunds kom-
mun om lokala miljömål. Målen rör luft, energi, hav, mat och 
natur i kommunen. Kommuns miljömål sammanfaller till stor 
del med de nationella miljömålen. I målen för havet och na-
turen hänvisas det till de nationella miljömålen för ytterligare 
�������

Stenungsund har mycket värdefulla naturtyper och arter och 
är klassat som Natura 2000-område enligt habitatdirektivet 
(SE0520048 Stenungsundskusten). Södra halvan av Stenung-
sön är också en del av Natura 2000-området, samt ett natur-
reservat med höga biologiska, kulturhistoriska och sociala 
naturvärden. V���������������������
är intressanta för den biologiska mångfalden. Det innefattar 
både våtmarker, skogsområden och ängs- och hagmarker. 

Naturområdena beskrivs i Stenungsunds kommuns naturvårds-
program (2016; det är klart, men ligger i process för politiskt 
������������������������������
inventering av nyckelbiotoper, sumpskogar och naturvärden, 
i Länsstyrelsen lövskogsinventering och lista över ängs- och 
hagmarker samt Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinven-
tering (se karta). 
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24 Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort

8.3 Ekologisk samband i landskapet

För att stadsutveckling ska kunna gå ihop med bevarandet av 
fungerande ekosystem och en rik biologisk mångfald, måste vi 
ha kunskap om ekologiska landskapssamband. Artinventering-
ar och inventeringar av naturvärden är viktiga kunskapsunder-
lag i kommunens planering. Men kartor med nyckelbiotoper i 
skogen och andra olika typer av höga naturvärden räcker inte. 
Vi måste också ha kunskap om hur arterna i sin livscykel an-
vänder landskapets olika komponenter samt hur de kan sprida 
sig. En damm som skulle kunna användas för groddjurslek kan 
vara en otillgänglig resurs eller ha nedsatt funktion, genom att 
�������������������������������g. 
Förändringar i markanvändningen leder ofta till att livsmiljöer 
för olika arter påverkas negativt. Samtidigt kan ”nya” miljöer 
som t.ex. ett öppet dike bli en utmärkt spridningskorridor för 
t.ex. groddjur. Förändringar i markanvändningen leder ofta 
till att livsmiljöer för olika arter påverkas samtidigt som t.ex. 
ett öppet dike kan vara en utmärkt spridningskorridor för t.ex. 
groddjur. 

De ekologiska konsekvenserna vid exploateringar kan vara 
mycket svåra att överblicka. Förutom den direkta förlusten av 
livsmiljöer så ökar ofta även fragmenteringen i landskapet, vil-
ket försämrar konnektiviteten1 mellan olika grönområden. Med 
konnektivitet avses i vilken utsträckning landskapet möjliggör 
��������������������������. Hög konnek-
tivitet är avgörande för en arts långsiktiga fortlevnad i land-
skapet. I starkt fragmenterade landskap, som t.ex. stadsmiljöer 
eller urbaniserade regioner, så får fragmenteringsproblema-
tiken en ökad betydelse. Små fragment av biotoper leder till 
att populationerna lokalt kan vara små, och har små överlev-
nadsmöjligheter, men de kan klara sig genom att ha kontakt 
med varandra och på så sätt ingå i en s.k. metapopulation. I 
fragmenterade miljöer lever arter ofta i metapopulationer, dvs. 
system av populationer som till viss del är sammankopplade 
med varandra via spridning. Om livsmiljöernas kvalitet för-
sämras och avstånden ökar mellan populationer, ökar risken för 
ett totalt utdöende i hela metapopulationen. Det handlar om hur 
resilient2 landskapet är för arternas långsiktiga överlevnad dvs. 
hur ekosystemet kan återhämta sig efter en störning/förändring. 

Avgörande för att kunna upprätthålla grundläggande ekologis-
ka processer i fragmenterade landskap är att konnektiviteten 
��������������������������������
områden med arternas livsmiljöer. Om konnektiviteten minskar 
alltför mycket riskerar man gradvis utarmning av den biologis-
ka mångfalden. Detta påverkar inte bara arterna i sig, utan även 
de rekreationsvärden och andra ekosystemtjänster som dessa 
områden idag erbjuder för allmänheten.

Metod
I arbetet med grönstrukturplanen har Calluna AB genomfört en 
habitatnätverksanalys på lövskog för att kunna överblicka de 
ekologiska landskapssambanden inom analysområdet. 

�������������������������������-
ringar samt kunskap om arters ekologiska krav, kan olika typer 
av landskapsekologiska analyser göras. I den genomförde 
analysen gjordes en biotopskatering för hela analysområdet. 
Fokusarter är indikatorarter vars förekomst innebär att också 
�����������������������������ånga 
fall är det inte en viss art som utgör fokusart utan en grupp av 
��������������������������������
fokusarter för karaktäristiska ekologiska nätverk i analysom-
rådet vid Stenungsund. Som fokusart för lövskogsnätverket 
valdes mindre hackspett. 
Genom framtagna GIS-metoder som används dagligen i natur-
värdsarbete framtas olika typer av kartor för själva tolkningen 
av resultatet. Analyskartorna med habitatnätverk redovisar inte 
faktiska artförekomster��������������������
vissa eller bra förutsättningar för arten. Kartan är ett predik-
tionsverktyg som visar landskapet utifrån fokusartens ekologis-
ka krav med hjälp av de GIS-underlag som använts i analysen.

Resultat
Analysområdets placering i kommunen ger analysområdet 
en karaktär av relativt många små lövskogar inom enskilda 
����������V�������������������3, som 
tillsammans täcker cirka 1/3 av analysområdet. Patcherna är 
����������������� (karta s.25):
• Stenungsön
• Doteröd
• Budalen
• Ekbacken
• Kvarnberget
• Hasselbacken
• Blixeröd
• Nösnäs
• Norum
• Södra Hallerna
• Norumsån
• Brunneberget/Furuberget

Större patcher med lövskog - kärnområden
Generellt gäller att stora områden med dominans av lövskog 
är mer bevarandevärda än små områden med lövskog. Stora 
områden har bättre ekologisk funktion och har större möjlighet 
att över tid erbjuda livsmiljöer för fokusarten än små områden 
med lägre andel lövskog. Sådana områden brukar i landskap-
sekologiska analyser kallas kärnområden.
�������������������������������
• Nösnäs, Hasselbacken, Norum, Södra Hallerna
• Brunneberget/Furufjäll

Kärnområdena ligger främst inom delområdena Hallerna, 
Öster om motorvägen och Kyrkenorum som beskrivs mer 
utförligare i avsnitt 9 ”Delområden”.

1 Graden av sammankoppling mellan habitatområden, det vill säga hur sammankopplade eller isolerade de är i förhållande till varandra.
2 Inom ekologin är resiliens ett mått på den hastighet med vilken ett ekosystem återgår till sitt föregående tillstånd efter att ha utsatts för en störning.
3 En biotop eller ett område som har vissa urskiljbara miljövariabler som gör att den går att avskilja från omgivande områden.
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Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the
GIS User Community

STENUNGSÖN

KVARNBERGET

VÄSTERGÅRD

DOTERÖD

EKBACKEN

HASSELBACKEN

NORUMNÖSNÄS

NORUMSÅN

FURUFJÄLL/
BRUNNEBERGET

SÖDRA HALLERNA

BUDALEN

BLIXERÖD

högt motståndsvärde
SPRIDNINGSKORRIDORER

TECKENFÖRKLARING

lågt motståndsvärde

spridningslänk
lövskogshabitat minst 5 ha

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX,
Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community

Spridningskorridorer
Högt motståndsvärde

Lågt motståndsvärde

Spridningslänk

Lövskogshabitat minst 5 ha

Analysområde

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX,
Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community

Spridningskorridorer
Högt motståndsvärde

Lågt motståndsvärde

Spridningslänk

Lövskogshabitat minst 5 ha

Analysområde

Habitatnätverksanalys utförd av Calluna 2016.
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Stepping stones
Små metapatcher med lövskog som fungerar som del av sprid-
ningslänk – stepping stones.
Små patcher med lövskog är dels en livsmiljö men om de lig-
ger mellan större lövskogsområden kan de också fungera som 
en del av en spridningslänk (s.k. stepping stones). Stepping 
stones är patcher som ligger väldigt strategiskt till när det 
������������������������������-
ket. Om sådana områden eller spridningslänkar försvinner så 
riskerar det sammanhängande lövskogsnätverket bli uppdelat 
������������. Betydelsen av det kan vara mycket svår 
����������������������������������-
lysen. 

�������������������������������
ha en särskilt stor funktion som både stepping stones och som 
livsmiljö:  
•Ekbacken
•Blixeröd
•Norumsån 

Kvarvarande patcher Stenungsön, Doteröd, Budalen och 
Kvarnberget är förutom Stenungsön inte utan betydelse då de 
har en funktion som stadnära livsmiljö samt trolig spridnings-
länk mot nord.

Ekologiska samband – länkarna mellan metapatcherna
������������������������������
goda möjligheter för spridning mellan dvs starka länkar, se 
�������������������������������
��������������������������������
mycket svår-omöjlig emellan patcher (barriär). 

Starka spridningslänkar: Nösnäs-> Södra Hallerna, Nösnäs-> 
Norum, Nösnäs-> Hasselbacken, Norum-> Hasselbacken.

Relativt starka spridningslänkar: Budalen-> Blixeröd, 
Norum-> Norumsån.

Svaga sprindningslänkar: Kvarnberget-> Nösnäs, Kvarn-
berget-> Norum, Södra Hallerna-> Norumsån, Nösnäs-> 
Norumsån Hasselbacken-> Ekbacken, Norumsån-> Blixeröd, 
Doteröd-> Ekbacken 

Relativt svaga sprindningslänkar: Doteröd-> Budalen, Ek-
backen-> Budalen, Ekbacken-> Blixeröd 

Avståndet mellan Norumsån och Blixeröd på ena sidan och 
Brunneberg/Furufjäll på andra sidan är på sina håll kort men 
spridningen försvåras/ omöjligörs (graden av barriär beror på 
vilka organismer det handlar om) av E6:an. Troligen kan min-
dre hackspett ta sig över men spridningen försvåras avsevärt. 

En kraftig barriär i landskapet – E6
E6:an är lövskogsnätverkets stora barriär och innebär en utma-
ning för spridning i öst-västlig riktning. Det är troligt att den 
för många organismer separerar lövskogarna i ett nätverk öster 
om vägen och ett väster om vägen. Ett stöd för hypotesen om 
att E6:an är en kraftig barriär är att en spridningslänk mellan 
patcherna i dag inte förekommer. I GIS-analyserna är E6:an 
en totalbarriär och vid t.ex. Blixaröd förekommer dessutom 
�������������������������������
mindre hackspett väster om E6:an men ytterst få öster om sam-
������������������������������
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Det viktigaste för att skapa en bra och hållbar grönstruktur för 
ett område är att ha en övergripande helhetsuppfattning om 
område och skapa samband och gröna nätverk. Insatser för att 
�������������������������������
genom punktinsatser för att ytterligare förbättringar. Om sam-
band och gröna nätverk saknas ���stor risk att den biologiska 
mångfalden minskar på grund av utarmning av arter i landska-
pet, då möjligheterna för individer från andra områden att ta 
sig in i området är begränsat. 

• Åtgärder som kan utföras för att förbättra möjligheten 
för djur och växters spridning är att bevara och anlägga 
nya grönstråk i bebyggda områden. Detta ger utöver det 
bättre och friskare luft.

• Åtgärder man kan tänka på vid planering av grönområden 
är att försöka utforma områdena och välja planteringar
efter������. Mycket blommande blommor, blom-
�����������������������������
gynnar pollinerare. Dessutom är det ett trevligt inslag 
för lokalbefolkningen att ha möjlighet till att plocka i sin 
närmiljö.

• Vägkanter kan med rätt förutsättningar och skötsel hysa 
���������������������������

8.4 Utvecklingsmöjligheter

insektsliv�������������������������-
ar för hög artrikedom kan inventering och kartlägg av 
vägkanterna göras varpå skötselplaner för sträckorna kan 
föreslås (t.ex. slå vägkanter med slåtter på hösten). 

• ����������������������������
pollinerare. Projekt som kommunen kan dra igång för att 
öka pollinerare i kommunen är att starta biodlingar. Sam-
arbeten kan startas med t.ex. skolor, dagis, fritidsgårdar 
eller privatpersoner. Vidare kan man försöka skapa attrak-
tiva boplatser och övervintringsplatser för vilda polline-
rare genom att placera ut insektshotell runt om i tätorten 
vid områden med mycket blommande växter, eller placera 
ut naturliga objekt som är attraktiva för insekter, så som 
död ved eller högstubbar eller skapa öppna sandmiljöer för 
vildbin. Pollinerare minskar drastiskt i vårt samhälle idag 
på grund av mindre tillgång på växter, attraktiva boplatser, 
men även användning av insektsbekämpning.

• Gamla träd har ofta en viktig roll för många djur och 
lavarter och anses vara extra skyddsvärda i exploate-
ringssamband. En inventering av skyddsvärda träd bör 
genomföras inom Stenungsund för att kartlägga samtliga 
skyddsvärda träd. 

Exempel på insektshotell. (Internet) Ett gammalt skyddsvärt ek. (Linnea Ingesdotter)

291



28 Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort

8.4 Utvecklingsmöjligheter

Öppna vatten och våtmarker
Öppna vatten och våtmarker är en minskande biotop i sam-
hället i och med utdikning och kanalisering av vatten. Detta 
för att gynna andra torrare miljöer, så som jord- och skogs-
bruk. Våtmarker är viktiga miljöer för fåglar och groddjur. I 
������������������������������
i Västra Götalands län ska till 2020 ha en blåstrukturplan för 
kommunen. Det är viktigt att i stadsplaneringen värna om de 
våtmarker��������inom tätorten. I Stenungsund idag 
��������������������������������
antal våtmarker och ett fåtal öppna småvatten (se karta över 
våtmarker). Det viktigaste vattnet i Stenungsund, utöver havet, 
är Norumsån som har höga ekologiska värden med bland annat 
�������������������������������-
bäcken.

Åtgärder som kan utföras för att öka mängden våtmarker är att 
������������������������������
som ej är nödvändiga idag. Ytterligare åtgärder skulle kunna 
vara att anlägga nya våtmarker���������������
vattendrag. Våtmarker kan fungera som naturlig rening av 
vattnet genom att de tar upp kväve och förbättrat vattenkva-

litén genom att partiklar och farlig ämnen binds in i marken i 
������������������������������
som ett vattenmagasin där vattnet kan lagras vid kraftigt regn, 
�������������������������������
översvämning.

Vid förtätning och nyexploatering inom tätorten är det viktigt 
att utveckla och förbättra dagvattenhanteringen och undvika
att exploatera kustzonen eftersom många av de höga ekolo-
giska värdena runtomkring Stenungsunds tätort är kopplade 
till kusten och de grunda marina områdena. En stor del av 
föroreningar som kommer ut i havet kommer från ytavrinning 
från hårdgjorda ytor och orenade dagvattenutlopp via vatten-
drag. Försämrad vattenkvalitet är en anledning till försämrade 
förutsättningar och minskande vegetationsbeklädda bottnar i 
de grunda marina områdena som är viktiga uppväxtområden 
för vattenlevande or�������������������-
oxidfällor. Genom att värna om vattenkvaliteten och minska 
utsläppen i kustvattnet ökar möjligheterna att bevara dessa 
vegetationsbeklädda bottnar. 

Exempel på en våtmarksdamm i nybyggt bostadsområde i Göteborg.
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Våtmarker från biotopkartering, utförd av Calluna 2016.

våt eller fuktig mark

TECKENFÖRKLARING

öppet vatten
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Odlingslandskapet
En annan naturtyp som är viktig för biologisk mångfald och 
ofta förknippad med höga ekologiska värden är hävdade ängs- 
och betesmarker. Ängs- betesmarker har kraftigt minskat i våra 
landskap, framförallt på grund av minskat bete. I samband med 
industrialiseringen försvann jordbruket från Stenungsunds tät-
��������������������������������
tätorten, främst i anslutning till Norumsån. Några utspridda 
������������������������������-
skapet). Vissa av dessa är, andra har varit, betesmarker. De 
marker som idag inte betas eller på andra sätt hävdas, håller på 
att växa igen. Kontinuerlig störning genom bete eller slåtter ger 
möjligheter för en hög biologisk mångfald. Det är därför vik-
tigt att bevara och sköta de betade och hävdade markerna 
(inklusive havsstrandängar). För att gynna dessa naturtyper kan 
skötselplaner tas fram för hur störningar och hävd av områdena 
ska ske, t.ex. genom bete, slåtter eller bränning. Vidare kan 
tidigare betesmarker återställas och åter börja hävdas för att 
öka arealen ängs- och betesmarker. Död ved bör lämnas kvar
vid skötselåtgärder för att gynna insekter och svampar.

8.4 Utvecklingsmöjligheter

V������������������������naturliga
övergångar mellan naturtyperna skapas, t.ex. om exploate-
ring ska ske nära en skogsmiljö bör man gradvis övergå från 
skog, till en naturlig brynzon, följt av park innan bebyggelse 
kommer. Detsamma gäller för vegetationen längs med vatten-
dragen.

Vid skötselåtgärder i skogsmiljöer kan högstubbar lämnas 
kvar i markerna och nedtagna träd lämnas som död ved och 
kommer att bli viktiga livsmiljöer för insekter och svampar 
med tiden. 

I en långsiktigt hälsosam skog behövs träd med en varierad 
ålder som ger möjlighet till föryngring. Skogar och speciellt 
lövskogar kan ibland betas hårt av vilda djur, t.ex. klövdjur 
så som rådjur. Klövdjur betar främst av de yngre plantorna av 
lövträden, vilket förhindrar föryngring. Om en skog betas för 
hårt kan åtgärder utföras för att säkra naturlig föryngring, t.ex. 
kan instängsling av skott och yngre plantor göras för att 
hindra djur från att äta upp dem.

Äldre hagmark i Nordhagen i Furufjäll/Brunnsbergsområdet.
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åkermark

TECKENFÖRKLARING

havsstrandängar
skötta gräsmarker
övriga öppna marker

Odlingslandskapet. Biotopkartering, utförd av Calluna 2016.
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9. Delområden

Översiktlig beskrivning
Grönstrukturplanen har delats in i fem delområden. Indelning-
en har gjorts utefter naturliga barriärer i form av vägar och 
strandlinjer.
Kartlagd grönstruktur har en storlek på minst 5000 m2. 
Bostadsgårdar, trädgårdar, kyrkogårdar, alléer, mindre parker 
är också viktiga delar i den mosaik som utgör en stads grönst-
ruktur. Även om de inte ingår i denna kartläggning ska deras 
betydelse inte undervärderas. 

Nulägesbeskrivning
Tillgång, nåbarhet och kvalitet avgör grönstrukturens sociala 
användbarhet och värde. Ibland väger vissa aspekter tyngre. 
Om tillgången i ett tätbebyggt område är litet, blir nåbarhet och 
kvalitet viktigare. 
Stenungsund har generellt en god tillgång på naturområden för 
friluftsliv, både i skog och vid havet. 

Värdering av grönområden
Grönstrukturens värde har bedömts ur ett socialt, ett kulturellt 
och ett ekologiskt perspektiv. 

Ett kulturellt värde kan vara en kyrkogård, en vacker utsikt, 
riklig förkomst av stengärdsgårdar, ett kulturlandskap.

Ett socialt värde hänger samman med grönstrukturens närhet 
till bostäder, närhet till skolor och förskolor, att grönstrukturen 
fungerar eller har potential att fungera som en samlingsplats, 
eller har ett värde för motion och reakreation. 
�������������������������������
är även tillämpbar på grönstrukturen generellt. Den ska:
1) vara tillgänglig eller ska med enkla medel kunna göras 
tillgänglig.
��������������������������������t-
raktiva upplevelsevärden.
3) nyttjas av lokala eller ditresa besökare.
Grönstrukturplanen har även vägt in sociala värden redovisade 
på s.12.

Ett ekologiskt värde kan t ex vara ett Natura 2000-område, att 
grönstrukturen är inventerad som lövskog och därmed indike-
rar hög biologisk mångfald, att grönstrukturen fungerar som en 
länk eller ”stepping stone” mellan grönområden. 

Där minst två värdegrunder överlappar bedöms grönområdet 
ha ett mycket högt värde.
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5 Öster om motorvägen

4 Kyrkenorum

2 Centrala
Stenungsund

3 Hallerna

1 Stenungsön

E6

Ytt
re 

Ring
led

en
Ucklumsvägem

297



34 Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort

9.1 Stenungsön

1

Nulägesbeskrivning

Beskrivning
Kommunens populäraste grönområde kan grovt delas in i en 
norra del där grönstrukturen samspelar med äldre arkitektur 
och kulturlandskapsmiljöer, och en södra del med höga ekolo-
giska värden. Samtliga miljöer har höga värden för rekreation.

Stenungsön började i mitten på 1800-talet utvecklas som 
badort med sommarvillor och badhus. I synnerhet norra sidan 
av ön präglas av denna badortskaraktär�������������
som framhäver både den gamla arkitekturen liksom konstnä-
rers närvaro på ön.

Karga klipp- och tallskogsmiljöer karaktäriserar västra sidans 
naturstigar������������������� Jungfruviken 
och Skomakarviken. De är enkelt upparbetade med badbryg-
ga, Jungfruviken har även hopptorn, och enstaka bänkbord.  De 
ligger långt från parkeringsplatser och är därmed svåra att nå 
för handikappade och småbarnsfamiljer.

�������������������������������. 
- Hawaii. Den är rikt utrustad och enkel att nå med parkering 
nära.

Södra delen av ön är ett naturreservat. I vissa delar av re-
�����������������������������. I de 
�����������������������������
bland annat vegetationsklädda bottnar med ålgräs, nating och 
blåstång m.m. Dessa bottnar är viktiga uppväxtområden för 
många djurarter och har minskat kraftigt på västkusten de 
senaste decennierna.

Skydd
Strandskydd, Natura 2000 , Naturreservat Södra Stenungsund-
sön. Riksintresse för friluftsliv. Norra delen av ön är inventerad 
som värdefull kulturmiljö av länsstyrelsen.

Brister/hot
Väg 160 är en barriär mellan norra och södra delen.
De gamla tallskogarna präglas av igenväxning.
Ev. exploatering med nya bostadsområden.

Aschebergs allé

Jungfruviken

Hawaii - badplats på Stenungsön

Stenungsögården

Vik på västra sidan

2

3

4 5
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TECKENFÖRKLARING

1

Skomakarviken

Jungfruviken

Storeviken

Skepparviken

Hawaii

2

3

4

5

* En skog med höga sociala värden ska uppfylla tre kriterier. Den ska:
1) vara tillgänglig eller ska med enkla medel kunna göras tillgänglig.
��������������������������������traktiva upplevelsevärden.
3) nyttjas av lokala eller ditresa besökare.

Skog med högt socialt 
värde, inventerad av 
Skogsstyrelsen 2008*, 
samt av MARELD 2016.

plats för idrott och friluftsliv

NULÄGESBESKRIVNING

Kulturella värden

����������

Ekologiska värden

kulturstig

Grönstruktur

������������
motionsstråk

bef. situation åtgärder

skola/förskola

naturstigar

planområdes- / delområdesgräns

social

kulturell

eko

GC

kulturstig (bara delomr. 1)

förskola

skola

gymnasieskola

naturstigar

GC

lekplats

fritidsgård

idrotts- och/eller rekreationsanläggning

förskola

skola

gymnasieskola

299



36 Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort

9.1 Stenungsön Förslag på åtgärder

Åtgärder för att stärka sociala och kulturella 
värden
• Skapa nya g/c-kopplingar mellan norra och södra ön.
• Uppgradera skyltsystem
• Underhåll kulturlandskapet - betesmark, alléer och solitär-

träd.

Åtgärder för att stärka ekologiska värden
• Säkerställa att igenväxning inte sker av naturreservatet. 
• Ta fram skötselplaner för och följa dessa för att förbättra 

strandängarna i området. 
• Vara restriktiv med exploatering längs med kusten.
• Göra noggranna undersökningar vid exploatering för att 

utforma dagvattenhanteringen för att inte försämra vatten-
kvalitén i havet. 

• ����������������������������
om förbättringar kan göras. 

• Sätta ut insektshotell och lägg ut naturliga insektsplatser 
vid skötselåtgärder (högar med ris, död ved, högstubbar 
m.m.).

• Skapa övervintringsplatser för kräldjur (stenhögar, sten-
murar m.m.).

• Hålla havsstrandängarna öppna och ta bort höga objekt på 
strandängarna (gynnar fågellivet). 

• Öka andelen död ved i skogar. Vid naturvårdsåtgärder som 
innebär att träd tas ned, alternativt att träd har ramlat på 
grund av andra anledningar, bör träden ligga kvar som död 
ved samt lämna stående högstubbar. 

• Kontrollera att sandmarker och andra biotoper för vilda 
pollinerare inte växer igen (t.ex. genom att hävda sand-
marker).

• Rikta besökarna till områden med höga sociala värden och 
rikta bort dem från områden med höga ekologiska värden 
som är känsliga för störning. Rikta besökare kan göras 
genom att anlägga tydligt utmärkta gångstigar och sätta ut 
skyltar i områden med höga ekologiska värden som infor-
merar besökare om vilka områden som bör undvikas. 

• Göra om överskottsgrönytor till ängsmarker eller andra 
naturliga naturtyper med mycket blommande växter vilket 
minskar behov av skötsel och gynnar pollinerare. 

• Plantera bär och blommande buskar och träd i anslutning 
till gång- och cykelstråk (om plantering är aktuellt). Ökar 
ett områdes värde för insekter, fåglar och för människor. 

• Skapa naturliga och varierande typer av grönområden vid 
planering av nya grönområden bör man. 

• Anlägga planteringar med naturliga växter (ex. blomste-
rängar) och undvika arter som inte är inhemska och kan 
sprida sig och bli invasiva arter. 

Ta fram skötselplaner för att bevara naturmark med kulturella 
och ekologiska värden.

Exempel från Ekebergparken i Oslo på skyltsystem som smäl-
ter i naturliga miljöer. 
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 ����������
plats för idrott och friluftsliv
skola/förskola

VÄRDERING GRÖNSTRUKTUR

Mycket höga värden
Höga värden

E

 S E

 K E

 K

E

E

E

E

K EK

E S

E S

E S

E K S

E

E S

S

S

Natura 2000-område

Södra
Stenungsundsöns
naturreservat

Jungfruviken

Hawaii

Strandäng
-Öppet landskap, både ekologisk 
och kulturhistorisk värde

Strandäng
-Bevara öppet 
landskap, betesmark 
med både ekologisk 
och kulturhistorisk 
värde.

Badplats
-Fin utsikt över 
fjorden.

Grön koppling
-Skapa/bevara en smal remsa 
av natur som inte är avgränsad 
med staket. Viktigt att lämna 
öppet.

Badplats ”Hawaii”
- förbättra g/c-kopp-
ling till norra delen 
av ön.

Spår av äldre kul-
turmiljö, stenmurar 
m m.

Grön koppling
-Värna allmänt tillgängliga 
ytor, förstärk koppling mellan 
parkering och stråk utmed 
vattnet, ta bort grindar och 
staket.
- Utveckla som samlingsplats 
och utgångspunkt för 
promenader på ön. 
- Uppgradera med nya 
informationsskyltar och 
�����

Skomakarviken

Storeviken

Skepparviken

bef. situation åtgärder

skola/förskola

naturstigar

planområdes- / delområdesgräns

social

kulturell

eko

GC

kulturstig (bara delomr. 1)

förskola

skola

gymnasieskola

naturstigar

GC

lekplats

fritidsgård

idrotts- och/eller rekreationsanläggning

förskola

skola

gymnasieskola

bef. situation åtgärder

skola/förskola

naturstigar

planområdes- / delområdesgräns

social

kulturell

eko

GC

kulturstig (bara delomr. 1)

förskola

skola

gymnasieskola

naturstigar

GC

lekplats

fritidsgård

idrotts- och/eller rekreationsanläggning

förskola

skola

gymnasieskola

bef. situation åtgärder

skola/förskola

naturstigar

planområdes- / delområdesgräns

social

kulturell

eko

GC

kulturstig (bara delomr. 1)

förskola

skola

gymnasieskola

naturstigar

GC

lekplats

fritidsgård

idrotts- och/eller rekreationsanläggning

förskola

skola

gymnasieskola

bef. situation åtgärder

skola/förskola

naturstigar

planområdes- / delområdesgräns

social

kulturell

eko

GC

kulturstig (bara delomr. 1)

förskola

skola

gymnasieskola

naturstigar

GC

lekplats

fritidsgård

idrotts- och/eller rekreationsanläggning

förskola

skola

gymnasieskola

föreslagna g/c-stråk

förbättring av väg- och 
gatumiljö som gröna stråk

bevara/utveckla grönstruktur

Övrig grönstruktur. Kan 
lokalt innehålla höga 
värden. Vid ev. framtida 
planarbete bör dessa 
värden utredas vidare.

������������
motionsstråk

föreslagna naturstigar/
motionsstråk

TECKENFÖRKLARING

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

DOMINERANDE VÄRDEGRUND
S Socialt perspektiv
K Kulturellt perspektiv
E Ekologiskt perspektiv
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9.2 Centrala Stenungsund 

Beskrivning
Centrala Stenungsunds tillgång på grönstruktur varierar stort 
på östra och västra sidan om järnvägen. 

Väster om järnvägen är närheten till vattnet en stor tillgång 
och fotgängare kan röra sig utmed en kajpromend. Kajpro-
menaden avbryts då och då av park- och gårdsmiljöer. I delar 
������������������������������
som bryts upp av häckar och trädrader. I andra delar upplevs 
miljön som steril och i avsaknad på vegetation. Ambitionsni-
vån i centrala Stenungsunds grönstruktur varierar. Kyrkberget, 
Kulturhusparken och Nösnäs badplats är centrala närparker 
med olika innehåll. 

Öster om järnvägen dominerar bostadsområden. Kvarnberget 
och parkmiljön runt Mariagården sticker ut som två områ-
desparker med extra höga kvaliteter. Utmed Yttre Ringleden 
�����������������������������-
backen.

Fina ublickar mot Hakefjorden fås på Kvarnberget, Kyrkberget 
och Solgårdsterrassen.

De ekologiska värdena ligger främst i anknytning till kusten 
och närheten till Stenunge å. Mellan Stenungsön och Centra-
�����������������������������
m.m. som är viktiga uppväxtområden för många djurarter. Ge-
nom området rinner Stenunge å och Hällebäcken (som rinner
ihop med Stenunge å vid Maria-gården. Stenunge å, i vilken
��������������������������Västergård
���������������������

Skydd
Strandskydd i hamnen och utmed Stenunge å.

Brister/hot
Göteborgsvägen, V160 och järnvägen är tunga barriärer. 

Pågående planärende för småindustri i området ”Industriängar-
na”. Värdet för kulturmiljön i Västergårds allé, ekologiskt vär-
de som fågelparadis och värdet som översvämningsyta riskerar 
att försvinna. Skogen ”Västergård” och delar av Kvarnberget 
ligger utanför detaljplanelagt område. 

Området väster om järnvägen är fattigt på grönområden idag 
och har ett högt exploateringstryck. Närmsta områdespark är 
Kvarnberget och förbindelsen dit är bristfällig.

Säkerhetsavståndet till petrokemisk industri i norr, begränsar 
möjligheten att skapa samlingsplats kring Mariagården.

Nulägesbeskrivning

1

2

3

Kulturhusparken med sandstrand. Fint inslag med vattenkon-
takt i centrum.

Ekträd vid Kopperskolan

Mariagården, en oas med café och barnverksamhet. Viktig 
grön mötesplats.

Damm på Kvarnberget.

 4
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* En skog med höga sociala värden ska uppfylla tre kriterier.
Den ska:
1) vara tillgänglig eller ska med enkla medel kunna göras
tillgänglig.
2) �������������������������������-
raktiva upplevelsevärden.
3) nyttjas av lokala eller ditresa besökare.

TECKENFÖRKLARING

Skog med högt socialt 
värde, inventerad av 
Skogsstyrelsen 2008*, 
samt av MARELD 2016.

lekplats

skola/förskola

NULÄGESBESKRIVNING

Kulturella värden����������

Ekologiska värden

Grönstruktur������������
motionsstråk

bef. situation åtgärder
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naturstigar
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eko
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kulturstig (bara delomr. 1)
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gymnasieskola
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fritidsgård

idrotts- och/eller rekreationsanläggning

förskola

skola

gymnasieskola

plats för idrott och friluftsliv
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9.2 Centrala Stenungsund Förslag på åtgärder

Åtgärder för att stärka sociala och kulturella 
värden
• Skapa tydligt grönt promenadstråk hela vägen mellan

Strandgatan och Nösnäs badplats.
• Fullfölj be�ntlig modell för markparkeringar med träd- 

och häckplanteringar.
• Utveckla Nösnäs badplats till en centrumsnära festplats.

Uppgradera innehåll och möblering. Skapa grön bu�ert
mot V160.

• Parken vid kulturhuset Fregatten i centrum värnas. Viktig
grön lunga.

• Kyrkbergets småskaliga gatugrönska med häckar och
fruktträd, samt grönområde värnas. Viktig grön lunga för
närliggande förskola.

• Hälsans stig värnas som stråk och kompletteras med skylt-
ning om kultur- och naturinslag.

• Förbättra fotgängarförbindelsen mellan centrum och
Kvarnberget.

• Västgårds allé till Mariagården kopplas bättre med cen-
trum. Tillför gatugrönska i gatan utmed järnväg.

• Samarbeta med Stenungsundshem för att skapa odlings-
möjligheter i områden med �erbostadshus.

• Skapa tydligare entré till Kvarnberget vid koloniområdet
för bättre koppling till Solgårdsterrassen.

• Utveckla Kvarnberget med sittplatser med �kabord, grill-
plats, uteklassrum och naturlekplats..

• Gör be�ntlig skatepark vid Kristinebergsskolen till en del
av ett aktivitetsstråk som binder ihop Kvarnberget med
Kristinebergs skola och Hasselbacken fritidsgård.

• Industriängarna är ett fågelparadis i dag. Samarbeta med
naturskyddsföreningen för att vidareutveckla och värna
miljön som en centrumsnära fågelskådarlokal.

Åtgärder för att stärka ekologisk värden
• Vara restriktiv med exploatering längs med kusten och

strandzonen längs med Stenung å.
• ����������������������������

inom de mest tätbebyggda delarna av centrala Stenung-
sund.

• Undersöka och kartlägg utlopp av dagvatten till Stenunge
�������������������������������
ut i havet.

• Göra noggranna undersökningar vid exploatering för att
utforma dagvattenhanteringen för att inte försämra vatten-
kvaliteten i Stenunge å, Hällebäcken samt havet.

• Undvika vandringshinder i vattendragen.
• Kontrollera broar så att det är möjligt för fågel och min-

dre däggdjur att röra sig längs med vattendragen (utter,
gnagare, grodor, fågel m.m.). Det bör vara möjligt för djur
som inte lever i vatten att kunna gå torrskodda längs med
vattendragen. Vid behov åtgärda vandringshinder.

• Anlägga blomsterrika områden inom tätortsnära naturom-
råden för att gynna pollinerare (naturliga naturtyper ex.
blomsterängar).

• Anlägga våtmark/dammar i anslutning till Stenunge å och
Hällebäcken vilket fungerar som dagvattenrening, kvä-
vefälla, och magasinering och kan gynna fågellivet eller
groddjur beroende på utformning.

G/C-väg utmed Nösnäs badplats. Slänt mot V160 saknar träd 
och buskar, vindutsatt och bullerstörd miljö.

Exempel från Köpenhamn. Variationsrik trädplantering. Däm-
par buller och vind, fångar partiklar, skapar miljö för djurliv.
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Mariagården/Västergård
- områdets kultur- och rekreationsvär-
den säkras långsiktigt.
- Caféverksamhet behålls 
- Västergårds allé kopplas till centrum 
för bättre, tydligare tillgänglighet.

Kopperskolan

Kvarnberget

Solgårdsterrassen

Hasselbacken

Hällebäck

Västergård

Hjälmarevägen
-Förstärk grönstruktur 
till havet.

Gatumiljöer i 
centrum
- skapa grön 
������
järnväg och 
stora markpar-
keringar.
- plantera träd 
längs gator och 
på stora mark-
parkeringar
- skapa gröna 
mittremsor

Promenad-
stråk mellan 
Strandgatan
och Nösnäs 
badplats kom-
pletteras med 
trädrader.

Solgårds-
terrassen
- nya 
utsiktsplatser
med grill- och 
�������

Gatugrönska Industrivägen
- Skapa en mer stadsmässig 
entré mellan Yttre Ringleden 
och Uddevallavägen.
- Sammanhängande g/c-stråk
- Trädrad utmed g/c-bana
- Hårdgjorda mittrefuger 
byts till salttålig, friväxande 
gräsytor.
- Gallra runt Hällebäcken.

Yttre
 R

ing
led

Industrivägen

Ud
de

va
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n

Naturstig Kvarnberget
- bättre skyltning
���������
- skapa lekplats och ute-
klassrum för närliggande 
förskola och skolor.

Behåll grönstruktur
mellan Kvarnberget och 
Solgårdsterrassen. Ucklumsvägen

Behåll grön korridor längs gång-
vägen mellan Nösnäs gymnasium 
och Kristinedalsskolan.
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Kyrkberget
- viktig ”lunga” i 
en tät villamiljö.
- utveckla som 
samlingsplats i 
denna stadsdel.
- bänkar vid 
utsiktplats.

S K

Nösnäs
badplats
- utveckla som 
aktivitetspark.
- träd-och 
buskplantering
��������
V160. S E

E
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S

E  S

S E S 

S
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Kyrkberget

Gatugrönska Yttre Ringleden
-Yttre Ringledens värde som grön 
����������������, träd-
rader och ängsytor i mittrefuger. Den 
är av estetiskt värde, men samtidigt 
ökar biologisk mångfald, tar hand 
�����������������

Gatugrönska Ucklumsvägen
-Värna existerande betesmiljöer.
������������������������, trädplante-
ringar, ängsytor i mittrefuger.

Stenunge å

Hällebäcken

Lämpligt område för våtmark.
- Gynnar fågellivet och minskar 
läckage av näringsämnen. 
- Dämpar översvämningspro-
blematiken i centrum.

E

E

Industriängarna
Stor mångfald med olika biotoper och rikt fågelliv.
- Lämpligt område för våtmark. Gynnar fågellivet och 
minskar läckage av näringsämnen. 
- Dämpar översvämningsproblematiken i centrum.

Strandvägen

S

S E

Förbättra
kontakt mellan 
Kvarnberget
och centrum.

Stenunge å och Hällebäcken
- bevara vegetation och goda 
vattenmiljöer som gynnar 
akvatiskt liv

Solgårdsbäcken
- bevara vegetation och goda 
vattenmiljöer som gynnar 
akvatiskt liv
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TECKENFÖRKLARING
 ������������������
 ����������

lekplats
plats för idrott och friluftsliv
skola/förskola

VÄRDERING GRÖNSTRUKTUR

Mycket höga värden
Höga värden

Övrig grönstruktur. Kan lokalt innehålla   
höga värden. Vid ev. framtida planarbete bör 
dessa värden utredas vidare.

DOMINERANDE VÄRDEGRUND
S Socialt perspektiv
K Kulturellt perspektiv
E Ekologiskt perspektiv

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

bef. situation åtgärder

skola/förskola

naturstigar

planområdes- / delområdesgräns

social

kulturell

eko

GC

kulturstig (bara delomr. 1)

förskola

skola

gymnasieskola

naturstigar

GC

lekplats

fritidsgård

idrotts- och/eller rekreationsanläggning

förskola

skola

gymnasieskola

bef. situation åtgärder

skola/förskola

naturstigar

planområdes- / delområdesgräns

social

kulturell

eko

GC

kulturstig (bara delomr. 1)

förskola

skola

gymnasieskola

naturstigar

GC

lekplats

fritidsgård

idrotts- och/eller rekreationsanläggning

förskola

skola

gymnasieskola

föreslagna g/c-stråk
föreslagna naturstigar/motionsstråk
förbättring av väg- och gatumiljö som gröna stråk

bevara/utveckla grönstruktur

förslag av grönstruktur i Södra Hallerna
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42 Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort

9.2 Centrala Stenungsund Förslag på åtgärder

Parkering och gångstråk vid köpcentrum. Stora asfaltsytor 
utan träd och ett gångstråk nästan utan planteringar. Brist-
fällig grönstruktur, visuellt fattig miljö som är exponerad för 
väder och vind.

Parkering och gångstråk vid kulturhus Fregatten. Trädrad 
utmed gångstråket och i parkeringsytan, häckar som ramar in. 
Enkel åtgärder som tillför stort upplevelsevärde, skugga och 
vindskydd.

Allé med kärrek skapar en grön axel mellan centrum och 
Nösnäs badplats. Kulturhusparken och gröna bostadsmiljöer 
ligger som ett pärlband utmed stråket. Ekosystemtjänster - 
värmer och svalkar byggnader, binder smog, dämpar buller, 
minskar stress o s v.

 Fullfölj allén hela vägen mellan Strandgatan och Nösnäs 
badplats. Det skapar ett tydligare stråk och underlättar orien-
tering.

Bildexempel - bygg vidare på det som är bra

Exemplet ovan visar en bostadmiljö bestående främst av klippt 
gräsmatta. Här bör man sträva efter större mångfald i grönst-
rukturen.

Samma kvarter men en robust, upplevelserik miljö som erbjud-
er lek för både barn och vuxna (boule). Olika typer träd och 
buskar varierar i höjd. Det skapar förutsättningar för fågelliv. 
Viktig grön lunga att värna. 
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43Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort

Strandvägen. Saknar gatugrönska. Gata med dagvttenhantering i ”regnträdgårdar.”

Bostadsmiljö vid Kopperskolan. Steril  och solexponerad 
gräsmatta.

Exempel från Viken i Skåne. Klippt gräsmatta blandas med 
högvuxet gräs och träddungar blandas med öppna gräsytor, 
ger på alla sätt mer mångfald.

Asfalterad refug längs Industrivägen. Refuger med friväxande gräs i Alingsås. Ekosystemtjänst t ex 
minskad avrinning, binder damm- och vägpartiklar.

Bildexempel- förbättra det som är dåligt

307



44 Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort

9.3 Hallerna

1

2

Nulägesbeskrivning

Norum kyrka är en kulturmiljö med ekträd, stenmurar och 
utblickar över landskapet.

4

Elljusspår intill Nösnäs gymnasium.

Skog som gränsar till både förskola och bostäder.

3

Koloniområde

Beskrivning
Området består av stora naturområden, främst skog.  I södra 
delen �nns öppna kulturlandskap. Det �nns gott om spår av 
äldre jordbrukslandskap t ex stengärdsgårdar. 

Trots att stora naturområden �nns inom delområdet, har 
nybyggda bostadsmiljöer i södra Hallerna långt till bostadsnära 
natur som är lätt tillgänglig för reakreation. Mot kusten börjar 
området bli färdigexploaterat och det mesta av orörd natur 
�nns en bit in från havet. 

Området är mycket rikt på fornlämningar.

I områdets sydvästra del löper Norumsån, som en naturlig 
koppling mellan Kyrkenorum och havet, med ett koloniområde 
som ett trevligt inslag på vägen. Vegetationen längs årummet 
har en viktig funktion i att dämpa synintryck och buller från 
motorvägen. 
Norumsås, som längs vissa sträckor omges av ädellövskogar 
och örtrika allundar med mycket död ved och grova träd, har 
särskilda ekologiska värden och är viktig för fågelfaunan, men 
även andra djurarter och en rik �ora. Ål och öring �nns i ån 
och vissa år har bäver setts.
I områdets nordvästra del rinner Nösnäsbäcken i vilken det 
�nns både ål och lekande havsöring. I anslutning till bäcken, i 
närheten av Nösnäs gymnasieskola �nns ett skogsområde som 
har höga ekologiska värden med en värdefull �ora. 

Vid Norra Hallerna ligger en naturbetesmark som aktivt betas 
av hästar och söder om Norumsås ligger Strandnorum som 
också är en ängs- och betesmark. Kontinuerligt hävd så som 
bete gynnar en rik �ora med många hävdgynnade arter. 

Skydd
Strandskydd utmed Norumsån och bäcken i Håldalen.
Riksintresse för frilu�sliv utmed kusten.

Brister/hot
Pågående planärenden för nya bostadsområden i norra och 
södra Hallernas grönområden, riskerar att fragmentera grönst-
rukturen. 

En nordsydlig tra�kled som i ÖP 06 planeras binda ihop de nya 
bostadsområdena, riskerar att bli en barriär.

De gamla, småskaliga jordbruksmiljöerna präglas av igenväx-
ning.

Spår från äldre jordbrukslandskap t ex stengärdsgårdar och 
äldre träd, som är viktiga både för biologisk mångfald och som 
kulturbärare, riskerar att försvinna vid nyexploatering.
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1

 2

4

Nösnäs Håldalen

Hallernaleden

Norums kyrka

Ucklumsvägen

3

Hallernaleden

E6

Norra Hallerna

Södra Hallerna

G
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Norumså
n

Kåkenäs

Tollenäs

* En skog med höga sociala värden ska uppfylla tre kriterier. 
Den ska:
1) vara tillgänglig eller ska med enkla medel kunna göras 
tillgänglig.
��������������������������������t-
raktiva upplevelsevärden.
3) nyttjas av lokala eller ditresa besökare.

TECKENFÖRKLARING

Skog med högt socialt 
värde, inventerad av 
Skogsstyrelsen 2008*, 
samt av MARELD 2016.

lekplats

skola/förskola

NULÄGESBESKRIVNING

Kulturella värden����������

Ekologiska värden

Grönstruktur������������
motionsstråk

bef. situation åtgärder

skola/förskola

naturstigar

planområdes- / delområdesgräns

social

kulturell

eko

GC

kulturstig (bara delomr. 1)

förskola

skola

gymnasieskola

naturstigar

GC

lekplats

fritidsgård

idrotts- och/eller rekreationsanläggning

förskola

skola

gymnasieskola

plats för idrott och friluftsliv
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9.3 Hallerna Förslag på åtgärder

Exempel på naturstig i Berlin. Den gör minimalt ingrepp i 
naturen samt är tillgänglighetsanpassad.  

Bostadsmiljö Hallerna. Visuellt och ekologiskt fattig miljö. Vid 
nybyggnation bör man alltid sträva efter att behålla inslag av 
��������.

Bostadsmiljö Lindholmen Göteborg. Genom att anpassa hus 
till terräng, behålla träd och stengärdsgård, skapas en intres-
sant och variationsrik miljö som stimulerar till utevistelse.

Åtgärder för att stärka sociala och kulturella 
värden
• I pågående planarbete bör man sträva efter att skapa en 

närpark i naturmiljö på minst 1 hektar som erbjuder pro-
menad- och lekmöjligheter.

• Utveckla årummet för närreakreation och förstärk kopp-
ling mellan Kyrkenorum och havet, en naturstig med 
fokus på växt- och djurliv kopplat till Norumsån. Skapa 
avstickare med fågeltorn?

• Spara spår av av äldre jordbrukslandskap t ex gamla träd, 
fruktträd, stengärdsgårdar och gör till spännande del i 
nyexploateringar.

• Säkra gröna stråk mellan nya bostadsområden och Nösnäs 
motionsspår och idrottsanläggningar.

• Bygg utegym i anslutning till elljusspår vid Nösnäs.

Åtgärder för att stärka ekologiska värden
• Anlägga våtmark/dammar i anslutning till Nösnäsbäcken 

och Norumsån vilket fungerar som dagvattenrening, kvä-
vefälla, och magasinering och kan gynna fågellivet eller 
groddjur beroende på utformning. 

• Ta fram och följa skötselplaner för att förbättra strandäng-
arna i området. 

• Undersöka och kartlägga utlopp av dagvatten till Norums-
����������������������������
vattendragen och vidare ut i havet. 

• Göra noggranna undersökningar vid exploatering för att 
utforma dagvattenhanteringen för att inte försämra vatten-
kvalitén i Norumsån, Nösnäsbäcken samt havet. 

• Vara restriktiv med exploatering längs med Norumsån, 
Nösnäsbäcken och kusten.

• Bibehålla vegetation längs med vattendragen.
• Bibehålla och bevara hävd av betesmarkerna. 
• Undvika vandringshinder i vattendragen.
• Kontrollera broar så att det är möjligt för fågel och min-

dre däggdjur att röra sig längs med vattendragen (utter,
gnagare, grodor, fågel m.m.). Det bör vara möjligt för djur 
som inte lever i vatten att kunna gå torrskodda längs med 
vattendragen. Vid behov åtgärda vandringshinder.

• Vid anläggande av en strandpromenad längs med Norums-
ån bör den anläggas som en naturlig stig i nuvarande na-
turmiljö och inte omvandla strandzonen till en parkmiljö. 

• Skapa naturliga brynmiljöer mellan Norumsån och bebyg-
gelse.
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Entré till rekreationsområde
- skapa trygg, varierande 
och inbjudande g/c-väg till 
reakreationsområde. Komplettera 
med infotavlor och sittplatser.
- g/c-väg och tunneln under E6:an 
är belyst och tydligt markerat. 

Gröna kopplingar i 
Södra Hallerna
- vid planering av nya 
bostadsområden, skapa 
korridorer av grönstruktur, 
undvik isolerade ”öar”.

Gröna kopplingar i Södra Hallerna
-Södra Hallerna är under hårt 
exploateringstryck. I området av 
hög ekologisk värde visas ett mer 
detaljerad nätverk av gröna kopplingar 
mellan kusten, Norumsån och Norra 
Hallerna.

Gröna kopplingar
-Viktigt att bevara kopplingar till 
omgivningen.

Blågrönt stråk
-Norumsån är en viktig korridor 
mellan landsbygd och havet.
�����������������
motorvägen.
- Utveckla en åpromenad med 
bäckravin och sumpskogstema. 
-Skapa ett pärlband av händelser 
med fågeltorn, koloniträdgård, 
skyltning.
- Bevara och utveckla grönstruktur 
mellan Norumsån och 
bostadsområden.

Gröna kopplingar till
havet.
- förbättra och värna 
gröna kopplingar 
mellan större 
grönområden och 
havet.

Hallernaleden

Hallernaleden

E6

Nösnäs
 gymnasium

Håldalen

Norums
kyrka

Norra Hallerna

Södra Hallerna
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Kulturlandskap i Södra 
Hallerna
- vid planering av nya 
bostadsområden, beakta 
visuella kopplingar till 
omgivande landskap, 
lyft fram kulturminnen 
som fornlämningar och 
stengärdsgårdar.

Värna och utveckla 
koloniträdgårdar.

Nösnäs gymnasium
-Stärk koppling mellan 
skolmiljö och havet.
- Uppgradera 
tunnelundergång med 
trädplanteringar.

Ucklumsvägen

camping

Gatugrönska Ucklumsvägen
-Värna existerande betesmiljöer.
������������������������, 
trädplanteringar, ängsytor i mittrefuger.

Gatugrönska
Göteborgsvägen
-Uppgradera med 
trädplanteringar utmed 
g/c-väg och som 
�����������

Idrott och friluftsliv
-Värna bef. och nya skolor/förskolors 
tillgång på naturområden.
- Skapa uteklassrum.

Norumså
n

Håldalen
-Värna naturen och det rika fågellivet 
i bäckravinen.

Norumsån
- Bevara vegetation och goda 
vattenmiljöer som gynnar 
akvatiskt liv.

Nösnäsbäcken
- Bevara vegetation och goda 
vattenmiljöer som gynnar 
akvatiskt liv

TECKENFÖRKLARING
 ������������������
 ����������

lekplats
plats för idrott och friluftsliv
skola/förskola

VÄRDERING GRÖNSTRUKTUR

Mycket höga värden
Höga värden

Övrig grönstruktur. Kan lokalt innehålla   
höga värden. Vid ev. framtida planarbete bör 
dessa värden utredas vidare.

DOMINERANDE VÄRDEGRUND
S Socialt perspektiv
K Kulturellt perspektiv
E Ekologiskt perspektiv

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

bef. situation åtgärder

skola/förskola

naturstigar

planområdes- / delområdesgräns

social

kulturell

eko

GC

kulturstig (bara delomr. 1)

förskola

skola

gymnasieskola

naturstigar

GC

lekplats

fritidsgård

idrotts- och/eller rekreationsanläggning

förskola

skola

gymnasieskola

bef. situation åtgärder

skola/förskola

naturstigar

planområdes- / delområdesgräns

social

kulturell

eko

GC

kulturstig (bara delomr. 1)

förskola

skola

gymnasieskola

naturstigar

GC

lekplats

fritidsgård

idrotts- och/eller rekreationsanläggning

förskola

skola

gymnasieskola

föreslagna g/c-stråk
föreslagna naturstigar/motionsstråk
förbättring av väg- och gatumiljö som gröna stråk

E K

bevara/utveckla grönstruktur

förslag av grönstruktur i Södra Hallerna
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9.4 Kyrkenorum

 1

 2

 3

Nulägesbeskrivning

Beskrivning
Inom delområdet �nns Hasselbacken, ett av de större och vikti-
gaste bostadsnära naturområdena i Stenungsunds tätort. Består 
av varierad natur och terräng. Motionsslinga �nns och det �nns 
en genomgående g/c-väg som kopplar bra mot omgivande 
bostadsområden. Två planfria korsningar för gång/cykel under 
Yttre Ringled skapar bra koppling. Lekplatser, pulkabacke och 
frisbeegol�ana �nns. Det �nns bänkar utmed huvudstråket 
men dessa upplevs som slitna och bristfälliga ur tillgänglighets-
synpunkt.

Både skola, förskola och scoutstuga ligger i Hasselbackenområ-
dets östra del, samtliga utan barriärer i form av gator. Detta är 
en stor kvalitet som bör beaktas vid en exploatering. 
I delområdet �nns främst villabebyggelse, men även �erbo-
stadshusen väster om Yttre Ringleden har god tillgång till 
Hasselbackens naturområde. Bostäder inom delområdet har 
också nära till stora rekrationsområden öster om motorvägen 
och norr om Industrivägen. Nämnda tra�kleder är dock tunga 
barriärer.

De ekologiska värdena omfattar främst ek- och lövskogsområ-
det Södra Lövgärdet, ett större skogsområde i norra delen av 
delområdet. I norr rinner Hällebäcken som rinner ihop med 
Stenunge å inne i centrala Stenungsund.

Skydd
Delar av Hasselbacken och område längs Norumsån ligger ut-
��������������������������������
stadsplaner eller detaljplaner.

Brister/hot
I ÖP 06 föreslås bostäder i tre lägen i Hasselbackens naturom-
råde. Två av förslagna lägen ligger i grönområde med både 
sociala och ekologiska värden, vilket riskerar att fragmentera 
grönstrukturen.
Norr om Industrivägen gränsar området till riksintresse för 
industriell produktion.

 4  5

Pulkabacke intill förskolan i Kyrkenorum. 

Utsikt mot Furufjäll

G/C-väg med utsikt mot Furufjäll.

Frisbeegolfbana i skogen.

Hällebäck. Den gröna gläntan kommer bebyggas.
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scoutstuga

friluftsfrämjandet

 1 

 2  3

Hasselbacken

Hällebäck

Ucklumsvägen

 4

 5

Industrivägen

Hällebäcken

* En skog med höga sociala värden ska uppfylla tre kriterier. 
Den ska:
1) vara tillgänglig eller ska med enkla medel kunna göras 
tillgänglig.
��������������������������������t-
raktiva upplevelsevärden.
3) nyttjas av lokala eller ditresa besökare.

TECKENFÖRKLARING

Skog med högt socialt 
värde, inventerad av 
Skogsstyrelsen 2008*, 
samt av MARELD 2016.

NULÄGESBESKRIVNING

Kulturella värden����������

Ekologiska värden

Grönstruktur������������
motionsstråk

bef. situation åtgärder

skola/förskola

naturstigar

planområdes- / delområdesgräns

social

kulturell

eko

GC

kulturstig (bara delomr. 1)

förskola

skola

gymnasieskola

naturstigar

GC

lekplats

fritidsgård

idrotts- och/eller rekreationsanläggning

förskola

skola

gymnasieskola

lekplats

skola/förskola
plats för idrott och friluftsliv

Friskis- och svettis
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9.4 Kyrkenorum Förslag på åtgärder

Slitna bänkar i g/c-stråk i Hasselbacken. Det är viktigt med 
bänkar på jämna mellanrum i viktiga stråk, helst var 50:e 
meter. 

Exempel från Sörse stadsdelspark i Varberg, enkelt uppgrade-
rad med nya bänkar och identitetsskapande färgsättning.

Åtgärder för att stärka sociala och kulturella 
värden
• Om mer av Hasselbackens naturområde försvinner vid 

nyexploatering, höj kvalitéen genom att anlägga en stad-
delspark i gränszonen mot förskola/skola, med stort fokus 
på naturpedagogik. Utegym är också en funktion som kan 
höja naturområdets kvalité.

• Sträva efter att behålla stora sammanhängande naturom-
råden, samt spara spridningskorridorer till närliggande 
grönområden i t ex Hällebäck.

• Uppgradera g/c-vägens möblering och vägvisning samt 
komplettera med informationsskyltar.

• Skapa tydlig och grön koppling mellan Hällebäck och  det 
stora naturområdet på norra sidan Industrivägen.

Åtgärder för att stärka ekologiska värden
• Skapa naturliga brynmiljöer mellan lövskogsområden och 

bebyggelse och infrastruktur.
• Öka de ekologiska värdena i lövskogar genom att t.ex. 

lämna död ved vid naturvårdsåtgärder.
• Undersöka och kartlägga utlopp av dagvatten till Hälle-

������������������������������
vidare ut i havet. 

• Göra noggranna undersökningar vid exploatering för att 
utforma dagvattenhanteringen för att inte försämra vatten-
kvalitén i Hällebäcken samt havet. 

• Undvika vandringshinder i Hällebäcken.
• Kontrollera broar så att det är möjligt för fågel och min-

dre däggdjur att röra sig längs med vattendragen (utter,
gnagare, grodor, fågel m.m.). Det bör vara möjligt för djur 
som inte lever i vatten att kunna gå torrskodda längs med 
vattendragen. Vid behov åtgärda vandringshinder.

Uteklassrum och lekplats i Sörse stadsdelspark i Varberg.
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TECKENFÖRKLARING
 ������������������
 ����������

lekplats
plats för idrott och friluftsliv
skola/förskola

VÄRDERING GRÖNSTRUKTUR

Mycket höga värden
Höga värden

Övrig grönstruktur. Kan lokalt innehålla   
höga värden. Vid ev. framtida planarbete bör 
dessa värden utredas vidare.

DOMINERANDE VÄRDEGRUND
S Socialt perspektiv
K Kulturellt perspektiv
E Ekologiskt perspektiv

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

E

E
E

E

E E

E

E

E

E

S

S
S E

S

S

S E S

E S 

E  S 

E  S 

Hasselbacken

Hällebäck

Ucklumsvägen

K S

E S

E K 

E K 

E K 

E

E S

Gröna kopplingar
-Tydliggör och förstärk koppling 
mellan bostadsområden i 
Hällebäckområdet med det stora 
rekreationsområdet norr om 
Industrivägen.

Gröna kopplingar
-Tydliggör och förstärk koppling 
mellan bostadsområden i 
Hällebäckområdet med Furufjälls 
rekreationsområde öster om 
motorvägen.

Entré till rekreationsområde
- skapa trygg, varierande 
och inbjudande g/c-väg till 
reakreationsområde. Komplettera 
med infotavlor och sittplatser.
- g/c-väg och tunneln under E6:an 
är belyst och tydligt markerat. 

Gatugrönska Yttre Ringleden
-Yttre Ringledens värde som grön 
����������������, träd-
rader och ängsytor i mittrefuger. Den 
är av estetiskt värde, men samtidigt 
ökar biologisk mångfald, tar hand 
�����������������

Idrott och friluftsliv
- Värna skolors/förskolors tillgång till 
naturområdet.
- Skapa uteklassrum.
- Behåll pulkabacke.
���������������.
- Skapa utsiktsplatser med informa-
tionsskyltar.
-Värna lokala initiativ som 
frisbeegolf.

Industrivägen

Hällebäcken

-Värdefull ädellövskog
- Viktigt rekreationsområde med 
närhet till motionsverksamheten 
på Friskis-och svettis. 

E K

E K

E K Norumsån
- bevara vegetation och goda 
vattenmiljöer som gynnar 
akvatiskt liv

Varierande grönstruktur
- Dessa öppna ytor kan fungera 
som spridningskoridorer och vara 
fungerande ”stepping stones” för 
odlingslandskapet.

bef. situation åtgärder

skola/förskola

naturstigar

planområdes- / delområdesgräns

social

kulturell

eko

GC

kulturstig (bara delomr. 1)

förskola

skola

gymnasieskola

naturstigar

GC

lekplats

fritidsgård

idrotts- och/eller rekreationsanläggning

förskola

skola

gymnasieskola

bef. situation åtgärder

skola/förskola

naturstigar

planområdes- / delområdesgräns

social

kulturell

eko

GC

kulturstig (bara delomr. 1)

förskola

skola

gymnasieskola

naturstigar

GC

lekplats

fritidsgård

idrotts- och/eller rekreationsanläggning

förskola

skola

gymnasieskola

föreslagna g/c-stråk
föreslagna naturstigar/motionsstråk
förbättring av väg- och gatumiljö som gröna stråk

bevara/utveckla grönstruktur

förslag av grönstruktur i Södra Hallerna

scoutstuga

friluftsfrämjandet
E

E

S
E

E

E
E

E

E

E

E

E

Friskis- och svettis
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9.5 Öster om motorvägen

 1

Nulägesbeskrivning

Beskrivning
Området öster om motorvägen utgörs av ett stort skogsområde. 
Terräng och natur varierar och det �nns rester av äldre jord-
bruksmark. Det kan nås via två underfarter, varav den norra 
även har cykelväg. Cykelvägen är dock av enklare standard med 
grusbeläggning, samt vegetationen intill präglas av igenväx-
ning. 

I områdets norra del �nns Furu�äll - ett större naturområde 
med variationsrik natur. Området fungerar som en målpunkt 
för frilu�sliv. Både frilu�sfrämjandet och orienteringsklubben 
har lokal i området och det �nns parkeringsplatser. Här �nns 
två naturstigar, 3 och 7 km långa. Flora och fauna är variations-
rik, det �nns barr- och lövskog, torr- och våtmarker. Det �nns 
informationsskyltar om växter och kulturminnen.

Här �nns usiktspunkter över Stenungsund och Hake�orden.

I områdets södra del har markägaren på eget initiativ röjt mo-
tionsslingor. Den längsta slingan, Lusseröd runt ,är 6 km lång. 
Tre kortare slingor varierar mellan 700-800 m. Slingorna är 
markerade var 500:e meter och är ganska krävande med mycket 
upp och ned.

Skydd
Strandskydd �nns utmed bäckdrag i Måröd och Lusseröd.
Området ligger i stort sett utanför detaljplanelagt område. 

Brister/hot
Nåbarheten är ganska dålig då motorvägen utgör en barriär. 
Något svårt att hitta till om man inte har lokalkännedom. Går 
ej att nå med kollektivtra�k. Nås främst med bil eller cykel. Det 
är mer än 1 km till närmsta bostadsområde. 

 2

Friluftsfrämjandets stuga.

 3

Äldre kulturlandskap vid Lusseröd.

Tunnel under motorväg, mot Furufjälls friluftsområde.

4

Södra vägen in i rekreationsområdet.

5

Cykelvägen från Kyrkenorum.
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 1

 2

Furufjäll

Brunneberget

Nordhagen

Lusseröd

 3

4

5

* En skog med höga sociala värden ska uppfylla tre kriterier. 
Den ska:
1) vara tillgänglig eller ska med enkla medel kunna göras 
tillgänglig.
��������������������������������t-
raktiva upplevelsevärden.
3) nyttjas av lokala eller ditresa besökare.

TECKENFÖRKLARING

Skog med högt socialt 
värde, inventerad av 
Skogsstyrelsen 2008*, 
samt av MARELD 2016.

NULÄGESBESKRIVNING

Kulturella värden����������

Ekologiska värden

Grönstruktur������������
motionsstråk

bef. situation åtgärder

skola/förskola

naturstigar

planområdes- / delområdesgräns

social

kulturell

eko

GC

kulturstig (bara delomr. 1)

förskola

skola

gymnasieskola

naturstigar

GC

lekplats

fritidsgård

idrotts- och/eller rekreationsanläggning

förskola

skola

gymnasieskola

lekplats

skola/förskola
plats för idrott och friluftsliv
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9.5 Öster om motorvägen Förslag på åtgärder

Åtgärder för att stärka sociala och kulturella 
värden
• Förbättra och tydliggör cykelvägen till Furu�äll med as-

faltsbeläggning och belysning, samt gallra intill g/c-väg för 
ökad trygghet.

• Samarbeta med Frilu�sfrämjandet för att utveckla om-
rådets potential för naturpedagogik med naturrum och 
uteklassrum.

• Skapa nya naturstigar - t ex Mullestig, Vilsestig där barn 
får lära sig vad de ska göra om de går vilse, Trädstig med 
information och olika träd och buskarter, tillgänglig natur-
stig.

• Utveckla områdets användbarhet som målpunkt för 
motion året runt med elljusspår, omklädningsrum, �er 
parkeringsplatser, vå�elstuga, toaletter, utegym mm.

• Skapa �ka/grillplatser.
• Bind ihop stigsystemet i Furu�äll med områdets södra del.

Åtgärder för att stärka ekologiska värden
• Bevara och utveckla våtmarker och vatten i skogsområdet 

för att ge möjlighet för groddjur att leva och föröka sig. 
• Lägga igen diken som inte används i produktionsskog. 
• Anlägga nya våtmarker.
• Anlägga spångar i våtmarker och områden som blir för 

fuktiga. 
• Skapa faunapassager och naturliga korridorer under eller 

över E6 (ekodukter eller trummor/torrpassager) 
• Värna och utveckla områden i odlingslandskap genom 

att utföra kontinuerlig hävd genom t.ex. bete, slåtter eller 
bränning. 

Motionscentral ”Kotten” i Kungälvs kommun. Lättåtkomligt 
motionsområde för både cyklister och bilister. Finns café, om-
klädningsrum, förvaringsboxar, dusch, utegym mm.

Uteklassrum i Sörse stadsdelspark, Varberg.

Utegym, mullestig och motorikbana för rörelsehindrade i 
Skrylleskogen i Skåne.

318



55Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort

E K

E K
Gröna kopplingar
-Viktigt att bevara kopplingar till 
omgivningen.
- Gränsar till riksintresse för 
naturvård.

Gröna kopplingar
- Viktigt att bevara kopplingar till 
omgivningen.

Varierande grönstruktur
- Dessa öppna ytor kan fungera 
som spridningskoridorer och vara 
fungerande ”stepping stones” för 
odlingslandskapet.

Furufjäll

Brunneberget

Nordhagen

Lusseröd

Kulturlandskap
- Öppna ängsytor ökar 
biodiversiteten.

E K

Viktigt rekreationsområde
-Stora sammanhängande 
naturområden har högt värde 
för friluftsliv och aktiviteter 
som orientering.

Flera ekologiska värden
�������������
ekologiska värden utspridd 
jämt över naturlandskapet 
(t.ex. våtmark, lövkskogar, 
skötta gräsmarker).

Kulturlandskap
-Stadsnära odling/jordbruk
- Inventerad som värdefull miljö 
i odlingslandskapet, ÖP06.

Kulturlandskap
-Öppet landskap som skapar 
bryn och ökar biodiversitet.

Motorbana

Måröd

Social skog
- Värdefullt kulturlandskap
- Naturstigar
- Friluftsfrämjandet och 
orienteringsklubben har stugor.
- Varierande landskap med vattendrag, 
ängs-och betesmark, bryn, lähäckar som 
har högt ekologiskt värde.

K

E

E

K

E S

E K

E K

E KE K

TECKENFÖRKLARING
 ������������������
 ����������

lekplats
plats för idrott och friluftsliv
skola/förskola

VÄRDERING GRÖNSTRUKTUR

Mycket höga värden
Höga värden

Övrig grönstruktur. Kan lokalt innehålla   
höga värden. Vid ev. framtida planarbete bör 
dessa värden utredas vidare.

DOMINERANDE VÄRDEGRUND
S Socialt perspektiv
K Kulturellt perspektiv
E Ekologiskt perspektiv

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

bef. situation åtgärder

skola/förskola

naturstigar

planområdes- / delområdesgräns

social

kulturell

eko

GC

kulturstig (bara delomr. 1)

förskola

skola

gymnasieskola

naturstigar

GC

lekplats

fritidsgård

idrotts- och/eller rekreationsanläggning

förskola

skola

gymnasieskola

bef. situation åtgärder

skola/förskola

naturstigar

planområdes- / delområdesgräns

social

kulturell

eko
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kulturstig (bara delomr. 1)

förskola

skola

gymnasieskola

naturstigar
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lekplats

fritidsgård

idrotts- och/eller rekreationsanläggning

förskola

skola

gymnasieskola

föreslagna g/c-stråk
föreslagna naturstigar/motionsstråk
förbättring av väg- och gatumiljö som gröna stråk

bevara/utveckla grönstruktur

förslag av grönstruktur i Södra Hallerna
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/425
2020-04-29

Cecilia Norlander Till kommunstyrelsen
Planarkitekt

Nytt granskningsbeslut Hallerna förskola

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar att med föreslagna justeringar upprätta granskningshandlingar för 
detaljplan för förskola inom del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och Norums-Torp 1:27 och 
skicka ut planförslaget på granskning i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 
18 §.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 18 mars 2019 § 78 om att godkänna samrådsredogörelse och 
att, med i den föreslagna justeringar, skicka ut planförslaget på granskning. Sedan dess har 
arbetet med projektet fortgått och nya detaljer har framkommit vilket gör att ett nytt 
granskningsbeslut bedöms lämpligt.

Följande justeringar har gjorts sedan förra beslutet:
 Förskolebyggnaden föreslås placeras i det norra läget för att på så sätt utesluta 

Hallernavägen ur planområdet (i linje med det förra beslutet) och därmed undvika 
kostnaderna detta skulle medföra samt behålla Hallernavägens befintliga karaktär och 
höga rekreationsvärden.

 Anslutning till dricks-, spill- och dagvatten ska göras på det sätt som bedöms mest 
lämpligt utifrån förskolebyggnadens nya placering. 

Beskrivning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheter för en ny förskola om åtta avdelningar för del 
av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 samt Norums-Torp 1:27. Kommunstyrelsen beslutade 2019-
03-18 § 78 om att godkänna samrådsredogörelse och att, med i den föreslagna justeringar, 
skicka ut planförslaget på granskning. Sedan dess har arbetet med projektet fortgått och nya 
detaljer har framkommit vilket gör att ett nytt granskningsbeslut bedöms lämpligt.

För att följa tidigare beslut om att utesluta Hallernavägen ur planområdet bör inte 
förskolebyggnaden placeras i det södra läget. Detta på grund av tillgängligheten till förskolan 
medför att Hallernavägen i sådant fall behöver vara kommunalt ägd och av kommunal 
standard, vilket innebär höga kostnader att genomföra. Därför har kompletterande utredningar 
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2020-04-29

gjorts gällande trafik och skyfall för att undersöka möjligheten att placera byggnaden i det 
norra läget. 

Trafikutredning har undersökt möjligheten att samla all trafik (vårdnadshavare, personal, 
leveranser, renhållning) i planområdets västra delar, på ett trafiksäkert och yteffektivt sätt, för 
att på så sätt inte leda någon trafik på Hallernavägen.

En skyfallsstudie har gjorts för att undersöka möjligheten att placera förskolebyggnaden i det 
norra läget och hitta alternativa lösningar för dagvattenhanteringen trots att byggnaden 
placeras i ett lågstråk. 

Utifrån utredningarna har bedömningen gjorts att det är möjligt att placera byggnaden i det 
norra läget och på så sätt utesluta Hallernavägen ur planområdet och därmed undvika 
kostnaderna detta skulle medföra samt behålla Hallernavägens befintliga karaktär och höga 
rekreationsvärden.

Anslutning till dricks- och spillvatten skall göras på det sätt som bedöms mest lämpligt utifrån 
förskolebyggnadens nya placering. 

Ekonomiska konsekvenser
En placering i det nya föreslagna norra läget kan innebära en dyrare entreprenad för att bl.a. 
säkra byggnaden mot översvämning. Kostnad för detta är svårt att uppskatta i detta skede 
innan projektering har påbörjats. 

Barnkonsekvensanalys
En barnkonsekvensanalys är gjord för detaljplanen för att särskilt belysa sociala värden samt 
lokalt förankrade behov och konsekvenser kopplade till barn och förskolans pedagogiska 
verksamhet. Dokumentet syftar även till att öka inflytande och insyn samt stärka barns röst 
och behov i den pågående planprocessen. Tjänstepersoner, pedagoger och barn på 
Hallernaskolan deltog aktivt i arbetet men även föräldrar och närboende uppmuntrades till 
dialog i det tidiga skedet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-04

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

330



Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/425
2020-04-29

Daniel Jerling Veronica Götzinger
Sektorchef Verksamhetschef/funktionschef 

Beslut skickas till
cecilia.norlander@stenungsund.se
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/233
2020-04-30

Fabiana Tomé Till kommunfullmäktige
Planarkitekt

Godkännande av granskningsutlåtande och förslag till att anta 
ändring av detaljplan för Hallerna etapp II, ny högstadieskola, del av 
fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och 6:1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsutlåtandet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändringen av detaljplanen i enlighet med 5 kap 27 § 
plan-och bygglagen (2010:900).

Sammanfattning av ärendet
Ändringen syftar till att utöka byggrättens omfattning för att möjliggöra att en skola kan 
byggas inom området. Användningen utökas samtidigt till CS – centrum och skola för att 
tydliggöra att en skola kan byggas inom området.

Beskrivning av ärendet
Det pågår ett målbildsarbete för utvecklingen av Hallerna, med nya bostäder, 
centrumverksamhet med mera. Nya detaljplaner kommer att tas fram för området. 
Redan idag finns ett behov av en ny högstadieskola i Hallerna. Skolan planeras att stå 
färdig till terminsstart höstterminen 2023. Skolan förläggs till ett område idag planlagt 
med användningen C – centrum och bedöms rymmas inom syftet för gällande 
detaljplan. Vald placering, i anslutning till befintlig skola, idrottshall och äldreboende 
kräver en ändring av gällande detaljplan.

Syftet ur gällande detaljplanen Hallerna etapp 2, antagen den 17 augusti 2004 är: ”Hallerna 
ska enligt kommunens översiktsplan byggas ut för bostäder och beräknas totalt kunna 
inrymma ett tusental lägenheter. Nu aktuellt planområde utgör den andra etappen av 
utbyggnaden i områdets östra del och syftar till att ge möjlighet att uppföra ca 230 
nytillkommande lägenheter i form av gruppbebyggelse och friliggande villor. I planområdets 
norra del reserveras mark för ett mindre centrum för Hallerna.”  

Enligt den beskrivning av tänkbar bebyggelse inom området som gjordes vid den ursprungliga 
planläggningen, i planbeskrivning och illustrationsplan framgår att en högstadieskola anses 
rymmas inom användningen C. 
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Det är inom området för ett mindre centrum och markremsan allmän plats, PARK som denna 
ändring av detaljplan nu föreslås.

Utbyggnaden sker längs Hallernaleden med tillfart från denna väg. Planändringen 
berör fastigheten Kyrkenorum 5:1 som ägs av Stenungsunds kommun samt del av 
fastigheten Kyrkenorum 6:1 i privat ägo. Områdets storlek är ca 4,3 hektar. Ändringen 
av detaljplanen för Hallerna etapp II är i enlighet med ÖP 06.

Tidigare ställningstagande:

Kommunstyrelsen beslutade den 29 april 2019 § 108 att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja 
ändring av detaljplan 247, detaljplan för Hallerna II. 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2019 § 133 att skicka ut planförslaget på samråd i 
enlighet med 5 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2019 § 270 att godkänna samrådsredogörelsen, 
upprätta granskningshandlingar och skicka ut planförslaget på granskning i enlighet med plan- 
och bygglagen (2010:900) 5 kap. 18 §. Granskningstiden sträckte sig mellan 1 april – 22 april 
2020. Under granskning inkom 13 yttranden.

Planarbetet handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen 
(2010:900)
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/233
2020-04-30

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna för denna planändring regleras i ett plankostnadsavtal. 
Stenungsunds kommun svarar för kostnader för utbyggnad inom kvartersmark, 
anslutningsavgifter (VA, el, telefoni med mera), fastighetsreglering samt kostnader enligt 
plankostnadsavtalet. Vid behov av att flytta befintliga elkablar och teleledningar bekostas det 
av Stenungsunds kommun. Stenungsunds kommun svarar för kostnader för åtgärder inom 
allmän plats i anslutning till området för denna planändring.

Barnkonsekvensanalys
Det är positivt att tillföra en högstadieskola till området som redan innehåller en låg- och 
mellanstadieskola. Utbyte kan ske mellan skolorna och ett samutnyttjande av lokaler för idrott 
kan ske i den nya idrottshallen. Idrottshallen är ett positivt tillskott som kan utnyttjas av 
föreningslivet utanför skoltid. Området har potential att utgöra en central punkt i Hallerna. 

Den befintliga skolan med tillhörande skolgård kommer att förändras, delar av skolgården 
kommer att få en ny utformning och nya kvalitéer. Den förändrade skolgården ger möjligheter 
för nya vistelseytor och sociala mötesplatser, vilket skapar en variationsblandning med syfte 
att gynna både barn och ungdomars utevistelse. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-30
Plankarta antagen 2004-12-13 med ändring daterad 2020-05-14
Planbeskrivning Ändring 2020-05-14
Granskningsutlåtande, 2020-05-14
Samrådsredogörelse, 2020-10-31
Planbeskrivning 2004-12-13
Genomförandebeskrivning 2004-12-13

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling Veronica Götzinger
Sektorchef Verksamhetschef 

Beslut skickas till
Fabiana.tome@stenungsund.se
Helena.cessford@stenungsund.se
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/233
2020-04-30

Thomas.dahl@stenungsundshem.se
Fredrik.lofgren@stenungsundshem.se
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C S

ÄNDRING AV DETALJPLAN 

ANTAGANDEHANDLING UPPRÄTTAD 
2020-05-14

Information om avgränsning och omfattning av 
denna ändring ses i Planbeskrivning Ändring av 
detaljplan för Hallerna Etapp 2 - 
Del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och 6:1. 

  För område markerat med röd
  streckad linje gäller detaljplan med
  aktnr 248.

Ändringarna har en genomförandetid om 5 år 
fr.o.m. det att ändringen vinner laga kraft. 

GATA
, Skola

GATA Gata

C S

12,0 19,0

0,0 Högsta totalhöjd i meter

PARK

PARK

Byggnad får inte uppföras

e4 Största tillåtna byggnadsarea är 12000 m²

e4

UPPLYSNING
Inom kvartersmark med användningen CS ska dagvatten fördröjas i enlighet 
med VA- och dagvattenutredning daterad 2020-05-11. 

C S Centrum, Skola
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HANDLINGAR 
Till detaljplanen tillhör följande handlingar: 
- Plankarta med bestämmelser, antagen 2004-12-13, med ändring

daterad 2020-05-14
- Planbeskrivning ändring (denna handling), 2020-05-14
- Planbeskrivning, antagen 2004-12-13
- Genomförandebeskrivning, antagen 2004-12-13

Övriga handlingar: 
- Bullerutredning, Akustikverkstan AB, 2019-07-04
- Undersökning av betydande miljöpåverkan (Behovsbedömning, ändring av 

detaljplan för Hallerna etapp II, ny högstadieskola, del av Kyrkenorum 5:1) 
2019-05-29

- VA- och dagvattenutredning, WSP 2020-05-11
- Utlåtande geoteknik, Norconsult AB 2019-11-05
- Fastighetsförteckning, 2020-02-14
- Grundkarta, 2020-02-14
- Samrådsredogörelse, 2020-10-31
- Granskningsutlåtande, 2020-05-14

BAKGRUND 
Inledning 
Hallernaområdet har vuxit fram som ett expansionsområde i Stenungsund från 
1990-talet och framåt. Gällande detaljplan för Hallerna etapp 2 antogs 2004. I 
beslut om programarbete för centrala och södra Hallerna ingår att se över 
behovet av en ny högstadieskola i området.   

Det finns idag ett behov av en ny högstadieskola i Hallerna. Anledningen är att 
antalet elever förväntas öka i framtiden samt att Stenungskolan behöver 
byggas om. Efter Stenungskolans ombyggnation ska den nya högstadieskolan 
ersätta årkurs 7–9 på Kristinedalskolan. Skolan planeras att stå färdig till 
terminsstart höstterminen 2023. Skolans placering har studerats och en 
förstudie har genomförts. Vald placering, i anslutning till befintlig skola, 
idrottshall och äldreboende kräver en ändring av gällande detaljplan, bland 
annat för att utöka största bruttoarea för användningsområdet. 

Skolan förläggs till ett område idag planlagt med användningen C – centrum 
och bedöms rymmas inom syftet för gällande detaljplan.  

Syfte och huvuddrag  
Syftet ur detaljplan för Hallerna etapp 2, antagen 2004-08-17: 
”Hallerna ska enligt kommunens översiktsplan byggas ut för bostäder och 
beräknas totalt kunna inrymma ett tusental lägenheter. Nu aktuellt planområde 
utgör den andra etappen av utbyggnaden i områdets östra del och syftar till att 
ge möjlighet att uppföra ca 230 nytillkommande lägenheter i form av 
gruppbebyggelse och friliggande villor. I planområdets norra del reserveras 
mark för ett mindre centrum för Hallerna.” 
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 4 

 
Enligt den beskrivning av tänkbar bebyggelse inom området som gjordes vid 
den ursprungliga planläggningen, i planbeskrivning och illustrationsplan 
framgår att en högstadieskola anses rymmas inom användningen C. 
 
Det är inom området för ett mindre centrum och markremsan allmän plats, 
PARK som denna ändring av detaljplan nu föreslås. Ändringen syftar till att 
utöka byggrättens omfattning för att möjliggöra att en skola kan byggas inom 
området. Användningen utökas samtidigt till CS – centrum och skola för att 
tydliggöra att en skola kan byggas inom området. 
 

PLANDATA 
Läge och markägoförhållanden 
Området som berörs av planändringen är beläget ca 2,5 km från 
Stenungsunds centrum, och avgränsas i norr av Hallernaleden och i väster av 
Pressarevägen. Söder om området är befintlig bostadsbebyggelse. I öster 
finns ett skogsparti.  
 
Området som berörs av planändringen omfattas av användningsområdet C – 
centrum i gällande detaljplan, med undantag för en mindre del i 
centrumområdets norra del där detaljplanen har ersatts av en nyare detaljplan 
och inte gäller längre. Området omfattas också av en remsa allmän plats, 
PARK norr om centrumområdet. Planändringen berör fastigheten Kyrkenorum 
5:1 som ägs av Stenungsunds kommun samt del av fastigheten Kyrkenorum 
6:1 i privat ägo. Områdets storlek är ca 4,3 hektar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Översiktskarta med planområdet markerat 
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Översiktskarta med planområdet markerat 
 

TIDIGARE STÄLLNINSTAGANDEN 
Översiktsplan 
I översiktsplanen för Stenungsunds kommun, ÖP 06, redovisas området som 
befintlig service. Hallerna pekas ut som den nya samhällsdelen i Stenungsund 
där ett nytt stadsdelscentrum planeras med plats för skola, förskola och 
närbutik. Planändringsförslaget följer ÖP 06 intentioner. 

 

Gällande detaljplan 
Gällande detaljplan för området är detaljplan för Hallerna etapp 2, antagen 
2004-12-13, laga kraft 2005-01-12. Denna ändring avses vid antagande 
utgöra en del av gällande detaljplan.  
 
En mindre del av detaljplanen för Hallerna etapp 2, i den norra delen, har 
ersatts av detaljplan för Västra Hallerna I, antagen 2004-06-21, laga kraft 
2006-01-21 och gäller inte längre.  
 
Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-29 § 108 att ge förvaltningen i uppdrag 
att påbörja ändring av detaljplan 247, detaljplan för Hallerna II. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-27 § 133 att skicka ut planförslaget på 
samråd i enlighet med 5 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-25 § 270 att godkänna 
samrådsredogörelsen, upprätta granskningshandlingar och skicka ut 
planförslaget på granskning i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 5 
kap. 18 §. 
 

Hallernaleden 

Pressarevägen 
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Plan 248 

LÄMPLIGHETSPRÖVNING 
Vid en ändring av detaljplan, liksom vid all planläggning, är utgångspunkten 
lämplighetsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen, PBL. Vid ändring av 
detaljplan görs dock inte någon fullständig lämplighets- och lokaliserings-
prövning. Prövningen ska enbart omfatta den eller de planbestämmelser som 
läggs till, justeras eller tas bort. Föreslagna ändringar bedöms vara lämpliga 
utifrån gällande plans syfte och befintlig markanvändning. 
 
Berörda av ändringen 
Sakägare i processen att ändra detaljplanen är endast de som är berörda av 
föreslagna ändringar. 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
REGLERING I GÄLLANDE DETALJPLAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Karta över gällande detaljplan, med markering av det område som ändringen avser. 
Utöver ändring inom markerat område ändras definitionen av prickad mark för hela 
planområdet.   
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Planbestämmelser 

Gällande detaljplan reglerar följande inom centrumområdet: 
 
e112000  Största bruttoarea i m2, förrådsvind och källare 

oräknat. Härutöver medges gemensamma lokaler, förråd och 
garage. 

 Marken får inte bebyggas 
p2  Byggnader ska placeras och utformas med hänsyn till buller från 

huvudgata.  

Högsta taklutning är 30 grader. 

<6,0> Högsta byggnadshöjd i meter  
II Högsta antal våningar. Där en våning anges är tillåten 

vägglivsförhöjning utöver bottenvåning 1,5 meter. Därutöver tillåts 
uppförande av takkupor till en maximal längd av 1/3 av 
takfotslängden.  

f1  Ny bebyggelse ska utformas i överensstämmelse med ett aktuellt 
gestaltningsprogram som godkänts av kommunstyrelsens 
tekniska utskott. Gestaltningsprogrammets ålder får ej överskrida 
3 år.  

v3  Utöver högsta byggnadshöjd får idrottshall med högsta 
totalhöjden 9 meter uppföras.  

Ny bebyggelse, förutom komplementbyggnader, ska utföras med 
radonskyddande utförande enligt SSI:s normer, såvida inte särskild utredning 
påvisar att radon förekommer endast i ringa omfattning.  

b1  Fasader skall utformas så att ekvivalent ljudnivå inomhus i bostad, 
klassrum, kontorslokaler och personalutrymmen inte överstiger 30 
dBA. Balkong och uteplats till bostad skall placeras och utformas 
så att ekvivalent ljudnivå utomhus ej överstiger 55 dBA.  

Norr om centrum finns en markremsa som delvis ingår i området för denna 
planändring och som helt saknar användningsbestämmelse i gällande 
detaljplans plankarta. Det är klarlagt att remsan var tänkt att utgöras av 
parkmark. Det är den enda del i gällande detaljplan som saknar användning i 
plankartan, den avgränsas av användningslinjer, har samma färg som allmän 
plats, PARK och det finns ingen annan parkmark inom planområdet, men 
allmän plats, PARK finns med i bestämmelseförteckningen. Remsan saknar 
egenskapsbestämmelser. 
 
Detaljplanens genomförandetid är 5 år efter det att planen vunnit laga kraft. 
Genomförandetiden har gått ut.  
 
I gällande detaljplan står att centrum för Hallerna ska förläggas till det område 
som nu är aktuellt för planändring och att marken reserveras för olika typer av 
funktioner som bör ligga centralt och vara lätta att nå för de boende. Innehållet 
prövas närmre vid utbyggnad. Möjligheten att även bygga vissa bostäder inom 
centrumkvarteret kommer att prövas, står det.  
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I illustrationskartan redovisas bland annat en centrumbyggnad med 
primärvård, äldreomsorg, kontorsverksamhet och dagligvarubutik samt en 
grundskola i två plan för årskurs 1–9 och en förskola.  

 

MARKANVÄNDNING 
Mark och natur 
Området som omfattas av denna ändring utgörs i gällande detaljplan av 
planlagd mark för centrumanvändning, med undantag för en markremsa 
planlagd för allmän plats, PARK närmast Hallernaleden. Den västra delen av 
området är bebyggd medan den östra delen ännu är obebyggd, delvis använd 
som skolgård. Här finns en fotbollsplan samt ett skogsområde som sluttar 
uppåt mot sydost. Ett anlagt gångstråk löper från sydväst till nordost genom 
användningsområdet och avgränsar skolgården från skogsområdet. Öster om 
området för denna ändring fortsätter skogen inom område planlagt som 
allmän plats, NATUR.  

 
Planförslaget 

Förslaget till ändring av gällande detaljplan innebär att yta som idag är 
planlagd för centrumanvändning bebyggs med en skola och att hela den 
resterande ytan inom användningsområdet utnyttjas till skolgård. Delar av 
parkremsan norr om centrumområdet föreslås få en ändrad användning till 
allmän plats, GATA. 

 
Bebyggelse 
Inom området finns idag en låg- och mellanstadieskola samt ett äldreboende. 
Totalt är området utbyggt med ca 4200 m2 bruttoarea. Bygglov finns för 
uppförandet av en fullstor idrottshall kombinerat med klassrum och andra 
lokaler för en utökning av skolans verksamhet, totalt omfattande ca 3250 m2 
bruttoarea. Byggnationen pågår. Låg- och mellanstadieskolan har efter 
färdigställande av utbyggnaden en kapacitet om ca 350 barn. 
 

Planförslaget 

Enligt den beskrivning av tänkbar bebyggelse inom området som gjordes vid 
den ursprungliga planläggningen och som beskrivs ovan framgår att en 
högstadieskola inom området anses rymmas inom användningen C. För att 
tydliggöra att en skola får byggas inom området utökas användningen i detta 
förslag till ändring av gällande detaljplan till CS – centrum och skola.   

 
Planförslaget har justerats inför granskning. Planändringen ska möjliggöra för 
byggandet av en högstadieskola med ca 500 elever, totalt 8500 kvm 
bruttoarea. I gällande detaljplan finns ca 4500 kvm bruttoarea kvar att 
bebygga. Därför utökas bestämmelsen om största bruttoarea från 12 000 till 
16 000 kvm i denna planändring. Samtidigt införs en planbestämmelse om 
största tillåtna byggnadsarea om 12 000 kvm.  
 
För att åstadkomma ett mer effektivt markutnyttjande utökas högsta tillåtna 
byggnadshöjd från 6,0 meter till 12,0 meter och bestämmelse om högsta antal 
våningar tas bort. Byggrätten möjliggör då en skola med en höjd motsvarande 
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3 våningar. En bestämmelse om högsta totalhöjd 19,0 meter införs på 
plankartan.  

 
Bestämmelsen f1 – Ny bebyggelse skall utformas i överensstämmelse med ett 
aktuellt gestaltningsprogram som godkänts av kommunstyrelsens tekniska 
utskott. Gestaltningsprogrammets ålder får ej överstiga tre år tas bort.  
 
Bestämmelse v3 – Utöver högsta byggnadshöjd får idrottshall med högsta 
totalhöjd 9 meter uppföras, tas bort eftersom den inte längre är relevant när 
byggnadshöjden inom planområdet höjs. 
 
Övriga planbestämmelser ändras inte.  

 

Illustrationsskiss 
Norconsult har genomfört en förstudie av ny högstadieskola i tre plan med en 
kapacitet om ca 600 elever inklusive särskola för 40 elever, till en total 
bruttoarea motsvarande 8600 kvm. Nedanstående illustrationskarta rymmer 
skolförslaget från förstudien med bearbetning under planarbetets gång. 
Illustrationskartan utgör endast ett förslag till utnyttjande av byggrätt och 
fastighet. 
 

Illustrationskarta baserad på förstudiens situationsplan samt på det trafikförslag som 
arbetats fram under planprocessen. Ny föreslagen högstadieskola illustrerad i en lite 
mörkare kulör. Övriga byggnader är befintliga alternativt har fått bygglov ur gällande 
detaljplan. 
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Friyta 
I förstudien har arkitekten utgått ifrån att skolgården ska ha en friyta per barn 
om 20 kvadratmeter per elev i årskurs F-6 samt 15 kvadratmeter friyta per elev 
i årskurs 7–9.  
 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 
Som underlag till gällande detaljplan finns en geoteknisk undersökning, 
anvisningar för detaljplanen samt PM avseende risken för bergras och 
blocknedfall utförda:  
 

• Geoteknisk undersökning, anvisningar för planen, GF konsult 
AB, daterad 1991-05-30 

• Geoteknisk undersökning, Fält- och laboratorieresultat, GF 
konsult AB, daterad 1991-05-29  

• Geoteknisk utredning: kompletterande PM avseende risken för 
bergras och blocknedfall, GF konsult AB, daterad 2004-03-12  

 
Med anledning av de förändringar som planändringen innebär med en 
utökning av tillåten bruttoarea samt en utökad byggnadshöjd har ett 
geotekniskt utlåtande tagits fram inför granskning, Utlåtande geoteknik, 
Norconsult AB 2019-11-05 vilket utgör underlag till denna planändring.  
 
I samband med utlåtandet har ett platsbesök utförts. Inga nya undersökningar 
har genomförts. Planändringen innebär inte en förändrad utbredning av 
byggrätten.  
 
Slutsatsen i utlåtandet är att planändringen ur geoteknisk synvinkel såsom 
ras, skred och erosion bedöms vara genomförbar. Eventuella större upplag 
och djupa schakter kan ur stabilitetsskäl kräva temporära stödkonstruktioner. 
Större upplag och djupa schakter bör detaljstuderas under kommande 
projekteringsskede. Grundläggningsförhållandena behöver också klargöras 
vid framtida detaljprojektering.  
 

TRAFIK, PARKERING OCH KOMMUNIKATION 
Norconsult AB har, parallellt med planarbetet utarbetat ett trafikförslag för 
området, som utgjort underlag till planändringens illustrationskarta. I 
trafikförslaget hanteras trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter vid 
Hallernaleden, angöring till skolområdet för alla trafikslag samt parkering. 
Trafikförslaget har justerats inför granskning av planförslaget.  
 
Gång- och cykel 
Befintlig gång- och cykelbana längs Hallernaleden går norr om vägen. Det 
finns en gång-och cykelport under vägen som landar ungefär i mitten av 
området för denna planändring. Från gång- och cykelporten leder en gång- 
och cykelbana västerut på Hallernaledens södersida.  
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Planförslaget 

I samband med planändringen föreslås att två gångpassager anläggs över 
Hallernaleden utanför planområdet, som komplement till den befintliga gång- 
och cykelporten. En av passagerna föreslås i områdets nordvästra del, öster 
om infarten till Pressarevägen. Den andra passagen föreslås vid områdets 
östra del, öster om in- och utfarten till högstadieskolan och i anslutning till 
busshållplatsen för västgående trafik.  
 
De föreslagna gångpassagerna bör hastighetssäkras till 30-40 km/h av 
trafiksäkerhetsskäl. Detta kan göras genom att till exempel göra dem förhöjda. 
Det finns också ett behov av att försöka åstadkomma en hastighetssänkning 
för hela sträckan förbi skolan och passagerna bidrar även till detta. Ytterligare 
hastighetsreducerande åtgärder som diskuterats för Hallernaleden är 
anläggning av mittrefug eller avvikande material längs körbanans kanter. 

 
Skolans område föreslås utformas med gång- och cykelstråk som leder över 
skolområdet samt fram till skolbyggnaderna inom området. 
 
Kollektivtrafik  
Närmsta hållplats för kollektivtrafik är Hallerna. Befintligt hållplatsläge i västlig 
riktning ligger mitt för läget för planerad högstadieskola, befintligt hållplatsläge 
i ostlig riktning ligger mitt för befintligt äldreboende. Här trafikerar linje 3 till och 
från Stenungsunds station med halvtimmestrafik på vardagar och timmestrafik 
på helger samt linje 938 mellan Stenungskolan och Spekeröd skola med en 
handfull turer på vardagar.  
 
Planförslaget 

Under planarbetet har befintliga hållplatslägen studerats utifrån trafiksäker-
hetssynpunkt i samband med byggnationen av en ny högstadieskola inom 
området. Slutsatsen är att hållplatslägena kan fungera väl tillsammans med 
befintlig och föreslagna passager över Hallernaleden. Gång- och cykelporten 
under vägen utgör ett trafiksäkert sätt att korsa Hallernaleden idag. 
Anläggandet av den östra passagen över Hallernaleden skulle innebära ett 
komplement som gör att elever som eventuellt kommer till skolan med reguljär 
busstrafik från öster erbjuds en säker passage utan större omväg. 

 
Trafik och parkering 
Tillfart för bil och leveranser till befintlig låg- och mellanstadieskola sker från 
väster via Pressarevägen.  
 
Det finns potential för samutnyttjande av parkeringsytor mellan 
skolverksamhet, äldreboende och eventuell publik verksamhet som kan äga 
rum i idrottshallen efter skoltid. Stenungsunds kommun har inga antagna 
parkeringstal för skolverksamhet. 
 
Planförslaget 

Angöring till högstadieskolan föreslås ske via en ny in- och utfart från 
Hallernaleden. Varumottagning föreslås inom skolområdets östra del dit 
skolköket förlagts i förstudien.  
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Angöring för skolbuss har studerats. I förslaget redovisas angöring för 
skolbussar med uppställning av maximalt 3 bussar inom skolområdet. I 
förslaget har en standardplattform som är 20 meter lång använts. Eftersom 
skolbussarna är kortare än vanliga linjebussar kan plattformsstorleken 
eventuellt minskas något. Angöring av bussarna sker genom en separat 
bussinfart från väster. Utfart sker åt öster eller väster via den nya in- och 
utfarten till skolområdet.  
 
Definitionen av prickad mark ändras från ”marken får inte bebyggas” till 
”byggnad får inte uppföras” för att möjliggöra anläggandet av exempelvis 
parkeringsytor inom prickmarksområde. 
 
I illustrationsplanen illustreras totalt 36 tillkommande parkeringsplatser för bil, 
varav 28 tillkommande i anslutning till högstadieskolan och 8 tillkommande på 
befintliga parkeringsytor vid äldreboendet samt vid låg- och mellanstadie-
skolan. Antalet bedöms kunna täcka skolans behov av parkering.  
 
Det finns möjlighet att anordna cykel- och mopedparkering inom skolans 
område. 
 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
 

Vatten och avlopp  
En VA- och dagvattenutredning har tagits fram till planförslaget inför 
granskning, justerad inför antagande, Hallerna VA- och dagvattenutredning, 
WSP 2020-05-11, inklusive kartbilagor med som visar avrinningsområden och 
föreslagna åtgärder. Syftet är att säkerställa VA- och dagvattensystemets 
kapacitet i samband med att området får ett ökat kapacitetsbehov av vatten 
och avlopp samt en ökad andel hårdgjord yta. 
 
Planområdet försörjs idag med kommunalt VA-nät som utgörs av en servis för 
dricksvatten, samt spill- och dagvatten. 

 
Planförslaget 
Beräkningar samt uppgifter om befintligt vattentryck visar att tillgängligt 
vattentryck och flöde kommer att vara tillräckligt efter exploatering. Om det 
visar sig att det finns begränsningar på vattentrycket i dricksvattennätet så 
kommer en tryckstegringsstation att erfordras inom fastigheten.  
 
Utredningen föreslår att en ny servis skapas för dricks- och spillvatten i 
planområdets nordöstra del mot Hallernaleden. Vatten och spillvatten kan 
ansluta till befintligt VA vid infarten till Skräddarevägen. Därmed kan 
spillvatten ledas bort med självfall och behöver således inte ansluta till befintlig 
pumpstation för spillvatten vid Kobergsvägen. 
 
I området finns tre brandposter som bedöms ha tillräcklig kapacitet avseende 
flöde för att försörja räddningstjänstens behov. 
 
Dagvatten 
Dagvatten avleds idag till befintligt ledningsnät för dagvatten. Den västra delen 
av planområdet avvattnas via internt ledningsnät till en damm och sedan 
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vidare till ett större dike norr om Hallernaleden. I den östra delen finns ett antal 
diken som leder dagvattnet mot en kupolbrunn och dagvattenbrunnar vid en 
GC-tunnel under Hallernaleden. Ledningsnätet går sedan i västlig riktning norr 
om Hallernaleden med utlopp i samma dike. Diket mynnar i Hake fjord ca 1,3 
km väster om planområdet. Hake fjord är recipient för dagvattnet. 
 
Hake fjords ekologiska status är klassad som Måttlig. Kemisk status har 
klassningen Uppnår ej god, enligt VISS. Kvalitetskraven för vattenförekomsten 
är God ekologisk status och God kemisk ytvattenstatus. 
 
Planförslaget 

Exploateringen medför att andelen hårdgjorda ytor i form av tak och 
parkeringsplatser mm. bedöms öka, vilket innebär att det dagvattenflöde som 
genereras i planområdet kommer att öka. För att inte öka belastningen på 
recipienten krävs fördröjningsåtgärder inom kvartersmark innan anslutning till 
det kommunala systemet. VA- och dagvattenutredningen visar på beräkningar 
med åtkomsttider 10-årsregn samt 30-årsregn.  
 
Kommunen anser att fördröjningsvolymerna ska baseras på att det 
dagvattenflöde som uppstår vid ett framtida 30-årsregn fördröjs till 
motsvarande befintligt flöde vid 30-årsregn. Det motiveras av att Hallerna 
kommer att tillhöra ett framtida tätortsområde samt att recipienten är känslig. 
En upplysning har införts på plankartan, Inom kvartersmark med 
användningen CS ska dagvatten fördröjas i enlighet med VA- och 
dagvattenutredning daterad 2020-05-11.  
 
 
 

Utsnitt ur VA- och dagvattenutredningens bilaga 3 – Föreslagna åtgärder, alternativ 
anslutning dagvatten, fördröjning för 30-årsregn.  
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Resultatet av föroreningsberäkningarna visar på att mängderna av samtliga 
ämnen ökar om planförslaget genomförs utan rening av dagvattnet. För att 
minska mängden föroreningar och inte försämra möjligheterna att uppnå 
miljökvalitetsnormerna för recipienten krävs därmed rening. Föreslagen 
huvudsaklig dagvattenlösning för att reducera mängden föroreningar som når 
recipienten är ett underjordiskt fördröjningsmagasin i makadam. Vidare 
föreslås ett mindre svackdike samt översilningsytor och/eller biofilter i olika 
utföranden. Denna fördröjnings- och reningslösning bidrar till att dagvatten 
renas så att den ekologiska och kemiska statusen i recipienten inte försämras.  
 
Dagvattenservis föreslås ansluta till befintligt ledningsnät för dagvatten via 
ledning med utlopp i befintlig damm väster om skolområdet. 
 
För att hantera extrema flöden vid skyfall, som inte VA-systemet klarar av att 
avleda, bör höjdsättningen göras så att dagvattenflöden leds till de hårdgjorda 
ytorna mellan skolbyggnad och Hallernaleden samt vidare till GC-banor och 
föreslaget svackdike. Om inga instängda områden skapas inom planområdet 
är bedömningen att ingen bebyggelse riskerar att drabbas. I detta område är 
lägsta punkten belägen vid GC-tunneln som går under Hallernaleden strax 
norr om planområdet. Dagvatten från skyfall kommer att ansamlas i området 
kring GC-tunneln innan det gradvis sjunker undan via befintliga 
dagvattenbrunnar. 

 

STÖRNINGAR OCH RISKER 
 

Buller 
En bullerutredning har tagits fram, Bullerutredning ändring av detaljplan 
Hallerna etapp II, Akustikverkstan, 2019-07-03. Den baseras på 
samrådshandlingens illustrationskarta. Illustrationskartan har utformats så att 
den nya byggnaden skärmar av skolgården från trafikbuller från 
Hallernaleden. 
 
Bullerberäkningarnas resultat har jämförts med riktvärden i Naturvårdsverkets 
NV-01534-17 Riktvärden för buller på skolgårdar från väg- och spårtrafik. 
Riktvärdena utgör inga lagstadgade gränsvärden, utan är en vägledning som 
kan användas vid planläggning av skolor och förskolor. I vägledningen anges 
ett riktvärde om högst 50 dBA dygnsekvivalent ljudtrycksnivå och 70 dBA 
maximal ljudtrycksnivå för de delar av skolgården som är avsedda för lek, vila 
och pedagogisk verksamhet. För övriga vistelseytor inom skolgården anges ett 
riktvärde om högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudtrycksnivå och 70 dBA 
maximal ljudtrycksnivå. Den senare maximala ljudtrycksnivån bör inte 
överskridas mer än 5 gånger per maxtimme under ett årsmedeldygn under 
tiden skolgården utnyttjas. Riktvärdena för de delar av gården som är avsedda 
för lek, vila och pedagogisk verksamhet bör underskridas för att förebygga att 
olägenhet för människors hälsa uppstår.  
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Bild ur bullerutredningen. Ekvivalent ljudnivå beräknad 1,5 meter ovan mark.  

 
 

Resultatet från beräkningarna visar att i stort sett alla ytor vid skolan som är 
avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet i föreslagen illustration 
uppfyller riktvärdet för ekvivalentnivå på 50 dB(A) samt riktvärdet för 
maximalnivå 70 dB(A). De delar av området som överskrider riktvärden 
(50dBA) bör inte användas för lek, vila eller pedagogiskt arbete.  

 
Planförslag 

Planbestämmelse b1 f fortsätter att gälla.  
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SAMMANFATTNING AV ÄNDRINGAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utsnitt ur gällande detaljplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag till ändring  
 

Plan 248 

Plan 248 
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Ändrade och tillagda planbestämmelser 
- Användningen C - centrum kompletteras med användningen S – skola. 
- Delar av användningen PARK – anlagd park ändras till GATA – gata. 

 
Ändringar inom användningsområdet CS – centrum, skola: 

- Bestämmelsen om största bruttoarea i m2, e112000 ökas till e116000. 
Bestämmelsens formulering är densamma.  

- Bestämmelsen om högsta byggnadshöjd i meter, 6,0 utökas till 12,0. 
- Bestämmelse om högsta totalhöjd i meter, 19,0 meter läggs till. 
- Bestämmelse e4 - största tillåtna byggnadsarea är 12000 kvm läggs till. 
 
Ändringar inom hela planområdet: 
- Prickmarkens definition ändras från Marken får inte bebyggas till Byggnad 

får inte uppföras. 
 

Genomförandetiden 5 år gäller för de planbestämmelser som planändringen 
avser. Genomförandetiden för dessa bestämmelser slutar 5 år efter det att 
planändringen vunnit laga kraft.  

 

Borttagna planbestämmelser inom användningsområdet CS 

- Bestämmelse om högsta antal våningar tas bort. 
- Bestämmelse f1 som reglerar att ny bebyggelse ska utformas i 

överensstämmelse med ett aktuellt gestaltningsprogram tas bort.  
- Bestämmelse v3 som anger att utöver högsta byggnadshöjd får en 

idrottshall får uppföras med högsta totalhöjd 9 meter tas bort.  
 

Planbestämmelser som fortsätter att gälla inom användningsområdet CS 
Övriga planbestämmelser föreslås fortsätta gälla: 
- Bestämmelse om p2 som anger att byggnader ska placeras och utformas 

med hänsyn till buller från huvudgata. 
- Bestämmelse om högsta taklutning, 30 grader. 
- Bestämmelse om radonskydd. 
- Bestämmelse b1 om buller. 

 

BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN 
När kommunen påbörjar ett detaljplaneuppdrag finns en skyldighet att 
bedöma vilken påverkan de föreslagna förändringarna kommer att ha på 
miljön. Kommunen har gjort en undersökning av betydande miljöpåverkan 
enligt miljöbalken 6 kap. och miljöbedömningsförordningen för aktuell 
detaljplaneändring.  
 
Kommunen bedömer utifrån den information som finns tillgänglig i 
dagsläget och med utgångspunkt från sammanställningen av de kriterier 
som anges i 6 kap. miljöbalken, miljöbedömningsförordningen och dess 
bilaga att effekterna av detaljplanens genomförande inte genererar någon 
betydande miljöpåverkan. Någon miljöbedömning med miljökonsekvens-
beskrivning kommer därför inte att genomföras.  
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Samråd har hållits med länsstyrelsen. Länsstyrelsen meddelar i ett 
samrådsyttrande daterat 2019-06-02 att myndigheten delar kommunens 
uppfattning. 
 

GENOMFÖRANDE  
 
ALLMÄNT 
Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska 
och fastighetsrättsliga åtgärder nödvändiga för ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
 
Genomförandebeskrivningen har dock ingen självständig rättsverkan. Avsikten 
med beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av 
detaljplanen. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan 
och planbestämmelserna. 
 
Planprocessen 
Planarbetet handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap. plan- 
och bygglagen (2010:900). Efter genomfört samråd har inkomna synpunkter 
sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse och planhandlingarna 
har bearbetats. Handlingarna skickas nu, tillsammans med 
samrådsredogörelsen, ut för granskning. Efter granskningstiden sammanställs 
och besvaras alla inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. Efter 
eventuella justeringar kan planändringen sedan antas av kommunfullmäktige. 
 
Tidplan 
Samråd  3:e kvartalet 2019 
Granskning  2:a kvartalet 2020 
Antagande  2:a kvartalet 2020 
Laga kraft  3:a kvartalet 2020 
 
Tidpunkten för laga kraft förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas.  

 
Genomförandetid 
Gällande detaljplans genomförandetid är 5 år efter det att planen vunnit laga 
kraft. Detaljplanens genomförandetid har gått ut.  
 
Om en detaljplan ändras ska planens genomförandetid gälla också för den 
fråga som planändringen avser. Det innebär att genomförandetiden för denna 
planändring är 5 år efter det att planändringen vunnit laga kraft. De ändringar 
som omfattas av den nya genomförandetiden är: 
 
- Bestämmelse om markanvändning för kvartersmark CS, centrum och 

skola. 
- Bestämmelse om markanvändning för allmän plats, GATA. 
- Bestämmelse om största bruttoarea i m2. 
- Prickmarkens definition, Byggnad får inte uppföras. 
- Bestämmelse om högsta byggnadshöjd i meter. 
- Bestämmelse om högsta totalhöjd i meter. 
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- Bestämmelse om största tillåtna byggnadsarea.  
 
Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter 
ansökan om bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter 
genomförandetidens slut är fastighetsägaren inte längre garanterad byggrätt. 
Planen fortsätter dock att gälla till dess den ändras eller upphävs av 
kommunen. 

 
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Planändringen berör kvartersmark och i ringa omfattning av allmän plats. 
 
Stenungsunds kommun är huvudman för allmän plats i anslutning till och inom 
området som berörs av denna planändring. Kommunen ansvarar för 
eventuella åtgärder inom allmän plats. Åtgärder inom kvartersmark ansvarar 
exploatör/fastighetsägare för, i detta fall Stenungsunds kommun.  
 
Ansvaret för att genomföra planen fördelas enligt följande: 
 
Anläggning 
(kartbeteckning) 

Genomförandeansvarig Drift- och 
skötselansvarig  

Allmän plats   
GATA Stenungsunds kommun Stenungsunds 

kommun 
Kvartersmark    
CS Fastighetsägare/exploatör 

(i detta fall 
Stenungsundsunds 
kommun) 

Fastighetsägare  
(i detta fall 
Stenungsundsunds 
kommun) 

Övrigt    
Fjärrvärmenät Stenungsunds Energi AB Stenungsunds Energi 

AB 
Elnät Vattenfall Eldistribution AB Vattenfall Eldistribution 

AB 
Tele- och fibernät Skanova Skanova  

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsägare 
Planändringen berör fastigheten Kyrkenorum 5:1 som ägs av Stenungsunds 
kommun samt del av fastigheten Kyrkenorum 6:1 i privat ägo.  

 
Fullständiga ägoförhållanden inom och i anslutning till planområdet redovisas 
av den till planändringen hörande fastighetsförteckningen. 
 
Markförvärv 
En fastighetsreglering avses genomföras för att tillföra den del av Kyrkenorum 
6:1 som ligger inom användningsområdet CS i detta förslag till planändring, till 
kommunens fastighet Kyrkenorum 5:1. Fastighetsregleringen initieras av 
fastighetsägaren till Kyrkenorum 5:1, Stenungsunds kommun.  
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UTBYGGNAD AV TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 
Dricks-, spill- och dagvatten  
Fastigheten ligger inom kommunalt verksamhetsområde och kommunen är 
ansvarig för dricks- spill- och dagvatten vilket fastigheten idag är ansluten till. 
Anläggningsavgifter ska erläggas för nya förbindelsepunkter. VA-avgift utgår 
enligt gällande VA-taxa. Anslutning sker i samråd med kommunens VA-enhet. 
Om en tryckstegringsstation erfordras inom fastigheten ska den bekostas av 
fastighetsägaren. 
 
I samband med att planområdet exploateras ökar dagvattenflödet samt 
mängden föroreningar via dagvattnet. För att bibehålla befintligt flöde och för 
att inte öka belastningen på befintlig recipient behöver både fördröjnings- och 
reningsåtgärder vidtas. En ny servisledning för dricks- och spillvatten föreslås 
förläggas och anslutas vid Skräddarevägen. För att undvika pumpning och 
uppnå självfall för spillvattnet behöver den nya servisledningen få rätt lutning 
där höjdsättning på skolbyggnad och omgivande mark är viktig. 

 
El-, teleförsörjning och fjärrvärme 
Fastigheten är ansluten till el- och telenätet samt fjärrvärme.  
 
Utbyggnad och anslutning av el- och teleförsörjning samt fjärrvärme sker i 
samråd mellan nätägare och exploatör. Det är exploatörens ansvar att 
samråda med respektive nätägare kring villkoren för anslutning av planerad 
bebyggelse. 

 
Vattenfall ansvarar för elnätet inom planområdet. Vid arbete nära Vattenfalls 
anläggningar krävs bevakning. Vid markarbeten skall kabelutsättning i fält 
alltid begäras. En eventuell flytt/förändring av befintliga elledningar utförs av 
Vattenfall men bekostas av exploatör.   
 
Skanova ansvarar för telenätet inom planområdet. En eventuell flytt av 
befintliga ledningar bekostas av exploatör.  
 

EKONOMISKA FRÅGOR 
Ekonomiska konsekvenser för kommunen  
Stenungsunds kommun svarar för kostnader för utbyggnad inom 
kvartersmark, anslutningsavgifter (VA, el, tele mm), fastighetsreglering samt 
kostnader enligt plankostnadsavtalet.  
 
Kostnaderna för denna planändring regleras i ett plankostnadsavtal. 
 
Vid behov av att flytta befintliga elkablar och teleledningar bekostas det av 
Stenungsunds kommun. 
 
Stenungsunds kommun svarar för kostnader för åtgärder inom allmän plats i 
anslutning till området för denna planändring. 
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GENOMFÖRANDETS KONSEKVENSER 
Inverkan på miljön 
Tillägget förväntas inte innebära någon betydande miljöpåverkan, någon 
miljökonsekvensbeskrivning kommer därför inte att upprättas. 
 
Sociala konsekvenser 
Det är positivt att tillföra en högstadieskola till området som redan innehåller 
en låg- och mellanstadieskola. Utbyte kan ske mellan skolorna och ett 
samutnyttjande av lokaler för idrott kan ske i den nya idrottshallen. 
Idrottshallen är ett positivt tillskott som kan utnyttjas av föreningslivet utanför 
skoltid. Området har potential att utgöra en central punkt i Hallerna.  
 
Konsekvenser för barn och unga 
Den befintliga skolan med tillhörande skolgård kommer att förändras, delar av 
skolgården kommer att få en ny utformning och nya kvalitéer. Den förändrade 
skolgården ger möjligheter för nya vistelseytor och sociala mötesplatser, vilket 
skapar en variationsblandning med syfte att gynna både barn och ungdomars 
utevistelse. Som tidigare nämnts är det positivt att tillföra en högstadieskola till 
området som redan innehåller en låg- och mellanstadieskola där ett utbyte kan 
ske mellan skolorna. Utöver detta möjliggörs ett samutnyttjande av lokaler för 
bland annat idrott i den nya idrottshallen. 
 
Fastighetsrättsliga konsekvenser  
Fastighetsrättsliga konsekvenser som uppstår på grund av planförslaget. 
 
Fastigheter Fastighetsrättslig konsekvens 

Kyrkenorum 5:1 Del av fastigheten planläggs som 
allmän plats, GATA och kvartersmark, 
CS - centrum och skola. 
 
Fastighetsreglering från Kyrkenorum 
6:1 för det område som är planlagt 
kvartersmark, CS - centrum och skola. 

Kyrkenorum 6:1 Del av fastighet planläggs som 
kvartersmark, CS - centrum, skola och 
fastighetsregleras till Kyrkenorum 5:1. 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planhandlingarna har utarbetats av Norconsult AB genom Karin Jern, 
planarkitekt och Erik Wikström, planarkitekt och uppdragsledare. Detaljplanen 
har upprättats i samverkan med berörda tjänstemän inom Samhällsbyggnad, 
Stenungsunds kommun. 
  
 
 
Fabiana Tomé  Johanna Augustsson 
Planarkitekt   Mark- och exploateringsingenjör 

 
 
Erik Wikström  Karin Jern  
Uppdragsledare Norconsult AB Planarkitekt Norconsult AB
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BAKGRUND 
I början på 1990-talet var Stenungsund en mycket expansiv kommun 
med ett stort behov av nya bostäder. Kommunen hade tidigare beslutat att 
det nästa större utbyggnadsområdet i kommunen skulle vara 
Hallernaområdet. Utbyggnaden av området inleddes med planläggning 
av en första etapp norr om Hallernaleden. Planarbetet fortsatte därefter 
med ett nytt planarbete för etapp 2 och ett förslag till detaljplan för denna 
del var ute för samråd under sommaren 1992. Efter genomfört samråd 
vände konjunkturen och behovet av nya bostäder minskade. Beslut togs 
därför att låta det fortsatta planarbetet med etapp 2 vila.  
 
Behovet av nya bostäder i Stenungsund har åter igen ökat och kommunen 
har beslutat att återuppta planarbetet för ”etapp 2”. Planavgränsningen 
för nu aktuellt området samt innehållet är i princip detsamma som 1992, 
men vissa mindre bearbetningar och justeringar har utförts. Med tanke på 
den i sammanhanget långa tidsperiod som förflutit sedan 1992 sänds 
planförslaget ut på förnyat samråd. 
 

HANDLINGAR 
Detaljplanen består av: 
- plankarta i skala 1:1000 med tillhörande bestämmelser 
 
Planhandlingarna består i övrigt av: 
- planbeskrivning (denna handling) 
- genomförandebeskrivning 
- illustrationskarta 
- samrådsredogörelse 
- utställningsutlåtande 
 
Övriga handlingar i ärendet är 
- fastighetsförteckning 
- miljökonsekvensbeskrivning, GF Konsult AB 2004-03-12 
- vägtrafikbullerutredning G Konsult AB 2004-03-12 
- översiktliga VA-utredning för Hallerna etapp II, GF Konsult AB 

2004-03-12 
- geoteknisk utredning, GF Konsult AB 1992-05-30 
- Geoteknisk utredning: kompletterande PM avseende risken för berg-

ras och blocknedfall, GF Konsult AB 2004-03-12 
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Hallerna skall enligt kommunens översiktsplan byggas ut för bostäder 
och beräknas totalt kunna inrymma ett tusental lägenheter. Nu aktuellt 
planområde utgör den andra etappen av utbyggnaden i områdets östra del 
och syftar till att ge möjlighet att uppföra ca 230 nytillkommande lägen-
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heter i form av gruppbebyggelse och friliggande villor. I planområdets 
norra del reserveras mark för ett mindre centrum för Hallerna.   
 

PLANDATA 
Planområdet är beläget sydväst om Norums kyrka, ca 3 km från Stenung-
sunds centrum. I norr gränsar området till Hallernaleden och i söder mot 
befintlig bebyggelse vid Strandnorum. Planområdets areal är ca 28 ha. 
Huvuddelen av marken ägs av kommunen. Övrig mark ägs av privata 
fastighetsägare. 
 

 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga planer 
Översiktsplan för Stenungsund 1998 redovisar Hallerna som område för 
planerad tätortsbebyggelse.  
 
Detaljplaner 
Området är inte tidigare detaljplanelagt. Detaljplanearbete pågår för 
Västra Hallerna 1. Detaljplanen beräknas antas under våren 2004. Plan-
området omfattar bland annat läget för forsatt utbyggnad av Hallernale-
den. Del av nu aktuellt planområdet för Hallerna etapp 2 berör detaljplan 
för Västra Hallerna 1. 
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I söder gränsar området till detaljplan för Kyrkenorum Annex 1:8 
(Norum, centrala Hallerna) fastställd 1960-05-28 och i norr till detaljplan 
för Hallerna, etapp 1, laga kraft 1990-09-20 och 1990-11-21. 
 
Program 
Något särskilt program för området har inte bedömts erfordras med hän-
syn till att föreslagen utbyggnad sker i enlighet med översiktsplanen.  
 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
Mark och vegetation 
Planområdet utgörs i norra delen av en odlad dalgång där marken sluttar 
svagt mot norr. Stenmurarna, som kantar odlingsmarken, är till stor del 
övervuxna av lövsly. Södra delen av planområdet sluttar mot Strandno-
rumbebyggelsen. Här har igenväxningen på många håll gått långt och 
framför allt björk och tall har tagit över de före detta åkermarkerna.  
 

 
Odlingsmarken 

 
 

 
Odlingsmarken och den före detta odlingsmarken omges av skogsbe-
vuxna höjdområden. Dessa är till större delen bevuxna med talldomine-
rad skog. Till viss del pågår även här en igenväxning. Stora, risiga och 
förvuxna enar som minner om betydligt mer öppna förhållanden är en 
vanlig syn i området idag.  
 

 
Tall och björkskog 

 
Envegetation 
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Planförslaget innebär att den centrala delen av området utnyttjas för 
exploatering och att höjdpartier och övrig mark i planområdets utkanter 
bevaras som naturmark.  
 
Områdets naturvärden redovisas utförligare i den till planen hörande 
miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Geotekniska förhållanden 
Jordlagren domineras i de södra och centrala delarna av föga sättnings-
känsliga siltiga och sandiga lager. Endast mindre inslag av lera återfinns i 
dessa områden. Jorden är relativt fast lagrad och mäktigheten är som 
mest ca 5 m. Blottat berg förekommer som spridda hällar. Öster ut ökar 
mäktigheten till som mest drygt 10 m. I den östra delen finns även ett 
mindre torvområde.  
 
I de norra delarna av området ökar inslaget av lera. Under upp till 3 m 
sandiga siltiga ytlager finns en delvis siltig lera med mäktighet mellan 5 
och ca 15 m i undersökningspunkterna. Leran är svagt överkonsoliderad i 
de övre lagren med ökande överkonsolidering mot djupet.  
 
Områdets totalstabilitet är idag tillfredsställande och planerade utbyggna-
der bedöms inte nämnvärt påverka dessa förhållanden. De flesta byggna-
der bör kunna grundläggas med plattor. I områdets norra del, med relativt 
mäktiga lerlager, får man räkna med att grundförstärkning erfordras för 
tyngre byggnader. Byggnader upp till två våningar kan grundläggas med 
plattor, förutsatt jämna förhållanden under respektive byggnad. I områ-
dets östra del finns ett mindre torvområde, vilket kräver utgrävning innan 
det kan bebyggas.  
 
Marken inom planområdet har klassats som normalradonmark. Ny 
bebyggelse, förutom garage, uthus och dylikt, skall utföras med radon-
skyddande utförande. Om det kan påvisas att markradon endast före-
kommer i ringa omfattning får lägre standard med hänsyn till påvisad 
markradonförekomst utföras. Särskild planbestämmelse har införts. 
 
Förekomst av ytblock och löst bergmaterial inom höjdsluttningarna 
bedöms inte utgöra någon risk för planerad bebyggelse. Inom två delom-
råden finns dock enstaka block och löst bergmaterial som kan behöva 
säkras innan utbyggnad av bostäder sker. Risken bedöms som liten, men 
vid behov skall erforderliga skyddsåtgärder vidtagas.  
 
De geotekniska förhållandena belyses närmare i särskilt utlåtande. 
 
Fornlämningar 
Hallerna är ett område som är mycket rikt på fornlämningar. Utförda 
undersökningar och inventeringar visar på att området har brukats på 
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olika sätt under olika tidsperioder. Fornlämningarna inom och angrän-
sande till planområdet utgörs huvudsakligen av boplatser där bland annat 
fynd av slagen flinta och keramik har gjorts. 
 
Inom planområdet finns nio stycken registrerade fornlämningar. Sju av 
dessa är boplatser. I planområdets nordvästra del är en domarring 
belägen och i väster finns en stensättning. Söder om planområdet finns 
även en stensättning. Domarringen och stensättningarna med sina 
närområden bevaras och redovisas som naturmark. På plankartan har 
områdena markerats som område för fornlämning. Områdena avses ej 
förundersökas, men kan innehålla ytterligare fornlämningar.  
 
Av de sju boplatserna är samtliga förundersökta och sex stycken är dess-
utom slutundersökta eller avfärdade. Vid förundersökningen av den åter-
stående fornlämningen (RAÄ 276) hittades här bl a fynd av stolphål och 
härdar. Innan utbyggnad sker av den mark som berörs av fornlämningen 
skall denna slutundersökas.  
 

Platsen för det tidigare långhu-
set. 

Domarringen i nordvästra delen 
av planområdet. 

 
I områdets östra del har 1992 en slutundersökning av en boplats med gra-
var från äldre järnåldern utförts. Vid utgrävningarna fann man bland 
annat rester av ett långhus. Inga synliga spår av detta finns idag kvar, 
men platsen för byggnaden har ett allmänhistoriskt intresse och bevaras i 
detaljplanen som naturmark. För att åskådliggöra det tidigare långhuset 
kan t ex platsen markeras på marken samt en informationstavla sättas 
upp. 
 
Inom och direkt angränsande till planområdet finns följande registrerade 
fornlämningar: 

RAÄ 140 Gravhögar. Slutundersökta och borttagna. 
RAÄ 141 Domarring. Bevaras inom naturmark. 
RAÄ 142 Stensättning. Bevaras inom naturmark. 
RAÄ 144 Stensättning. Bevaras inom naturmark. 
RAÄ 164 Boplats. Slutundersökt. 
RAÄ 272 Boplats. Del som berörs av exploatering är undersökt. 
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RAÄ 273 Boplats. Del av lämningen är slutundersökt. 
RAÄ 274 Avfärdad som fornlämning efter förundersökning. 
RAÄ 275 Avfärdad som fornlämning efter förundersökning. 
RAÄ 276 Boplats. Slutundersökning krävs innan utbyggnad. 
 
Bostäder (B) 

 
 
Inom området finns 11 bostadshus varav omkring hälften nyttjas för fri-
tidsboende. Planen har utformats så att befintliga bostadshus bevaras, för 
två fritidshus förutsätts dock rivning eller flyttning. 
 
Inom planområdet planeras totalt ca 230 nytillkommande bostäder för-
delat på 45 villor och ca 185 gruppbyggda lägenheter. Inklusive de 
befintliga villorna beräknas planområdet omfatta totalt ca 240 bostäder. 
Villorna är samlade i områdets västra och södra del i anslutning till 
befintlig villabebyggelse. Största byggnadsarea för dessa är 200 m2 per 
tomt. Där terrängen så medger får sluttningsvåning uppföras utöver 
högsta angivna våningsantal. 
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Exempel på befintlig bebyggelse i området 
 
Öster om entrégatan föreslås två kvarter med något tätare bebyggelse i en 
till två våningar. Denna skall utformas med hänsyn till läget invid cent-
rum och ges en "stadsmässig" karaktär. Med ”stadsmässig” menas här en 
tätare bebyggelse som i första hand placeras utefter gatorna. Detta ger en 
tydlig uppdelning mellan det allmänna, offentliga gaturummet och de 
mer privata gårdarna på husens baksidor. För bebyggelsen skall upprättas 
ett gestaltningsprogram. Inom kvarteren lämnas även möjlighet att 
uppföra förskola och/eller byggnader för vård. 
 

 
Alternativ med villor i de två sydöstra kvarteren 
 
Öster om denna bebyggelse föreslås två kvarter som alternativt kan 
bebyggas med tätare gruppbebyggelse eller friliggande villor. Vid en 
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utbyggnad av grupphus i dessa kvarter föreslås bebyggelsen öppna sig 
mot den omgivande naturmarken. I kvarteret längst i söder bryts den 
slutna kvartersstrukturen upp och planen illustrerar fritt placerade hus-
kroppar på sluttningen i det befintliga tallskogsbeståndet.  
 
På kartan på sidan 9 illustreras ett exempel på utformning med villor i de 
båda östra kvarteren. Utsnittet visar ett exempel med sammanlagt 34 vil-
lor. Byggs stadsdelen ut enligt detta alternativ rymmer planområdet sam-
manlagt ca 175 nya bostäder fördelat på ca 95 lägenheter och ca 80 
villor. 
 
Centrum (C) 
Centrum för Hallernaområdet föreslås förläggas till områdets norra del. 
Här reserveras mark för olika typer av funktioner som bör ligga centralt 
och vara lätta att nå för de boende i Hallerna. Vilket innehåll centrum 
kommer att få prövas närmare vid utbyggnad. Möjligheten att även 
bygga vissa bostäder inom centrumkvarteret kommer att prövas. 
 
Detaljplanen ger möjlighet till en flexibel användning av centrumkvarte-
ret. Före utbyggnad bör innehåll och utformning preciseras närmare i en 
situationsplan för kvarteret så att detta får en god funktion. Utformningen 
bör även stämmas av mot ett gestaltningsprogram som behandlar såväl 
den arkitektoniska utformningen av byggnader som utformning av mar-
ken. 
 
Illustrationskartan visar ett exempel på verksamheter som kan komma att 
uppföras. Vid infarten till området redovisas en centrumbyggnad som 
t ex kan innehålla primärvård, äldreomsorg, kontorsverksamhet och 
dagligvarubutik. Söder om Hallernaleden har illustrerats en grundskola i 
två plan för årskurs 1-9 m m. Byggnaden har placerats så att den utgör en 
bullerskärm för den innanförliggande skolgården samt så att del av natur-
marken i öster kan bevaras som skolgård och lekmiljö inom kvarteret. 
Söder om centrumbyggnaden, vid entrégatan, illustreras en förskola.  
 
Byggnaderna skall ges en sådan arkitektonisk utformning att de bidrar till 
att skapa ett attraktivt centrum för Hallernaområdet. Särskild omsorg 
skall läggas på tilltalande fasader ut mot huvudgatan och entrégatan, så 
att stadsdelen får en välkomnande entré. Samtidigt bör stor omsorg även 
visas i anslutning till det centrala gångstråket så att en trivsam närmiljö 
skapas mellan kvarterets olika delar. Bebyggelsen skall utformas i över-
ensstämmelse med ett aktuellt gestaltningsprogram. 
 
Offentlig och kommersiell service 
Större samlat utbud av offentlig och kommersiell service finns vid Sten-
ungs Torg, ca 3 km nordväst om planområdet. Gymnasieskola är belägen 
ca 1 km nordväst om planområdet och högstadieskola ca 2 km norr om 
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planområdet. I Kyrkenorumskolan, belägen ca 2 km öster om området, 
finns skolår F-6 samt förskola, fritidshem och fritidsklubb. 
 
Friytor 
Centralt i området, med kontakt med intilliggande naturmark, planeras en 
gemensam lekplats. I dess norra del växer en rad med karaktärsfulla och 
vackra bokar. Dessa förutsätts bevaras och utgöra ett värdefullt inslag i 
miljön. Väster om entrégatan i anslutning till domarringen anläggs en 
mindre lekplats för kringliggande villabebyggelse. Småbarnslekplatser i 
övrigt förutsätts anläggas inom respektive kvarter. 
 

 
Vackra bokar som bevaras. 
 

 
Naturmark invid lekplats 
 

Gatunät, gång- och cykeltrafik 
Området trafikmatas från Ucklumsvägen (väg 649) i nordöst via Haller-
naleden. Hallernaleden är idag utbyggd fram till planområdet och avses 
byggas ut vidare fram till planerade bostadsområden i västra Hallerna 
samt därefter åter anslutas till Ucklumsvägen strax öster om järnvägen 
via en ny väg ”Nösnäsleden”.  
 
Till Hallernaleden ansluts en entrégata som trafikförsörjer planområdet. 
Till denna ansluter mindre gator med tillfarter till de olika kvarteren. 
Direktutfarter mot entrégatan medges inte. För att ge en trivsam och till-
talande boendemiljö föreslås en enkel trädrad planteras utefter gatan. 
Högsta tillåtna hastighet för det lokala trafiknätet inom planområdet är 
30 km/h. Vid utbyggnad av gatorna skall dessa utformas så att högre 
hastigheter motverkas.  
 
Utmed entrégatan anläggs en gång- och cykelbana som via en gångtunnel 
under Hallernaleden knyter an till utbyggd gång- och cykelväg norr om 
Hallernaleden. I söder ansluts GC-vägen till bebyggelsen vid Strandno-
rum. Inom centrumkvarteret illustreras en möjlighet att bygga ut en gång-
förbindelse från GC-tunneln och söder ut samt möjlighet att nå naturmar-
ken i öster över centrumkvarteret.  
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Från villabebyggelsen i områdets södra del anläggs en GC-väg mot 
befintlig bebyggelse öster om planområdet. Detta stråk knyts samman 
med huvudstråket via en gångbana utmed en lokalgata. Villabebyggelsen 
väster om entrégatan binds samman genom gång- och cykelvägar. På 
illustrationskartan redovisas ytterligare gångvägar i planområdets östra 
del. Dessa är av mera underordnad betydelse och kan vid behov byggas 
ut på naturmark. 
 
Kollektivtrafik 
Linje 336 trafikerar idag sträckan Hallerna – Stenungsunds centrum och 
stationen. Busshållplats finns i anslutning till gångtunneln under Haller-
naleden. Gångavstånden till hållplatsen blir ca 600 m från områdets södra 
delar. 
 
Parkering 
Parkering förutsätts ske på kvartersmark. 
 
Störningar 
Ur stadsbildssynpunkt har det bedömts angeläget att centrumområdet får 
exponeras ut mot Hallernaleden. Någon form av bullerskydd som skym-
mer sikten föreslås därför inte anläggas. Illustrerad utformning av skolan 
innebär att byggnaden placeras så att den fungerar som en bullerskärm 
för den innanförliggande skolgården. Härigenom erhålls en utomhusmiljö 
som underskrider gällande riktvärden. Beroende på vilket avstånd från 
vägen som byggnaden placeras, kan särskilda bulleråtgärder komma att 
erfordras i fasad för att minska bullerstörningar från trafik inomhus. 
Byggnader skall utformas så att ekvivalent ljudnivå i klassrum, kontors-
lokaler och personalutrymmen ej överstiger 30 dBA.  
 
Teknisk försörjning 
Norr om planområdet ligger det redan utbyggda området Hallerna I. 
Detta område har kommunal VA-anslutning och planområdets vatten- 
och avloppsledningar förslås anslutas till dessa.  
 
Förutsättningar och förslag till utbyggnad av VA redovisas närmare i en 
separat VA-utredning. Läge för VA-ledningar över kvartersmark säker-
ställs genom u-områden. För södra delen av planområdet erfordras en 
pumpstation. 
 
Väster om infarten till området föreslås två dammar/våtmarker anläggas 
för utjämning av flödet av dagvatten. En damm/våtmark skapar även en 
god reduktion av föroreningar i dagvattnet. Mellan de föreslagna plat-
serna för dammarna/våtmarkerna finns ett område med fornlämningar. 
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Dagvatten från områdets södra del föreslås avledas mot sydväst via två 
utlopp. En översiktlig geoteknisk undersökning daterad 1991-05-30 visar 
att det kan finnas möjlighet att infiltrera dagvatten i planområdets syd-
västra del. En damm alternativt infiltrationsanläggning erfordras för att 
inte överbelasta befintligt dike söder om planområdet. Lokalt omhänder-
tagande av dagvatten inom tomterna typ utkastare rekommenderas också.  
 
Lägen för transformatorstationer redovisas på plankartan. 
 
Stenungsunds Renhållning AB är entreprenör för renhållningen i Sten-
ungsunds kommun. Omhändertagande av avfall föreslås ske genom 
hämtning från respektive fastighet samt från ett fåtal uppsamlingsställen 
inom kvarteren med gruppbebyggelse. Vid områdets entré föreslås en 
återvinningsstation. 
 
Fjärrvärmenätet är utbyggt till Hallernaområdet och stomledningen ligger 
längs Hallernas framtida huvudled. Nätet avses byggas ut inom planom-
rådet och all bebyggelse skall anslutas till fjärrvärme. 
 

KONSEKVENSER 
Förslagets konsekvenser för miljön redovisas utförligare i en särskild 
miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Naturmiljö 
Utbyggnaden kommer inte att ta i anspråk några naturvärden enligt de 
högre naturvärdeskategorierna. Av lokalt naturvärde är det odlingsland-
skap i områdets norra del som avses bebyggas. Utbyggnaden i övrigt tar i 
anspråk ett till stora delar igenväxande f d odlingslandskap utan höga, 
specifika naturvärden. 
 
Kulturmiljö 
Hallerna är rikt på fornlämningar. Flera fornlämningsområden kommer 
att exploateras, varför förundersökningar och i vissa fall slutundersök-
ningar erfordras. Vissa fornlämningar sparas inom ramen för detaljpla-
nen, bl a en domarring och närområdet kring denna.  
 
Utbyggnaden innebär i övrigt att gamla strukturer i området såsom vägar, 
stenmurar mm till stor del försvinner och ersätts med nya, i form av 
vägar etc. Det historiska landskapet kommer därmed att bli svårare att 
utläsa efter utbyggnaden.  
 
Rekreation 
Utbyggnaden kommer inte att ta i anspråk några områden som idag 
bedöms ha högre rekreationsvärden. De boende i befintliga bostadsområ-
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den norr om Hallernaleden liksom övriga boende i närheten kommer 
dock att få en något försämrad tillgång till naturmiljöer för promenader 
etc i direkt närhet. Dessa liksom nya boende inom planområdet kommer 
samtidigt att ha tillgång till naturområden belägna väster och nordväst 
om planområdet. 
 
Landskapsbild 
En stor del av planområdet kommer att bebyggas, vilket innebär en stor 
förändring av landskapsbilden inom området. Den förändring som kom-
mer att märkas tydligast är att det kvarvarande öppna landskapsrummet i 
norra delen av planområdet försvinner och ersätts av bebyggelse. 
 
Mark- och vattenfrågor 
Den föreslagna utbyggnaden innebär en ganska omfattande utökning av 
de hårdgjorda ytorna inom planområdet. Detta innebär att mängden dag-
vatten från området kommer att öka och med det de ämnen, bl a fosfor 
och tungmetaller, som dagvattnet för med sig. På grund av att de berörda 
recipienterna är relativt små kommer den ökade belastningen via dagvat-
ten från planområdet att bli märkbar. Föreslagna fördröjningar av dag-
vatten innebär dock att utsläppen begränsas väsentligt. Då förutsätts 
emellertid att de föreslagna dammarna/våtmarkerna nordväst om planom-
rådet kan utföras och inte blir för små. 
 
Naturresurser 
Utbyggnaden kan ses som en utveckling av befintlig tätort och utgör 
därmed sannolikt ingen konflikt med bestämmelserna i 4 kap Miljöbal-
ken. 
 
Planens utformning medger inte att de stenmurar och den åkerholme som 
eventuellt omfattas av biotopskydd sparas. 
 
Jordbruksmark eller före detta jordbruksmark kommer att tas i anspråk 
vid en utbyggnad i området. Någon konflikt med bestämmelserna i 3 kap 
4 § Miljöbalken bedöms dock inte uppstå. 
 
Vägtrafikbuller 
En bullerutredning har upprättats för planområdet. Utredningen visar att 
särskilda fasadåtgärder erfordras för skolan, för att gällande riktvärden 
inomhus skall klaras, om byggnaden placeras såsom illustrerats. Maxi-
mala ljudnivåer utomhus överskrids för ett bostadskvarter närmast lokal-
gatan. För berörda bostäder bör uteplatser/balkonger placeras mot ostörd 
sida. För övriga kvarter klaras gällande riktvärden för god miljökvalitet. 
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Miljökvalitetsnormer 
Utbyggnaden av det aktuella området kommer att innebära viss ökad tra-
fik, som högst förväntas ca 2 000 fordon per medeldygn på vissa vägav-
snitt inom området (se vägbullerutredningen). Bidraget till kvävedioxid-
halten på grund av denna trafik beräknas ligga under 5 µg/m3. Med hän-
syn till de relativt låga luftföroreningshalten som här råder bedöms därför 
även att de framtida luftföroreningshalterna kommer att understiga miljö-
kvalitetsnormerna.  
 
Då området ligger på betryggande avstånd från trafiklederna och upp-
värmningen av de nya bostäderna förväntas ske med fjärrvärm, finns 
ingen risk för att gränsvärdet för bensen kan komma att överskridas. Det 
bedöms inte heller finnas någon risk för att andra miljökvalitetsnormer 
överskrids. 
 
Idag överskrids miljökvalitetsnormen för kväveoxider och partiklar på 
flera platser längs de större trafiklederna Göteborg. Mellan Stenungsunds 
kommun och Göteborg är pendlingsutbytet ca 3000 personer per dygn 
(14 % av kommuninvånarna). En del av de boende i det aktuella planom-
rådet kan därför förväntas pendla in till Göteborg. Pga områdets goda 
kollektivtrafikförbindelser bedöms pendlingstrafiken med bil från områ-
det endast marginellt påverka utsläppsnivåerna längs trafiklederna i 
Göteborg. 
 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Genomförandetiden slutar fem år efter det att planen vunnit laga kraft. 
 

REVIDERING 
Efter utställning av detaljplanen har följande kompletteringar och juster-
ingar utförts. 
 
- Uppsamlingsgatan har ändrats till lokalgata.  
- Högsta hastighet inom lokalgator har maximerats till 30 km/h. 
- Plankartan har kompletterats med plusshöjder på gator. 
- Planbeskrivning och illustrationskarta har kompletterats beträffande 

fornlämningar. 

MEDVERKANDE 
Detaljplanen har upprättats av Gunnar Håkansson och Martin Nord, GF 
Konsult AB. Från Stenungsunds kommun, samhällsbyggnadsenheten har 
Jan Rehnberg och Birgitta Wall medverkat.  
 
 
Birgitta Wall     Gunnar Håkansson 
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1 INLEDNING 

En genomförandebeskrivning redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska 

och fastighetsrättsliga åtgärder som behöver vidtas för att genomföra detaljplanen. 

Den skall även redovisa vem som vidtar åtgärderna och när de skall vidtas. 

 

Denna beskrivning redovisar principiell ansvarsfördelning och möjligheterna till 

genomförande av förslag till detaljplan för Hallerna, etapp II. Planen skall möjliggöra 

utbyggnaden av ca 230 nya lägenheter samt mindre centrumbebyggelse. 

 

2 HUVUDMÄN 

Stenungsunds kommun är huvudman för allmän plats inom planområdet. Huvud-

mannaskapet innebär ett ansvar för utbyggnaden och framtida drift och underhåll av 

den allmänna platsmarken. Kommunen har rätt men har också, om berörda fastig-

hetsägare begär det, skyldighet att lösa in privatägd mark som i detaljplan redovisas 

som allmän plats. Huvudmannaskapet innebär också att kommunen före genomfö-

randetidens utgång skall ha upplåtit de allmänna platserna till allmänt begagnande.  

 

Innan kommunfullmäktige godkänner slutgiltigt förslag till detaljplan skall exploate-

ringsavtal träffas mellan Stenungsunds kommun och ägaren till Kyrkorum 4:16 m fl 

såsom exploatör av delområdet. I exploateringsavtalet ska bl a regleras marköverlå-

telser, ansvar för exploatering samt fördelning av kostnader för utbyggnad av allmän 

platsanläggningar m m. 

 

Ansvaret för att genomföra planen fördelas enligt följande: 

Ansvarig Anläggning 

Stenungsunds kommun - Uppsamlingsgata 

- lokalgata 

- gång och cykelvägar 

- naturområden 

- lekplatser 

- vatten- och avloppsnätet 

Vattenfall Västnät AB - elnät 

Stenungsunds Energi och Miljö AB  -    fjärrvärmenät 
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Fastighetsägarna - egen byggrätt samt anläggningar inom       
kvartersmark 

 

3 GENOMFÖRANDETID 

Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Vald genom-

förandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet. 

 

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter ansökan 

om bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastig-

hetsägaren ej längre garanterad byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva 

planen. 

 

4 TIDPLAN 

Planen har varit utställd på samråd under våren 2004 och utställd under sommaren 

2004. Planen antas av kommunfullmäktige under september 2004. När planen vunnit 

laga kraft och gatorna byggts ut kan bygglov erhållas. 

 

5 MARKÄGANDET 

Fastighetsägare och rättighetsinnehavare framgår av den till detaljplanen hörande 

fastighetsförteckningen. 

Allmän plats 
För utbyggnad och iordningställande av gator och övrig allmän platsmark berörs, för-

utom kommunens mark, fastigheterna Kyrkenorum 2:10, 4:16,  4:21 och 6:1. Berörd 

mark har kommunen rättighet/skyldighet att lösa in.  

Kvartersmark 
Merparterna av den planerade nybyggnationen inom storkvarteren är belägen inom 

kommunägd mark. För området i väster avsett för friliggande villor är delar av mar-

ken i privat ägo.  För att bilda föreslagna tomter krävs markbyten för vissa fastighe-

ter, dessa markbyten förutsätts ske genom frivilliga avtal, mellan berörda parter. 
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6 FASTIGHETSBILDNING M M 

Där exploateringsavtal träffas regleras fastighetsbildningsfrågor i avtalet. 

 

Avsikten i övrigt är att frivilliga överenskommelser om fastighetsreglering skall träffas 

med de fastighetsägare som avstår mark till kommunen respektive erhåller mark från 

kommunen. Syftet med fastighetsregleringarna är att fastigheterna skall överens-

stämma med detaljplanen. 

 

Kommunen ansöker om och bekostar fastighetsbildningsförrättning för överföring av 

allmän platsmark till någon av kommunens fastigheter. Detsamma gäller avstyckning 

av bostadsfastigheter på kommunens mark.  

Fördelningen av förrättningskostnaden mellan kommunen och berörda  fastighets-

ägare vid överlåtelser enligt ovan överenskoms mellan parterna. 

 

Avstyckning av nya tomter från privatägda fastigheter ansöks om och bekostas av 

berörda fastighetsägare, hos lantmäterimyndigheten i Göteborg. 

 

De i planen redovisade u-områdena ger utrymme för befintliga och tillkommande 

underjordiska ledningar för VA, fjärrvärme, tele och el. Rätten att nedlägga och bibe-

hålla ledningarna inom redovisade områden säkerställs av respektive ledningsägare 

genom att hos lantmäterimyndigheten ansöka om ledningsrätt eller servitut. 

 

7 ALLMÄN GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 

Detaljplanen redovisar att mark betecknad med x (x1,x2) skall vara tillgänglig för all-

mänheten. Tillgängligheten kan säkerställas genom nyttjanderättsavtal mellan 

kommunen och ny fastighetsägare.  

 

8 TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Området skall ingå i kommunens verksamhetsområde för VA. Helt nytt Va-nät erford-

ras, se vidare VA-utredning utförd av GF Konsult AB. Pumpstation erfordras för 

planområdets södra delar.  
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Elförsörjningen tillgodoses av Vattenfall Västnät AB. Inom planområdet finns plats för 

tre transformatorstationer. 

 

Stenungsunds Energi och Miljö AB svarar för utbyggnaden av fjärrvärme inom områ-

det. 

 

Inom området har Telia/Sonera fiberkabel. Flyttning av denna bekostas av exploatö-

ren. 

 

9 EKONOMI 

Gator och allmän plats mm 

Kostnaderna för utbyggnaderna av gator och annan allmän plats samt kostnader för 

markförvärv och detaljplaneläggning beräknas uppgå till ca 17.725 kkr. 

Intäkter från tomtförsäljning av kommunala tomter, uttag av gatukostnader av privata 

fastighetsägare och uttag av exploateringsbidrag i exploateringsavtal beräknas täcka 

ovanstående kostnader. 

 

VA-anläggningar 

Kostnaderna för utbyggnaden för va-anläggningar inom detaljplaneområdet uppgår 

till 10.700 kkr, exkl moms. I denna summa ingår inte kostnader för de eventuella för-

dröjningsmagasin i form av dammar som planeras inom planområdet. 

 

Anläggningskostnaderna beräknas täckas av anslutningsavgifter enligt gällande va-

taxa.   

 

10 GATUKOSTNADER 

Kommunen avser att ta ut gatukostnader av fastighetsägarna inom planområdet i 

enlighet med de bestämmelser som finns i plan- och bygglagen. Parallellt med 

detaljplanen upprättas därför en separat gatukostnadsutredning. 

 

11 GENOMFÖRANDEBESKRIVNINGENS RÄTTSVERKAN 

Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. 
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Avsikten med beskrivningen är att den skall godkännas av kommunfullmäktige i sam-

band med antagandet av detaljplanen. Beskrivningen blir därigenom vägledande vid 

genomförandet av detaljplanen. 

 

 

Stenungsund 2004-08-23   Göteborg 2004-08-23 

STENUNGSUNDS KOMMUN  GF KONSULT AB 

Samhällsbyggnad    Mark och exploatering 

 

 

Birgitta Wall Anders Bergquist 
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Behovsbedömning, ändring av detaljplan för Hallerna etapp II, ny 
högstadieskola, del av Kyrkenorum 5:1. 
 
Allmänt 
När kommunen påbörjar ett detaljplaneuppdrag finns 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. 
Som stöd för behovsbedömningen används en checklista bifogad detta dokument. 
 
Syftet med behovsbedömningen är att avgöra om planens genomförande kan komma att innebära 
betydande miljöpåverkan eller inte. Om planens genomförande kan antas innebära betydande 
miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 
Behovsbedömningen preciserar i sådant fall vilka frågor som ska behandlas i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Planens syfte och huvuddrag 
Pågående detaljplanearbete har föregåtts av en tidigare detaljplan för Hallerna etapp II. På aktuell plats är 
användningen i den gällande planen kvartersmark för centrumändamål men även möjliggör för 
skolverksamhet. Planen ska möjliggöra en ny högstadieskola och därmed tillägga markanvändning för 
skoländamål samt utöka byggrätten. Aktuellt läge bedöms som lämplig utifrån närheten till befintlig skola 
och de inventeringar samt utredningar som gjordes i den tidigare detaljplanen.  
 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för en ny högstadieskola för del av fastigheten 
Kyrkenorum 5:1. Anledningen är för att antalet elever förväntas att öka i framtiden samt att 
Stenungsundsskolan behöver byggas om. Efter Stenungskolan ombyggnation ska den nya 
högstadieskolan ersätta Kristinedalskolan. Utbyggnaden av området sker längs Hallernaleden och 
tillfartsvägen ska ske på denna väg till och från den nya högstadieskolan, se bilaga 1–3. 
 
Förslag till ställningstagande 
Med den information som är tillgänglig i dagsläget och med utgångspunkt från sammanställningen av de 
kriterier som anges i miljöbalken 6 kap, miljöbalksförordningen och dess bilaga bedöms effekterna av 
detaljplanens genomförande inte generera någon betydande miljöpåverkan. Miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning kommer därför inte göras. 
 
Motiv till bedömning 
Översiktliga planer 
I översiktsplanen för kommunen ÖP 06 som vann laga kraft 2009-12-23 är Hallernaområdet utpekat som 
utbyggnadsområde för bostäder. För att kunna tillgodose behovet av skolplatser i området behöver en ny 
högstadieskola tillbyggas. I ÖP 06 anger att planområdet ska vara service, vilket även innefattar skola. 
 
Nationella och regionala mål 
Området ligger i Hallernaområdet med närhet till kollektivtrafikförbindelser längs Hallernaleden och det 
finns utbyggt gång- och cykelnät mot Stenungsund centrum där det finns handel och servicefunktioner. 

 
ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR HALLERNA ETAPP II 

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING 
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  2 
Planförslaget uppfyller därmed nationellt och kommunalt miljömål vad gäller begränsad klimatpåverkan 
och en god bebyggd miljö. Mot övriga mål bedöms förslaget ha en neutral påverkan. 
 
Buller och luft (trafik) 
Med föreslagen markanvändning kan trafiken öka till planområdet men inte i sådan omfattning att 
störningar för närboende bedöms uppstå. Den nya högstadieskolan förväntas generera en ökning av 
fordonstrafik vid hämtning, lämning och leverans i jämförelse med nollalternativ. Dock ger det inte någon 
betydande miljöpåverkan då de riktlinjer som finns inte förväntas överskrida. En bullerutredning kommer 
att göras i samband med detaljplanen, eftersom det pågår flera detaljplaner i närheten av planområdet som 
genererar ökade trafikrörelser.  
 
Fornlämningar 
Fornlämningar i form av boplatser finns både öster och väster, samt inom planområdet. Utifrån tidigare 
arkeologiska undersökningar i området som gjordes 1990 konstaterade utredningen att det inte längre 
finns några hinder för den planerade exploateringen och de fornlämningar som krävde slutundersökning 
utfördes.  
 
Dagvattenhantering 
Med föreslagen markanvändning kommer dagvattnets förutsättningar i området att förändras, eftersom 
det kommer bli mer hårdgjorda ytor och nybyggnation. Dagvattenhanteringen kommer därför utredas i 
samband med detaljplanen för att säkerställa en godtagbar hantering. 
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GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN 
 
 
 
 
 
 
Förordnanden 
och skydd 
 
 
 

  X Berör planen naturreservat, 
landskapsbild, strandskydd, 
område med geografiska 
bestämmelser, skyddsområden ex. 
vattentäkt, kulturreservat, 
byggnadsminnen, fornminnen, 
skyddsområde för storindustrin 
 

Fornminne Norum 274 
ligger inom planområdet 
som är förundersökt och 
har avfärdats. Närliggande 
fornlämningar Norum 164, 
161 och 273. Alla 
fornlämningar är 
undersökta från 
detaljplanen för Hallerna 
etapp II. 

Riksintressen 
 

  X Berör planen natur, kultur, rörligt 
friluftsliv, Natura2000, industriell 
produktion, vindkraftverk 
 

 

Naturvårdsplan/ 
program 
 

 

  X Berör planen Länsstyrelsens 
naturvårdsprogram, kommunens 
naturvårdsprogram, 
Skogsvårdsstyrelsens 
nyckelbiotop, 
sumpskogsinventering 
 

 

Ekologiskt 
särskilt känsligt 
område 
 

  X Berör planen områden utpekade 
som ”särskilt värdefull natur” i 
Stenungsund ÖP06 
 

Närrekreationsområde 
som ligger intill 
planområdet. 
Rekreationsområdet är 
inte tänkt att bebyggas 
och kommer kunna nyttjas 
av allmänheten. Området 
kommer fortfarande vara 
naturmark. 

Fornlämningar 
 

  X Berör planen kända fornlämningar 
eller i närheten av område där 
känd fornlämning finns 
 
 

Fornminne Norum 274 
ligger inom planområdet 
som förundersökt och har 
avfärdats. Närliggande 
fornlämningar Norum 164, 
161 och 273. Alla 
fornlämningar är 
undersökta från 
detaljplanen för Hallerna 
etapp II. 

Skyddsavstånd 
 
 

  X Kan verksamheter lokaliseras så 
att riktvärde för skyddsavstånd till 
befintlig bebyggelse enligt ”Bättre 
plats för arbete” inte uppfylls 
 

 

Kommentar: B
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n 
på
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EFFEKTER PÅ MILJÖN 
 
Mark 
 
 
 

  X Instabilitet i markförhållanden 
eller geologiska 
grundförhållanden, risk för skred, 
ras etc. 
Skada eller förändring av någon 
värdefull geologisk formation. 
Förändrade 
sedimentationsförhållanden i 
vattendrag, sjö eller havsområde 
Har området tidigare använts som 
tipp, utfyllnadsplats eller dylikt 

 

Luft och klimat   X Väsentligt luftutsläpp eller 
försämring av luftkvalitet 
Lukt 
Förändringar i luftrörelser, 
luftfuktighet, temperatur eller 
klimat 

 

Vatten (i 
och/eller utanför 
området) 
 

 

 X  Förändring i grundvatten-kvalitet, 
flödesriktning grundvattnet, 
ytvattenkvalitet (bakteriologiskt 
eller kemisk temperatur och 
omblandning) 
Minskning av vattentillgången i 
yt- eller grundvattentäkt 
Förändrade 
infiltrationsförhållanden, avrinning 
eller dräneringsmönster med risk 
för översvämning/ uttorkning 
Förändrat flöde, riktning eller 
strömförhållanden i något 
vattendrag, sjö eller havsområde 
Krävs vattendom 

Nybyggnation och ev. nya 
hårdgjorda ytor inom 
fastigheten kan innebära 
förändrade 
infiltrationsförhållanden. 

Vegetation (i 
och/eller utanför 
området) 
 

  X Betydande förändringar i antalet 
eller sammansättningen av 
växtarter eller växtsamhällen 
Minskning av unik, sällsynt eller 
hotad växtart eller växtsamhälle 
Införande av ny växtart 
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Djurliv 
 

  X Betydande förändringar av antalet 
eller sammansättningen av 
djurarter i området (däggdjur, 
fåglar, fiskar, reptiler, insekter) 
Minskning av någon unik, sällsynt 
eller hotad djurart 
Införande av nya djurarter i 
området eller verka som gräns för 
djurens förflyttningar och rörelser 
Försämring av fiskevatten eller 
jaktmarker 
 

 

Landskapsbild 
 

  X Vacker utsikt försämras eller 
landskapsmässigt skönhetsvärde 
Det skapas någon för allmänheten 
obehaglig landskapsbild 

 

 
HÄLSOEFFEKTER 
 
Utsläpp,  
buller,  
vibrationer 
 
 
 

 X  Ökade utsläpp av hälsofarliga 
ämnen, ökning av nuvarande 
ljudnivå, människor exponeras för 
ljudnivåer över rekommenderade 
gränsvärden, vibrationer som stör 
människor 
 

Ökade trafikrörelser 
medför ökade bullervärden 
och utsläpp. Dock 
förväntas det inte ge några 
större förändringar än i 
dagsläget. En 
bullerutredning kommer 
utredas i samband med 
detaljplanen. 

Säkerhet 
 

  X Explosionsrisk, risk för utsläpp av 
särskilt miljö och hälsofarliga 
ämnen vid händelse av olycka, 
säkerhetzoner mot storindustrin 
 

 

 
HUSHÅLLNING MED MARK, VATTEN OCH ANDRA RESURSER 
 
Mark- och 
vattenanvänd-
ning 
 

  X Avsevärd förändring av mark- 
eller vattenanvändningen 
 

 

Naturresurser 
 

  X Avsevärt uttömmande av någon ej 
förnyelsebar naturresurs t ex 
grustäkt 
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Transporter/ 
kommunikationer 
 

 X  Upphov till betydande ökning av 
fordonstrafik 

Bidrar till en ökad trafik i 
samband med 
hämtning/lämning. Dock 
förväntas det inte ge några 
större förändringar än i 
dagsläget.  
Det finns busslinjer i 
anslutning till skolan. 

Rekreation/ 
Friluftsliv 

  X Försämras kvalitén eller 
kvantiteten på någon 
rekreationsmöjlighet 
(strövområde, vandringsled, 
friluftsanläggning) 
 

Närrekreationsområde 
som ligger intill 
planområdet. 
Rekreationsområdet är 
inte tänkt att bebyggas 
och kommer kunna nyttjas 
av allmänheten. Området 
kommer fortfarande vara 
naturmark. 

Kulturmiljö 
 
 

  X Påverkan på område med 
fornlämningar eller annan 
kulturhistorisk värdefull miljö 
 

Fornminne Norum 274 
ligger inom planområdet 
som är förundersökt och 
har avfärdats. Närliggande 
fornlämningar Norum 164, 
161 och 273. Alla 
fornlämningar är 
undersökta från 
detaljplanen för Hallerna 
etapp II. 

 
MILJÖBALKEN 
 
 
Miljöbalken  
3&4 kap 
 

X  Är planens genomförande förenlig 
med bestämmelserna i 3 och 4 kap. 
miljöbalken? 
 

 

Miljöbalken  
5 kap 
 

X  Är planens genomförande förenlig 
med gällande miljökvalitetsnormer 
enligt 5 kap. miljöbalken 
 

 

Anmälan, 
tillstånd 
  

 X Krävs tillstånd eller anmälan enligt 
miljöbalken? 

 

 
ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL 
 
Nationella och 
regionala 
miljömål 
 

X  Uppfylls nationella och regionala 
miljömål? 
 

 

NEJ JA Kommentar: 
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  7 
Miljöprogram för 
Stenungsunds 
kommun 

X  Uppfylls miljöprogram för 
Stenungsunds kommun? 

 

Genomförande 
som var för sig 
är begränsande 
men kan 
tillsammans vara 
betydande 
  

 X Bidrar planens genomförande i 
samband med andra 
genomföranden till en betydande 
miljöpåverkan? 
 

 

Miljöeffekter 
som kan  
orsaka skada på 
människors 
hälsa, direkt eller 
indirekt 

 X Bidrar planens genomförande till 
skada på människors hälsa, direkt 
eller indirekt? 
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  8 
 
Bilaga 1. Översiktlig karta 
 

 
 
Bilaga 2. Planområde. 
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  9 
 
Bilaga 3. Förslagskiss 
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FASTIGHETSÄGARFÖRTECKNING FÖR DETALJPLAN ÄNDRING AV DETALJPLAN 
247 FÖR HALLERNA ETAPP II FÖR DEL AV FASTIGHETERNA KYRKENORUM 5:1 

OCH 6:1

1 (5)

FASTIGHETSFÖRTECKNING TILLHÖRANDE GRANSKNINGSHANDLING FÖR ÄNDRING AV 
DETALJPLAN 247 FÖR HALLERNA ETAPP II FÖR DEL AV FASTIGHETERNA KYRKENORUM 
5:1 OCH 6:1, STENUNGSUNDS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN. UPPRÄTTAD AV 
STENUNGSUNDS KOMMUN, SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD, MARK OCH EXPLOATERING, 
2020-02-14.   

AVDELNING A FASTIGHETER

Inom planområdet

KYRKENORUM 5:1

Stenungsunds Kommun
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund

Lagfaren ägare

KYRKENORUM 6:1

Simonsson, Bo Lennart
Alfridas Väg 4
444 61 Stora Höga

Lagfaren ägare

Närmast angränsande planområdet

KYRKENORUM 3:20

Lindau, Jack
Galeasgatan 21
426 71 Västra Frölunda

Lagfaren ägare

KYRKENORUM 5:16

Stenungsundshem Aktiebolag
Box 44
444 21 Stenungsund

Lagfaren ägare

KYRKENORUM 5:79

Svenungsson, Eva Ulrika
Pressarevägen 16
444 52 Stenungsund

Lagfaren ägare

Svenungsson, Lars Gunnar
Pressarevägen 16
444 52 Stenungsund
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KYRKENORUM 5:80

Pösz, Krisztina
Pressarevägen 2
444 52 Stenungsund

Lagfaren ägare

Vári, Imre
Pressarevägen 2
444 52 Stenungsund

KYRKENORUM 5:82

Stenungsunds Kommun
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund

Lagfaren ägare

KYRKENORUM 5:83

Bostadsrättsföreningen Sund I 
Stenungsund
C/o Hsb Göteborg Box 553
442 16 Kungälv

Lagfaren ägare
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247 FÖR HALLERNA ETAPP II FÖR DEL AV FASTIGHETERNA KYRKENORUM 5:1 

OCH 6:1

3 (5)

AVDELNING B SAMFÄLLIGHETER

Inom planområdet

Samfälligheter förekommer ej inom planområdet

Närmast angränsande planområdet

Samfälligheter förekommer ej närmast angränsande planområdet

393



FASTIGHETSÄGARFÖRTECKNING FÖR DETALJPLAN ÄNDRING AV DETALJPLAN 
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OCH 6:1
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AVDELNING C SERVITUT OCH ANDRA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER

Servitut och rättigheter som saknar uppgift om geografiskutbredning, redovisas ej i grundkartan.

Inom planområdet

Belastad fastighet Förmånsfastighet Belastande rättighet 

KYRKENORUM 5:1
Belastas av
 
Till förmån för Avtalsservitut, DISTRIBUTIONSLEDNING

14-IM3-91/13170.1
STENUNG 3:256

Vattenfall Eldistribution Ab
Ru 2560
169 92 Stockholm

Lagfaren ägare

 
Till förmån för Avtalsservitut, DISTRIBUTIONSLEDNING MM

14-IM3-93/13583.1
STENUNG 3:256

Vattenfall Eldistribution Ab
Ru 2560
169 92 Stockholm

Lagfaren ägare

 
Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING,NÄTSTATION

1415IM-07/42751.1
BEGONIAN 10
VATTENFALL 
ELDISTRIBUTUION
RU 2560
169 92 STOCKHOLM

 
Till förmån för Ledningsrätt, TELE

1415-932.1
TELIASONERA AB
Teliasonera Sverige Net 
Fastigheter AB
c/o Telia AB
123 86 Farsta

Ledningshavare

 
Till förmån för Ledningsrätt, TELE

1415-932.2
ORMBÄRAREN 9
Teliasonera Sverige Net 
Fastigheter AB
c/o Telia AB
123 86 Farsta

 
Till förmån för Ledningsrätt, TELE
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1415-932.3
TELIASONERA SKANOVA 
ACCESS AB
Box 93
123 86 Farsta

Ledningshavare

 
Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING

1415IM-11/7436.1
BEGONIAN 10
VATTENFALL 
ELDISTRIBUTUION
RU 2560
169 92 STOCKHOLM

 
 

Närmast angränsande planområdet

KYRKENORUM 5:83
Belastas av
Till förmån för Avtalsservitut, 

KRAFTLEDNING,NÄTSTATION
1415IM-07/42751.1

BEGONIAN 10
VATTENFALL 
ELDISTRIBUTUION
RU 2560
169 92 STOCKHOLM

Lagfarts- och servitutsförhållanden angivna i centrala fastighetsdata har medtagits. Särskild 
aktutredning har utförts. 

Åsa Wåhlström
GIS-ingenjör

Sektor Samhällsbyggnad
Stenungsunds kommun
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          Stenungsunds kommun         

Samhällsbyggnad/Plan 2019-10-31

 1 (12)
Malin Svensson/Johan Hellborg Dnr KS 2019/233  

Ändring av detaljplan för Hallerna Etapp II - del av fastigheterna Kyrkenorum 
5:1 och 6:1
Stenungsund, Stenungsunds kommun

Samrådsredogörelse 
Samrådshandlingen är upprättad 2019-07-09.

Hur samrådet bedrivits
Detaljplaneförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2019-07-18 - 2019-08-15. Förslaget skickades ut 
till Länsstyrelsen, berörda myndigheter, kommunala instanser, sakägare och övriga berörda enligt särskild 
utsändningslista och fastighetsförteckning upprättad 2019-06-27. Förslaget har även varit tillgängligt på 
kommunens hemsida och varit uppsatt i kommunhuset, Strandvägen 15, Stenungsund samt Kulturhuset 
Fregatten, Fregatten 1, Stenungsund. Detaljplanen drivs med standardförfarande enligt plan-och bygglagen 
(PBL 2010:900).

Bakgrund
Det pågår ett målbildsarbete för utvecklingen av Hallerna, med nya bostäder, centrumverksamhet med mera. 
Nya detaljplaner kommer att tas fram för området. Redan idag finns ett behov av en ny högstadieskola i 
Hallerna. Skolan planeras att stå färdig till terminsstart höstterminen 2023. Skolan förläggs till ett område 
idag planlagt med användningen C – centrum och bedöms rymmas inom syftet för gällande detaljplan. Vald 
placering, i anslutning till befintlig skola, idrottshall och äldreboende kräver en ändring av gällande 
detaljplan.

Syftet med denna ändring av detaljplan är att utöka byggrättens omfattning för att möjliggöra att en skola kan 
byggas inom området. Användningen utökas samtidigt till CS – centrum och skola för att tydliggöra att en 
skola kan byggas inom området. Utbyggnaden sker längs Hallernaleden med tillfart från denna väg. 
Planändringen berör fastigheten Kyrkenorum 5:1 som ägs av Stenungsunds kommun samt del av fastigheten 
Kyrkenorum 6:1 i privat ägo. Områdets storlek är ca 4,3 hektar. Ändringen av detaljplanen för Hallerna 
etapp II är i enlighet med ÖP 06.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-29 § 108 att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja ändring av 
detaljplan 247, detaljplan för Hallerna II. Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-27 § 133 att skicka ut 
planförslaget på samråd i enlighet med 5 kap 11 § plan- och bygglagen (2010:900).

Inkomna synpunkter och kommentarer
Under samrådet har 17 yttranden inkommit. Samtliga yttranden sammanfattas och kommenteras nedan.
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Statliga och regionala myndigheter, bolag och organ m.fl.

1. Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2019-08-30

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Länsstyrelsen bedömer att frågan om buller har hanterats på ett acceptabelt sätt. 

Det finns frågetecken kring dagvattenhanteringen. Enligt planbeskrivningen ska frågan utredas inför 
kommande granskningsskede. Kommunen behöver ta ställning till om det finns risk för översvämning på 
grund av utökat dagvattenflöde. Eventuella översvämningsrisker behöver åtgärdas genom att lämpliga 
åtgärder säkras i planförslaget. Länsstyrelsen gör den preliminära bedömningen att frågan kan lösas på ett 
tillfredställande sätt utan att skapa något hinder för fortsatt planering. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden 
att ett antagande av ändring av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas förutsatt att eventuella 
risker för översvämning på grund av utökad dagvatten hanteras på ett acceptabelt sätt.

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 11 kap. 10§ PBL
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. 

Risk för översvämning 
Enligt planbeskrivningen ska en VA- och dagvattenutredning tas fram inför granskningen. En viktig fråga i 
det här sammanhanget är att ta ställning om det finns någon översvämningsrisk på grund av utökat 
dagvattenflöde. Om det finns risk då ska lämpliga åtgärder säkras i förslag till ändring av detaljplanen. 
Länsstyrelsen utgår från att en eventuell risk för översvämning kan lösas och därmed är inget hinder för 
kommande planarbete.

Behovsbedömning
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
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Kommentarer: Synpunkter noteras och i kommande VA- och dagvattenutredning kommer förslag på 
omhändertagande av dagvatten att redovisas och eventuella åtgärder säkerställs i plankarta. Kommunen delar 
Länsstyrelsens bedömning om att planförslaget kan hanteras inom detaljplan. 

Länsstyrelsens bedömning att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver tas fram noteras.

2. Trafikverket, 2019-08-22
Trafikverket har inget att erinra mot förslaget. Planområdet är beläget cirka 2,5 kilometer sydost om 
Stenungsunds centrum. Närmaste statlig infrastruktur är väg 647, cirka 500 meter öster om planområdet, med 
en uppmätt årsmedeldygnstrafik på 850 fordon/dygn (uppmätt i januari 2008).

Kommentar: Noteras.

3. Lantmäteriet, 2019-08-15
Lantmäteriet har inget att erinra mot förslaget. 

Kommentar: Noteras.

4. Statens geotekniska institut, 2019-08-30
 SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred och erosion. Grundläggningsfrågor, 
exempelvis sättningsrisk, och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte. 

Detaljplaneändringen syftar till att möjliggöra byggnation av en högre skolbyggnad än vad gällande 
detaljplan tillåter, från tidigare två plan till nu föreslagna fyra plan.

Planområdets geotekniska förhållanden beskrivs översiktligt i den tillhörande planbeskrivningen till den nu 
gällande detaljplanen, daterad 2004-08-17. Stabiliteten anges vara tillfredsställande för tidigare förhållanden 
(2004) och planerad byggnation bedöms inte påverka dessa förhållanden nämnvärt. Vidare anges att det 
inom två delområden finns enstaka block och löst bergmaterial som kan behöva säkras innan utbyggnad av 
bostäder sker. Det framgår dock inte i vilken del av planområdet som detta är/var aktuellt. I tidigare 
yttranden från SGI, daterade 2004-03-26 och 2004-06-21, var den samlade bedömningen att stabiliteten för 
det dåvarande planförslaget var tillfredsställande. 

SGI kan med erhållet underlag inte ta ställning till om den tidigare bedömning även gäller för den nu 
föreslagna detaljplaneändringen. SGI rekommenderar därför att de tidigare framtagna geotekniska 
utredningarna för planområdet bifogas planhandlingarna i kommande granskningsskede. 

Geotekniska förhållanden beskrivs ej i planhandlingarna till nu aktuell planändring. Om plankarta och 
planbeskrivning över planändringen ersätter nu gällande plan bör information om planområdets geotekniska 
förhållanden även finnas i den nya planbeskrivningen. SGI anser att planhandlingarna ska innehålla ett 
ställningstagande till om förändringen innebär en risk ur stabilitetssynpunkt. 
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Kommentar: Synpunkter noteras och tidigare geotekniska utredningar biläggs i granskningshandlingarna. 
Ändring av detaljplan ersätter enbart kvartersmarken - centrum och skola och allmän platsmark GATA, resterande 
område i gällande plan kvarstår. Planhandlingarna kompletteras med ett ställningstagande till den förändrade 
användningen. 

5. Skanova, 2019-08-07
Skanova AB har inget att erinra mot förslaget. Invänder mot skrivningen att Skanova bekostar flytt när 
Skanovas ledningar är äldre än fem år. Detta gäller endast allmän platsmark och annan mark om 
överenskommelse finns, enligt avtalets första del. 

Bifogar lägeskarta med Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område. Eventuell undanflyttning av 
Skanovas anläggningar meddelas i god tid minst 4 månader innan en eventuell flytt skall vara utförd. 
Hänvisar till ledningskollen.se för digitala kartor och utsättning. 

Kommentar: Noteras.
Genomförandebeskrivningen ändrar informationen till att exploatören bekostar flytt av ledningar inom 
kvartersmark. Ledningarna behöver sannolikt inte flyttas.

6. Svenska kraftnät, 2019-08-12
Svenska kraftnät har inget att erinra mot förslaget. De har inga ledningar i anslutning till aktuellt område. 
Anser ärendet avslutat och önskar inte medverka i det fortsatta remissförfarandet, förutsatt att planområdet 
inte förändras. Hänvisar till geodata.se för information om Svenska kraftnäts anläggningsobjekt.  

Kommentar: Noteras.

7. Västtrafik, 2019-08-15
Västtrafik har inget att erinra mot planförslaget men vill peka på vikten av att kommunen i planarbetet och 
fortsatt arbete med genomförandet tillvaratar ta de synpunkter och förslag som framförts vid ett tidigare möte 
med lokalresursplanerare Helena Cessford av Västtrafiks lokala entreprenör för kollektivtrafik och skoltrafik 
(Ellös buss). Västtrafik önskar bli fortsatt inblandade i detaljutformningen av eventuella infrastrukturåtgärder 
och liknande som berör kollektivtrafiken så tidigt i processen som möjligt detta för att säkerställa 
trafikerbarhet samt medvetet hänsynstagande till kollektivtrafikens behov.

Kommentar: Samhällsbyggnad Plan välkomnar dialog med Västtrafik gällande utformning och 
infrastrukturåtgärder. Trafikillustrationen i de kommande granskningshandlingar kommer att beakta Ellös buss 
synpunkter. Genomförandebeskrivningen redogör ansvarskostnader gällande infrastrukturåtgärder såsom eventuell 
hållplatsflytt. Dock en mer exakt detaljutformning reglas inte i detaljplan utan skickas därför vidare till beställare 
att beakta i projekteringsskedet.

8. Polismyndigheten region väst, 2019-07-16
Lokalpolisområde Södra Fyrbodal har inget att erinra mot planförslaget. 

Kommentar: Noteras. 
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9. Postnord, 2019-07-25
I Postnords uppdrag ingår att som representant för samtliga postoperatörer godkänna placeringen av och 
standarden på postmottagningsfunktionen. Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med 
hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver 
utdelningen standardiseras.

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling vid infarten 
till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.

Kommentar: Noteras. Placering av postlåda regleras inte i detaljplan utan synpunkt skickas därför vidare till 
beställare.  

10.  Vattenfall, 2019-09-04
Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av området vilket visas av bifogad karta. Hänvisar till 
ledningskollen för kabelutsättning. Vattenfall vill att högspänningskablarna ska ha ett 4 meter brett u-
område, d.v.s. 2 meter på vardera sida av kablarna inom kvartersmark enligt bifogad dwg. Eventuell flytt 
eller förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas av exploatören. 

Informerar om att vid schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras via ledningskollen.se. Vattenfalls 
markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd 
som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Befintliga elanläggningar måste hållas 
tillgängliga under alla skeden av genomförandet. Informerar att enligt Nät 2012 K § 7.3 får inte byggnader 
uppföras, marknivån ändras, eller andra åtgärder vidtas som äventyrar funktionen eller driften av nätägarens 
anläggningar. Informerar om att Vattenfall har den lokala elnätsförsörjningen samt om hur nyanslutning 
beställs.

Kommentar: Synpunkter noteras. Genomförandebeskrivningen kompletteras med information om arbete kring 
Vattenfalls anläggningar.

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag

11.Samhällsbyggnad, verksamheten Mark- och exploatering, 2019-08-15
Verksamheten Mark och exploatering har inget att erinra mot planförslaget. 

Kommentar: Noteras.

12.Samhällsbyggnad, Avfallsverksamheten, 2019-08-14
Avfallsverksamheten har inget att erinra mot planförslaget. 

Kommentar: Noteras.
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13.Miljö- och hälsoskydd, 2019-08-30
Miljö- och hälsoskydd konstaterar att fotbollsplanen försvinner och att friytan för barnen minskar med det 
nya planförslaget. Fler gröna områden försvinner vilket ytterligare fragmenterar den gröna infrastrukturen, 
något som har betydelse på lång sikt för den biologiska mångfalden och vårt välbefinnande. Minskad andel 
gröna ytor försämrar buffertkapaciteten för god luftkvalité och ökad nederbörd som en effekt av 
klimatförändringen. Bedömningen av miljöpåverkan bör även väga in dessa aspekter som har betydelse på 
lång sikt. I detta finns möjligheten att redan nu planera för och vidta kompensationsåtgärder.

Av Boverkets allmänna råd framgår att ”friytan bör inte senare kunna tas i anspråk för annat ändamål utan att 
ersättas med friyta med likvärdiga möjligheter till varierande lek och utevistelse”. Miljö- och hälsoskydd 
bedömer att det är vad förändringen i detaljplanen innebär redan nu, och att man behöver kunna kompensera 
för det.

Barnkonsekvensanalysen i detaljplanen bör beskriva att friytan minskar samt vilka konsekvenser det får och 
hur man kompenserar för det. Den minskade friytan ställer högre krav på utformningen så att det inte 
hämmar barnens lek och ökar slitaget. Barnens lek är en viktig del i den sociala utvecklingen och samspelet 
med andra liksom förståelsen för att värna och vårda andra och omgivningen. Tillgången till lek i naturmiljö 
är en viktig pusselbit i det framtida samhället för hållbar utveckling. I leken kan grunden till förståelse 
skapas för vårt beroende av en livskraftig miljö. Friytornas utformning är en viktig pedagogisk del i det 
sammanhanget. Minskad friyta kan leda till ökat slitage av mark och intilliggande naturmark. Det finns en 
risk att detta kompenseras med beläggning av gummiasfalt och konstgräs vilket medför ökad risk för utsläpp 
av mikroplaster och föroreningar. 

 Undvik beläggning med konstgräs och gummiasfalt. Där det finns behov för att 
tillgänglighetsanpassa kan det vara motiverat men endast om andra bättre alternativ ur miljösynpunkt 
saknas. 

 Öppna upp för möjligheten att bedriva pedagogisk odling som en del i utvecklingen till ett hållbarare 
samhälle och för barnen att lära sig om natur och miljö. 

 Spara befintliga träd som finns i så stor utsträckning som möjligt.

Boverkets allmänna råd o friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande 
verksamhet (BFS 2015:1 FRI) är tillämpbar. Medskick från Boverkets allmänna råd (Boverkets faktaruta 3:1, 
Boverkets allmänna råd):

Friytan bör 
 vara så rymlig att det utan svårighet eller risk för omfattande slitage går att ordna varierande terräng- 

och vegetationsförhållanden
 kännetecknas av goda sol- och skuggförhållanden, god luftkvalitet samt god ljudkvalitet.

Kommentar: Synpunkter noteras och planbestämmelse om största byggnadsarea 12 000 m² tilläggs i plankarta 
för att säkerställa riktvärdet för friytan.
I gällande detaljplan är det en befintlig byggrätt som planförslaget utökar och därav inte tar grönområde i anspråk, 
således är förekomsten av natur- och parkområden i planförslaget liknande som i gällande plan. Planändringen är 
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att allmän platsmark - PARK i gällande plan har ändrats till GATA.  Del av GATA ändras tillbaka till allmän 
platsmark – PARK för att inte hårdgöra mer markyta än behovet av utfart kräver.

Material- eller konstruktionsval likt gummiasfalt eller konstgräs och detaljutformningen angående friytan regleras 
inte i detaljplan, synpunkterna skickas därför vidare till beställare att beakta i projekteringsskedet. 
Detaljutformningen av friytan är ett pågående internt arbete i olika delar av förvaltningen. Samhällsbyggnad Plan 
vill gärna att Samhällsbyggnad Miljö- och hälsoskydd inkluderas i dialogen kring detaljutformningen gällande 
friytan.

Privatpersoner inom planområdet

14.Yttrande 1, 2019-08-08
Beskriver att den egna familjen har ägt jordbruksfastigheter på Hallerna sedan 1800-talet och de har alltid 
övertagits av nästa generation. Sålde 1990 stora delar av den egna gården till Stenungsunds kommun för att 
möjliggöra byggnation av boende och skola på Hallerna. För skolbyggnation avsattes då ett område som 
skulle klara av även framtida utbyggnad av skolan i takt med att Hallerna utvecklades som bostadsområde. 
Senare beslutade dock Stenungsunds kommun att skolan ej skulle byggas ut och man valde då att bebygga 
del av skolområdet med ett äldreboende. Den nu hastigt föreslagna planändringen ändrar grunderna för den 
försäljning av mark som då gjordes. Det nya planförslaget skulle beröra del av sakägarens fastighet på ett 
oacceptabelt sätt. 

 Detaljplaneändringen omöjliggör tillträde till del av sakägarens fastighet då infartsvägen, som funnit 
i mer än 100 år, skulle försvinna och omöjliggöra fortsatt drift av området.

 Gångstråket som ligger mellan Kyrkenorum 6:1 och befintlig del av Hallernaskolan och som 
förbinder de olika bostadsområdena skulle försvinna. Gångstråket är nödvändigt för säkerheten i 
området då den befintliga trafiksäkerheten och infrastrukturen runt skolan är dålig. Skulle gångvägen 
försvinna innebär det en stor ökad risk för olyckor, speciellt för de yngre.

 Befintliga väg inom sakägarens fastighet som gränsar till kommunens gångväg tjänar också den som 
ett gångstråk och knyter ihop olika bostadsområden. För flera bostadsområden skulle planändringen 
innebära att de ej kan komma åt de grönområden som de idag använder.

 Trafiksituationen och infrastrukturen i området lämpar sig inte för byggnation av en ny 
högstadieskola. Förslaget med en ny tillfartsväg direkt ut på Hallernaleden strider mot tidigare beslut 
av Stenungsunds kommun där en ny utfartsväg då bedömdes utgöra en trafikfara. En högstadieskola 
torde innebära väsentligt utökad trafik i området och då infrastrukturen för en utökning är omöjlig att 
ändra, i ett område som omgärdas av bostäder med småbarnsfamiljer, anser sakägaren att en ny 
högstadieskola bör placeras i ett område där man redan från början har planerat för en god 
trafiksäkerhet och god boendemiljö.

 En planering av en ny högstadieskola med utrymme för 550 elever borde vara ett väl planerat och 
långsiktigt förslag där man finner en plats väl lämpad för detta. Lagda förslag uppfyller enligt 
sakägarens mening inte detta.

 Planförslaget strider mot grunderna för det avtal som vi gjorde med Stenungsunds kommun när 
markområdena inom nu gällande detaljplan såldes. Sakägaren var då överens med Stenungsunds 
kommun om att skapa en låg bebyggelse inom Hallerna och i gällande detaljplan framgår att högsta 
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byggnadshöjd därför är satt till 6 meter. Den nu föreslagna högsta totalhöjden på 23 meter förändrar 
landskapsbilden på ett oacceptabelt sätt. Detta i ett område där övrig bebyggelse följer den nu 
gällande planbestämmelsen på 6 meter. Anser att totalhöjden på 6 meter fortsatt skall gälla inom 
planområdet.

 Då samrådstiden råder under den period då flertalet av Sveriges invånare är bortresta på semester 
och då kvalificerad rådgivning är svårt att få förbehåller sakägaren sig rätten att vid senare tillfälle 
komplettera sin inlaga med ytterligare synpunkter.

Kommentar: Det finns ett servitut med ändamål väg till förmån för Kyrkenorum 6:1. Servitutet belastar 
Kyrkenorum 2:27 och tillfartsvägen är via Modistvägen. 

Gångstråket inom kvartersmark - centrum och skola leder bort till Hallernaleden, vilket innebär en större 
trafiksäkerhetsrisk med tanke på att i dagsläge inte finns någon passage över Hallernaleden, det finns inte 
heller några planer på att anlägga en passage där. Kommunen hänvisar till gång- och cykelvägen längs 
Pressarevägen och Hallernaleden som är en trafiksäkrare passage. Om gångstråket är kvar inom 
kvartersmark – centrum och skola kommer inte att specificeras i detaljplanen utan sker i 
projekteringsskedet.

Trafikillustrationen har tagit hänsyn utifrån trafiksäkerheten vad gäller in- och utfart på Hallernaleden. 
Respektive skola har en egen in- och utfart för att minska antalet trafikanter på en och samma plats. Det 
finns inga tidigare beslut i kommunen om att det inte får finnas direktutfarter på Hallernaleden.

Byggnadshöjden och totalhöjden inom kvartersmark - centrum och skola sänks. Tidigare bestämmelse, 16 
meter byggnadshöjd och 23 meter totalhöjd, ändras till 12 meter byggnadshöjd och 19 meter totalhöjd.  
Skolbyggnaden kommer att stå framför den skogbeklädda höjden öster om planområdet, således sticker 
inte skolbyggnaden ut i sitt sammanhang utifrån landskapsbilden. Kommunen bedömer att ändringen inte 
påverkar landskapsbilden negativt. Det finns inga tidigare avtal mellan fastighetsägaren 6:1 och 
kommunen om att byggnadshöjden inte får överskrida mer än 6 meter. 

Privatpersoner utanför planområdet

15.Yttrande 2, 2019-08-13
Boende i området påverkas negativt av den föreslagna detaljplaneändringen. En viktig faktor vid beslutet att 
bosätta sig i området var att all bebyggelse i Hallernaområdet utgörs av låg bebyggelse. 

Trafiksäkerheten runt dagens skolverksamhet är idag stundtals helt oacceptabel och barnen i området känner 
sig djupt otrygga med situationen. En utökning enligt planförslaget kommer förvärra situationen och risken 
för allvarliga olyckor ökar drastiskt. Det ökade antalet mopeder i området som en högstadieskola för med sig 
skapar en otrygg miljö för de mindre barnen. Skolan kommer bli en träffpunkt för ungdomar sent på 
kvällarna. Det kommer ske en drastisk ökning av buskörning med moped och Epa-traktorer på gångvägarna. 
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Förekomsten av natur- och parkområden var en viktig del vid beslutet att flytta till Hallerna. Att bygga 
skolbyggnad och minska ner ett planerat parkområde är inte acceptabelt. 

Det finns redan tre stora direktutfarter inom 100 meter. För boende på Skräddarevägen blir den nya 
trafiksituationen inte acceptabel. Om det nya tänkta planområdet Hallerna Norra tillåts ha utfart mot 
Hallernaleden blir situationen ohållbar.

 Förändringen av landskapsbilden med en utökad högsta totalhöjd från 6 meter till 23 meter är ej 
acceptabel för de som bor i området. 

 Trafiksituationen som redan idag är undermålig medger ej en utökning av verksamheten med 550 
elever i ett område som ligger mitt i ett bostadsområde. 

 Buskörning av mopeder och Epa-traktorer kommer att öka drastiskt och skapa en otrygg miljö för 
barnfamiljer. 

 Att skapa en ny direktutfart på Hallernaleden innebär en ökad risk för trafikkaos och ökar risken 
för olyckor. Motsätter sig detta. 

 Att bygga en högstadieskola, i enlighet med förslaget, kräver att infrastrukturen i området har 
planerats på ett sådant sätt att det kan ske på ett säkert sätt både för elever och boende. Att nu, när 
byggnationen för de boende runt skolan redan är på plats, klämma in en högstadieskola i enlighet 
med förslaget tillåts inte av befintlig infrastruktur i området. Motsätter sig att så sker. 

Kommentar: Byggnadshöjden och totalhöjden inom kvartersmark - Centrum och skola sänks. Tidigare 
bestämmelse, 16 meter byggnadshöjd och 23 meter totalhöjd, ändras till 12 meter byggnadshöjd och 19 meter 
totalhöjd. Skolbyggnaden kommer att stå framför den skogbeklädda höjden öster om planområdet, således sticker 
inte skolbyggnaden ut i sitt sammanhang utifrån landskapsbilden. Kommunen bedömer att ändringen inte påverkar 
landskapsbilden negativt.

Förekomsten av natur- och parkområden i planförslaget liknande som i gällande plan. Planändringen är att allmän 
platsmark - PARK i gällande plan har ändrats till GATA.  Del av GATA ändras tillbaka till allmän platsmark – 
PARK för att inte hårdgöra mer markyta än behovet av utfart kräver.

Trafikillustrationen har tagit hänsyn utifrån trafiksäkerheten vad gäller in- och utfart från Hallernaleden. 
Respektive skola har en egen in- och utfart för att minska antalet trafikanter på en och samma plats. Gällande 
buskörning av mopeder och epa-traktorer är inget som kan regleras i detaljplan.

16.Yttrande 3, 2019-08-07
Sakägaren är boende i området som påverkas av den föreslagna detaljplaneförändringen. Barnen är helt 
beroende av den gångbana som löper mellan befintlig skola och Kyrkenorum 6:1. Risken för allvarliga 
olyckor är uppenbar när verksamheten utökas med 550 elever. En viktig faktor vid beslutet att bosätta sig i 
området var att Hallerna skulle utgöras av låg bebyggelse med en maxhöjd om 6 meter. 

 Förändringen av landskapsbilden med en utökad högsta totalhöjd från 6 meter till 23 meter är ej 
acceptabel för de som bor i området. 

 Trafiksituationen som redan idag är kaotisk medger ej en utökning av verksamheten med 550 elever 
i ett område som ligger mitt i ett bostadsområde. 
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 Ökad trafik av mopeder och Epa-traktorer skapar en ännu otryggare miljö då de använder gångvägar 
att köra på. Har redan idag stora problem med det. 

 Planändringen tar bort en gångbana som knyter ihop de olika bostadsområdena. 
 Förbehåller sig rätten att komplettera synpunkterna vid senare tillfälle då samrådstiden ligger mitt i 

semestrarna.  

Kommentar: Byggnadshöjden och totalhöjden inom kvartersmark - Centrum och skola sänks. Tidigare 
bestämmelse, 16 meter byggnadshöjd och 23 meter totalhöjd, ändras till 12 meter byggnadshöjd och 19 meter 
totalhöjd. Skolbyggnaden kommer att stå framför den skogbeklädda höjden öster om planområdet, således sticker 
inte skolbyggnaden ut i sitt sammanhang utifrån landskapsbilden. Kommunen bedömer att ändringen inte påverkar 
landskapsbilden negativt.

Gångstråket inom kvartersmark - centrum och skola leder bort till Hallernaleden, vilket innebär en större 
trafiksäkerhetsrisk med tanke på att i dagsläge inte finns någon passage över Hallernaleden, det finns inte 
heller några planer på att anlägga en passage där. Kommunen hänvisar till gång- och cykelvägen längs 
Pressarevägen och Hallernaleden som är en trafiksäkrare passage. Om gångstråket är kvar inom 
kvartersmark – centrum och skola kommer inte att specificeras i detaljplanen utan sker i 
projekteringsskedet.

Trafikillustrationen har tagit hänsyn utifrån trafiksäkerheten vad gäller in- och utfart på Hallernaleden. 
Respektive skola har en egen in- och utfart för att minska antalet trafikanter på en och samma plats. Om 
mopeder får åka på gång- och cykelbanorna regleras genom trafikföreskrifter och kan inte regleras i 
detaljplan. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det säkrare att mopeder åker på gång- och cykelbana än på 
vägarna.

17.Yttrande 4, 2019-08-14
Yttrandet är undertecknat av flera sakägare och boende i planområdets närhet, totalt 21 stycken.
Framför samma synpunkter som sakägare 1 ovan. 

Kommentar: Se svar till yttrande 2 ovan.

Sammanfattning
Sammanfattning av synpunkterna på förslaget. 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden 
att ett antagande av ändring av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas förutsatt att eventuella 
risker för översvämning på grund av utökad dagvatten hanteras på ett acceptabelt sätt.

Länsstyrelsen gör den preliminära bedömningen att dagvattenfrågan kan lösas på ett tillfredställande sätt utan 
att skapa något hinder för fortsatt planering. Kommunen behöver ta ställning till om det finns risk för 
översvämning på grund av utökat dagvattenflöde. Eventuella översvämningsrisker behöver åtgärdas genom 
att lämpliga åtgärder säkras i planförslaget.
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Länsstyrelsen bedömer att frågan om buller har hanterats på ett acceptabelt sätt. 

Trafikverket, Lantmäteriet, Skanova, Svenska kraftnät, Västtrafik samt Polismyndigheten region väst har 
inget att erinra mot förslaget. 

SGI:s gjorde år 2004, under planprocessen för nu gällande detaljplan, den samlade bedömning att stabiliteten 
för planförslaget var tillfredsställande. SGI kan inte ta ställning till om den bedömningen gäller för nu 
föreslagen planändring utan att ta del av de tidigare framtagna geotekniska utredningarna för planområdet 
och föreslår att dessa bifogas planhandlingarna i kommande granskningsskede. SGI vill, om planändringens 
planhandlingar ersätter nu gällande detaljplans handlingar, att informationen om områdets geotekniska 
förhållanden förs in i den nya planbeskrivningen.

Västtrafik pekar på vikten av att kommunen i planarbetet och fortsatt arbete med genomförandet tillvaratar ta 
de synpunkter och förslag framförts av Västtrafiks lokala entreprenör för kollektivtrafik och skoltrafik (Ellös 
buss).

Postnord informerar om att de ska godkänna placeringen av och standarden på postmottagningsfunktionen. 

Vattenfall informerar om sina elanläggningar inom och i närheten av området samt hur reglerna för eventuell 
flytt eller förändringar, schaktarbeten osv ser ut. Högspänningskablarna kräver ett 4 meter brett u-område. 

Verksamheten Mark- och exploatering och Avfallsverksamheten har inget att erinra mot förslaget.

Miljö och hälsoskydd konstaterar att den gröna infrastrukturen fragmenteras vilket har betydelse på lång sikt 
för den biologiska mångfalden samt för välbefinnandet, luftmiljön och dagvattenhanteringen i ett förändrat 
klimat. Det behöver vägas in i bedömningen av miljöpåverkan. 

Miljö och hälsoskydd konstaterar att fotbollsplanen och friytan minskar. De anser att man behöver kunna 
kompensera för minskad friyta samt att barnkonsekvensanalysen i detaljplanen bör beskriva att friytan 
minskar, vilka konsekvenser det får samt hur man kompenserar för det. Anser att Boverkets allmänna råd 
(BFS 2015:1 FRI) är tillämpbar. 

Miljö och hälsoskydd uppmanar till att undvika beläggning av konstgräs och gummiasfalt, att öppna upp för 
möjligheten att bedriva pedagogisk odling samt att spara befintliga träd som finns i så stor utsträckning som 
möjligt. 

Sakägare i området framför synpunkter som bland annat rör infrastruktur, trafik, angöring, trafiksäkerhet, 
otrygghet, landskapsbild och minskat grönområde. Platsens lämplighet för en högstadieskola ifrågasätts. 
Gångstråket mellan Hallernaskolan och Kyrkenorum 6:1 knyter ihop olika bostadsområden och lyfts fram 
som är nödvändigt för trafiksäkerheten. En sakägare anser att planändringen ändrar grunderna för den 
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försäljning av markområdet som gjordes 1990 samt att angöringen till intilliggande fastighet försvinner med 
planändringen.

Ändringar i förslaget inför granskningsskedet
Samhällsbyggnad/plan bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare med förslaget.

Utöver mindre justeringar föreslås följande:
 VA- och dagvattenutredning tilläggs i granskningshandlingarna och eventuella åtgärder säkerställs i 

plankarta.
 Tidigare geotekniska utredningar biläggs i granskningshandlingarna.
 Genomförandebeskrivningen ändrar informationen till att exploatören bekostar flytt av ledningar 

inom kvartersmark.
 Ny trafikillustration tilläggs i planbeskrivningen avseende busslinga och ansvarskostnader gällande 

trafikåtgärder redogörs i genomförandebeskrivningen.
 Ett u-område tilläggs i plankartan inom västra delen av kvartersmark – centrum och skola samt 

genomförandebeskrivningen informerar arbetet kring Vattenfalls anläggningar.
 Planbestämmelse om största byggnadsarea 12 000 m² tilläggs i plankarta för att säkerställa friytan.
 Del av Allmän platsmark - GATA återgår till allmän platsmark - PARK som i gällande detaljplan.
 Byggnadshöjden sänks från 16 meter till 12 meter och totalhöjden från 23 meter till 19 meter.

Privatpersoner som helt eller delvis inte har tillgodosetts i planförslaget.

Privatpersoner Synpunkt Skede
Yttrande 1 - Sänkt byggnadshöjd och totalhöjd för planerad 

skolbyggnad.
- Ingen direktutfart från Hallernaleden
- Ej tillträde till fastigheten Kyrkenorum 6:1 via 

Hallernaleden
- Säkerställa befintligt gångstråk inom 

kvartersmark - centrum och skola 

samråd

Yttrande 2,4 - Sänkt byggnadshöjd och totalhöjd för planerad 
skolbyggnad.

- Ingen direktutfart från Hallernaleden.

samråd

Yttrande 3 - Sänkt byggnadshöjd och totalhöjd för planerad 
skolbyggnad.

- Säkerställa befintligt gångstråk inom 
kvartersmark - centrum och skola

samråd
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Ändring av detaljplan för Hallerna Etapp II - del av fastigheterna 
Kyrkenorum 5:1 och 6:1 
Stenungsund, Stenungsunds kommun 
 

Granskningsutlåtande 
Granskningshandlingen är upprättad 2020-03-23. 
 
Hur granskningen bedrivits 
Detaljplaneförslaget har varit utsänt för granskning under tiden 2020-04-01 – 2020-04-22. Förslaget 
skickades ut till Länsstyrelsen, berörda myndigheter, kommunala instanser, sakägare och övriga 
berörda enligt särskild utsändningslista och fastighetsförteckning upprättad 2020-02-14. Förslaget har 
även varit tillgängligt på kommunens hemsida och varit uppsatt i kommunhuset, Strandvägen 15, 
Stenungsund. Detaljplanen drivs med standardförfarande enligt plan-och bygglagen (PBL 2010:900). 
 
Bakgrund 
Hallernaområdet har vuxit fram som ett expansionsområde i Stenungsund från 1990-talet och framåt. 
Gällande detaljplan för Hallerna etapp 2 antogs 2004. I beslut om programarbete för centrala och södra 
Hallerna ingår att se över behovet av en ny högstadieskola i området.  
 
Det finns idag ett behov av en ny högstadieskola i Hallerna. Anledningen är att antalet elever förväntas 
öka i framtiden samt att Stenungskolan behöver byggas om. Efter Stenungskolans ombyggnation ska 
den nya högstadieskolan ersätta årkurs 7–9 på Kristinedalskolan. Skolan planeras att stå färdig till 
terminsstart höstterminen 2023. Skolans placering har studerats och en förstudie har genomförts. Vald 
placering, i anslutning till befintlig skola, idrottshall och äldreboende kräver en ändring av gällande 
detaljplan, bland annat för att utöka största bruttoarea för användningsområdet.  
 
Skolan förläggs till ett område idag planlagt med användningen C – centrum och bedöms rymmas 
inom syftet för gällande detaljplan.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-29 § 108 att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja ändring av 
detaljplan 247, detaljplan för Hallerna II. Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-27 § 133 att skicka ut 
planförslaget på samråd i enlighet med 5 kap 11 § plan- och bygglagen (2010:900). Kommunstyrelsen 
beslutade 2019-11-25 § 270 att godkänna samrådsredogörelsen, upprätta granskningshandlingar och 
skicka ut planförslaget på granskning i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 18 §.  
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Inkomna synpunkter och kommentarer 
Under granskningen har 13 yttranden inkommit. Samtliga yttranden sammanfattas och kommenteras 
nedan. 
 

Statliga och regionala myndigheter, bolag och organ m.fl. 
 
1. Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2020-04-17 
 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10§ PBL och nu kända 
förhållanden att förslaget till planändring kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas.  
 
Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att  
• riksintresse kommer att skadas påtagligt  
• mellankommunal samordning blir olämplig 
• miljökvalitetsnormer inte följs 
• strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
• bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, 

översvämning eller erosion 
 
Geoteknik 
Statens geotekniska institut, SGI har lämnat ett yttrande. SGI:s tidigare synpunkter har beaktats av 
kommunen.  
 
Kommentar: Noteras 
 
2. Trafikverket, 2020-04-02 
Trafikverket har yttrat sig i samrådsskedet och hade då ingenting att invända mot förslaget. 
Trafikverket har inte heller i granskningsskedet några synpunkter. 
 
Kommentar: Noteras 
 
3. Lantmäteriet, 2020-04-21 
För att tydliggöra planändringen i plankartan skulle de nu inaktuella bestämmelserna i ursprungliga 
detaljplanen kunna kryssas över. De nya bestämmelserna som tillkommer skulle därefter kunna läggas 
in med en annan färg.  
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Kommentar: Planändringens innebörd framgår tydligt av den till planändringen hörande 
planbeskrivningen. Plankartan med de ändringar som gjorts har utformats för att göra läsningen så 
tydlig som möjligt vid framtida användning. 
 
 
4. Statens geotekniska institut, 2019-04-03 
SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred och erosion. Grundläggningsfrågor, 
exempelvis sättningsrisk, och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte. 
 
Detaljplaneändringen syftar till att möjliggöra byggnation av en högre skolbyggnad än vad gällande 
detaljplan tillåter, från tidigare två plan till nu föreslagna fyra plan. 
 
SGI har tidigare lämnat synpunkter under samrådsskedet och efterfrågade då en bedömning avseende 
planändringarnas påverkan på planområdets stabilitet. I utlåtande geoteknik, Norconsult 2019-11-05 
anges att stabiliteten bedöms vara tillfredsställande för de föreslagna ändringarna. SGI gör med 
översänt underlag ingen annan bedömning och har därmed inga kvarstående frågor eller synpunkter på 
planförslaget. 
 
Kommentar: Noteras 
 
5. Svenska kraftnät, 2019-04-16 
Svenska kraftnät har inget att erinra mot förslaget. De har inga ledningar i anslutning till aktuellt 
område. Anser ärendet avslutat och önskar inte medverka i det fortsatta remissförfarandet, förutsatt att 
planområdet inte förändras.  
 
Hänvisar till geodata.se för information om Svenska kraftnäts anläggningsobjekt. Hänvisar till 
Systemutvecklingsplan 2020–2029 för övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida 
planer för stamnätet för el. Informerar om att samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder 
planeras inom 250 meter från stamnätsledningar och stationer. Önskar att vid remittering av 
kommande ärenden få tillsänt sig fullständigt material i form av shape eller dwg-filer tillsammans med 
information om koordinatsystem.  
 
Kommentar: Noteras. 
 
6. Polismyndigheten region väst, 2020-04-23 
Lokalpolisområde Södra Fyrbodal informerar gällande säkerhetsaspekterna om att det ur en polisiär 
synvinkel är viktigt att de miljöer som planeras och byggs blir väl upplysta och öppna för att motverka 
brottslighet. Framkomlighet för utryckningsfordon bör möjliggöras i området. I övrigt ingenting att 
erinra.  
 
Kommentar: Noteras. 
 
7.  Vattenfall, 2020-04-17 
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Vattenfall har ingenting att tillägga utöver de synpunkter som framfördes i samrådsskedet. Vattenfall 
har inget att invända mot de revideringar som gjorts med hänsyn till de synpunkter som framfördes i 
samrådsskedet.  
 
I samrådsskedet framförde vattenfall följande synpunkter: 
Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av området vilket visas av bifogad karta. Hänvisar 
till ledningskollen för kabelutsättning. Vattenfall vill att högspänningskablarna ska ha ett 4 meter brett 
u-område, d.v.s. 2 meter på vardera sida av kablarna inom kvartersmark enligt bifogad dwg. Eventuell 
flytt eller förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas av exploatören.  
 
Informerar om att vid schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras via ledningskollen.se. 
Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls anläggningar måste uppfylla det 
säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Befintliga elanläggningar 
måste hållas tillgängliga under alla skeden av genomförandet. Informerar att enligt Nät 2012 K § 7.3 
får inte byggnader uppföras, marknivån ändras, eller andra åtgärder vidtas som äventyrar funktionen 
eller driften av nätägarens anläggningar. Informerar om att Vattenfall har den lokala 
elnätsförsörjningen samt om hur nyanslutning beställs. 
 
Kommentar: Inget u-område har lagts ut för ledningarna som ligger inom allmän plats. 
Högspänningskablarnas avstånd till kvartersmarken överstiger 2 meter längs hela planområdet.  
 
 

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 
 
8. Samhällsbyggnad, verksamheten Mark- och exploatering, 2020-04-20 
Verksamheten Mark och exploatering har inget att erinra mot planförslaget.  
 
Kommentar: Noteras. 
 
9. Verksamhet Bygg Miljö, 2020-04-02  
Föreslår att bruttoareabegränsningen, e1 samt regleringen av taklutning i sin helhet tas bort inom CS 
planerat område. 
 
Kommentar: Att ta bort bruttoareabegränsningen och taklutningen innebär att området skulle 
kunna få en betydligt tätare och även högre bebyggelse vilket varken bedöms vara lämpligt eller 
möjligt att göra inför ett antagande. Förändringen skulle kunna innebära att det blir svårt att uppfylla 
målen om friyta per elev inom området. Synpunkten beaktas inte.  

 
Fastighetsägare inom planområdet 
 
10.  Yttrande 1, 2020-04-19  
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Beskriver att den egna familjen har ägt jordbruksfastigheter på Hallerna sedan 1800-talet och de har 
alltid övertagits av nästa generation. Sålde 1990 stora delar av den egna gården till Stenungsunds 
kommun för att möjliggöra byggnation av boende och skola på Hallerna. För skolbyggnation avsattes 
då ett område som skulle klara av även framtida utbyggnad av skolan i takt med att Hallerna 
utvecklades som bostadsområde. Senare beslutade dock Stenungsunds kommun att skolan ej skulle 
byggas ut och man valde då att bebygga del av skolområdet med ett äldreboende. Den nu hastigt 
föreslagna planändringen ändrar grunderna för den försäljning av mark som då gjordes. Det nya 
planförslaget skulle beröra del av sakägarens fastighet på ett oacceptabelt sätt.  
 
• Detaljplaneändringen omöjliggör tillträde till del av sakägarens fastighet då infartsvägen, som 

funnit i mer än 100 år, skulle försvinna och omöjliggöra fortsatt drift av området. Det servitut som 
gäller för infart via Modistvägen kan i framtiden komma att tjäna som infart till området men först 
efter att en ny plan för området antagits. Anläggandet av en ny väg in i området är förenat med 
stora kostnader.  

• Gångstråket som ligger mellan Kyrkenorum 6:1 och befintlig del av Hallernaskolan och som 
förbinder de olika bostadsområdena skulle försvinna. Gångstråket är nödvändigt för säkerheten i 
området då den befintliga trafiksäkerheten och infrastrukturen runt skolan är dålig. Skulle 
gångvägen försvinna innebär det en stor ökad risk för olyckor, speciellt för de yngre. 

• Befintlig väg inom sakägarens fastighet som gränsar till kommunens gångväg tjänar också den 
som ett gångstråk och knyter ihop olika bostadsområden. För flera bostadsområden skulle 
planändringen innebära att de ej kan komma åt de grönområden som de idag använder. 

• Trafiksituationen och infrastrukturen i området lämpar sig inte för byggnation av en ny 
högstadieskola. Förslaget med en ny tillfartsväg direkt ut på Hallernaleden strider mot tidigare 
beslut av Stenungsunds kommun där en ny utfartsväg då bedömdes utgöra en trafikfara. En 
högstadieskola torde innebära väsentligt utökad trafik i området och då infrastrukturen för en 
utökning är omöjlig att ändra, i ett område som omgärdas av bostäder med småbarnsfamiljer, anser 
sakägaren att en ny högstadieskola bör placeras i ett område där man redan från början har 
planerat för en god trafiksäkerhet och god boendemiljö. 

• En planering av en ny högstadieskola med utrymme för 550 elever borde vara ett väl planerat och 
långsiktigt förslag där man finner en plats väl lämpad för detta. Lagda förslag uppfyller enligt 
sakägarens mening inte detta. 

• Planförslaget strider mot grunderna för det avtal som vi gjorde med Stenungsunds kommun när 
markområdena inom nu gällande detaljplan såldes. Sakägaren var då överens med Stenungsunds 
kommun om att skapa en låg bebyggelse inom Hallerna och i gällande detaljplan framgår att 
högsta byggnadshöjd därför är satt till 6 meter. Avtalet bekräftades av kommunens 
markförhandlare och återbekräftades vid två möten mellan sakägaren, namngiven markförhandlare 
samt de politiska partiernas företrädare. Den nu föreslagna högsta totalhöjden på 12 meter och 
totalhöjden på 19 meter förändrar landskapsbilden på ett oacceptabelt sätt. Detta i ett område där 
övrig bebyggelse följer den nu gällande planbestämmelsen på 6 meter. Anser att totalhöjden på 6 
meter fortsatt skall gälla inom planområdet. 

412



    2020-05-14  

6 (11) 

 
• Om planförslaget i nuvarande form skulle drivas vidare och läggas fram som en ny plan för 

antagande reserverar sakägaren sig för att vid senare tillfälle komplettera sin inlaga med ytterligare 
synpunkter.  

 
Kommentar: Kvartersmarken utökas inte i planändringen. Redan idag är marken där infarten är 
lokaliserad planlagd som kvartersmark, C – centrum men fastighetsreglering har inte genomförts i 
enlighet med gällande detaljplan. Det finns ett servitut med ändamål väg till förmån för Kyrkenorum 
6:1. Servitutet belastar Kyrkenorum 2:27 och tillfartsvägen är via Modistvägen. 
 
Gångstråket ligger redan idag inom kvartersmark, C – centrum vilken i denna planändring föreslås få 
användningen CS – centrum, skola. I illustrationen till planändringen redovisas ett förslag till hur 
kvartersmarken kan utnyttjas i framtiden och där finns ett gångstråk över skolområdet utritat. Den 
exakta utformningen av skolområdet regleras dock inte i planen utan bestäms i projekteringsskedet.  
 
Ett trafikförslag har utarbetats parallellt med planarbetet för denna planändring vilket finns 
illustrerat i illustrationskartan i planbeskrivningen. Trafikförslaget har hanterat trafiksäkerhet för 
oskyddade trafikanter vid Hallernaleden, angöring till skolområdet för alla trafikslag samt parkering. 
Trafikförslaget justerades inför granskning. I trafikförlaget i illustrationskartan finns bland annat två 
gångpassager över Hallernaleden utritade, som komplement till den befintliga gång- och cykelsporten 
(tunneln). Passagerna, tillsammans med andra hastighetsreducerande åtgärder fanns med i 
illustrationen av granskningsförslaget samt beskrivna i planbeskrivningen. 
 
Trafikförslaget har tagit hänsyn till trafiksäkerheten för föreslagen in- och utfart på Hallernaleden. 
Respektive skola har en egen in- och utfart för att minska antalet trafikanter på en och samma plats. 
Det finns inga tidigare beslut i kommunen om att det inte får finnas direktutfarter på Hallernaleden. 
Kommunen bedömer att platsen är väl lämpad för att uppföra en högstadieskola. 
 
Byggnadshöjden och totalhöjden inom kvartersmark CS – centrum, skola sänktes i förslaget inför 
granskning till 12 respektive 19 meter. Det kan jämföras med högsta byggnadshöjd i gällande plan 
som är 6 meter medan reglering av högsta totalhöjd saknas i gällande plan. Illustrationen nedan visar 
var byggnadshöjd, nockhöjd och totalhöjd mäts på ett hus med sadeltak. Med högsta totalhöjd menas 
höjd på byggnader inklusive uppstickande delar ovanför en takkonstruktion, till exempel skorstenar, 
antenner, master och hisschakt. Slutsatsen är att den gamla planens bestämmelse med en 
byggandshöjd på 6 meter innebar möjlighet att bygga högre än 6 meter i nockhöjd. 
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Höjder på byggnad. Illustration: Boverket 
 
Skolbyggnaden kommer att vara placerad framför den skogbeklädda höjden öster om planområdet. 
Således sticker inte skolbyggnaden ut i sitt sammanhang utifrån landskapsbilden. Kommunen bedömer 
att ändringen inte påverkar landskapsbilden negativt. Det finns inga tidigare avtal mellan 
fastighetsägaren 6:1 och kommunen om att byggnadshöjden inte får överskrida 6 meter. 
 
 

Fastighetsägare/boende utanför planområdet 
 
11.  Yttrande 2, 2020-04-18 
Boende i området och påverkas negativt av den föreslagna detaljplaneändringen. En viktig faktor vid 
beslutet att bosätta sig i området var att all bebyggelse i Hallernaområdet utgörs av låg bebyggelse.  
 
Trafiksäkerheten runt dagens skolverksamhet är idag stundtals helt oacceptabel och barnen i området 
känner sig djupt otrygga med situationen. En utökning enligt planförslaget kommer förvärra 
situationen och risken för allvarliga olyckor ökar drastiskt. Det ökade antalet mopeder i området som 
en högstadieskola för med sig skapar en otrygg miljö för de mindre barnen. Skolan kommer bli en 
träffpunkt för ungdomar sent på kvällarna. Det kommer ske en drastisk ökning av buskörning med 
moped och Epa-traktorer på gångvägarna.  
 
Förekomsten av natur- och parkområden var en viktig del vid beslutet att flytta till Hallerna. Att bygga 
skolbyggnad och minska ner ett planerat parkområde är inte acceptabelt.  
 
Det finns redan tre stora direktutfarter inom 100 meter. För boende på Skräddarevägen blir den nya 
trafiksituationen inte acceptabel. Om det nya tänkta planområdet Hallerna Norra tillåts ha utfart mot 
Hallernaleden blir situationen ohållbar. 
 
• Förändringen av landskapsbilden med en utökad högsta totalhöjd från 6 meter till 19 meter är 

ej acceptabel för de som bor i området.  

414



    2020-05-14  

8 (11) 

 
• Trafiksituationen som redan idag är undermålig medger ej en utökning av verksamheten med 

550 elever i ett område som ligger mitt i ett bostadsområde.  
• Buskörning av mopeder och Epa-traktorer kommer att öka drastiskt och skapa en otrygg miljö för 

barnfamiljer. Anser att påståendet i samrådsredogörelsen om att det är säkrare ur 
trafiksäkerhetssynpunkt att mopeder åker på gång- och cykelbana än på vägbana är absurt och helt 
felaktigt.  De barn som använder gång- och cykelbanor utsätts ju för större risk om mopeder tillåts 
använda desamma. Mopedtrafik på gång- och cykelbanor har förbjudits på många andra håll i 
kommunen av just den anledningen. 

• Att skapa en ny direktutfart på Hallernaleden innebär en ökad risk för trafikkaos och ökar risken 
för olyckor. Motsätter sig detta.  

• Att bygga en högstadieskola, i enlighet med förslaget, kräver att infrastrukturen i området har 
planerats på ett sådant sätt att det kan ske på ett säkert sätt både för elever och boende. Att nu, när 
byggnationen för de boende runt skolan redan är på plats, klämma in en högstadieskola i enlighet 
med förslaget tillåts inte av befintlig infrastruktur i området. Motsätter sig att så sker.  

 
Kommentar: Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter är en prioriterad fråga i kommunens 
trafikplanering och bland annat har en trafiksäkerhetsplan tagits fram.  

Ur planen förekommer att mopeder ibland har ansetts som en säkerhetsrisk på 
cykelvägar. Många tycker att de kör för snabbt och låter mycket. Det är det viktigt då att 
poängtera att det finns två sorters mopeder, klass 1 och 2. Moped klass 1 får enbart köra 
på bilvägar och klass 2 får köra både på bilväg och på cykelväg. Om man skulle införa 
ett förbud för mopedklass 2 på cykelvägar skulle detta innebära att 15-åringar utan 
bilkörkort skulle tvingas ut på bilvägarna. Detta skulle troligtvis leda till högre 
trafiksäkerhetsrisk än den risk som finns idag med mopeder på cykelvägar.  
Moped klass I är ett motorfordon på två, tre eller fyra hjul och som är konstruerat för en 
hastighet av högst 45 km/timmen 

Moped klass II är ett motorfordon på två, tre eller fyra hjul, som är konstruerat för en 
hastighet av högst 25 km/timmen och vars effekt inte överskrider 1 kilowatt. 
 
Mopedtrafik på gång- och cykelbanor regleras med lokala trafikföreskrifter och inte i detaljplan.  
 
Planförslaget innebär inte någon minskning av planlagda parkområden förutom en mindre remsa 
utmed Hallernaleden som görs om till gata för att möjliggöra infart. Området som tas i anspråk för ny 
högstadieskola är i gällande detaljplan planlagt som kvartersmark C - centrum.  
 
För svar på övriga frågor, se kommentarer till yttrande 10 ovan. 
 

12.  Yttrande 3, 2020-04-19 
Sakägaren är boende i området som påverkas av den föreslagna detaljplaneförändringen. Barnen är 
helt beroende av den gångbana som löper mellan befintlig skola och Kyrkenorum 6:1. Risken för 
allvarliga olyckor är uppenbar när verksamheten utökas med 550 elever. En viktig faktor vid beslutet 
att bosätta sig i området var att Hallerna skulle utgöras av låg bebyggelse med en maxhöjd om 6 meter.  
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• Förändringen av landskapsbilden med en utökad högsta totalhöjd från 6 meter till 19 meter är ej 

acceptabel för de som bor i området.  
• Trafiksituationen som redan idag är kaotisk medger ej en utökning av verksamheten med 550 

elever i ett område som ligger mitt i ett bostadsområde.  
• Ökad trafik av mopeder och Epa-traktorer skapar en ännu otryggare miljö då de använder 

gångvägar att köra på. Har redan idag stora problem med det. Anser att påståendet i 
samrådsredogörelsen om att det är säkrare ur trafiksäkerhetssynpunkt att mopeder åker på gång- 
och cykelbana än på vägbana är absurt. För de barn och övriga gående som använder dessa 
innebär mopedåkandet en klart ökad risk. I andra områden har man förbjudit mopeder att köra på 
gång- och cykelbanor just på grund av olycksrisken.   

• Planändringen tar bort en gångbana som knyter ihop de olika bostadsområdena.  
 
Kommentar: Se kommentarer till yttrande 10 och 11 ovan.  
 

13. Yttrande 4, 2020-04-19 
Yttrandet är undertecknat av boende på tre adresser i Hallernaområdet.  
 
Boende i området och påverkas negativt av den föreslagna planändringen vad gäller trafiksäkerhet och 
boendemiljö. En viktig faktor vid beslutet att bosätta sig i området var att all bebyggelse i 
Hallernaområdet utgörs av låg bebyggelse. Kan redan nu se hur hög den nya idrottshallen blir, och den 
är ”bara” 9 meter hög. Att den nya högstadieskolan får bli 10 meter högre är helt oacceptabelt.  
 
Trafiksäkerheten runt dagens skolverksamhet är idag stundtals helt oacceptabel och barnen i området 
känner sig djupt otrygga med situationen. En utökning enligt planförslaget kommer förvärra 
situationen och risken för allvarliga olyckor ökar drastiskt. Det ökade antalet mopeder i området som 
en högstadieskola för med sig skapar en otrygg miljö för de mindre barnen. Skolan kommer bli en 
träffpunkt för ungdomar sent på kvällarna. 
 
Konstaterar att man har planerat för ca 26 p-platser och 2 handikapplatser för högstadieskolan och 
undrar var de elever som kör mopedbil ska parkera. 
 
Förekomsten av natur- och parkområden var en viktig del vid beslutet att flytta till Hallerna. Att bygga 
skolbyggnad och minska ner ett planerat parkområde är inte acceptabelt.  
 
Det finns redan tre stora direktutfarter inom 100 meter. För boende på Skräddarevägen blir den nya 
trafiksituationen inte acceptabel. Om det nya tänkta planområdet Hallerna Norra tillåts ha utfart mot 
Hallernaleden blir situationen ohållbar. 
 
• Förändringen av landskapsbilden med en utökad högsta totalhöjd från 6 meter till 19 meter är ej 

acceptabel för undertecknade som bor i området.  
• Trafiksituationen som redan idag är undermålig medger ej en utökning av verksamheten med 500 

elever i ett område som ligger mitt i ett bostadsområde.  
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• Buskörning av mopeder och Epa-traktorer kommer att öka drastiskt och skapa en otrygg miljö för 

barnfamiljer.  
• Att skapa en ny direktutfart på Hallernaleden innebär en ökad risk för trafikkaos och ökar risken 

för olyckor. Motsätter sig detta.  
• Att bygga en högstadieskola, i enlighet med förslaget, kräver att infrastrukturen i området har 

planerats på ett sådant sätt att det kan ske på ett säkert sätt både för elever och boende. Att nu, när 
byggnationen för de boende runt skolan redan är på plats, klämma in en högstadieskola i enlighet 
med förslaget tillåts inte av befintlig infrastruktur i området. Motsätter sig att så sker.  

 
Kommentar: I trafikförslaget ryms inga parkeringsplatser för mopedbilar. Elever uppmuntras 
istället att cykla eller åka kollektivt till skolan. 
 
För svar på övriga frågor, se kommentarer till yttrande 10 och 11 ovan. 
 
 
Sammanfattning 
Sammanfattning av synpunkterna på förslaget.  
 
• Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10§ PBL och nu kända 

förhållanden att förslaget till planändring kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas.  

• Trafikverket, Lantmäteriet, SGI, Svenska kraftnät, Vattenfall samt Verksamheten mark- och 
exploatering har ingenting att erinra mot förslaget.  

• Lantmäteriet föreslår förändringar av plankartan för att tydliggöra vad som tillhör ändringen.  
• SGI gör bedömningen i enlighet med underliggande Utlåtande geoteknik att stabiliteten är 

tillfredsställande och har därmed inga kvarstående synpunkter.  
• Vattenfall har ingenting att tillägga utöver det som framfördes vid samrådet. De informerade då 

om sina elanläggningar inom och i närheten av området samt hur reglerna för eventuell flytt eller 
förändringar, schaktarbeten osv ser ut. Högspänningskablarna kräver ett 4 meter brett u-område.  

• Polismyndigheten region väst informerar om att det ur polisiär synvinkel är viktigt att de miljöer 
som planeras och byggs blir väl upplysta och öppna för att motverka brottslighet samt att 
framkomlighet för utryckningsfordon bör möjliggöras i området.  

• Verksamhet Bygg Miljö föreslår att bruttoareabegränsningen, e1 samt regleringen av taklutning i 
sin helhet tas bort inom CS planerat område. 

• Sakägare i området framför liknande synpunkter som vid samrådet. Synpunkterna rör bland annat 
infrastruktur, trafik, angöring, trafiksäkerhet, otrygghet, landskapsbild och minskat grönområde. 
Platsens lämplighet för en högstadieskola ifrågasätts. Gångstråket mellan Hallernaskolan och 
Kyrkenorum 6:1 knyter ihop olika bostadsområden och lyfts fram som nödvändigt för 
trafiksäkerheten. En sakägare anser att planändringen ändrar grunderna för den försäljning av 
markområdet som gjordes 1990 samt att angöringen till intilliggande fastighet försvinner med 
planändringen. 
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Justeringar av förslaget inför antagande 
Synpunkterna föranleder inga ändringar av förslaget inför antagande. Samhällsbyggnad/plan bedömer 
att det med följande justering är lämpligt att gå vidare med förslaget: 
• VA- och dagvattenutredningen uppdateras med information om fördröjning av 30-årsregn. 

Upplysningen på plankartan, Inom kvartersmark med användningen CS ska dagvatten 
motsvarande ett 30-årsregn fördröjas justeras till Inom kvartersmark med användningen CS ska 
dagvatten fördröjas i enlighet med VA- och dagvattenutredning daterad 2020-05-11. 

 
 
Privatpersoner som helt eller delvis inte har tillgodosetts  
i planförslaget 
 
Privatpersoner  Synpunkt Skede 
Yttrande 1  Sänkt byggnadshöjd och totalhöjd för planerad 

skolbyggnad. 
 Ingen direktutfart från Hallernaleden 
 Ej tillträde till fastigheten Kyrkenorum 6:1 via 

Hallernaleden 
 Säkerställa befintligt gångstråk inom kvartersmark - 

centrum och skola  

Samråd och 
granskning 

Yttrande 2,4  Sänkt byggnadshöjd och totalhöjd för planerad 
skolbyggnad. 

 Ingen direktutfart från Hallernaleden. 

Samråd och 
granskning 

Yttrande 3  Sänkt byggnadshöjd och totalhöjd för planerad 
skolbyggnad. 

 Säkerställa befintligt gångstråk inom kvartersmark - 
centrum och skola 

Samråd och 
granskning 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsutlåtandet samt att föreslå Kommunfullmäktige 
att anta ändringen av detaljplanen i enlighet med 5 kap 27§, plan och bygglagen (20010:900). 
 
Medverkande tjänstemän  
Granskningsutlåtande har upprättats av berörda tjänstemän inom Stenungsunds kommun.  
 
Samhällsbyggnad, Verksamhet Exploatering. 
Stenungsund, 2020-05-14 
 
 
Fabiana Tomé 
Planarkitekt  
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SAMMANFATTNING

Arbete med en ändring av detaljplan för Hallerna, etapp 2 pågår. Syftet är att möjliggöra för en ny
högstadieskola på del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och 6:1. Denna VA- och dagvattenutredning är
en del av processen. Planområdet ligger i södra Stenungsund, ca 3 km från Stenungsunds station.
Området består idag av skolbyggnader, skolgård, parkeringsytor och en grusplan. I östra delen finns ett
skogsområde. Enligt jordartskartan består marken till största delen av postglacial sand, vilket innebär
god infiltrationsförmåga. Aktuellt planförslag innebär uppförande av ny skolbyggnad samt
parkeringsplatser mm. i den idag obebyggda östra delen. Skolbyggnaden uppförs i 3 våningsplan samt
ett fjärde plan för teknik.

Planområdet försörjs idag med kommunalt VA-nät som utgörs av en servis för dricksvatten, samt spill-
och dagvatten. Beräkningar samt uppgifter om befintligt vattentryck visar att tillgängligt vattentryck och
flöde kommer att vara tillräckligt efter exploatering. Utredningen föreslår att en ny servis skapas för
dricks- och spillvatten i planområdets nordöstra del mot Hallernaleden. Vatten och spillvatten kan
ansluta till befintligt VA vid infarten till Skräddarevägen. Därmed kan spillvatten ledas bort med självfall
och behöver således inte ansluta till befintlig pumpstation för spillvatten vid Kobergsvägen.

I området finns tre brandposter som bedöms ha tillräcklig kapacitet avseende flöde för att försörja
räddningstjänstens behov.

Dagvatten avleds idag till befintligt ledningsnät för dagvatten som, enligt kommunen, bedöms vara
dimensionerat för 2-årsregn. Den västra delen av planområdet avvattnas via internt ledningsnät till en
damm och sedan vidare till ett större dike norr om Hallernaleden. I den östra delen finns ett antal diken
som leder dagvattnet mot en kupolbrunn och dagvattenbrunnar vid en GC-tunnel under Hallernaleden.
Ledningsnätet går sedan i västlig riktning norr om Hallernaleden med utlopp i samma dike. Diket mynnar
i Hake fjord ca 1,3 km väster om planområdet. Hake fjord är recipient för dagvattnet. Hake fjords
ekologiska status är klassad som Måttlig. Kemisk status har klassningen Uppnår ej god, enligt VISS.
Kvalitetskraven för vattenförekomsten är God ekologisk status och God kemisk ytvattenstatus.

Exploateringen medför att andelen hårdgjorda ytor i form av tak och parkeringsplatser mm. bedöms öka,
vilket innebär att det dagvattenflöde som genereras i planområdet kommer att öka. För att inte öka
belastningen på recipienten och nedströms områden krävs fördröjningsåtgärder. Fördröjningsvolymerna
baseras på att det dagvattenflöde som uppstår vid ett framtida 30-årsregn fördröjs till motsvarande
befintligt flöde vid 10-årsregn. Även situation vid framtida 10-årsregn har studerats i utredningen.
Fördröjt flöde föreslås ansluta till ledningsnät kopplat till befintlig damm väster om befintlig skolbyggnad.

Resultatet av föroreningsberäkningarna visar på att mängderna av samtliga ämnen ökar om
planförslaget genomförs utan rening av dagvattnet. För att minska mängden föroreningar och inte
försämra möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för recipienten krävs därmed rening.
Föreslagen huvudsaklig dagvattenlösning för att reducera mängden föroreningar som når recipienten
är ett underjordiskt fördröjningsmagasin i makadam. Vidare föreslås ett mindre svackdike samt
översilningsytor och/eller biofilter i olika utföranden. Denna fördröjnings- och reningslösning bidrar till att
dagvatten renas så att den ekologiska och kemiska statusen i recipienten inte försämras.
Reningsförmågan i befintlig damm är oklar, men dammen torde generera ytterligare rening av
dagvattnet.

För att hantera extrema flöden vid skyfall, som inte VA-systemet klarar av att avleda, bör höjdsättningen
göras så att dagvattenflöden leds till de hårdgjorda ytorna mellan skolbyggnad och Hallernaleden samt
vidare till gc-banor och föreslaget svackdike. Om inga instängda områden skapas inom planområdet är
bedömningen att ingen bebyggelse riskerar att drabbas. I detta område är lägsta punkten belägen vid
GC-tunneln som går under Hallernaleden strax norr om planområdet. Dagvatten från skyfall kommer att
ansamlas i området kring GC-tunneln innan det gradvis sjunker undan via befintliga dagvattenbrunnar.
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1 INLEDNING

WSP Sverige AB har av Stenungsunds kommun fått i uppdrag att utföra en VA- dagvattenutredning för
del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och 6:1 i Hallerna, Stenungsund.  Planområdet ligger ca 3 km
söder om Stenungsunds station. Området är ca 4,3 hektar till storleken och består av skolbyggnader,
skolgård, parkeringsplatser och en grusplan. I östra delen finns ett ca 2 ha stort skogsområde. Områdets
gränser utgörs av Pressarevägen i väster, Hallernaleden i norr, obebyggd fastighet Kyrkenorum 6:1 i
öster samt gruppboende och bostäder vid Modistvägen i söder. Stenungsunds kommun förbereder en
ändring av detaljplanen för området där förslag på en ny högstadieskola ska ingå i planområdet. Inom
planområdet planeras även för en idrottshall. Denna VA- och dagvattenutredning är en del av
planarbetet för den nya skolbyggnaden. Planområdets lokalisering framgår av figur 1.

Figur 1. Planområdets läge i södra Stenungsund. Bildkälla: www.hitta.se
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2 OMRÅDESGEMENSAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR VA-FÖRSÖRJNING

2.1 BEFINTLIG OCH PLANERAD MARKANVÄNDNING
Planområdet är ca 4,3 hektar stort och består i västra delen av skolbyggnader med tillhörande
hårdgjorda ytor i form av skolgård, parkeringsplatser och en grusplan. I östra delen finns ett
skogsområde. Större delen av planområdet är förhållandevis plant, men i den sydöstra delen stiger
marknivån. Höjdskillnaderna mellan de högsta punkterna i sydost och lägsta punkt (vid en gångtunnel
under Hallernaleden) är ca 12 meter.

Figur 2. Befintlig markanvändning. Planområdesgräns i rött. Idrottshall tillkommer på del av grusplan och
naturmark (ungefärligt markerad med gult). Bildkälla: Stenungsunds kommun.

Ett skissförslag avseende framtida skolbyggnad är framtaget av Norconsult AB. Förslaget framgår av
figur 3. Planskissen har använts som underlag för beräkningar utifrån framtida markanvändning för
planområdet.

424



10288194 •  Hallerna VA-dagvattenutredning  | 7

Figur 3. Illustration på planerad skolbyggnad (violett) och kommande idrottshall nordväst om ny skolbyggnad (grått). Vissa
föreslagna P-ytor, GC-banor och infartsvägar kan komma att ändras. Källa: Stenungsunds kommun.

2.2 MARKFÖRHÅLLANDEN
Planområdet består enligt jordartskartan till stora delar av postglacial sand, se figur 4. Detta innebär att
infiltrationsmöjligheterna för dagvattnet antas vara relativt goda i planområdet.

En översiktlig geoteknisk undersökning för Hallerna, etapp 2 som inbegriper ett större område än det
aktuella planområdet utfördes 1991 av GF konsult. I denna undersökning anges en grundvattennivå
belägen ca 2–3 meter under markytan.
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Figur 4. Jordartskarta. Planområdet inringat med svart. Källa: SGU.

Enligt Länsstyrelsens webb-GIS finns det inga potentiella risker för markföroreningar inom planområdet.
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3 VATTENFÖRSÖRJNING SAMT AVLEDNING AV
SPILLVATTEN

3.1 BEFINTLIG FÖRSÖRJNING SAMT FÖRSLAG TILL FRAMTIDA
SYSTEM

Idag förses skolbyggnaderna med kommunalt VA via ledningsserviser för vatten och spillvatten vid
Hallernaleden. Servisdimensionerna är okända. 2 st. dricksvattenledningar i plast ansluter till området
norrifrån med dimensionerna 225 och 160 mm. Vattenförsörjningen till Pressarevägen samt den aktuella
fastighetens vattenservis är ansluten till 160-ledningen. 225-ledningen följer Hallernaleden i sydöstlig
riktning. Anslutande kommunal spillvattenledning är i plast med dimension 200 mm.
Spillvattenledningen är en självfallsledning som leder till en pumpstation för spillvatten vid
Kobergsvägen. Spillvattnet pumpas från Kobergsvägens pumpstation österut längs Hallernaleden och
övergår till en självfallsledning vid en brunn vid infarten till Skräddarevägen. Vatten- och
spillvattenledningar ligger till största delen parallellt i området.

Närliggande brandposter finns vid förbindelsepunkten vid Hallernaleden, nere vid infart till
Skräddarevägen, samt ca 60 meter in på Pressarevägen från Hallernaleden.

3.2 DIMENSIONERANDE VATTENFLÖDEN
Antalet elever och personal beräknas uppgå till ca 615 pers i den nya skolbyggnaden. Ny byggnad
planeras innehålla tre våningsplan samt ett fjärde våningsplan enbart för teknik.

3.2.1 Beräkningar
Enligt Svenskt Vattens publikation P110, sidan 58, beräknas den allmänna vatten- och
spillvattenförbrukningen för skolor enligt schablonvärden utifrån tabell 4.3. För skolor uppgår specifik
förbrukning till ca 40 l/dygn och person.

Dimensionerande flöde har räknats ut enligt följande formel: = ∙ ∙ ∙

Maxdygnfaktor = 1,5–2,45 Vald faktor: 1,5

Maxtimfaktor = 1,8–3,18 Vald faktor: 1,8

Eftersom antalet brukare är förhållandevis lågt kommer maxdygn- och maxtimmesfaktor att påverka
dimensionerande flöde i väldigt låg utsträckning. Det bedöms heller inte finnas någon speciell tid när
förbrukningen stiger avsevärt. Även vid beräkning med högsta faktor avseende maxtimme och
maxdygn påverkas inte storleken på dimensioner.  Uträkning av vattenförbrukning sammanfattas i
tabell 1.

Tabell 1. Normflöde avseende vattenförbrukning.
Typ av bostad Specifik förbrukning

per pers. (l/d)
Antal personer Dimensionerande

flöde, qdim (l/s)

Skola 40 615 0,77
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3.3 TRYCKFÖRHÅLLANDEN
Enligt uppgift från beställaren har Sweco skapat en hydraulisk modell avseende tryckförhållanden för
dricksvattnet i kommunen. Det befintliga trycket i förbindelsepunkt ska enligt denna modell (2015-03-
03), under normalförhållanden, vara 30–70 meter vattenpelare (mvp).

Beställaren har gjort kontroll (2020-02-24) på vattentrycket, och det är ungefär 3,5 bar (35,7 mvp).

Den nödvändiga trycknivån i förbindelsepunkten erhålls genom att räkna ut höjdskillnaden mellan
högsta tappställe och vattengången i förbindelsepunkten. Svenskt Vatten anger att trycknivån i
förbindelsepunkten ska vara minst 15 m över högsta tappställe, se figur 3.2.1:1 i P83 för vidare info. I
befintligt VA-underlag saknas uppgifter om vattengång på vattenledning. Ett antagande har gjorts att
vattenledningen ligger ca 1,5 m under marknivån. Fri takhöjd ska vara 2,7 meter i en skola så
våningshöjden brukar bli totalt 3,8–4 meter. Den framtida skolbyggnaden kommer enligt förslag att ha 4
våningar men den 4:e våningen är enbart för teknisk installation. Antagen byggnadshöjd blir då 16
meter.

Dessa uppgifter ger oss att den erforderliga trycknivån i förbindelsepunkten blir ca 32,5 mvp, se tabell
2.

Tabell 2. Tryckförhållanden
Antagen vattengång i
anslutningspunkt

+ 43,5 m

Marknivå förbindelsepunkt + 45 m

Högsta tappställe (+ 15 mvp) 43,5+1,5+16+15= 76 m

Erforderligt tryck 76–43,5= 32,5 mvp

Enligt VA-huvudmannens uppgifter angående tillgängligt tryck dras därmed slutsatsen att vattentrycket
är tillräckligt för att försörja högsta tappställe. Men om det finns begränsningar på vattentrycket i
drickvattennätet så kommer tryckstegringsstation erfordras på fastigheten, som då bekostas av
fastighetsägaren.

3.3.1 Brandvattenförsörjning
3 befintliga brandposter finns nära planområdet. En finns vid Pressarevägen, en vid Hallernaleden nära
infart till Kobergsvägen, samt en vid Hallernaleden vid infart till Skräddarevägen, se bilagor.
Skräddarevägens brandpost ligger ca 60 meter från föreslagen ny skolbyggnad ansluten till en
vattenledning med dimensionen 225 mm. Övriga brandposter är anslutna till ledningar med dimension
160 mm. Framtida brandvattenförsörjning anses därmed vara säkrad.

3.4 FÖRSLAG PÅ LEDNINGSDIMENSION OCH ANSLUTNING
Erforderlig dimension för vattenledning är uträknad från det önskvärda flöde som passerar genom röret
under en viss tid enligt nedanstående formel.

= · = ·
·

4

= · Rörets tvärsnittsarea

d Rördiameter

q Flöde
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≤ 2 m/s Flödeshastighet i röret måste uppgå till mellan 0,5–2,0 m/s för att uppnå driftsäkerhet.

=
4 ·

· =
4 · 0,77

2 · · 1000 = 0,022 → 22

Den högsta möjliga vattenhastigheten (2 m/s) används i ekvationen. Detta görs för att beräkna vad den
minsta möjliga dimensionen kan uppgå till. I detta fall skulle 22 mm bli tillräckligt. Närmast högre
standardiserade vattenledningsdimension är 25 mm. Därmed krävs att anslutningen för vattenledning
är som lägst 25mm.

Med hjälp av Colebrooks diagram har vattenföringen och lämplig ledningsdimension kontrollerats.
Utredningen utgår från vattenledningar i plast med råhet 0,2.  Ett dimensionerande flöde på sammanlagt
0,77 l/s innebär att en dimension om 25 eller 32 mm förordas på servisledningen. Vattenhastigheten
beräknas bli ca 1,6 m/s vid dimension 32 mm och 2 m/s vid dimension 25 mm. Servisledningens längd
antas bli ca 122 m. Friktionsförlusten för dimension 32 mm är 1 meter vattenpelare.

Utredningen föreslår dimensionen 32 mm för vattenledningar. Vattenledning föreslås ansluta vid
befintligt ledningsnät vid Skräddarevägen.

3.5 DIMENSIONERANDE SPILLVATTENFLÖDEN
Spillvattenförbrukningen antas vara densamma som vattenförbrukningen. Detta ger ett
dimensionerande spillvattenflöde på 0,77 l/s, se tabell 1.

För att minska risken för stopp i ledningsnätet rekommenderas minimidimensioner som även kan
hantera eventuellt tillskottsvatten. Minsta dimension på huvudledningar skall vara 200 mm och på
servisledningar 160 mm. En ledning med dimension 200 mm och minimilutning 4,5 promille kan hantera
ett flöde på 23 l/s. En servisledning med dimension 160 mm och lutning 10 promille beräknas kunna
hantera ca 20 l/s.

En servisledning med dimension 160 mm är således möjlig. Utredningen föreslår dock dimensionen 200
mm för spillvattenledningar för att motverka stopp i ledning och ifall lutningen blir lägre än 10 promille. I
flertalet kommuner är det standard med 200 mm som minsta dimension för spillvattenledning.

Spillvatten föreslås ansluta i befintlig brunn vid Skräddarevägen. För att kunna nå vattengång för
spillvatten vid Skräddarevägen med självfall behöver vattengång vid spillvattenservisen för den nya
skolbyggnaden ligga på höjden +44 m ö h. Ny spillvattenledning har då en lutning på 7 promille.

Höjdsättning av ny skolbyggnad och omgivande mark behöver ta hänsyn till dessa höjder. Nuvarande
markhöjd vid den aktuella platsen är ca +45 m ö h.
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4 DAGVATTENHANTERING

4.1 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING
I området finns det ledningsnät för dagvatten i Pressarevägen och längs Hallernaleden. Från västra
delen av planområdet avleds dagvatten via en damm i hörnet Pressarevägen-Hallernaleden, se fig. 5.
Dammens kapacitet är okänd men ska enligt uppgift från kommunen vara dimensionerad för att kunna
hantera dagvattenflöden från befintliga ytor skolbyggnader, parkering etc. från skolområdet. Det är oklart
vilken återkomsttid som dammen dimensionerats för.  Dammen har utlopp i ett större dike på norra sidan
om Hallernaleden via en betongledning med dimension 300 mm. Dammen är även utrustad med en
bräddledning i dimension 600 mm till samma dike.

I östra delen av planområdet finns ett antal mindre diken som samlar upp dagvatten och vid lägsta punkt
finns en kupolbrunn som är anslutet till ledningsnät för dagvatten där ledningsnätet går under GC-
tunneln, se fig 5 och 6.

Figur 5. Dagvattenavrinning från fastigheten (gröna pilar). Violett linje utgör gräns för det som avleds
västerut via ledningsnät och damm. Bakgrundskarta: Hitta.se

Det konstaterades vid platsbesök att grusplanen avvattnas mot närliggande dike, se även bilaga 1.
Grusplanen avvattnas därmed inte via dammen och ingår således i det östra delavrinningsområdet.

Bef diken

Bef
damm

GC-tunnel
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Eftersom dagvatten från västra delen av planområdet i nuläget avleds via ledningsnät och via damm
har flödesberäkningen för hela planområdet delats upp och beräknats som två delavrinningsområden,
ett västra och ett östra.

Figur 6. GC-tunnel sett från befintlig kupolbrunn som avvattnar östra delen av planområdet.

Figur 7. Befintligt dike som mynnar i kupolbrunn. I bakgrunden, befintlig skolbyggnad.
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På norra sidan om Hallernaleden leds dagvatten från östra delområdet vidare västerut i en
betongledning med dimension 600 mm. Ledningen har utlopp i det större diket, strax uppströms
utloppen från dammen.

Det större diket ligger parallellt med Hallernaleden på norra sidan och leder västerut mot havet (Hake
fjord) söder om Tollenäs camping. Avståndet till utloppet i havet är ca 1,4 km.

Figur 8. Planområdet i relation till recipienten. Bildkälla: VISS

4.2 RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER
Recipienten för dagvatten är vattenförekomsten Hake fjord som ingår i Västerhavet. Hake fjord har en
area på 76 km2. Utbredningen kan ses i fig. 8.

I VISS klassificeras Hake fjord enligt följande:

· Ekologisk status Måttlig.
· Kemisk status Uppnår ej god.

Motiveringen för bedömningen av ekologisk status är baserad på en bottenfaunaundersökning från
2012, samt med stöd av intilliggande vattenförekomsters status.

När det gäller kemisk status är halterna av kvicksilver samt polybromerade difenyletrar (PBDE) högre
än gränsvärdena. Halterna av båda dessa ämnen överskrider kvalitetsnormen. Gränsvärdet för PBDE
och kvicksilver överskrids i Sveriges alla ytvatten och beror bl. a på atmosfäriskt nedfall och långväga
lufttransporter. När man bortser från de överallt överskridande ämnena är klassningen ändå Uppnår ej
god avseende kemisk ytvattenstatus enligt VISS. Denna klassning baseras på mätdata för halten
tributyltenn (TBT) från ytsediment som överskrider normen.

Kvalitetskraven för vattenförekomsten är God ekologisk status och God kemisk ytvattenstatus (senast
2027). God ekologisk status med avseende på näringsämnen bedöms inte kunna uppnås till år 2021 på
grund av att ca 60 % av den lokala tillförseln av näringsämnen kommer från utsjön. Åtgärder behöver
dock utföras för att god ekologisk status ska kunna uppnås år 2027.

Planområdets
ungefärliga läge
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Halterna för kvicksilver och PBDE anses p g a sin omfattning vara svåra att åtgärda; halterna får dock
inte öka. Halterna av föroreningen TBT ska senast år 2027 minska till nivåer som uppfyller
miljökvalitetsnormerna, men utbredningen av TBT behöver utredas närmare enligt uppgifter från VISS.

Bland påverkanskällor avseende kväve- och fosforhalter nämns att avloppsreningsverk (Höviksnäs) i
området ger upphov till utsläpp som innebär hög belastning. Förorenade områden anges även som en
betydande påverkanskälla. Andra påverkanskällor som pekas ut är urban markanvändning, jordbruk,
transporter samt enskilda avlopp i området. Det är framför allt risken för ökade mängder avseende
näringsämnena kväve och fosfor som kan påverka recipienten negativt enligt VISS. När det gäller TBT
pekas trafiken av fritidsbåtar ut som en källa till höga TBT-halter. I VISS nämns också förorenat
dagvatten som en påverkanskälla från transport och infrastruktur. Detta kan medföra att koppar, zink,
bly och kadmium även når recipienten.

När markanvändningen förändras väntas mängderna av föroreningar som följer med dagvattnet öka i
området. Förslag på reningsåtgärder presenteras i kapitel 4.3.6

Möjligheterna att uppnå god ekologisk och god kemisk status i recipienten får inte försämras i och med
planförslaget. Dessutom får ingen kvalitetsfaktor få en försämrad status.

4.3 ANALYS OCH BERÄKNINGAR
Beräkningar är utförda efter riktlinjer i Svenskt Vattens publikationer P104 ”Nederbördsdata vid
dimensionering och analys av avloppsystem”, samt P 110 ”Avledning av dag-, drän-, och spillvatten”.

Beträffande återkomsttider anges i P110 att minimikravet för VA-huvudmannen är att nya
dagvattensystem ska dimensioneras efter 10-årsregn i områden med gles bostadsbebyggelse, och 20-
årsregn i områden med tät bostadsbebyggelse. Befintligt dagvattenflöde har beräknats utifrån regn med
10 års återkomsttid. Framtida dagvattenflöde har beräknats från både 10 års- och 30 års återkomsttid
efter överenskommelse med beställare. En klimateffekt som motsvarar en framtida ökning av
regnintensiteten med 25 procent har beaktats, enligt riktlinjer i P110. Erforderliga fördröjningsvolymer
har beräknats utifrån att befintligt flöde upp till 10-årsregn inte ska öka upp till framtida 30-årsregn efter
exploatering.

Dimensionerande dagvattenflöden har beräknats med rationella metoden enligt följande:

Q = A × i × φ

där Q är det beräknade flödet (l/s), A är deltagande area (ha), i är regnintensiteten (l/s ha) och φ är
avrinningskoefficienten. För olika typer av ytor som påverkar markavrinningen används följande
avrinningskoefficienter:

· Takytor 0,9
· Hårdgjorda ytor (asfalt) 0,8
· Grusyta 0,2
· Naturmark, gräs , lekyta 0,1
· Framtida skolgård (asfalt, plattor,gräs) 0,65

Beräkningarna av dagvattenflöden i kap. 4.3.1 bygger på blockregn. Under blockregn inträffar de mest
intensiva regnen vid kort varaktighet. När regnet pågår under längre tid minskar intensiteten gradvis.
Under längre tid hinner emellertid större ytor bidra till flödet.  I detta område görs bedömningen avseende
befintlig markanvändning, att ytor som bidrar till dagvattenflödet i västra avrinningsområdet deltar vid
varaktigheten 10 minuter. I östra avrinningsområdet finns mer naturmark varvid avrinningen sker
långsammare. Där beräknas hela avrinningsområdet bidra till avrinningen vid 30 minuter.
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Efter exploatering av den östra delen kommer dock avrinningen att ske snabbare.  Rinntiderna är
baserade på följande uppskattade vattenhastigheter:

· Naturmark 0,1 m/s
· Dike, rännsten, asfalt 0,5 m/s
· Ledning 1,5 m/s

4.3.1 Dimensionerande dagvattenflöden
Planområdet har delats in i två delar där den västra delen avvattnas via ledningsnät till dammen och
den östra delen avvattnas via ytavrinning och diken till kupolbrunn och ledningsnät norr om
Hallernaleden. I öster tillkommer även avrinning från berget sydost om planområdet. Tillkommande yta
från berget uppskattas vara ca 0,65 hektar. I en mindre del (ca 600 m2) i nordöstra hörnet av
planområdet sker nuvarande avrinning österut. Enligt uppgift från Stenungsundshem kommer den nya
idrottshallen att ansluta till befintligt ledningsnät i den västra delen vilket innebär att det östra
avrinningsområdet kommer att minska i yta och det västra att öka i samband med exploatering.

Det västra delavrinningsområdet har följande fördelning avseende markanvändning (exklusive ny
idrottshall):

Tak: 23 procent, naturmark/gräs/lek: 28 procent, asfalt: 49 procent.

Befintligt flöde kan utläsas ur tabell 3.

Tabell 3. Befintligt dagvattenflöde från västra avrinningsområdet, 10-årsregn.

Rinntid

(min)

Area

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet

(l/s*ha)

Flöde

(l/s)
10 2,01 1,26 228 287
20 2,01 1,26 251 190
30 2,01 1,26 116 146

Eftersom störst flöde uppstår vid varaktigheten 10 minuter blir det dimensionerande flödet 287 l/s.
Avledningen sker i huvudsak via en plastledning med dimension 450 mm som ligger parallellt med
Hallernaleden och mynnar i dammen. Ledningens lutning är okänd.

I östra delavrinningsområdet ser fördelningen gällande markanvändning ut enligt följande:

Grusytor: 6,3 procent, asfalt: 0,2 procent, naturmark/gräs: 93,5 procent.

Befintligt flöde för östra delavrinningsområdet kan utläsas ur tabell 4.

Tabell 4. Befintligt flöde från östra delavrinningsområdet, 10-årsregn.
Rinntid

(min)

Area

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet

(l/s*ha)

Flöde

(l/s)
10 0,61 0,08 228 18
20 1,93 0,22 251 33
30 2,88 0,31 116 36

Störst flöde uppstår vid varaktigheten 30 minuter. Det dimensionerande flödet i östra avrinningsområdet
är därmed 36 l/s. Den förhållandevis stora delen hårdgjord yta i västra avrinningsområdet leder till högre
reducerad area och därmed ett större dagvattenflöde för den delen av planområdet än den östra delen.
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Det totala största dagvattenflödet från planområdet uppgår till 305 l/s vid 10-årsregn. Eftersom en
fördröjningsdamm finns och hanterar dagvattenflödet från den västra delen kommer det flöde som når
det stora diket norr om Hallernaleden emellertid inte att bli så stort som 305 l/s vid 10-årsregn.

4.3.2 Framtida dagvattenflöden enligt planförslag
Exploateringen innebär att andelen hårdgjorda ytor kommer att öka vilket innebär att även
dagvattenflödena ökar. Flödesökningarna härrör även från den s k klimatfaktorn som innebär ett
varmare klimat med mer intensiva blockregn i framtiden. Efter exploatering kommer det västra
avrinningsområdet att bli större och det östra totalt sett bli något mindre p g a att den nya idrottshallen
ansluts västerut. Ny vändplan i nordost innebär en mindre utvidgning av avrinningsområdet avseende
östra sidan, se fig 9.

Hela det västra delavrinningsområdet bedöms även i framtiden bidra vid regnvaraktigheten 10 minuter.
Hela det östra delavrinningsområdet bedöms bidra vid regnvaraktigheten 20 minuter. Den förändrade
ytan i östra delen bidrar vid 10 minuters varaktighet och skogsmarken som lämnas orörd i sydost antas
bidra vid 20 minuters nederbörd. I den östra delen har antagande gjorts att grusplanen finns kvar men i
mindre skala, samt att skolgård med mestadels hårdgjorda ytor skapas norr om den nya skolbyggnaden,
se fig 9.

Fördelningen av markslag blir följande efter exploatering:

Västra avrinningsområdet: Asfalt: 44%, Tak:31%, Naturmark, lek: 25%

Östra avrinningsområdet: Asfalt: 7,8%, Tak:12%, Grusyta och skolgård: 16%, Naturmark: 64,2%

Figur 9. Nya avrinningsområden där ny idrottshall tillhör västra delen.

Baserat på föreslagen markanvändning beräknas det framtida dagvattenflödet från västra
delavrinningsområdet uppgå enligt tabell 5 och 6.

Skolgård

Grusyta

Ny idrottshall

Ny vändplan
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Tabell 5. Framtida flöde 10-årsregn, västra delavrinningsområdet. Klimatfaktor 1,25 inkluderad.
Varaktighet

(min)

Deltagande
area

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet
inkl

klimatfaktor

(l/s*ha)

Flöde
10-års
regn

(l/s)
10 2,25 1,48 285 422
20 2,25 1,48 189 279

Tabell 6. Framtida flöde 30-årsregn, västra delavrinningsområdet. Klimatfaktor 1,25 inkluderad.
Varaktighet

(min)

Deltagande
area

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet
inkl

klimatfaktor

(l/s*ha)

Flöde
10-års
regn

(l/s)
10 2,25 1,48 410 607
20 2,25 1,48 271 401

Vid jämförelse mellan tabell 3 (befintligt dagvattenflöde) och tabell 5 kan konstateras att tillkommande
idrottshall innebär att framtida dagvattenflöde i södra delen ökar med 135 l/s vid 10-årsregn (från 287
till 422 l/s). Orsaken till ökningen härrör från fler hårdgjorda ytor samt klimatfaktorn på 1,25.
Dimensionerande flöde vid 30-årsregn inklusive klimatfaktor uppgår till 607 l/s.

Baserat på föreslagen markanvändning beräknas det framtida dagvattenflödet från östra
delavrinningsområdet uppgå enligt tabell 7 och 8.

Tabell 7. Framtida flöde 10-årsregn, östra delavrinningsområdet. Klimatfaktor 1,25 inkluderad.
Varaktighet

(min)

Deltagande
area

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet
Inkl

klimatfaktor

(l/s*ha)

Flöde
10-års
regn

(l/s)
10 1,77 0,70 285 200
20 2,72 0,88 189 166

Tabell 8.  Framtida flöde 30-årsregn, östra delavrinningsområdet. Klimatfaktor 1,25 inkluderad.
Varaktighet

(min)

Deltagande
area

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet
Inkl

klimatfaktor

(l/s*ha)

Flöde
10-års
regn

(l/s)
10 1,77 0,70 410 288
20 2,72 0,88 271 238

Vid jämförelse mellan tabell 4 (befintligt dagvattenflöde) och tabell 7 kan konstateras att flödet ökar från
36 l/s till 200 l/s. Framtida reducerad area är avsevärt större och därmed bidar mer yta till flödet.
Avrinningen sker även snabbare. I viss mån beror flödesökningen också på den s k. klimatfaktorn.
Dimensionerande flöde vid 30-årsregn inklusive klimatfaktor uppgår till 288 l/s.

4.3.3 Skyfall
SMHI:s definition av Skyfall är när det regnar minst 50 mm på en timme eller 1 mm/minut. Skyfall inträffar
i regel sommartid när luftlagren värmts upp och då en större andel fukt ansamlas i luften innan den
plötsligt faller till marken. 50 mm regn som faller inom 20 minuter motsvarar drygt ett 100-årsregn.
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Vid extrema regnhändelser mättas marken gradvis och därmed ökar avrinningskoefficienterna. En
större del av det nedfallande regnet bidrar då till flödet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
tar upp detta i publikationen Vägledning för skyfallskartering (Alfredsson, Bern 2017). Uppskattningen
görs att 60–75 procent av regnvolymen rinner av på ytan beroende på hårdgjordhetsgrad. Eftersom
befintliga dagvattensystem inte har kapacitet att omhänderta 100-årsflödet kommer ledningssystemet
att gå fullt och dagvatten kommer att rinna ytledes till lågpunkter i området.

För det aktuella planområdet blir följden att GC-tunneln intill Kobergsvägen kommer att få en större
ansamling av dagvatten. Vattnet kommer sedan successivt att via ledningsnät avrinna mot det större
diket norr om Hallernaleden, såvida inte de dagvattenbrunnar som finns i tunneln sätts igen helt.

I beräkningsprogrammet Scalgo kan man få en visuell överblick över områden som riskerar
översvämning vid olika regn. Den enkla avrinningsmodellen är uppbyggd på basis av höjddata från
Lantmäteriet. Scalgo tar endast hänsyn till ytvattenavrinning och bortser från vad ledningsnät kan
hantera. Scalgo ”förstår” således inte att det finns ett ledningsnät som förbinder planområdet med damm
och att det finns en bräddledning från dammen. I figur 6 kan man se ytliga rinnvägar och antagen
vattenutbredning vid GC-tunneln, dammen, samt norr om planområdet. Karteringen visar de vattendjup
som bedöms uppstå vid ett intensivt regn på 50 mm.  På de blå ytorna i fig 6 uppstår ett vattendjup på
mellan 0,5 och 1 meter. Man kan även se att beräkningsprogrammet tar hänsyn till befintlig grusväg i
planområdets södra del som hindrar vattenflödet och skapar en mindre vattenansamling. Vid denna
plats påträffades utlopp från en plastledning med dimension 300 mm, jämför fig 5.

Figur 10. Ytliga rinnvägar och områden som riskerar översvämning utifrån befintlig situation. Infälld bild
visar närbild vid GC-tunneln. Ungefärlig planområdesgräns visas med rött streck.
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Slutsatsen av detta är att om ny bebyggelse höjdsätts så att inga instängda områden skapas samt att
tillrinnande vatten från berget kan omhändertas finns inga stora risker för att nya byggnader ska ta skada
vid skyfall. För att få en mer detaljerad uppfattning om översvämningsrisker kan en hydraulisk modell
skapas över planområdet när färdig höjdsättning finns gällande ny markanvändning.

4.3.4 Fördröjningsbehov av dagvatten
Eftersom separat projektering pågår avseende framtida idrottshall har fokus lagts på att lösa
fördröjningen i östra delavrinningsområdet. Gällande det västra delavrinningsområdet kan följande
nämnas:

Enligt beräkningar i denna utredning skulle erforderlig fördröjningsvolym i västra avrinningsområdet
behöva uppgå till 81 m3 för att befintligt flöde inte ska öka upp till 10-årsregn samt klimatfaktor i och med
att idrottshallen byggs i det västra avrinningsområdet. Huruvida befintlig damm kan hantera ytterligare
81 m3 utreds inte i detta PM. Denna fråga antas bli hanterad inom projekteringen för den nya
idrottshallen.

Erforderlig fördröjningsvolym i det östra delområdet är beräknad utifrån att befintligt flöde inte ska öka
upp till ett 10-årsregn. I detta område innebär det att framtida flöde vid 10-årsregn skulle behöva strypas
ned från 200 l/s till befintligt maxflöde vid 10-årsregn, som är 36 l/s.

Erforderlig fördröjningsvolym vid 10-årsregn och utflöde på 36 l/s visas i tabell 9.

Tabell 9. Erforderlig fördröjning 10-årsregn, östra delavrinningsområdet.
Regnets

varaktighet

(min)

Deltagande
yta

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet
inkl klimat-

faktor

(l/s*ha)

Framtida
flöde

(l/s)

Tillåtet
utflöde

(l/s)

Erforderlig
volym

(m3)
10 1,77 0,70 285 200 36 98
20 2,72 0,88 189 166 36 155
30 2,72 0,88 145 127 36 163
40 2,72 0,88 119 104 36 164
50 2,72 0,88 102 89 36 159
60 2,72 0,88 89 78 36 152

Den största volymen gällande 10-årsregn uppstår vid regnvaraktigheten 40 minuter och erforderlig
fördröjningsvolym uppgår till 164 m3.

Erforderlig fördröjningsvolym vid 30-årsregn och utflöde på 36 l/s visas i tabell 10.

Tabell 10. Erforderlig fördröjning 30-årsregn, östra delavrinningsområdet.
Regnets

varaktighet

(min)

Deltagande
yta

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet
inkl klimat-

faktor

(l/s*ha)

Framtida
flöde

(l/s)

Tillåtet
utflöde

(l/s)

Erforderlig
volym

(m3)
10 1,77 0,70 410 288 36 151
20 2,72 0,88 271 238 36 242
30 2,72 0,88 208 182 36 263
40 2,72 0,88 170 149 36 272
50 2,72 0,88 145 128 36 275
60 2,72 0,88 128 112 36 273

Om flödet vid 30-årsregn ska fördröjas krävs således en volym om 275 m3.

I bilaga 2 visas uppskattad utbredning för ett föreslaget makadammagasin som hanterar 10-årsflödet,
och med max avtappning 36 l/s. Ett makadammagasin med en porositet på 30 procent innebär en total
erforderlig volym på 547 m3 (164/0,3). I bilaga 2 redovisas ett magasin med ett djup på 1,5 meter som
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då resulterar i en utbredning på 364 m2.  Ett makadammagasin kan självklart anpassas i bredd och djup
efter yttre omständigheter, grundvattennivå osv.

Ifall 30-årsregnet ska fördröjas i makadammagasin krävs volymen 917 m3 (275/0,3). Ett magasin med
1,5 meters djup får en utbredning på 611 m2 och visas i bilaga 3.

4.3.5 Föroreningar i dagvatten
Syftet med föroreningsberäkningar är att uppskatta vilken påverkan förändringen i markanvändning har
på dagvattnets innehåll av föroreningar, samt att bedöma hur mottagande recipient och dess
miljökvalitetsnormer kan komma att påverkas.

De mängder av föroreningar som planområdet genererar i nuläget och enligt plan har beräknats med
verktyget Stormtac och redovisas i tabell 11. Reningsförmågan i befintlig damm är oklar, men har
medräknats som ett reningssteg i befintlig och framtida situation. Enligt uppgift ska dagvatten från den
framtida idrottshallen ledas till befintlig damm. Ny idrottshall är därmed medräknad i befintlig situation.
Detta görs för att få en uppfattning om vad det nya skolområdet i sig får för inverkan avseende
föroreningar.
Beräkningar i Stormtac utgår ifrån schablonhalter för olika marktyper. För befintlig och framtida
markanvändning har schablonhalter för skolområde, gång- och cykelväg samt skogsmark använts.
Storleken hos respektive område för nuläget samt enligt plan har uppskattats utifrån befintliga
förhållanden via satellitkarta, platsbesök samt planskiss. Målet är att för aktuell plan minimera ökningen
av föroreningsmängderna efter den förändrade markanvändningen.

Tabell 11. Mängder nuläge och enligt plan om dagvatten från nytt skolområde inte renas.
Ämnen

Mängder

Nuläge

(kg/år)

Enligt plan med rening via
bef. damm men utan

”ny rening”

(kg/år)

Förändring

(%)
P 2,34 3,7 +58
N 19,7 28 +42
Pb 0,087 0,151 +74
Cu 0,188 0,31 +94
Zn 0,59 1,05 +65
Cd 0,005 0,0081 +93
Cr 0,054 0,107 +62
Ni 0,069 0,109 +58
Hg 0,000289 0,00042 +45
SS 380 690 +82
Olja 2,6 5,7 +119

PAH 16 0,00226 0,0049 +117
BaP 0,000226 0,00045 +99

Beräkningen i Stormtac visar att mängderna av samtliga ämnen ökar från planområdet om exploatering
genomförs utan att rena dagvatten från nya skolområdet i öster. Ökningen är väntad eftersom det är till
största delen skogsmark som förändras till skolområde.

4.3.6 Framtida dagvattenhantering
Exploateringen av planområdet kommer att innebära en ökning av dagvattenflöden samt en ökad risk
för föroreningsspridning via dagvattnet. För att motverka detta föreslås åtgärder som både fördröjer och
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renar dagvattnet inom planområdet. Dessutom bör det nya dagvattensystemet utformas så att bräddning
kan ske utan att skada nedströms bebyggelse eller infrastruktur.

Som huvudsaklig fördröjningsåtgärd föreslås ett underjordiskt makadammagasin beläget under de
hårdgjorda ytorna mellan föreslagen byggnad och Hallernaleden, se bilaga 2 och 3. Förutom
fördröjningsförmågan innebär makadammagasin god rening av framför allt partikelbundna föroreningar.
Magasinet behöver även utformas så att eventuell bräddning kan ske utan att skada intilliggande
bebyggelse. Den föreslagna placeringen innebär att bräddning sker via dike mot GC-tunneln. Ett
makadammagasin som omsluts med geotextil, och inte med tät duk möjliggör även för infiltration vilket
innebär att magasinet i praktiken kan hantera mer intensiva regn än 10-årsregnet. I botten på
magasinets läggs dränerande ledningar sammankopplade med avtappningsledningen. Detta
säkerställer att magasinet töms mellan regntillfällena.  Dessutom kan intilliggande gc-banor höjdsättas
så att ytorna kan fungera som skyfallsleder. P-ytor och intilliggande översilningsytor kan tillåtas
översvämmas tillfälligt och därmed temporärt magasinera dagvatten vid extrem nederbörd.

För att minska mängden föroreningar räcker inte enbart makadammagasin; ytterligare
reningsanläggningar behöver skapas, se förslag i bilaga 2. Lämpliga alternativ för att reducera
mängderna av kväve och fosfor blir då mindre svackdiken, växtbäddar, översilningsytor eller andra typer
av biofilter som har god förmåga till upptag av näringsämnen.

Ett svackdike är ett dike med svag släntlutning. En släntlutning omkring 1:4 är lämplig med avseende
på säkerhets- och underhållsaspekter. Svackdiket kan vara uppbyggt enligt fig. 11 med eller utan
dränledning i botten. Svackdiket har ingen permanent vattenspegel och efterhand som nederbörden
avtar så töms ytan. Ett gräsbeklätt dike behöver klippas med jämna mellanrum för att kapaciteten ska
bibehållas. Det är dock en fördel om gräset i diket är något högre än en klippt gräsmatta eftersom detta
ger en trögare avledning samt mer fastläggning av partiklar.

Figur 11. Principskiss för svackdike.

Växtbäddar kan utformas som nedsänkta eller upphöjda. Bädden kommer att utsättas för såväl torra
som blöta perioder vilket ställer krav på växtjord och växtval. Bädden förses med bräddavlopp samt tät
konstruktion mot eventuellt närliggande byggnader. Exempel på upphöjd växtbädd visas i fig. 12–13
och nedsänkt växtbädd visas i fig.14.
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Figur 12. Principskiss för upphöjd växtbädd i direkt anslutning till byggnad. Bildkälla: Grågröna
systemlösningar för hållbara städer, Tengbomgruppen (Vinnova 2014).

Figur 13. En upphöjd växtbädd ka ha ett pedagogiskt värde för att illustrera
vattnets väg i staden. Bildkälla: Tengbomgruppen.

Figur 14. Exempel på nedsänkt växtbädd i gatumiljö. Bildkälla: VegTech AB
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Den nedsänkta växtbäddens placering är viktig både utifrån var den tekniskt sett gör mest nytta, men
även utifrån praktiska ställningstaganden. För att växtbädden ska fungera bra bör inte ytan utsättas för
sammanpackning, d v s att ytan trampas ned. Förväntade rörelsemönster hos elever och personal blir
en faktor som kan avgöra om placeringen av växtbädden är lämplig eller inte.

Växtbädden bygger i regel på att marken infiltrerar vilket bedöms vara fallet i större delen av det aktuella
området. Denna typ av lösningar kan med rätt underhåll bidra till ett estetiskt tillskott i gatu- och
skolmiljön. Till skillnad från exempelvis stenfyllda magasin kan en större del av dagvattnet avdunsta
tack vare växterna. Det är det översta jordlagret som binder föroreningar. Detta kan behöva bytas ut
med några års mellanrum eller oftare beroende på om nedskräpning eller ytigensättning sker. Övrigt
grundläggande underhåll inkluderar skötsel av vegetation, kontroll av in- och utlopp samt
bräddningsfunktion. Efter kraftiga skyfall bör dessa funktioner kontrolleras. Under etableringstiden
(första året) är det viktigt med kontroll av växter och eventuell kompletterande plantering.

Eftersom nya takytor är den största bidragande orsaken till flödesökningen efter exploatering är
växtbäddar nära byggnader ett bra sätt att fördröja och rena dagvattnet tidigt.

Hårdgjorda parkeringsplatser är förutom takytor, upphovet till både stora mängder dagvatten samt
förhållandevis höga mängder föroreningar jämfört med annan markanvändning. För att reducera detta
kan följande åtgärder och kombinationer av dessa vidtas:

· Parkeringar förses med raster av betong och hålrum med gräs eller grus, se fig. 15.
· Parkeringsytan avvattnas via översilningsytor, se fig. 16.

I rasterytan och översilningsytan binds partikelbundna föroreningar i högre grad än vid parkeringsplatser
med brunnar. Om rasterytor anläggs är det viktigt att rastret ligger högre än gräs- eller grusytan så att
det permeabla materialet inte packas samman och tappar infiltrationsförmågan.

Notera att kantstenen har öppningar (fig. 16) samt att erosionsskydd skapats (fig 16, lilla bilden) Princip
för hur översilningsytan byggs upp kan ses i fig. 17.

Figur 15. Parkering med raster. Bildkälla: Sweco

Figur 16. Exempel på nyanlagd översilningsyta från parkering. Foto: Per Norberg och Peter Svensson
(smhi.se)
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Figur 17. Principuppbyggnad för översilningsyta vid parkering. Bildkälla: COWI

4.3.7 Reningseffekt lösningsförslag och påverkan på miljökvalitetsnormer
Vid val av renings- och fördröjningslösning behöver hänsyn tas till reningsbehov, platstillgång och storlek
på fördröjningsvolym. Eftersom marken möjliggör infiltration är en infiltrationslösning att föredra. Befintlig
damm har räknats som ett reningssteg i alla alternativ i tabell 11.
Vid beräkningen av reningseffekter avseende nya anläggningar har makadammagasin, svackdike samt
biofilter och kombinationer av dessa studerats, se tabell 12.

Underjordiska makadammagasin har goda reningseffekter och medger infiltration. En nackdel är att
dessa tar mer plats eftersom hålrumsvolymen är ca 30 procent.

Tabell 12. Föroreningsbelastning nuläge och beräknade reningseffekter makadammagasin, svackdike och biofilter.
1 2 3 4 5 6

Ämne Nuläge inkl
bef. damm

och ny
idrottshall

(kg/år)

Enligt plan.
Rening via bef.

damm, men
utan rening i
östra delen

(kg/år)

Rening enbart
makadam-
magasin

(kg/år)

Rening makadam-
magasin samt

svackdike

(kg/år)

Rening
makadam-

magasin samt
biofilter, ej
svackdike

(kg/år)
P 2,34 3,7 2,8 2,44 2,37
N 19,7 28 21,7 20,1 19,7
Pb 0,087 0,151 0,084 0,0665 0,0645
Cu 0,188 0,31 0,195 0,168 0,166
Zn 0,59 1,05 0,55 0,455 0,448
Cd 0,005 0,0081 0,00464 0,00451 0,0045
Cr 0,054 0,107 0,059 0,048 0,046
Ni 0,069 0,109 0,067 0,061 0,061
Hg 0,000289 0,00042 0,00033 0,000285 0,000276
SS 380 690 390 303 292
Olja 2,6 5,7 1,98 1,6 1,55

PAH 16 0,00226 0,0049 0,0028 0,00178 0,00166
BaP 0,000226 0,00045 0,00027 0,000182 0,000188
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Beräkningen visar att samtliga ämnen utom fosfor och kväve kommer ner till en nivå under nuvarande
föroreningsbelastning vid val av makadammagasin samt svackdike (kolumn 5). Fosformängderna ökar
med drygt 4 % och kvävemängderna ökar med 2% i detta alternativ. Bedömningen görs att dessa
ökningar (fosfor, kväve) är så pass små att andra felmarginaler som finns i beräkningsprogrammet
bedöms överstiga ökningen. Den befintliga dammens reningsförmåga är även oklar.

Väljs biofilter istället för svackdike (kolumn 6) minskar mängder gällande de flesta ämnena ytterligare.
Denna reningslösning ska emellertid vägas mot insats avseende skötsel av anläggningen. I tabell 9
visas värden i en fullt fungerande anläggning. Om biofilter anläggs som sedan underhålls bristfälligt
kommer de samlade reningseffekterna ändå att bli sämre än ett dagvattensystem med
makadammagasin och svackdike. Det kan dock vara värdefullt att anlägga makadammagasin och
svackdike samt att komplettera med andra biologiska reningssteg. Om parkeringsytorna exempelvis
utformas med översilningsytor (fig. 17) så att dagvatten avrinner mot en vegetationsyta innan det leds
vidare kommer ytterligare reduktion av samtliga ämnen att ske.

4.3.8 Konsekvenser av planförslaget på miljökvalitetsnormerna för ytvatten
Enligt tabell 8 visar resultaten från föroreningsberäkningarna på att planförslaget innebär en ökning av
samtliga mängder som årligen leds till recipienten från utredningsområdet om inga nya reningsåtgärder
skapas. För att minska mängden föroreningar som når recipienten krävs rening av dagvattnet.

Genom att rena dagvattnet via makadammagasin kombinerat med svackdike och
biofilter/översilningsytor bedöms inte planområdet bidra till en ökad föroreningsbelastning på
recipienten. Planförslaget bidrar totalt sett till en förbättring av möjligheterna att följa
miljökvalitetsnormerna, MKN för Hake fjord. Ingen enskild kvalitetsparameter bedöms heller försämras
om föreslagna renande åtgärder genomförs.

Om andra val av reningslösningar anläggs för dagvattenhantering inom utredningsområdet är det
nödvändigt att se över att de har motsvarande reningseffekt på dagvattnet som de föreslagna
lösningarna för att inte riskera att möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna påverkas negativt.

Exempel på alternativa fördröjnings- och reningsanläggningar kan vara rörmagasin med filtermaterial,
gröna tak, vegetation med skelettjord, brunnsfilter i dagvattenbrunnar och fler genomsläppliga material.
Dessa beskrivs i kap 4.3.9.

Det kan nämnas att ytterligare rening sker i det större dike som leder dagvattnet från planområdet till
recipienten. De reningseffekter som uppstår där är inte beaktade i denna utredning. Om dagvattnet från
den nya skolbyggnaden ansluts till ledningsnät kopplat till dammen kan ytterligare viss rening förväntas.
Det kan även nämnas att det enskilda planområdets påverkan på recipienten är liten i sammanhanget.

4.3.9 Alternativa fördröjnings- och reningslösningar

Andra fördröjnings- och reningslösningar än de som beskrivits ovan kan även bli aktuella. Följande
förslag till reningslösningar renar de studerade förorenande ämnena i olika utsträckning. Reningsgraden
för dessa lösningar har dock inte beräknats i Stormtac.

Granulatfyllda rörmagasin

Ett alternativ till makadammagasin skulle kunna vara att anlägga rörmagasin som fylls till 90 procent
med kalkmaterialet Filtralite-P.  Detta material har en god förmåga att avskilja flertalet föroreningar
samtidigt som den höga porositeten ger en betydande magasineringskapacitet. Fördelen med denna
lösning är att risken för att sprida föroreningar till grundvattnet minimeras, samt att filtermaterialet kan
sugas upp och bytas ut utan att göra ingrepp i befintlig mark. Byte av filtermaterial kan vara nödvändigt
att göra efter tidigast 10–15 år enligt tillverkare. Nackdelen är att infiltration uteblir.
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Figur 18. Exempel på fördröjning och rening i rörmagasin. Bildkälla: Werec AB

Gröna tak

Gröna tak bedöms kunna magasinera mellan 50 och 75 procent av årsnederbörden. Den volym som
magasineras kommer dock i huvudsak från relativt små, men många regntillfällen. Vid intensiva och
långvariga regn mättas taket, och när taket är vattenmättat rinner resterande nederbörd av. Det gröna
takets magasineringsförmåga beror även på vilken lutning taket har. Ett platt tak innebär större
förutsättningar att magasinera dagvatten. Svenskt Vatten anger att vid kraftiga regntillfällen fördröjs
endast de första 5 millimeterna, medan övrig nederbörd rinner av. Utvecklingen av gröna tak går dock
stadigt framåt. En tillverkare av olika gröna lösningar anger att de har sedumtak som kan fördröja mellan
18 och upp till 45 mm regn på flacka gröna tak. Det skulle innebära att 1000 m2 flackt tak skulle kunna
fördröja från 18m3 upp till 45 m3 beroende på mättnadsgrad när det intensiva regnet börjar. Gröna tak
ställer dock högre krav på underliggande konstruktion. Taken kräver även viss skötsel för att funktionen
ska kunna vidmakthållas över tid. På vinterhalvåret när temperaturen går under noll blir även det gröna
takets förmåga att magasinera och rena dagvatten begränsad.

Skelettjordar

Skelettjordar har som syfte att skapa bra förutsättningar för träd att växa i hårdgjorda ytor. Rötter
behöver vatten och näring, men även luftning för att ventilera bort koldioxid från jorden runt rötterna.
Genom att skapa ett skelett av stenar skapas en bra vägkropp för eventuell körbana. Rötterna växer i
utrymmet mellan stenarna som kan vara ofyllda eller fyllda med matjord. Skelettjorden hjälper även till
med rening och fördröjning av dagvattnet. Kapaciteten att fördröja vatten kan variera mycket beroende
på hur tjockt och grovt stenlager som skapas samt hur mycket matjord som fylls i hålrum mellan stenar.
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Figur 19. Principskiss för skelettjord. Bildkälla: Stockholm stad

I en luftig skelettjord beräknas porositeten vara 30 procent.

4.3.10 Dagvattenhantering vid skyfall
När skyfall i storleksordningen 100-årsregn inträffar kommer dagvattenbrunnar och ledningssystem att
gå fulla och vatten kommer att brädda ut över markytan samt söka sig till lågpunkter. Det är därför viktigt
att framtida bebyggelse höjdsätts så att dagvatten rinner bort från byggnaderna. I det framtida arbetet
med planen är det viktigt att vid höjdsättningen se till att inga instängda området skapas och att
bräddning vid extremnederbörd förslagsvis sker mot parkeringsytorna och föreslaget svackdike. Enligt
figur 10 sker idag inga översvämningar i östra delen av planområdet. Närliggande lågpunkt är den GC-
tunnel under Hallernaleden som ligger strax norr om planområdet. För att få en bättre uppfattning om
hur situationen avseende skyfall ter sig efter exploatering kan en hydraulisk modell skapas när det
framtida området höjdsatts.

5 DISKUSSION

Huvudförslaget i denna utredning är att skapa en ny servis för dricksvatten och spillvatten i nordöstra
delen av planområdet som ansluts vid Skräddarevägen. Pumpning av spillvatten undviks därmed
avseende ny skolbyggnad. Vidare föreslås att dagvatten ansluts till befintligt dagvattennät vid GC-
tunneln nära Kobergsvägen. Dagvatten fördröjs och renas via biofilter, makadammagasin och i viss mån
via svackdike.

Projekteringen av den framtida idrottshallen har enligt uppgift från beställaren påbörjats. Det kan vara
möjligt att en bättre lösning avseende dricksvatten och spillvatten kan åstadkommas gällande framtida
högstadieskola när VA-lösningen gällande idrottshallen har fastställts. I det fortsatta arbetet med planen
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är det därmed viktigt att koordinera VA-lösningen för båda dessa exploateringar. När det gäller
dagvattenhanteringen kan anslutning till befintligt dagvattensystem ske via dagvattenledning belägen i
GC-tunnel (visas i Bilaga 2) eller via ledning belägen ca 50 meter väster om GC-tunneln (visas i Bilaga
3). Denna ledning har koppling till befintlig damm. Vattengången vid föreslagen anslutningspunkt
behöver dock kontrolleras. Om detta alternativ väljs kommer belastningen på befintlig damm att öka
något trots att fördröjningsåtgärd skapas uppströms. Belastningen på befintlig dagvattenledning vid GC-
tunneln kommer därvid att minska. Information gällande den befintliga dammens kapacitet har ej
erhållits, och det är således oklart om befintlig damm är dimensionerad för att kunna hantera
tillkommande flöde när övriga flöden till dammen är höga.

Som nämnts tidigare är reningsförmågan i den befintliga dammen oklar. De totala reningseffekter som
beskrivits i kapitel 4.3.7 får därmed ses som approximativa. Till detta kan nämnas att beräkningar i
Stormtac sker genom att använda schabloner för olika marktyper. Ansluts föreslagna
dagvattenanläggningar till dammen kan ytterligare viss rening förväntas. Den befintliga dammens
geometri är dock inte helt optimal avseende reningsfunktioner. En damm renar bäst om den är långsmal,
med en avsmalnande grundare zon i mitten. Då kan både sedimentation, växtupptag och
partikeluppsamling ske i flera steg när vattnet sakta strömmar genom dammen. En damm behöver även
rensas och skötas för att fungera bra. Om befintlig damm dessutom inte är dimensionerad för att fördröja
tillkommande flöden från den aktuella tillbyggnaden kommer dagvatten att brädda ut via befintlig
bräddningsledning i dammen. I det läget minskar dammens reningsförmåga.

6 REFERENSER

Publikationer från Svenskt Vatten P104, P105, P110

Vatteninformationssystem Sverige, http://viss.lansstyrelsen.se

PM Geoteknisk undersökning, Hallerna etapp 2, GF konsult AB (1991)

Exploateringsskiss Nya Hallernaskolan åk 7–9, Norconsult 2019-05-27.

Länsstyrelsens karttjänst https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/karttjanster-och-
geodata.html

VA-ritningar (dwg) från Stenungsundshem AB

Vägledning för skyfallskartering, MSB (Alfredsson, Bern 2017).

7 BILAGOR

Bilaga 1: Avrinningsområden, befintlig VA.

Bilaga 2: Befintlig VA, föreslagen dagvattenhantering (10-årsregn) och föreslagen VA-
anslutning.

Bilaga 3: Befintlig VA, föreslagen dagvattenhantering (fördröjning 30-årsregn) och föreslagen
alternativ VA-anslutning.
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Sida 1 av 4 

Utlåtande Geoteknik 

Ändring av detaljplan Hallerna etapp II - del av Kyrkenorum 
5:1 och 6:1, Stenungsund 

Sammanfattning/Slutsats 

Området lämpar sig väl för byggnation och ur geoteknisk synpunkt, såsom ras, skred och erosion, 
bedöms planens intentioner vara genomförbara. 

Tidigare geoteknisk utredning som detta utlåtande baseras på är översiktlig och kan ligga till grund för 
planarbetet. Vid fortsatt detaljprojektering är kompletterande undersökningar nödvändiga för att 
klargöra grundläggningsförhållandena och dimensionera grundförstärkningar för planerad byggnad. 

Vid byggnation kan eventuella konstruktioner under mark, lokala schakter etc., ur stabilitetsskäl kräva 
temporära stödkonstruktioner. Eventuella större upplag och djupa schakter bör detaljstuderas i 
kommande projekteringsskeden. 
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Orientering 
På uppdrag av Stenungsunds kommun har Norconsult tagit fram ett utlåtande angående geotekniska 
förhållanden vid Hallerna etapp II med anledning av ändring i gällande detaljplan. 

Planändringen avser en del av det ursprungliga planområdet, den norra delen planlagd för Centrum, 
där ändringen innebär utökad tillåten kvm BTA samt högre bebyggelse. Ändringen innebär inte 
förändrad utbredning av byggrätten. 

 

Figur 1 Utklipp ur aktuell plankarta, gult markerar tillkommande byggnad och befintlig byggrätt. 

Underlag 
Tidigare utförda utredningar 

• Hallerna etapp II, Detaljplan, Geoteknisk undersökning, anvisningar för planen, GF konsult 
AB, daterad 1991-05-30 litt 21507 362 230 

• Hallerna etapp II, Detaljplan, Geoteknisk undersökning, Fält- och laboratorieresultat, GF 
konsult AB, daterad 1991-05-29 litt 21507 362 230 

• Hallerna etapp II, Detaljplan, Geoteknisk utredning: kompletterande PM avseende risken för 
bergras och blocknedfall, GF konsult AB, daterad 2004-03-12 uppdragsnr 215 550 04 

Yttrande över samrådshandling: 

• Ändring av detaljplan för Hallerna etapp II - del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och 6:1, SGI 
daterad 2019-08-30  
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Nu utförda undersökningar: 

I samband med detta utlåtande har inga nya undersökningar eller ytterligare inventering av eventuellt 
nyligen utförda undersökningar och utredningar utförts. Platsbesök, inklusive fotodokumentation, 
utfördes av Katarina Engerberg 2019-11-04. 

Geotekniska förhållanden 
De geotekniska förhållandena beskrivs väl i bilagd tidigare utredning (GF 1991) och aktuell ändring 
gäller den ”norra delen” där något mäktigare lerlager förekommer men även där berget går i dagen i 
öster. Markytan inom aktuellt området är relativt plan och utgörs idag av bl a uppställningsytor som 
används för angränsande byggnation av ny idrottshall, delar av området utgörs av naturmark. 
Marknivåerna ökar något mot öster där berget går i dagen. 

Jordmäktigheterna bedöms utifrån tidigare utredning och nu utfört platsbesök variera från berg i dagen 
i öster och upp till 17 m i den västra delen av aktuellt område, se BH 6 och även BH 5 (GF 1991) som 
är utförda inom och närheten av nu planerad byggnad. 

Enligt tidigare utredning utgörs jordlagren under upp till ca 3 m sandiga siltiga ytlager av en delvis siltig 
lera med mäktigheter upp till ca 15 m. Leran i BH 5 har en densitet runt 1,7 ton/m3, skjuvhållfastheten 
är ca 15 kPa under ytlagret av silt och sand och ökar sedan mot djupet för att vara ca 23 kPa på ca 10 
m djup. 

Vattenkvoterna är relativt låga (50-75%) och konflytgräns ca 10% lägre.  
Sensitiviteten är enligt tidigare provtagning låg till medel med värde <30, vilket innebär att leran är 
måttligt känslig för störning. 

Tidigare portrycksmätningar i lerlagren visar på portryck motsvarande en grundvattenyta belägen ca 
2-3 m under markytan med sjunkande portryck mot djupet. I provtagningshål noterades fria vattenytor 
belägna 0,6-1,6 m under markytan. 

Stabilitet 

Området är relativt plant och totalstabiliteten för rådande förhållanden är tillfredställande. Planerad 
byggnad bedöms inte nämnvärt påverka dessa förhållanden. 

Vid byggnation kan eventuella konstruktioner under mark, lokala schakter etc., ur stabilitetsskäl kräva 
temporära stödkonstruktioner. Eventuella större upplag och djupa schakter bör detaljstuderas i 
kommande projekteringsskeden. 

Sättningar och grundläggning 

Tidigare utförda belastningsförsök på prover från BH5 (GF 1991) visar att leran är svagt 
överkonsoliderad vilket innebär att marken kan tåla viss belastning. Det ska dock noteras att 
jorddjupen varierar i läget för planerad byggnad varför kompletterande undersökningar för att klargöra 
grundläggningsförutsättningarna rekommenderas. 

Bergstabilitet och blockutfall 

I tidigare utredning (GF 2004) beskrivs förekomst av ytblock och löst material i omgivande 
bergsluttningar, ett område strax öster om aktuellt planområde illustreras med risk för ovanstående. 

Efter nyligen utfört platsbesök, i november 2019, bedöms eventuella ytblock och löst bergmaterial 
öster om aktuellt planområde vara belägna på tillräckligt stort avstånd samt med för liten släntlutning 
mot planområdet för att utgöra någon risk inom aktuellt planområde. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Tidigare utförda utredningar 

Hallerna etapp II, Detaljplan, Geoteknisk undersökning, anvisningar för planen, GF konsult AB, 
daterad 1991-05-30 litt 21507 362 230 

Hallerna etapp II, Detaljplan, Geoteknisk undersökning, Fält- och laboratorieresultat, GF konsult AB, 
daterad 1991-05-29 litt 21507 362 230 

Hallerna etapp II, Detaljplan, Geoteknisk utredning: kompletterande PM avseende risken för bergras 
och blocknedfall, GF konsult AB, daterad 2004-03-12 uppdragsnr 215 550 04 

Bilaga 2: Yttrande över samrådshandling 

Ändring av detaljplan för Hallerna etapp II - del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och 6:1, SGI daterad 
2019-08-30  

Bilaga 3: Fotodokumentation från platsbesök 2019-11-04 
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Vår referens / Regionkontor Göteborg

David Rudebeck

Datum

2019-08-30

Ert datum

2019-07-18

Stenungsunds kommun

plan(%stenung;sund.se

Beteckning

5.2-1907-0519

Er beteckning

Kopia:
Länsstyrelsen Västra Götaland
vastragotaland(a)lansstyrelsen.se

Ändring av detaljplan för Malierna etapp II - del av fastigheterna Kyr-
kenorum 5:1 och 6:1, Stenungsund

Yttrande över samrådshandling

Statens geotekniska institut (SGI) har av Stenungsunds kommun erhållit rubricerad detaljplan med be-
gäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred och erosion.

Grundläggningsfrågor, exempelvis sättningsrisk, och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon,
ingår således inte.

Detalj planeändringen syftar till att möjliggöra byggnation av en högre skolbyggnad än vad gällande de-
taljplan tillåter, från tidigare två plan till nu föreslagna fyra plan.

Underlag

l Plankarta med tillhörande planbeskrivning. Plankarta daterad 2004-08-31 med införda änd-
ringar daterade 2019-07-05, planbeskrivning daterad 2019-07-09.

2 Planbeskrivning till gällande detaljplan, daterad 2004-08-17.

SGI:s synpunkter

Den nu gällande detaljplanen är daterad 2004-08-31, planområdets geotekniska förhållanden beskrivs
översiktligt i den tillhörande planbeskrivningen [2] daterad 2004-08-17. Stabiliteten anges i [2] varatill-
fredsställande för tidigare förhållanden (2004) och planerad byggnation bedöms inte påverka dessa för-
hållanden nämnvärt. Vidare anges att det inom två delområden finns enstaka block och löst bergmaterial
som kan behöva säkras innan utbyggnad av bostäder sker. Det framgår dock inte i vilken del av planom-

rådet som detta är/var aktuellt. I tidigare yttranden från SGI, daterade 2004-03-26 och 2004-06-21 med
dnr. 5.2-0403-0231, var den samlade bedömningen att stabiliteten för det dåvarande planförslaget var

tillfredsställande.

SGI kan med erhållet underlag inte ta ställning till om den tidigare bedömning även gäller för den nu
föreslagna detaljplaneändringen. SGI rekommenderar därför att de tidigare framtagna geotekniska ut-

redningarna för planområdet bifogas planhandlingama i kommande granskningsskede.

Geotekniska förhållanden beskrivs ej i [l]. Om [l] ersätter nu gällande plan bör information om plan-
områdets geotekniska förhållanden även finnas i den nya planbeskrivningen. SGI anser att [l] ska inne-
hålla ett ställningstagande till om förändringen innebär en risk ur stabilitetssynpunkt.

Statens geotekniska institut
Huvudkonior Regionkontor Göteborg
Besöksadress: Olaus Magnus väg 35 Besöksadress: Hugo Grauers gata 5B Bankgiro 5211-0053
581 93 LINKÖPING Postadress: 41296 GÖTEBORG Org nr 202100-0712
Tel 013-201800 Tel 031-7786560 E-post sgi@swedgeo.se
Fax 013-201914 Fax 031-7785940
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^
Datum

2019-08-30
Beteckning

5.2-1907-0519

Ärendets handläggning
Beslut i detta ärende har tagits av enhetschef Maria Kristensson efter föredragning av geotekniker David
Rudebeck.

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
Planenheten

Enligt uppdrag

)^\ ^

David Rudebeck

2(2)
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Bilaga 3: Foton från platsbesök 2019-11-04 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2009/695
2020-04-30

Anders Dahlgren Till kommunstyrelsen
Planarkitekt

Beslut om utställning av detaljplan Munkeröd 1:12 med flera

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar att skicka ut detaljplan Munkeröd 1:12 m.fl. på utställning enligt 
Plan- och bygglagen (1987:10), 5 kap 23-26 §§. 

Sammanfattning av ärendet
Detaljplan Munkeröd 1:12 med flera syftar till att omvandla en del av ett till största delen 
obebyggt skogsområde, beläget fyra kilomerter öster om Stenungsunds centrum, till 
industrimark. Planområdet är cirka 338 000 kvm (33,8 ha) stort. Majoriteten av fastigheterna 
inom planområdet är privatägda. För allmän plats (gata och naturmark) inom planområdet 
föreslås enskilt huvudmannaskap. Planförslaget innebär att ca 158 000 kvm (ca 15,8 ha) ny 
kvartersmark för industri kan tillkomma.

Söder om planområdet ligger friluftsområdet Furufjäll, som i gällande översiktsplan ÖP06 är 
den södra delen av planområdet utpekat som närrekreationsområde för Stenungsunds tätort. 
Slutsatsen i det för detaljplanen framtagna planprogrammet (2011) är att friluftsvärdena inte i 
någon större utsträckning riskerar att påverkas negativt av de planerade 
industriverksamheterna. En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för att utreda om 
detaljplanens genomförande kan leda till betydande miljöpåverkan. Slutsatsen i denna är att 
den byggnation som detaljplanen tillåter inte leder till betydande miljöpåverkan, förutsatt 
föreskrivna åtgärder följs.

Beskrivning av ärendet
Detaljplan Munkeröd 1:12 med flera syftar till att omvandla en del av ett till största delen 
obebyggt skogsområde till industrimark.

Planområdet omfattar ett cirka 338 000 kvm (33,8 ha) stort område, lokaliserat cirka fyra 
kilometer öster om Stenungsunds centrum. Området utgörs av ett skogsklätt höjdparti som 
sluttar åt norr mot väg 649 Ucklumsvägen och åt väster mot väg E6. Fastigheterna inom 
planområdet är privatägda, med undantag för en mindre fastighet som ägs av Stenungsunds 
kommun. För allmän plats (gata och naturmark) inom planområdet föreslås enskilt 
huvudmannaskap. I Plan- och bygglagen (1987:10) finns stöd för enskilt huvudmannaskap för 
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allmän plats om det är motiverat, vilket det bedöms vara i detta fall. 

Planförslaget innebär att ca 158 000 kvm (ca 15,8 ha) ny kvartersmark för industri kan 
tillkomma. Infart till området föreslås ske från norr via Ucklumsvägen, i befintlig 
trevägskorsning. Söder om det nya industriområdet och väl avskilt från detta ligger 
friluftsområdet Furufjäll. Området är stort och avses bli utbyggt i etapper under en tid av ca 5-
10 år. För att få så stora sammanhängande plana ytor för industri som möjligt, kommer 
omfattande markarbeten att genomföras. Det kan medföra ett överskott på massor, som ska 
hanteras inom området eller fraktas bort för deponi eller användas i närområdet. Området är i 
första hand avsett för industri, småindustri, kontor och hantverk samt lager och partihandel. I 
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begreppet industri ingår att den industri som förläggs hit kan vara störande för omgivningen. I 
begreppet partihandel ingår ej detaljhandel, försäljning eller service till enskilda.

I ett tidigt skede i planarbetet konstaterades att detaljplanens genomförande kan innebära risk 
för betydande miljöpåverkan. För att utreda detta har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
tagits fram. I samråd med Länsstyrelsen har MKB:n avgränsats till att innehålla följande: 
schakt av berg och mjuka massor, grundvattenbildning, djurliv och naturmiljö, friluftsliv, 
risker med farligt gods, miljömål, luftkvalitet, vattenkvalitet, buller samt trafik. Slutsatserna i 
MKB:n är att det inte finns risk för betydande miljöpåverkan, vare sig i genomförandeskedet 
av planen (vid markarbeten och byggnation) eller då planen är genomförd och området 
används som verksamhetsområde, förutsatt att dagvattnet tas om hand på ett tillfredsställande 
sätt. Under byggtiden kan störningar för den närmsta omgivningen uppkomma. För att minska 
antalet transporter av berg- och schaktmassor bort från området ska så mycket som möjligt att 
tas om hand inom planområdet. Den bulleravskärmande skyddsvall som idag finns mellan 
motorbanan och friluftsområdet ska att förstärkas och byggas ut för att minska planområdets 
påverkan på friluftsområdet under byggtid och efter att planområdet byggts ut.  

Planförslaget bedöms sammantaget bidra till ökat trafikarbete. Planförslaget motverkar 
därmed en uppfyllelse av miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”. Miljökvalitetsnormerna 
för utomhusluft bedöms dock inte överskridas. Planförslaget bedöms inte påverka 
vattenkvaliteten i Norumsån negativt utan kan medverka till att föreslagna 
miljökvalitetsnormer för vatten kan uppnås. Bedömningen är vidare att det inte finns risk för 
betydande miljöpåverkan, vare sig i genomförandeskedet av planen eller då planen är 
genomförd och området används som verksamhetsområde. Förutsättningen är att dagvattnet 
tas om hand på ett tillfredsställande sätt. 

Samråd om detaljplanen hölls under hösten 2016. Tolv yttranden inkom. Dessa finns 
redogjorda och kommenterade i den samrådsredogörelse som åtföljer planhandlingarna. I 
gällande översiktsplan ÖP06 är den södra delen av planområdet utpekat som 
närrekreationsområde för Stenungsunds tätort. I det planprogram (2011) som tagits fram i 
planarbetet konstaterades att friluftsvärdena inte i någon större utsträckning riskerar att 
påverkas av de planerade industriverksamheterna, då friluftsområdets värdekärna med stugor 
och anlagt stigsystem ligger söder om det föreslagna industriområdet. I förslaget till ny 
översiktsplan (utställnings-handling 2020-01-13) föreslås hela den västra delen av 
planområdet som utbyggnadsområde för verksamheter. I den västra delen finns dock risker 
med farligt gods vid väg E6, svåra geotekniska förhållanden samt ett område med höga 
naturvärden. Därför bedöms den föreslagna planutformningen, med en tillfartsväg i östra 
delen av planområdet, vara ett lämpligare alternativ.
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Detaljplaneförslaget ska enligt Plan- och bygglagen (1987:10) ställas ut på utställning i tre 
veckor. Detta beräknas ske under sommaren 2020. Om utställningstiden infaller under 
semestermånader kan det bli aktuellt med förlängd utställningstid.

Ekonomiska konsekvenser
Planarbetets kostnader regleras i ett plankostnadsavtal mellan kommun och exploatör. De 
ekonomiska konsekvenserna av genomförandet av planen regleras i ett exploateringsavtal 
mellan kommun och exploatör, som tecknas före antagandet av detaljplanen.

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär med inte beslutet i sig några konsekvenser 
för barn. 

Verksamhetsmässiga konsekvenser
Utställningsbeslutet innebär att förvaltningen kan ställa ut detaljplaneförslaget och med 
utgångspunkt i inkomna yttranden arbeta vidare med detaljplanen.

Juridiska bedömningar
Planarbetet bedrivs enligt Plan- och bygglagen (1987:10).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-30

Planhandlingar:
- Plankarta 1:2000, Utställningshandling koncept 2020-04-22
- Illustrationskarta 1:2000, Utställningshandling koncept 2020-04-22
- Planbeskrivning, Utställningshandling koncept 2020-04-22 
- Genomförandebeskrivning, Utställningshandling koncept 2020-04-22
- Miljökonsekvensbeskrivning, Utställningshandling koncept 2020-04-22
- Samrådsredogörelse, Utställningshandling koncept 2020-04-22
- Fastighetsförteckning, Utställningshandling 2020-04-08

Utredningar:
- Arkeologisk utredning - Munkeröd 1:12 m.fl. Norums Socken, Stenungsunds 

kommun, Särskild utredning steg 1, Rio Göteborg Natur- och kulturkoperativ, Rapport 
2014:3, Magnus von der Luft och Roger Nyqvist

- Arkeologisk utredning - Munkeröd 1:12 m.fl. Norums Socken, Stenungsunds 
kommun, Särskild utredning steg 1 och 2, Rio Göteborg Natur- och kulturkoperativ, 
Rapport 2015:6, Sara Lyttkens, Kalle Thorsberg och Magnus von der Luft. 
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- Geoteknisk och bergteknisk undersökning - Del av Munkeröd 1:12 mfl, Stenungsund, 
Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik, underlag för detaljplan, 
Norconsult, 2013-02-04, reviderad 2018-03-21

- Geoteknisk och bergteknisk undersökning - Del av Munkeröd 1:12 mfl, Stenungsund, 
Tekniskt PM Geoteknik. Underlag för detaljplan, Norconsult, 2013-02-04, reviderad 
2018-03-21

- Hydrogeologisk undersökning - Del av Munkeröd 1:12 m.fl. Stenungsund – 
detaljplan, PM Hydrogeologi, Norconsult, 2013-04-30

- Naturvärdesinventering - Rapport Naturcentrum projekt nr 909, Naturcentrum AB, 
2016-05-26

- Riskanalys - Detaljplan för Munkeröd 1:12 m.fl. Stenungsunds kommun, Riskanalys 
transport av farligt gods, Norconsult, 2015-11-09

- PM Trafikförslag, Norconsult, 2018-01-19
- VA och dagvattenutredning - Del av fastigheten Munkeröd 1:12 m.fl. VA-utredning, 

Norconsult, 2016-05-13, reviderad 2019-06-28
- Vägförslag och massbalansberäkning, Norconsult 2018-04-17
- PM Hydrogeologi (om dagvatteninfiltration), Sweco 2019-11-19, reviderad 2019-12-

04
- Beräkningar av fördröjningsvolymer för dagvattendammar, Rådhuset Arkitekter AB 

2020-03-20

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling Veronica Götzinger
Sektorchef Verksamhetschef 

Beslut skickas till
Asa.Norberg@privatbostader.se
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Rådhuset Arkitekter AB 
Box 114 
451 16 Uddevalla 
Tel: 0522 - 65 66 67 
www.radhuset.se 

 
Uppdragsnummer: 311 786 
 

Planhandlingar:  
• Plankarta 1:2000, Utställningshandling 2020-04-29 

• Illustrationskarta 1:2000, Utställningshandling 2020-04-29 

• Planbeskrivning, Utställningshandling 2020-04-29 

• Genomförandebeskrivning, Utställningshandling 2020-04-29 

• Miljökonsekvensbeskrivning, Utställningshandling 2020-04-29 

• Samrådsredogörelse, Utställningshandling 2020-04-29 

• Fastighetsförteckning, Utställningshandling 2020-04-08 

 

Utredningar: 
• Arkeologisk utredning - Munkeröd 1:12 m.fl. Norums Socken, 

Stenungsunds kommun, Särskild utredning steg 1, Rio Göteborg 
Natur- och kulturkoperativ, Rapport 2014:3, Magnus von der Luft 
och Roger Nyqvist 

• Arkeologisk utredning - Munkeröd 1:12 m.fl. Norums Socken, 
Stenungsunds kommun, Särskild utredning steg 1 och 2, Rio 
Göteborg Natur- och kulturkoperativ, Rapport 2015:6, Sara 
Lyttkens, Kalle Thorsberg och Magnus von der Luft. 

• Geoteknisk och bergteknisk undersökning - Del av Munkeröd 1:12 
mfl, Stenungsund, Markteknisk undersökningsrapport, MUR 
geoteknik, underlag för detaljplan, Norconsult, 2013-02-04, 
reviderad 2018-03-21 

• Geoteknisk och bergteknisk undersökning - Del av Munkeröd 1:12 
mfl, Stenungsund, Tekniskt PM Geoteknik. Underlag för detaljplan, 
Norconsult, 2013-02-04, reviderad 2018-03-21 

• Hydrogeologisk undersökning - Del av Munkeröd 1:12 m.fl. 
Stenungsund – detaljplan, PM Hydrogeologi, Norconsult, 2013-04-
30 

• Naturvärdesinventering - Rapport Naturcentrum projekt nr 909, 
Naturcentrum AB, 2016-05-26 

• Riskanalys - Detaljplan för Munkeröd 1:12 m.fl. Stenungsunds 
kommun, Riskanalys transport av farligt gods, Norconsult, 2015-
11-09 

• PM Trafikförslag, Norconsult, 2018-01-19 

• VA och dagvattenutredning - Del av fastigheten Munkeröd 1:12 
m.fl. VA-utredning, Norconsult, 2016-05-13, reviderad 2019-06-28 

• Vägförslag och massbalansberäkning, Norconsult 2018-04-17 

• PM Hydrogeologi (om dagvatteninfiltration), Sweco 2019-11-19, 
reviderad 2019-12-04 

• Beräkningar av fördröjningsvolymer för dagvattendammar, 
Rådhuset Arkitekter AB 2020-03-20 

Samtliga bilder och illustrationer i planbeskrivningen är framtagna av Rådhuset Arkitekter AB där inget 
annat anges 
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SAMMANFATTNING AV 
PLANFÖRSLAGET 
 

Syfte 
Detaljplanen syftar till att omvandla en del av ett till största delen obebyggt 
skogsområde till industrimark. 

Läge 
Planområdet ligger vid norra infarten till Stenungsund där vägarna E6 och 
Ucklumsvägen möts. Planområdet är beläget öster om väg E6 och söder om 
Ucklumsvägen. Området ligger så pass nära tätorten att det är möjligt att 
cykla eller gå till verksamhetsområdet vilket gör läget lämpligt från ett 
ortsperspektiv. Planområdet ligger nära vägar som kommer behövas för att 
logistikflöden till verksamhetsområdena ska fungera vilket gör det lämpligt 
ur ett lokaliseringsperspektiv. 

I närheten av planområdet ligger ett område som använts för en 
avfallssorteringsanläggning, ett mindre verksamhetsområde, en motorbana 
samt Furufjälls friluftsområde, som är ett närrekreationsområde för 
Stenungsundsborna. Topografin i landskapet gör att de planerade 
verksamhetsområdena kommer att vara avskiljda från friluftsområdets 
värdekärna. 

Bakgrund 
Det finns ett behov av verksamhetsområden i Stenungsunds kommun där 
företag kan etablera sig, och som inte är reserverade för den tunga industrin. 

Planförslaget 
Verksamhetsytorna som föreslås i planen omfattar sammanlagt ca 132 000 
kvm (158 000 kvm med släntområden) fördelat på tre områden A, B och D. 
Område C har strukits ur förslaget efter samrådet och föreslås nu som na-
turmark. A-området är störst och omfattar enbart det ca 93 000 kvm. Verk-
samhetsytornas läge styrs dels av topografin i området, dels av närheten till 
Furufjälls friluftsområde.  

Utredningar 
Inom ramen för arbetet har en rad frågor utretts. Nedan följer en kort lista 
med en sammanfattning av vad som gjorts. 

Arkeologi 
Två utredningar har utförts och en del fynd har gjorts. Verksamhetsytornas 
och vägarnas utbredning har avpassats efter några av fynden. Länsstyrelsen 
har lämnat tillstånd att ta bort fyra fornlämningar, medan två ska bevaras 
inom detaljplanen. 
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Geoteknik och bergteknisk undersökning 
Utredningarna visar att det går att påföra stora laster i området, minst 50 
kPa. Bergtekniskt finns inga stora risker inom områdena. Ett stenblock invid 
område D bör åtgärdas innan området byggs ut. 

Hydrogeologisk undersökning 
Underlag visar att delar av området ligger på isälvssediment som kan vara 
grundvattenbildande. Därför har en hydrogeologisk undersökning gjorts. 
Utredningen visar att planområdet endast utgör en mindre del av det om-
råde där infiltration av nederbörd sker. En hydrogeologisk utredning inför 
utställningsskedet har bedömt att infiltrationskapaciteten är mycket begrän-
sad i den östra delen av planområdet, som ligger i anslutning till området 
med isälvssediment. Det finns därför ingen anledning ur grundvattensyn-
punkt att infiltrera dagvattnet. 

Naturvärdesinventering 
Det finns ett område med hassel som bedöms ha ett högt naturvärde inom 
området. Detta område föreslås nu bevaras som naturmark. 

Riskanalys 
Väg E6 är en primär transportled för farligt gods. Risker förknippade med 
detta inverkar på hur byggnader i vägens närhet bör utformas och hur de 
kan användas. Efter samrådet har verksamhetsytorna närmast väg E6 stru-
kits ur förslaget. De återstående ytorna ligger på ett avstånd av som minst 80 
meter från väg E6 och på en höjd av som minst 10 meter över vägen. Ris-
kerna är därmed så pass låga att inga åtgärder bedöms behövas. 

Trafikutredning 
Två trafikutredningar har gjorts inom ramen för planarbetet. Dessutom har 
ett antal tekniska lösningar kring själva infarten från Ucklumsvägen tagits 
fram. Olika varianter av korsningar med och utan vänstersvängfält samt 
olika rondellstorlekar och placeringar har legat till underlag för en 
dialogprocess med Trafikverket kring en lämplig trafiklösning. Efter 
samrådet har en förprojektering av vägarna i hela planområdet tagits fram, 
vilken ligger till grund för utställningsförslaget. Infarten föreslås till befintlig 
trevägskorsning. 

VA- och dagvattenutredning 
En principlösning har tagits fram för VA och dagvatten i området. I 
utredningen föreslås lösningar för att fördröja och rena dagvattnet så att 
flödet från planområdet till Norumsån blir detsamma som det är idag. 
Utredningen föreslår att dagvattnet från kvartersmarken i stor utsträckning 
ska infiltreras inom naturmark, men infiltrationskapaciteten är enligt den 
senaste hydrogeologiska utredningen begränsad/osäker och därför föreslås i 
stället en lösning med dagvattendammar.  
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Miljökonsekvensbeskrivning 
Detaljplanens genomförande kan enligt behovsbedömningen innebära risk 
för betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning åtföljer därför 
planen.  

Planförslaget bedöms sammantaget bidra till ökat trafikarbete. Planförslaget 
motverkar därmed en uppfyllelse av miljömålet ”Begränsad klimatpåver-
kan”. Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft bedöms dock inte överskri-
das. Planförslaget bedöms inte påverka vattenkvaliteten i Norumsån negativt 
utan kan medverka till att föreslagna miljökvalitetsnormer för vatten kan 
uppnås.  

Bedömningen är vidare att det inte finns risk för betydande miljöpåverkan, 
vare sig i genomförandeskedet av planen eller då planen är genomförd och 
området används som verksamhetsområde. Förutsättningen är att dagvatt-
net tas om hand på ett tillfredsställande sätt. 
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INLEDNING 
Bakgrund och syfte 
Detaljplanen syftar till att omvandla en del av ett till största delen obebyggt 
skogsområde till industrimark. 

Näringslivet och markanvändningen i Stenungsunds tätort har sedan lång tid 
dominerats av den tunga petrokemiska industrin som upptar ett stort mark-
område med skydds- och utvecklingszoner norr om Industrivägen. Området 
är av riksintresse för industriell produktion, och det är av ett stort nationellt 
och kommunalt intresse att tillräckligt stora områden är avsatta för fortsatt 
utveckling av den tunga industrins anläggningar. 

Kommunen är angelägen om att det också ges förutsättningar för ett mer 
differentierat näringsliv. För den framtida utvecklingen är kommunen bero-
ende av att andra typer av verksamheter, som småindustri och mellanstor in-
dustri, ska kunna etableras i tätorten. Det finns ett stort behov av ny mark 
för sådana verksamheter inom eller i anslutning till Stenungsunds tätort, ef-
tersom i princip all tillgänglig mark successivt blivit bebyggd.  

Om inte en del av de välbelägna obebyggda markområden som avsatts som 
skydds- och utvecklingszoner för framtida tung industri får användas för lät-
tare sådan, måste ny mark sökas utanför tätorten. För Stenungsunds del 
medför detta att det är områden öster och sydost om väg E6, som kan bli 
aktuella för ny små- och medelstor industri. Det aktuella området Munkeröd 
1:12 är inte avsatt för industri i Översiktsplan 2006, men det är föreslaget i 
den nya översiktsplanen, som kommunen tar fram. Det är ett för verksam-
heter välbeläget område vid Stenungsundsmotet och ligger i anslutning till 
befintliga verksamhetsområden på ömse sidor om väg E6. 

Fastigheten Munkeröd 1:12 är belägen sydost om väg E6.  

 

Planområdets läge i kommunen 
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Planförslagets huvuddrag 
Planförslaget innebär att ca 158 000 kvm (ca 15,8 ha) ny kvartersmark för 
industri kan tillkomma. Infart till området föreslås ske från norr via Uck-
lumsvägen, i befintlig trevägskorsning. Söder om det nya industriområdet 
och väl avskilt från detta ligger friluftsområdet Furufjäll.  

Området är stort och avses bli utbyggt i etapper under en tid av ca 5 - 10 år. 
För att få så stora sammanhängande plana ytor för industri som möjligt, 
kommer omfattande markarbeten att genomföras. Det kan medföra ett 
överskott på massor, som ska hanteras inom området eller fraktas bort för 
deponi eller användas i närområdet. Se vidare i miljökonsekvensbeskriv-
ningen under avsnitten ”Massorna och kvaliteten på dessa” och ”Massba-
lans”. 

Området är i första hand avsett för industri, småindustri, kontor och hant-
verk samt lager och partihandel. I begreppet industri ingår att den industri 
som förläggs hit kan vara störande för omgivningen. I begreppet partihandel 
ingår ej detaljhandel, försäljning eller service till enskilda. 

 

Planområdet 
Läge, areal och avgränsning 
Planområdet omfattar ett cirka 338 000 kvm (33,8 ha) stort område, lokali-
serat cirka fyra kilometer öster om Stenungsunds centrum. Området utgörs 
av ett skogsklätt höjdparti som sluttar åt norr mot väg 649 Ucklumsvägen 
och åt väster mot väg E6.  

Norr om Ucklumsvägen i planområdets närhet finns ett mindre område de-
taljplanelagt för småindustri och i öster gränsar området till ett område 

Illustration av hur planområdet kan utformas.  
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planlagt för en sorteringsanläggning för industriavfall. Sydöst om planområ-
det ligger en motorbana och söder om området ligger friluftsområdet Furu-
fjäll med motionsspår, stigar och stugor.  

Markägoförhållanden och rättigheter 
Marken inom planområdet är huvudsakligen privatägd genom olika aktiebo-
lag. Fastigheterna inom planområdet är förutom Munkeröd 1:12 också Mun-
keröd 1:5, Hammar 1:5 samt delar av Hammar 1:10 och Kärr 1:1. Munkeröd 
1:12, Munkeröd 1:5 och Hammar 1:5 ägs av Badhustorgets Fastighets AB. 
Hammar 1:10 och Kärr 1:1 ägs av Käderöds fastighets AB.  

Dessutom berörs mindre delar av fastigheterna Munkeröd 1:21, som ägs av 
Stenungsunds kommun, samt samfälligheten Hammar S:1. 

En gemensamhetsanläggning Kärr ga:1 finns belägen i den nordvästra delen  
av planområdet. Gemensamhetsanläggningen inrymmer officialservitut gäl-
lande utrymme, röjningsrätt och grindförbud. Gemensamhetsanläggningen 
omfattar utfartsväg från Munkeröd 1:5 till allmän väg. 

  Markägoförhållanden och rättigheter 
 
Blå färg: Badhustorgets Fastighets AB 
Grön färg: Käderöds Fastighets AB 
Gul färg: Ljo Fastighets AB 
Stenungsunds kommun äger samtliga fastig-
heter i direkt anslutning söder om planområdet 
och även fastigheten Munkeröd 1:21, marke-
rad i rosa färg. 
Kartan visar även utfartsväg Kärr ga:1 1415-
94/45, kraftledningen, vägsamfälligheten 
Hammar S:1 samt utfarten 1415IM-
10/9018.1. 
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På östra sidan av planområdet finns ett avtalsservitut om utfartsväg till för-
mån för Munkeröd 1:12 som belastar Kärr 1:1 och Hammar 1:10.  

Ledningsrätt finns för en kraftledning som korsar planområdet. 

De markområden som gränsar till planområdet i söder och som ingår i 
Furufjällsområdet ägs av Stenungsunds kommun. 

För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfällig-
heter inom och intill planområdet, se fastighetsförteckningen som hör till 
detaljplanen. 

 

PLANARBETET  
Processen 
Detaljplanen ska tas fram genom s.k. normalt planförfarande enligt ÄPBL 
1987:10 vilket innebär att planförslaget ska genomgå samråd och utställning. 
I båda skedena ska planförslaget skickas ut till statliga och kommunala myn-
digheter samt till de sakägare och grannar som berörs av förslagen i planen. 
Detaljplanen har också föregåtts av ett planprogram. 

 

Planprogram 
Samråd om planprogrammet genomfördes under 2011. Synpunkterna i pro-
gramsamrådet har redovisats av kommunen i en programsamrådsredogö-
relse.  

Länsstyrelsen samlar de olika statliga myndigheternas synpunkter. Länssty-
relsens konstaterade i sitt yttrande om planprogrammet att programförslaget 
kan ligga till grund för det fortsatta planarbetet. Visserligen är området i 
kommunens översiktsplan från 2006 utpekat som ett närrekreationsområde, 
men Länsstyrelsen konstaterar att friluftsvärdena inte i någon större ut-
sträckning riskerar att påverkas av de planerade industriverksamheterna.  

Ändringar och kompletteringar efter planprogrammet 
Efter samrådet om planprogrammet har det område som ska planläggas för 
industriändamål utökats med ett kuperat bergsparti i sydvästra delen av 
planområdet. Planområdet har också utökats mot öster så att den väg som 
leder till motorbanan har tagits med i planområdet. 
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Samråd 
Samråd om detaljplanen hölls under hösten 2016. Tolv yttranden inkom. 
Dessa finns redogjorda och kommenterade i den samrådsredogörelse som 
åtföljer denna handling. 

Ändringar och kompletteringar efter samrådet 
Plankartan har reviderats efter nya utredningar om geoteknik, väg, VA och 
dagvatten. Område C i väster föreslås inte längre som kvartersmark för in-
dustri, utan som naturmark, för att undvika exploatering närmast väg E6. 

I samrådet föreslogs att kraftledningen i området skulle markförläggas i sam-
band med att vägsystemet byggs ut. Eftersom den västra delen av planområ-
det nu föreslås som naturmark, så kan kraftledningen ska vara kvar som 
idag. 

En ny anslutning till det område som använts som avfallssorteringsanlägg-
ning föreslås i öster. 

Utredningar 
Utredningar som tagits fram för planarbetet är: 

• Arkeologisk utredning 
• Geoteknisk och bergteknisk undersökning, med radonundersökning 
• Hydrologisk undersökning 
• Naturvärdesinventering 
• Riskanalys 
• Trafikutredning 
• Vägutredning och massbalans 
• VA- och dagvattenutredning 
• Beräkning av fördröjningsvolymer för dagvattendammar 

Behovsbedömning 
Kommunen ska i ett tidigt skede i planprocessen ta ställning till om genomfö-
randet av planen kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan eller 
inte.  

Efter att planprogrammet tagits fram, har en så kallad behovsbedömning ut-
förts för att bedöma om det finns risk för att ett genomförande av planen 
kan komma att medföra en betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen 
har visat att det finns en sådan risk. En miljöbedömning ska därför genom-
föras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 

Kommunen ska samråda med Länsstyrelsen om avgränsningen och innehål-
let i miljökonsekvensbeskrivningen. Samråd om avgränsningen av miljökon-
sekvensbeskrivningen har hållits och länsstyrelsen har lämnat yttrande date-
rat 2016-03-03.  
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I avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen är det i första hand de 
aspekter som bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan som är rele-
vanta att ta upp i miljökonsekvensbeskrivningen. Dessa är: 

• Påverkan genom bergschakt och masshantering 
• Påverkan på naturgrusförekomst, dels med avseende på dess bety-

delse för bildande av grundvatten, dels med hänsyn till att naturgrus 
är en ändlig resurs 

• Påverkan på djurlivet (öring och ål) och andra naturvärden i No-
rumsån med tillrinnande vattendrag och diken. 

• Påverkan på friluftslivet 
• Riskförhållanden med hänsyn till farligt gods på väg E6. 

Efter att samrådet av planen har genomförts har det tillkommit aspekter där 
det finns risk för att betydande miljöpåverkan uppkommer. Dessa som är 
kopplade till ett genomförande av planen är: 

• Risker för buller, damm och vibrationer vid uttag och krossning av 
berg. 

• Risker för ökade mängder av tunga lastbilstransporter om överskott 
av massor måste forslas bort från planområdet. 

Miljökonsekvensbeskrivningen utgör en egen handling och biläggs plan-
handlingen.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktsplan 
Gällande översiktsplan 
För Stenungsunds kommun gäller Översiktsplan 2006 som vann laga kraft 
den 23 december 2009. Arbete med ny översiktsplan pågår, se nästa avsnitt. 

I den nu gällande översiktsplanen konstateras ”att hela området väster om 
väg E6 behöver avsättas för vidare utveckling av den petrokemiska industrin 
och för annan tung industri med anknytning till denna samt för de skydds-
avstånd som sådana industrianläggningar kräver.”  

”Små- och mellanstor industri, hantverk och andra verksamheter med be-
hov av mark föreslås i första hand förläggas i mindre områden norr och sö-
der om Munkeröd” enligt översiktsplanen. 

Den södra delen av planområdet ingår i ett stort område Furufjäll, som i 
översiktsplanen är utpekat som närrekreationsområde för Stenungsunds 
tätort. Friluftsområdets värdekärna med stugor och anlagt stigsystem ligger 
söder om det föreslagna industriområdet. 

Förslag till ny översiktsplan 
Förslag till ny översiktsplan har varit ute på samråd under våren 2018 och 
utställning under våren 2020. I förslaget till ny översiktsplan (utställnings-
handling 2020-01-13) föreslås hela den västra delen av planområdet som ut-
byggnadsområde för verksamheter. I den västra delen finns dock risker med 
farligt gods vid väg E6, svåra geotekniska förhållanden samt ett område med 
höga naturvärden. Därför bedöms den föreslagna planutformningen, med 
en tillfartsväg i östra delen av planområdet, vara ett lämpligare alternativ. 

Utdrag från översiktsplanens markanvänd-
ningskarta med planområdet inlagt. 
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Detaljplaner  
Följande detaljplaner är gällande inom eller i planområdets närhet: 

• Detaljplan för Kärr sorteringsanläggning. Planen vann laga kraft år 
2000. Genomförandetiden har gått ut. 

• Detaljplan för småindustri på fastigheten Kärr 1:8. Planen vann laga 
kraft år 2008. 

• Detaljplan för småindustri på fastigheten Kärr 1:1. Planen vann laga 
kraft år 2018. 

• Detaljplan för Stenungsundsmotet. Planen vann laga kraft år 1992. 

Utdrag från markanvändningskarta i förslag 
till ny översiktsplan med planområdet inlagt. 

Detaljplaner i närområdet 
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BESTÄMMELSER ENLIGT 
MILJÖBALKEN 
Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB 
Norumsån som är ett ekologiskt särskilt känsligt vattendrag enligt 3 kap 3 § 
MB är ett viktigt reproduktionsområde för havsöring och ål. Åns mynnings-
områden är skyddade av naturreservat med särskilda föreskrifter och ingår i 
Natura 2000-området Stenungsundskusten.  

Planområdet avvattnas till vattendrag som via diken och biflöden har kon-
takt med Norumsån. Dagvattnet inom planområdet behöver fördröjas och 
renas så att Norumsån med biflöden inte påverkas negativt. 

I 3 kap 8 § föreskrivs att områden som är av riksintresse för anläggningar 
för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommuni-
kationer, vattenförsörjning eller ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. 

Planområdet ligger i anslutning till väg E6 som är av riksintresse för kom-
munikation. Det innebär att särskild hänsyn till vägen måste tas vid utform-
ningen av detaljplanen så att utnyttjandet av vägen inte försvåras genom ex-
ploateringen av området, och att samråd måste ske med Trafikverket vid 
planläggning i vägens närhet.  

Se vidare i miljökonsekvensbeskrivningen under kapitlet ”Avstämning mot 
miljöbalken”. 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet 
för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Det 
aktuella planförslaget berör miljökvalitetsnormer för ytvatten och utomhus-
luft. 

Ytvatten 
Uppgifter om miljökvalitetsnormer och statusklassning för vattenförekoms-
ter finns att hämta i VISS – Vatteninformationssystem Sverige.  

Vattenförekomsten Norumsån omfattar hela loppet från källan i Svartedalen 
till kustområdet Hakefjorden. Biflödena ingår inte. Den ekologiska statusen 
är i dagsläget bedömd som måttlig på grund av övergödning. Enligt fastlagd 
miljökvalitetsnorm ska ån uppnå kvalitetskravet god ekologisk status år 2021. 

Vattenförekomstens kemiska status uppnår ej god med avseende på kvicksil-
ver (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE) enligt den senaste klass-
ningen. Halterna av kvicksilver och PBDE i fisk bedöms överskrida EU:s 
gränsvärden. Ingen tidsram är satt för att nå kvalitetskravet om god kemisk 
status. 
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Dagvattnet ska renas och fördröjas lokalt inom planområdet på ett sätt som 
innebär att Norumsån inte ytterligare belastas. Bedömningen är därför att 
det inte finns risk för att MKN inte kan uppnås på grund av att planen ge-
nomförs. Utformning av dagvattenanläggningarna och anläggningarnas re-
ningsgrad behöver dock studeras vidare och ett kontrollprogram ska upprät-
tas. Vidare information om detta finns i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Utomhusluft 
Byggnader och verksamheter ligger på sådant avstånd från väg E6 att det lo-
kala bidraget för NO2 (kvävedioxid) och PM10 (partiklar) blir så pass låga (ca 
5 och 8 mikrogram/m3 för NO2 respektive PM10 med dagens trafik vid 
skattning med Nomogram) att någon risk att MKN-värdena överstigs inte 
föreligger. De aktuella gränsvärdena för både NO2 och PM10 är 40 mikro-
gram/m3 (avser medelvärde under ett år). 
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PLANFÖRSLAGET – 
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR  
Natur 
Mark, terräng och vegetation 

Förutsättningar 
Planområdet utgörs av ett kuperat och till stora delar skogbevuxet bergsom-
råde, som sluttar brant mot vägarna E6 i väster och Ucklumsvägen, väg 649 
i norr. De högsta partierna av berget sticker upp cirka +100 meter över ha-
vet. Från höjdpartiet sluttar terrängen åt söder mot en platå på cirka +85 till 
+90 meter över havet.  

Den lägsta punkten i planområdet ligger i nordväst, där ett dike med anslut-
ning till Norumsån via ett biflöde är kulverterat under väg E6.  

 

Skogsbeståndet är av olika ålder. I planområdets södra del är skogen totalav-
verkad. De uppvuxna delarna av skogen består huvudsakligen av barrskog 
med enstaka inslag av lövskog och blandskog. Det finns obevuxna partier 
där berget går i dagen.  

Topografi i området maj 2016 med meter över 
havet 
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Norr om Ucklumsvägen utanför planområdet utgörs landskapet av öppen 
jordbruksmark. Söder om planområdet är landskapet småbrutet och mesta-
dels skogbevuxet. Här finns Furufjälls friluftsområde med ett anlagt stigsy-
stem. Öster om planområdet ligger motorbanan och Kärrs sorteringsanlägg-
ning. Här har plana hårdgjorda ytor anlagts, en grustäkt har fyllts igen och 
höga jordvallar har lagts upp. 

 

Planförslaget 
Den nya bebyggelsen inom planområdet föreslås bli förlagd dels på en be-
fintlig platå nedanför norrsluttningen av det höga berget, dels på platån sö-
der om den högsta punkten av berget.  

På de ytor som ska iordningställas som industrikvarter, kommer marken att 
omformas till plana ytor. I norrsluttningen skapas en platå på cirka +51 till 
+52 meter över havet. Söder om berget skapas två platåer, en på cirka +70 
till +72 meter över havet, och en på cirka +82 till +83 meter över havet. På 
de anlagda och bearbetade ytorna kommer ingen naturmark att kunna spa-
ras. Gröna ytor inom kvarteren kan återskapas på slänterna mellan terras-
serna och inom de enskilda tomterna. Delar av det högsta berget undantas 
från planområdet. 

  

Planområdet med närområden 
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Naturmiljö 

Förutsättningar 
En naturvärdesinventering har utförts inför samrådet. I planområdet finns 
en hassellund (objekt nr 1) som bedöms ha höga naturvärden. Den höga 
klassningen innebär att det förekommer en eller flera rödlistade arter i områ-
det och att miljön ofta är svår eller omöjlig att återskapa, om den påverkas 
eller förstörs.  

Flera objekt har påtagliga naturvärden (lokala naturvärden) enligt rapporten. 
Dessa objekt är av varierande karaktär. På västra sidan av höjden finns ett 
sammanhängande lövskogsbestånd som övergår i en södervänd bergbrant 
(objekt nr 2, 3 och 4). Dessa områden innehåller bland annat sump- och ek-
skog. Lokala naturvärden finns också i några partier med våtmark, i några 
mindre dammar samt i ett område med många grävlingsgryt. I övrigt är om-
rådet till största delen bevuxet med produktionsskog, varav en del är totalav-
verkad.  

Två mindre bäckar inventerades också. Den västra bäckdelen är vägdiket för 
väg E6. Ett vandringshinder för öring finns i form av en högt belägen väg-
trumma.  

Planområdet inlagt på karta tillhörande natur-
värdesinventeringen. 
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Kommunens naturvårdsprogram, som antogs av kommunfullmäktige hös-
ten 2016, ger en samlad bild av natur och naturvärden i kommunen och vi-
sar vilka skyddsvärda arter och miljöer som finns. Inventerade naturmiljöer i 
planområdets närhet är bl.a. Norumsån, som getts naturvårdsklass 2, i en 
skala mellan 1 och 3. I ån finns påtagligt höga biotop- och artvärden med ar-
ter som havsöring och ål. Ån har därför stor betydelse för den biologiska 
mångfalden. De delar av Norumsån med biflöden som har höga naturvär-
den finns väster och norr om Ucklumsvägen. Norumsån är också utpekat 
som ett ekologiskt särskilt känsligt område enligt 3 kap 3 § miljöbalken.  

 

Annan information om Norumsån står att finna i en naturinventering från 
1987 utförd Stenungsunds sportfiskeklubb och fältbiologerna i 
Stenungsund. Inventeringen är utförd innan väg E6 byggdes ut till motor-
väg. I rapporten påvisas att ån är känslig för utsläpp, särskilt sommartid. En-
staka utsläpp av orenat avloppsvatten har orsakat fiskdöd på enskilda del-
sträckor. Havsöringen är extra känslig för störningar under tiden för lek.  

Friluftsområdet Furufjäll som gränsar till planområdet i söder har enligt en 
kartläggning 2008 utförd av Skogsstyrelsen, sammanhängande skogsmarker 
med ”höga sociala värden”. Naturen på Furufjäll är mer varierad med barr- 
och lövskog samt torr- och våtmarker med växlande flora och fauna.  

 

Norumsåns delområden enligt Naturvårdspro-
gram för Stenungsunds kommun 
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Planförslaget 
Hassellunden som har bedömts ha ett högt naturvärde kommer att kunna 
vara kvar, då den industriväg som tidigare föreslogs i den västra delen av 
planområdet har strukits ur förslaget. Denna del av området föreslås nu som 
naturmark. I västra utkanten av hassellunden föreslås naturmark för dagvat-
tenhantering, men detta bedöms inte påverka hassellunden eftersom det 
som föreslås inom naturmarken är ett dike med en skötselväg, som båda re-
dan finns. 

  

Inom planområdet kommer flera områden med lokala naturvärden tas bort 
och ersättas av verksamhetsytor.  

Planförslaget medför att de norra delarna av Furufjälls skogsmarker tas i an-
språk av det planerade industriområdet. Detta område ligger utanför Furu-
fjällsområdets kärnområde. 

För Norumsån, som har betydelse för reproduktion av öring och ål, ska en-
ligt översiktsplanen särskild hänsyn tas till åns status vid prövning av föränd-
ringar inom åns närområde. Dagvatten från planområdet ska fördröjas och 
renas på så vis att ingen större förändring sker, se avsnittet om Dagvatten. 

 
  

Illustrationskartan inlagd på karta tillhörande 
naturvärdesinventeringen. 
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Geoteknik 

Geotekniska förhållanden i planområdet 
Den geotekniska utredningen har utförts av Norconsult AB, och finns redo-
visad i Tekniskt PM Geoteknik, daterat 2013-02-04, rev 2018-03-21, som bi-
läggs planförslaget. 

Inom detaljplanens norra del utgörs jorden under det organiska ytjordskiktet 
(mulljord) av ett lager sand/torrskorpelera. Dess mäktighet är ca 1-4 m. 
Därunder förekommer lera med en mäktighet av ca 3-5 m. Leran vilar på ett 
ca 0,5-1,5 m tjockt lager av friktionsjord på förmodat berg.  

Djup till fast botten uppmättes inom hela delområdet till mellan ca 4 och 9 
meter.  

 
Inom detaljplanens övriga delar utgörs jorden under det organiska ytjord-
skiktet (mulljord) av ett lager torrskorpelera. Torrskorpleran har en mäktig-
het av ca 1-3 meter och är gråbrun, sandig, siltig samt rostfläckig. Dess vat-
tenkvot varierar mellan ca 18-32 %. Under leran förekommer friktions-
material med en mäktighet av ca 0,5-4 m. Lokalt (funnet i en av mätpunk-
terna) kan ett ca 1-2 meter tjockt lager lera förekomma mellan torrskorpan 
och friktionsmaterialet. Leran är grå, sandig och siltig, med en vattenkvot på 
ca 20 %.  

Områden med berg i dagen enligt geoteknisk 
utredning.   
 
Kvartersmark (verksamhetsytor och tekniska 
anläggningar) är markerade med gråblå ytor. 
 
Sektion där stabiliteten kontrollerats är mar-
kerad A1-A1. 
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Djup till fast botten uppmättes inom hela delområdet till mellan ca 1,5 och 
7,5 meter.  

Lerans odränerade skjuvhållfasthet in situ (okorrigerade värden) har inom 
detaljplanen uppmätts till mellan ca 60 och 130 kPa. Dess korrigerade skjuv-
hållfasthet redovisas i Bilaga 2.  

Leran bedöms, inom de delar där sonderingar indikerar förekomst av lera, 
vara något sättningsbenägen. Huvuddelen av planområdet består av fast-
mark som inte är sättningskänslig. 

Här och var i området finns partier där berg går i dagen. 

Stabilitet vid en utbyggnad 
Stabiliteten för aktuellt detaljplaneområde har kontrollerats i en sektion, 
sektion A1-A1, vilket är den värsta sektionen ur stabilitetssynpunkt. Den be-
räknade säkerhetsfaktorn mot skred är vad gäller befintliga förhållanden Fc 

3,9 och Fkomb 2,4. Vid utbredd last av 50 kPa förändras säkerhetsfaktorn Fc 

till 2,8 medan Fkomb inte förändras. 

Beräkningarna visar enligt den geotekniska undersökningen att säkerheten 
mot skred är fullgod för befintliga och framtida förhållanden så länge mar-
ken inom området inte belastas med mer än 50 kPa. Större last är möjlig 
men bör detaljstuderas i senare skede. Laster som placeras direkt på berg 
omfattas inte av restriktionen om 50 kPa. 

Eftersom aktuellt detaljplaneområde till största delen består av berg i dagen 
och relativt fasta jordlager bedöms det inte föreligga någon rasrisk ur geo-
teknisk synpunkt.  

En känslighetsanalys har gjorts för att kontrollera hur säkerheten mot skred 
påverkas av en hög grundvattennivå. Kompletterande beräkningar har ge-
nomförts i sektion A1-A1 för en grundvattenyta vid markytan, med därun-
der ökande hydrostatiskt tryck. Fkomb har för framtida förhållanden beräk-
nats till 1,8. 

Grundläggning 
Större och mer sättningskänsliga byggnader bör preliminärt grundläggas på 
pålar/plintar. Lätta och sättningståliga byggnader, t ex förråd, kan prelimi-
närt grundläggas direkt på platta på mark. En viss differens i markrörelser 
kan uppstå om plattan vilar på berg på en sida och på jord på den andra. 
Liknande grundläggningsförhållanden bör eftersträvas under hela plattan. 

Inför byggnation bör kompletterande geotekniska undersökningar i plane-
rade huslägen göras för bedömning av lerans sättningsegenskaper samt slut-
lig dimensionering av grundläggning och eventuella schakt. 
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Planförslaget 
En planbestämmelse om skydd mot störningar föreslås för all kvartersmark: 
”Den maximalt tillåtna sammanlagda markbelastningen från byggnader, 
upplag och uppfyllnader är 50 kPa i relation till marknivåerna i grundkartan. 
Bestämmelsen gäller ej vid grundläggning på berg eller pålning till berg.” 
Trycket 50 kPa motsvarar cirka 2,5 meter normal uppfyllnad. 

För delar av allmän plats föreslås en liknande bestämmelse: ”Den maximalt 
tillåtna markbelastningen från uppfyllnader inom allmän plats är 50 kPa i re-
lation till marknivåerna i grundkartan.” Bestämmelsen gäller för industrivä-
gen samt för dammen i sydväst, det vill säga de områden där stora uppfyll-
nader kan bli aktuella. För att undvika alltför stor markbelastning kan lätt-
fyllning användas.  

 

Risk för ras och blocknedfall 

Beskrivning av berggrunden 
En bedömning om risken för ras och blocknedfall inom planområdet har ut-
förts av Norconsult AB, och finns redovisad i Tekniskt PM Geoteknik, da-
terat 2013-02-04, rev 2018-03-21, som biläggs planförslaget.  

 

Översiktliga områden med potentiella bergskär-
ningar (heldragna röda linjer) samt område 
med förekomst av block (streckad röd linje). 
12 tons block är markerat med ring.  
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Dominerande sprickgrupper inom området kan delas in i två huvudgrupper. 
Den ena huvudgruppen har en orientering som är VNV-OSO, med gene-
rellt medelbrant till brant stupning. Det finns även inslag av flacka sprickor i 
gruppen. Den andra huvudgruppen har en orientering som är SV-NO med 
medelbrant till brant stupning. 

Bedömningar 
Planområdet sträcker sig runt ett höjdområde med generellt ytnära berg. I 
anslutning till plangräns kan det bli aktuellt att utföra mindre bergskärningar, 
maximal höjd bedöms till 3-5 m. Utgående från dominerande sprickriktning 
bedöms bergskärningarna som generellt stabil. Det kan dock förekomma lo-
kala ogynnsamma sprickriktningar som skulle kunna riskera att bilda mindre 
block som kräver åtgärd i form av förstärkning eller skrotning. Detta får 
dock kontrolleras i detaljprojekteringen alternativt i utförandefasen. 

Bergområdets norra sluttning ner mot detaljplaneområdet är blockrik. Här 
finns lokaler där det på något eller några tiotal års sikt kan uppstå en risk för 
blockutfall. Generellt utgör dessa block ingen risk för bebyggelse eller vägar 
inom planområdet. Det beror på blockens form samt att flack terräng ne-
danför själva blocken gör att, när de väl faller ut kommer de inte att röra sig 
särskilt långt. Det finns dock ett block som på något eller några tiotal års sikt 
kan komma att utgöra en risk. Blocket uppskattas till ca 12 ton och ter-
rängen nedanför blocket har en ganska ansenlig lutning, 30-35º. Blockets 
tyngd och form gör att det riskerar att få en hel del rörelseenergi och kunna 
färdas relativt långt, nerför sluttningen, om det väl kommer i rullning. 
Blocket bör åtgärdas innan det norra delområdet byggs ut, vilket (enligt ge-
nomförandebeskrivningen) bör avtalas i exploateringsavtalet. 

 
Hydrologi 

Isälvssediment 
En hydrogeologisk utredning har utförts av Norconsult AB i PM daterat 
2013-04-30. Denna bifogas planen. Syftet med utredningen har varit att klar-
lägga de hydrogeologiska förhållandena i planområdet, eftersom det i områ-
det förekommer ett stort område med isälvssediment som kan innehålla en 
betydande förekomst av grundvatten.  

Nordöst om planområdet ligger en avslutad täkt för naturgrus, där så gott 
som allt naturgrus tagits ur. Återstående naturgrus förekommer i anslutning 
till täkten i planområdets nordöstsluttning.  

De massor som ska schaktas bort enligt planförslaget, och som inte utgörs 
av berg, utgörs av ett relativt tunt lager morän och isälvssediment. Under 
dessa jordarter ligger lera. Isälvssedimentet innehåller inget eller endast 
mycket små mängder naturgrus inom de delar som ska bli industrikvarter. 
Ett borrprov taget i sluttningen i den östra delen av område A6 visar att 
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jordarterna under ett tunt humuslager består av grå siltig torrskorpelera och 
grå sandig och siltig lera. 

Kärrs sorteringsanläggning är förlagd över det område där det tidigare bed-
revs grustäktsverksamhet. 

Den hydrogeologiska undersökningen har inkluderat mätningar av grund-
vattennivåer, bedömning av grundvattenströmningsriktningar samt progno-
stisering av möjliga grundvattennivåer. Resultatet ska vara en bedömning av 
förekomst samt eventuell risk för påverkan av betydande grundvattenakvife-
rer i eller i anslutning till det planerade området. 

Isälvsedimentet är en sorterad jordart i olika skikt med olika kornstorlekar 
som kan variera från grova stenar till finkorning silt. I skikt med grövre 
kornstorlek är grundvattentillgången god med en hög genomsläpplighet. I 
de mer finkorniga skikten är genomsläppligheten mer begränsad.  

Den hydrogeologiska undersökningen har koncentrerats till områdena med 
isälvssediment. I figuren nedan redovisas ett utdrag från SGU:s jordartskarta 
över området samt ungefärlig utsträckning av detaljplaneområdet. 

Grundvattenflöde och grundvattenbildning

 
Utförda undersökningar tyder på att grundvattenströmningen huvudsakligen 
följer topografin i området. Högre liggande delar utgör inströmningsområde 
och utströmning sker i de lägre liggande områdena med mindre 

Karta från Swecos PM om hydrogeologi.  
Utsnitt från kartvisarens jordartskarta (SGU, 
kartvisaren 2019). Ungefärligt läge för de i 
VA- och dagvattenutredningen tidigare före-
slagna infiltrationsytorna är markerade med 
blåa cirklar.  
 
Färger i jordartskartan: 
Grönt = isälvsavlagring.  
Orange = sand.  
Gult = lera.  
Blått = morän.  
Rött = berg.  
Skrafferat grått = fyllnadsmaterial. 
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jordmäktighet. Detta innebär att strömningen inom planerat detaljplaneom-
råde främst är riktad från de centrala höjdområdena ner mot omgivande lå-
gområden. Isälvssedimenten är uppbyggda med skikt av tätare material som 
påverkar den lokala strömningsbilden.  

Delområde A, där isälvssedimenten främst återfinns, ingår i ett avrinnings-
område som avvattnas åt nordväst genom ett dike som mynnar i Norumsån. 
Inom avrinningsområdet finns två mindre ytvattenförekomster. Avrinnings-
områdets storlek söder om Ucklumsvägen är ca 90 ha och det område som 
påverkas av detaljplanen utgörs av ca 8 ha. Detta innebär att ca 10% av av-
rinningsområdet kan påverkas. Utförda grundvattennivåmätningar tyder på 
ytligt grundvatten både i de högre och i de lägre liggande områdena.  

Bedömningen i Norconsults PM är att isälvssedimenten i området fortsatt 
kan utgöra en betydande grundvattenresurs. 

I dagvattenutredningen föreslås att infiltration ska ske i naturmark för det 
dagvatten som rinner av åt öster och åt sydväst. I ett senare PM om hyd-
rogeologi (Sweco 2019-11-19, rev. 2019-12-04) bedöms att förutsättningarna 
för infiltration i det östra området är dåliga, eftersom lera förekommer ytligt, 
och grövre isälvsavlagringar troligen redan har brutits ut i samband med 
täktverksamhet. Utifrån detta PM bedöms grundvattenbildningen vara be-
gränsad i området. Infiltrationskapaciteten bedöms inte påverkas av planför-
slaget i särskilt stor utsträckning. Området är redan påverkat av befintlig 
grustäkt och mätningarna tyder på avsänkning av grundvattenytan runt täk-
ten. 

 
Fornlämningar 

Förutsättningar 
Länsstyrelsen ansåg att en arkeologisk utredning borde göras inför planlägg-
ningen. Den omgivande fornlämningsbilden indikerade på att det kunde fin-
nas förhistoriska lämningar också inom planområdet.  

En särskild arkeologisk utredning, steg 1 och steg 2 har därför utförts av Rio 
Kulturkooperativ. I steg 1 registrerades röjningsrösen (Norum 311-312) 
samt kolningsgropar (Norum 309-310). Utöver detta identifierades fyra del-
områden med potentiella boplatslägen samt en gårdsmiljö (Kärr Gårdsmiljö) 
med äldre element, vilka blev mål för utredningen steg 2. 

Inledningsvis utfördes en genomgång av äldre kartmaterial och en fältinven-
tering. Vid denna påträffades lägenhetsbebyggelse i form av ett torp (Norum 
320), en husgrund från historisk tid (Norum 339), två kolningsgropar (No-
rum 321-322) samt tre hägnader i form av stengärdesgårdar (Norum 323, 
324 och 330). 

I de områden vilka bedömts som potentiella boplatslägen upptogs schakt 
och provgropar. I några av dessa påträffades enstaka bitar slagen flinta och 
kvarts. I anslutning till Norum 339 påträffades sentida fyndmaterial i form 
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av tegel, porslin, järnfragment och ett bryne. En mindre mängd anläggningar 
påträffades i den norra delen av utredningsområdet. Fynden och anläggning-
arna är så fåtaliga och spridda över utredningsområdet, att dessa inte regi-
strerats som boplatser, utan som en härd, tre boplatsgropar, en övrig 
boplatslämning, en kokgrop och nio fyndplatser.  

Länsstyrelsen har 2019-08-26 lämnat tillstånd till ingrepp i/borttagande av 
fornlämningarna Norum 325, Norum 337, Norum 309 samt Norum 310, 
utan villkor om arkeologisk undersökning. Inga ytterligare ingrepp inom 
fornlämning eller fornlämningsområde får ske utan tillstånd från länsstyrel-
sen.  

Fornlämningarna Norum 339 och Norum 320 (husgrunder 9 och 10 på kar-
tan) ska enligt länsstyrelsens beslut bevaras inom detaljplanen. Marken där 
dessa två fornlämningar är belägen föreslås som naturmark. Båda gränsar 
till, men bedöms inte påverkas av, område för dagvattendamm inom natur-
mark. 

Ett antal lämningar som är bedömda som övriga kulturhistoriska lämningar 
berörs av planförslaget och kan behöva tas bort: röjningsrösena Norum 311 
och 312 samt hägnaderna Norum 323 och 324. Dessutom påverkas fynd-
platserna Norum 326-329, 336 och 338. 

 

Områden som bedöms behöva undersökas vi-
dare enligt de arkeologiska utredningar som 
gjorts inom ramen för planarbetet. 
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Bebyggelse 
Omgivande bebyggelse och anläggningar 
Söder om Ucklumsvägen ligger Kärrs gård med bostadshus och ekonomi-
byggnader. Avsikten är byggnaderna ska rivas och att hela fastigheten ska 
ingå i det nya industriområdet. 

Öster om planområdet ligger ett område som använts som sorteringsanlägg-
ning. På anläggningen har drivits verksamheter där avfall samlats in, sorte-
rats och återvunnits.  

Motorbanan Furufjällsbanan drivs av Stenungsunds motorsällskap. Anlägg-
ningen består av delarna motorcrossbana, endurospår och en bana för radio-
styrda bilar. Endurospåret löper delvis inom planområdet liksom det om-
råde där modellbilracingbanan är anlagd. Inom anläggningen finns även 
byggnader kopplade till de olika banorna för motorsport.  

I nordväst genomkorsas området av en 40 kV kraftledning som tillhör Vat-
tenfall.  

 

 

Planförslaget 

Ny bebyggelse 
Området i detaljplanen föreslås i första hand få användas för småindustri, 
hantverk, lager och partihandel, dvs verksamheter som kan ligga externt 
men som bör ha god tillgång till infrastruktur i närheten. Också kontor för 
verksamheternas behov får förekomma. Huvudinfarten till området föreslås 
förläggas i befintlig trevägskorsning med Ucklumsvägen. De föreslagna in-
dustrikvarteren benämns A, B och D. Område C har strukits sedan samrå-
det och föreslås nu som naturmark och för dagvattenhantering.  

Bebyggelse och verksamheter i närområdet. 
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Område D föreslås söder om Ucklumvägen på den mark som upptagits av 
bostad och ekonomibyggnader för Kärrs gård. Områdena A och B nås via 
en ny lokalväg, med lutning på ca 1:12 (8%) stigande från ca +50 meter över 
havet i trevägskorsningen till +83 meter över havet uppe på platån. Enligt 
Trafikverkets krav för vägars och gators utformning (VGU) är 8% största 
godtagbara längslutning vid nybyggnad. Önskvärt är högst 6%. 

Den totala ytan för industriändamål som planförslaget visar är ca 132 000 
kvm (13,2 ha), med släntområden ca 15,8 ha. En övergripande bestämmelse 
angående exploateringsgraden är att varje fastighet får bebyggas till högst 40 
% av den totala fastighetsarean. 

 
Område A är den största sammanhängande industriytan på ca 93 000 m2. 
Den utgörs av en platå som i dag till stora delar är helt avverkad från skog. 
Ett område i den nordöstra delen är anlagd som modellmotorbana. Denna 
ska övergå till industrimark. Område A föreslås bli planlagt så att hela ytan 
blir plan utan nivåskillnader på en höjd av ca +83 meter över havet. Detta 
medför att relativt stora markarbeten måste utföras, eftersom huvudelen av 
den omgivande marken på området är ca +87 meter över havet med lokalt 
uppstickande knallar som är drygt +90 meter över havet. I området upp-
kommer därigenom överskottsmassor som måste tas omhand inom eller ut-
anför området.  

I område A föreslås byggnader som innehåller industri, kontor och lager få 
uppföras till en högsta nockhöjd på 18 meter och byggnadshöjd på 13 me-
ter.  

Illustration över planförslaget. 
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Område B är uppdelat i fem kvarter, där B1 och B2 föreslås ligga på nivån 
runt +72 meter över havet, alltså drygt 10 meter lägre än den högst liggande 
platån. Område B3 och B4 föreslås bli terrasserade till en lägre nivå, ca 
+69,5 meter över havet. Område B5 föreslås ligga på en nivå däremellan, 
+71 meter över havet. Möjlig byggbar yta är ca 26 000 m2. 

Område B föreslås få bebyggas med industri, kontor och lager. Högsta 
nockhöjd är 13 meter och byggnadshöjd 8,5 meter för bebyggelse inom om-
rådet. 

Område C längs med väg E6, som fanns med i samrådsskedet, har strukits 
ur förslaget och föreslås nu som naturmark med dagvattenanläggningar 
(damm och diken). Här finns också en befintlig gemensamhetsanläggning 
för utfartsväg från Munkeröd 1:5 till allmän väg. Vägen föreslås vara kvar i 
befintligt läge och föreslås även utnyttjas för skötsel av dagvattenanläggning-
arna. Se vidare i genomförandebeskrivningen. 

Område D utgörs av tidigare brukningscentrum för Kärrs gård. Området 
ligger exponerat åt Ucklumvägen. Byggbar tomtyta är ca 13 000 m2. På om-
rådet får uppföras småindustri, lager och kontor. Samma tillåtna höjder på 
bebyggelsen som föreslås i område B gäller även för område D. 

Massor och massbalans 

 

Illustration över var massor tas bort och var 
massor läggs upp för att tillskapa lämpliga om-
råden för verksamheter. 
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Mängden massor totalt som ska tas ut från området är beräknat till ca  
550 000 m3. Av dessa mängder utgörs grovt uppskattat ca 200 000 m3 av 
fast berg och resten av mjuka massor, varav mycket utgörs av lera. Massba-
lans räknat på schakt respektive utfyllnad bedöms medföra ett totalt över-
skott av ca 500 000 m3. En grov beräkning ger att det för att iordningställa 
vägar, tomter med mera kommer att behövas ca 200 000 m3 krossade bergs-
produkter, dvs i storleksordningen ungefär lika mycket berg som tas ut. Det 
kan bli ett överskott av lermassor efter att de använts för olika ändamål i 
området. Tunga transporter som behöver göras för att transportera över-
skottet av massor kan minimeras genom att den övervägande mängden av 
massan kommer till användning inom området eller i närområdet utan att 
det allmänna vägnätet behöver belastas i någon högre grad. 

Tillstånd eller anmälan till länsstyrelsen kan behövas vid den fortsatta hante-
ringen av massor som uppkommit genom att planområdet iordningställs.  

Landskapsbild 

Huvuddelen av det blivande industriområdet kommer sett från söder att 
ligga dold från omgivingen bakom höjdpartier. Området kommer delvis att 
exponeras mot väster och mot väg E6. Bebyggelse inom område D kommer 
att bli synlig från Ucklumsvägen i norr. På längre avstånd norrifrån kommer 
bebyggelsen inom område D att skärmas av genom ny bebyggelse som är 

Illustration som visar hur den nya bebyggelsen 
inom planområdet kan upplevas från olika 
håll 
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planerad på fastigheten Kärr 1:1 norr om Ucklumsvägen, se avsnittet om 
Detaljplaner under Tidigare ställningstaganden. 

De högst liggande partierna av planområdet kommer att exponeras mot en 
del av bostadsbebyggelsen i västra Stenungsund. 

Kärrs gård söder om Ucklumsvägen har tidigare legat dold bakom en skogs-
ridå mot vägen. Skogen är numera avverkad och bebyggelse inom område D 
kommer att kanta Ucklumsvägens södra sida på samma sätt som den norra 
sidan av vägen kantas av befintlig bebyggelse på Kärr 1:8. Det storskaliga 
landskapsrummet med jordbruksmark kommer endast förändras till mindre 
del eftersom den karaktärskapande höjden mellan område D och A lämnas 
orörd i planförslaget.  

Mot söder avgränsas planområdet, förutom av en eventuell bullervall, av 
höjdpartier som ligger ca 10 meter över de planerade verksamhetsytornas 
nivå. Höjdpartiet är bevuxet med skog. Bullervallen och topografin kommer 
att utgöra en skyddande avgränsning mot Furufjälls friluftsområde.  

 

Friytor  

Förutsättningar 
Planområdet gränsar i söder till Furufjälls friluftsområde med naturstigar 
och stugor för det rörliga friluftslivets behov. Furufjälls friluftsområde ingår 
i ett större skogsområde som i gällande översiktsplan för Stenungsund från 
2006 är utpekat som ett närrekreationsområde.  

I ÖP 2006 beskrivs området Furufjäll enligt nedan: 

”Området ligger öster om motorvägen och erbjuder boende i centralorten en tätortsnära va-
riationsrik natur med både barr och lövskog samt växlande flora och fauna. I området 
finns fina utsiktsplatser över Stenungsund och Hakefjorden. Området är lämpligt för 
olika fritidsaktiviteter. I Furufjälls norra del finns en bana för motorsport.” 

I Furufjällsområdet ligger själva värdekärnan inom det område som kallas 
Naturstigen i Furufjäll. Det är ett område med väl utvecklat stignät som ut-
går från de stugor som drivs av Friluftsfrämjandet och Stenungsunds Orien-
teringsklubb.  

Nordöst om kärnområdet ligger motorbanan som med de höga ljudnivåerna 
som alstras, är störande för friluftslivet i Furufjäll. För att dämpa ljudet och 
minska störningarna från motorbanan mot bostadsbebyggelsen väster om 
väg E6 har bullervallar anlagts. 
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Förslaget till ny översiktsplan som ställs ut under våren 2020 anger att ”Re-
kreationsmöjligheterna i Furufjällsområdet ska stärkas, i synnerhet avseende tillgänglighet 
från bostäder på västra sidan av väg E6.” Området är dock inte geografiskt utpe-
kat.  

Planförslaget 
Detaljplaneområdet ligger till stor del inom det i översiktsplanen utpekade 
närrekreationsområdet. Buller från industriverksamheterna skulle kunna 
störa friluftslivet i området om inte dämpande skyddsvallarna fanns upp-
lagda runt motorbanan.  

Vallarna och de naturliga terrängförhållandena med skyddande berg och 
skog, avgränsar det nya industriområdet från rekreationsområdets värde-
kärna, dvs Naturstigen i Furufjäll.  

Markanvändningskarta från gällande över-
siktsplan med ytterligare information inlagd 
gällande hur Furufjällsområdet används. 
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De stigsystem och de naturmiljöer som används av barn, unga och vuxna 
inom Furufjällsområdet bedöms fortsatt kunna fungera som en värdefull re-
kreationsmiljö även efter planens genomförande. Gula slingan går delvis ge-
nom planområdet på den del som används för bullervall. Stigen förläggs 
lämpligen inom detta område efter utbyggnad av planområdet. På så vis kan 
slingans användare fortsätta bruka denna utan att riskera att komma in på 
verksamhetsområdena. 

 

Trafik 
Vägar och gator 
Norconsult AB har inför samrådet gjort flera trafikutredningar för hur an-
slutningen av planområdet ska utformas. Syftet med utredningarna har bl.a. 
varit att klarlägga hur stora trafikmängder som det nya industriområdet 
kommer att alstra, och hur utfarten mot Ucklumvägen kan utformas utifrån 
den totala trafikbelastningen och kraven från Trafikverket om vägars och 
gators utformning (VGU). Inför utställningen har ett PM gällande ett trafik-
förslag tagits fram där nuvarande förhållanden och val av trafiklösningar be-
skrivs. Detta PM utgör underlag för följande beskrivning: 

Förutsättningar 
Väg E6 med Stenungsundsmotet gränsar till planområdet i väster. Väg E6 är 
av riksintresse för kommunikation enligt miljöbalken, vilket medför att inga 
åtgärder får vidtas som kan skada vägens funktion eller försvåra drift, under-
håll och utveckling av vägen. Vägområdet omfattar själva vägen, dess slänter 
och ett område ca 2 meter från släntkrönet. Vägen är en primär led för far-
ligt gods, se vidare under avsnittet Hälsa och säkerhet. 

Material från Stenungsunds kommun på 
Furufjällsområdets stigsystem. I den övre bilden 
är också planområdets gräns inlagd. 
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De aktuella planområdena är lokaliserade i östra utkanten av Stenungsunds 
tätort just öster om E6:an. Norr om planområdet passerar Ucklumsvä-
gen/väg 649 till vilken området skall anslutas, se illustration nedan. Trafik 
från E6 når området genom att svänga av i Stenungsundsmotet och sedan 
följa Ucklumsvägen nordost ut. Trafik från Stenungsund når områdena via 
antingen Ucklumsvägen eller väg 170. 

Ucklumsvägen förbi planområdet är en ca 8-9 meter bred tvåfältsväg med 
en hastighetsbegränsning på 70 km/h. Trafikverkets senaste trafikflödesmät-
ning på sträckan förbi programområdet är från 2016 och visade då på en 
årsdygnstrafik (ÅDT) på 3 180 fordon/dygn varav ca 7 % utgjordes av tung 
trafik. 

 

Från Ucklumsvägen finns en befintlig väganslutning in till planområdet i 
form av en enkelt utformad 3-vägskorsning som i dagsläget leder trafik till 
och från en avfallssorteringsanläggning och en motorbana. Denna korsning 
planeras i framtiden användas som infart till det nya industriområdet.  

Planförslaget 

1 260 

 
 

4 440 
 

 
Ucklumsvägen 

3 320 
 

 

 
 

 

140 

 

Planförslaget utgår från det PM för trafikförslag som tagits fram. I detta fö-
reslås befintlig korsning nyttjas, med trafik till planområdet via den befintliga 
östra trevägskorsningen.  

Utdrag från PM Trafikförslag som visar på 
vägarna i närområdet och principiell lösning. 

Trafikflöden efter att utbyggnaden och planom-
rådet är genomförd. 
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Det nu aktuella planområdets blivande verksamheter kan antas alstra om-
kring 1 500 fordon per vardagsdygn. Omräknat till årsdygntrafik (ÅDT) be-
döms detta motsvara ca 1 400 fordon per årsmedeldygn. Området kommer 
att omfatta ca 42 000 m2 industribyggnader som antas alstra ca 35 fordons-
rörelser per 1 000 m2 vilket ger 1 470 fordon per vardagsdygn som vi valt att 
avrunda uppåt till 1 500. Årsdygnstrafiken (ÅDT) antas utgöra 90% av var-
dagsdygnstrafiken. 

Trafikmängderna vid trevägskorsningen är så pass stora att ett vänstersväng-
fält skulle kunna vara lämpligt att överväga av säkerhetsskäl. I detta fall be-
döms dock den vänstersvängande trafikströmmen, alltså de som kommer 
från öster på Ucklumsvägen och svänger söderut, vara mycket liten, ca 15 
fordon under maxtimmen på morgonen. Därför skulle ett vänstersvängfält 
inte innebära ett betydande bidrag till att förbättra varken säkerheten eller 
framkomligheten i korsningen. Utifrån detta har bedömningen gjorts att det 
inte behövs något vänstersvängfält. 

Största delen, ca 90 %, av trafiken från verksamheter inom planområdet be-
döms köra västerut mot Stenungsund och E6. I trafikplatsen där Ucklums-
vägen korsar väg 170 betyder detta ett tillskott på ca 1 260 fordon per års-
medeldygn. Av dessa antas: 

• ca 10 % ha målpunkter söderut läng Ucklumsvägen (120 fordon) 
• ca 30 % ha målpunker norrut längs E6 (380 fordon) 
• ca 30 % ha målpunker söderut längs E6 (380 fordon) 
• ca 30 % ha målpunker längs väg 170 västerut (380 fordon) 

Längs Ucklumsvägen består trafikplatsen av två stycken korsningar som 
båda är utformade med västersvängfält. Vid den nordöstra korsningen finns 
också infarten till en serviceanläggning. Tidigare fanns här en parkerings-
plats och busshållplats. Relativt nyligen har det byggts ut även en hambur-
gerrestaurang och bensinstation i området (inom område som berörs av DP 
158). 

Kontrollberäkning gjorda inom ramen för att ta fram PM:et tyder på att 
samtliga korsningarna klarar tillkommande trafik från planområdet utan pro-
blem med framkomlighet. Beräkningarna visar på belastningsgrader under 
0,3 i alla tillfarter dvs att mindre än 30% av tillfartens maximala kapacitet ut-
nyttjas. De trafikmängderna som antogs vid beräkningen kan ökas med 
uppemot 200% innan belastningsgraden närmar sig 1 så även om trafiksiff-
rorna som använts i beräkningen är mycket osäkra och kanske för lågt an-
tagna finns en god marginal. 

Norconsult AB har tagit fram en förprojektering (2018-04-17) av vägar 
inom planområdet inför utställningen. Förprojekteringen ligger till grund för 
de vägområden som finns i planförslaget.  

Förprojekteringen utgick ifrån att befintlig infart till Kärrs sorteringsanlägg-
ning öster om planområdet skulle fortsätta att användas. Detta är inte längre 
aktuellt. I stället föreslås två infarter till sorteringsanläggningen, vilka 
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redovisas på illustrationskartan. Med mindre justeringar i höjd och lutning 
på lokalvägen inom planområdet bedöms detta vara genomförbart. Lokalvä-
gens lutning blir då maximalt 8% i stället för 7,5%. 

Körbanan på industrigatorna i området föreslås vara 7 meter bred. Körba-
nan avgränsas på ena sidan av en 0,5 meter bred stödremsa och på andra si-
dan av en 1,5 meter bred gångbana.  

Genom naturmark läggs ett dike bredvid vägen. Bergskärningar görs med 
lutning 2:1 och jordslänter med lutning 1:2. 

 

 

.  

 

 
Kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik 

Förutsättningar 
Längs Ucklumsvägen finns busshållplatsen Kärr. Hållplatsen trafikeras av 
linje 332 mellan Stenungsund och Ljungskile samt linje 333 mellan 
Stenungsund och Lilla Edet. Båda linjerna har dock endast ett fåtal avgångar 
per dag och riktning. Hållplatsen trafikeras även av ett antal skolbusslinjer.  

Det finns ingen separat gång eller cykelväg som ansluter till planområdet. 
Tätortens gång- och cykelnätverk är utbyggt fram till den punkt där Uck-
lumsvägen möter väg 170, en knapp kilometer från planområdet. 

Planförslaget  
Med fullt utbyggt planområde skulle det teoretiska resandeunderlaget för 
busstrafiken längs Ucklumsvägen öka kraftigt. Eftersom det redan finns 
hållplatser i anslutning till planområdet bör det finnas möjlighet att på ett sä-
kert sätt nå hållplatserna från de olika delarna inom området.  

Föreslagen typsektion för industrigata avgrän-
sad av naturmark. 

Föreslagen typsektion för industrigata avgrän-
sad av tomtmark. 
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Det finns också möjlighet att ansluta planområdet till tätortens allmänna 
gång och cykelvägnät via en ca 1 km lång gång- och cykelväg längs Uck-
lumsvägen fram till korsningen med väg 170.  

Längs ny lokalväg och industriväg inom planområdet föreslås en 1,5 meter 
bred gångbana. 

 

Service 

Förutsättningar 
Hamburgerrestaurang, bensinstation m.m. finns vid Stenungsundsmotet, 
mellan väg E6 och Ucklumsvägen. Ytterligare service i form av t.ex. lunch-
restauranger och butiker för dagligvaruhandel finns i Munkeröds industri-
område väster om Stenungsundsmotet.  

Planförslaget 
Planområdet kommer i första hand att upplåtas för industri och andra verk-
samheter. Ingen särskild annan service planeras inom området. 

 

Teknisk försörjning 
VA 

Förutsättningar 
Inom planområdet finns inget utbyggt VA. Kärrs avfallsanläggning och 
verksamhetsområdet på Kärr 1:8 norr om Ucklumsvägen saknar därför båda 
kommunal VA-anslutning, och avloppsfrågan har än så länge lösts genom 
lokala system. Avsikten är att det aktuella planområdet samt det industriom-
råde som planeras på Kärr 1:1 ska anslutas till det kommunala VA-systemet. 
Närmsta kommunala anslutningspunkt finns inom Munkeröds industriom-
råde väster om väg E6.  

Planförslaget 
En förutsättning för att genomföra detaljplanen är att den nya bebyggelsen 
ansluts till det kommunala VA-nätet. Kommunen har tagit fram en VA-ut-
redning för planområdet, VA-utredning, del av fastigheten Munkeröd 1:12 
m.fl. Norconsult, 2016-05-13, reviderad 2019-06-28. 

Det nya ledningsnät för vatten och avlopp som ska försörja planområdet, 
föreslås bli utbyggt från det befintliga Munkeröds industriområde väster om 
väg E6. En ny anslutningspunkt för vatten föreslås i Ucklumsvägen. En ny 
pumpstation för spillvatten föreslås till ett läge strax väster om den punkt 
där väg E6 går i bro över Ucklumsvägen. Spillvattnet från det nya planområ-
det kommer att ledas till den nya pumpstationen. Två pumpstationer för 
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spillvatten är också föreslagna inom planområdet. Plats för dessa har reser-
verats på plankartan inom kvartersmark med beteckningen E3. 

Vatten- och spillvattenledningar föreslås i huvudsak bli förlagda i nya vägar 
inom planområdet. Tillgänglig trycknivå för vatten vid Munkeröds industri-
område ligger på +68 m. Trycknivån behöver höjas för de partier i planom-
rådet som ligger över 50-51 meters nivå. I rapporten föreslås ett läge för en 
tryckstegringsstation. Plats för denna har reserverats på plankartan inom 
kvartersmark med beteckningen E2. För delar av område B kommer spill-
vattnet behöva pumpas upp till självfallsledningen i lokalvägen. 

Dagvatten 

Förutsättningar 
Dagvattnet avrinner ytligt inom planområdet. I norr och väster finns diken 
som avleder vattnet till ett biflöde till Norumsån. Även övrigt dagvatten i 
området har Norumsån som slutrecipient.  

Dagvattnet ska renas och fördröjas lokalt inom planområdet på ett sätt som 
innebär att Norumsån inte ytterligare belastas.  

Fördröjningen inom planområdet ska dimensioneras så att nivåerna efter ett 
genomförande av planen inte överskrider de nivåer som naturområdet idag 
ger upphov till, cirka 15 liter per sekund och hektar vid ett 10-årsregn. Där-
med blir det inga förändringar i det flöde som når Norumsån före och efter 
exploatering. Det ska heller inte bli några förändringar i flödet i den trumma 
nordväst om planområdet som leder vatten under väg E6. 

Planförslaget 
I VA- och dagvattenutredningen (Norconsult 2016-05-13, rev. 2019-06-28) 
föreslås dagvattnet i ett första steg fördröjas och renas på kvartersmark med 
hjälp av exempelvis gröna tak, makadamdiken och rain gardens, för att där-
efter ledas ut mot kringliggande naturområden för att infiltrera. Utredningen 
föreslår en dagvattendamm i den nordvästra delen av planområdet. 

Då möjligheterna till infiltration bedöms som dåliga i den östra delen av 
planområdet och osäkra i den västra delen, enligt den senaste hydrologiska 
utredningen (Sweco 2019-11-19, rev. 2019-12-04), har möjligheterna till för-
dröjning studerats närmare. 
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Tre olika dagvattendammar föreslås. Vilka fördröjningsvolymer som krävs i 
dammarna har beräknats (Rådhuset Arkitekter 2020-03-20), utifrån avrin-
ningsområden inom hela planområdet före och efter exploatering, och hur 
stora ytor som beräknas bli hårdgjord kvartersmark. I planförslaget har ytor 
reserverats som är tillräckligt stora för att rymma de föreslagna dammarna.  

Dammarna föreslås på naturmark. För att säkerställa dagvattenhanteringen 
ska dammar och diken anläggas för respektive områdes behov innan bygg-
lov kan ges, vilket villkoras genom administrativa planbestämmelser med 
stöd i 5 kap 8 § 1 p äldre plan- och bygglagen. 

Dagvatten från den nordöstra delen av område A (A1 och A5) föreslås ledas 
till en damm inom område A5 som planläggs som både kvartersmark för 
teknisk anläggning - dagvattendamm (E4) och kvartersmark för industri, 
kontor och lager. Dammen bör ha en volym på minst 546 m3 enligt beräk-
ningarna. Dagvattnet som samlas i denna damm kommer därefter med för-
dröjning att rinna till dammen i nordväst. 

Dagvatten från den södra delen av område A (A2), föreslås ledas åt väster 
till en damm som bör ha en volym på minst 1013 m3 och som med fördel 
kan placeras på den mest flacka ytan en bit ner i slänten. Här består det 
översta jordlagret av sand och det kan därför också finnas möjligheter till in-
filtration även om det är osäkert. 

Dagvatten från den nordvästra delen av område A (A3 och A4) samt den 
västra delen av planområdet (område B) föreslås ledas via ett dike utmed väg 
E6 (inom planområdet, ej Trafikverkets dike) till en damm i nordväst. Diket 
bör dimensioneras för ett stort flöde, cirka 1650 l/s vid ett 10-årsregn. Siff-
ran har beräknats utifrån en regnintensitet inklusive klimatfaktor på 285 
l/s*ha (hämtat från VA- och dagvattenutredningen, s. 15) samt en reducerad 

Karta över avrinningsområden efter exploate-
ring, föreslagna dagvattendammar samt flöden 
ut från planområdet vid ett 10-årsregn. Från 
rapporten Beräkningar av fördröjningsvolymer 
för dagvattendammar (Rådhuset Arkitekter 
2020-03-20). 
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yta för det västra området på 5,8 ha. Ett väl underhållet svackdike med låg 
vegetation, en bredd på 4 meter och en tvärsnittsyta på 1,5 m2 bör klara 
detta flöde vid en längslutning på minst 2%. 

Även dagvatten från den norra delen av planområdet (område D) föreslås 
avledas till dammen i nordväst, men då utmed Ucklumsvägen. Platsen för 
dammen är en naturlig lågpunkt. Dammen bör ha en volym på minst 1438 
m3, men det finns möjlighet att göra den större. Från denna damm kan se-
dan dagvattnet ledas västerut i trumman under väg E6. 

Det är viktigt att ha flera utsläppspunkter för dagvattnet för att inte skapa 
för höga flöden som kan riskera att erodera jordmassor vid utsläppspunk-
terna. 

Föreslagna åtgärder för fördröjning har även en god renande effekt på ett 
flertal olika ämnen såsom olja och tungmetaller. Utformning av dagvatten-
anläggningarna och anläggningarnas reningsgrad behöver dock studeras vi-
dare och ett kontrollprogram ska upprättas. Vidare information om detta 
finns i miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

El, tele och datakommunikation 

Kraftledning, eldistribution 
Genom programområdet passerar en 40 kV luftburen kraftledning som ägs 
av Vattenfall Eldistribution AB. Kraftledningen har en ledningsrätt kopplad 
till sig. Ledningen förslås vara kvar i befintligt läge. I plankartan reserveras 
plats för ledningen genom bestämmelsen l, att marken ska vara tillgänglig 
för allmännyttiga luftledningar. Industrimarken inom 20 meter från led-
ningen får inte bebyggas, och parkering får ej anordnas inom 10 meter. 

I planen har ett läge för transformatorstation pekats ut intill luftledningen. 
Tillfart kan ske via den föreslagna lokalvägen väster om område D. 

Fjärrvärme 
Det finns möjlighet att samtidigt med VA-ledningen bygga ut kommunens 
fjärrvärmenät till området.  

 

Hälsa och säkerhet 
Radon 
Norconsult AB har undersökt området med avseende på gammastrålningen 
i rapport Tekniskt PM Geoteknik 2013-02-04, rev 2018-03-21, vilket biläggs 
planförslaget.  

Syftet med undersökningen var att bedöma risken för radon i området. Mät-
ningar utfördes på några områden med berg i dagen med hjälp av en scin-
tillometer. Resultaten varierade mellan 0,05 – 0,14 μSv/h. 
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Radonklassificering sker enligt följande rekommenderade intervaller för 
uppmätta halter av gammastrålning från berg: lågradonmark < 0,08 μSv/h, 
normalradonmark 0,08-0,20 μSv/h, högradonmark > 0,20 μSv/h. 

Området klassificeras som normalradonmark med hänsyn till uppmätta vär-
den på gammastrålning från berg i dagen. 

 

Buller 

Förutsättningar 
För att dämpa bullret från motorbanan mot Stenungsunds tätort har jord-
vallar lagts upp i planområdets sydöstra del. Väg E6 orsakar trafikbuller. 

Planförslaget 
Inom område A är det möjligt att förlägga kontorsverksamhet. Redan be-
fintliga bullervallar mellan område A och motorbanan dämpar bullret från 
verksamheter som sker på motorbanan. 

Den del av planområdet (område C) som ligger närmast väg E6 föreslås inte 
längre som kvartersmark och gata, utan som naturmark. 

Eventuellt bullrande verksamheter inom område A riskerar att störa dem 
som vistas på Naturstigen i Furufjäll. Genom att den befintliga bullervallen 
mot motorbanan förlängs mot väster så att den ansluter till en befintlig 
höjdrygg bildas en naturlig avskärmning av de södra verksamhetsområdena 
inom område A. En sådan vall är redan under uppförande. I planen finns ett 
område avsatt med användningen SKYDD där bullervallen uppförs.  

En bullerundersökning som utfördes i samband med tillståndsansökan för 
bullervallen visade på en förbättrad ljudmiljö för boende inom stora delar av 
Högenorum och Strandnorum om byggandet av vallen genomförs.  

 

Transporter med farligt gods 

Förutsättningar 
Planområdet ligger öster om Stenungsundsmotet som förbinder väg E6 med 
väg 170. Båda vägarna är rekommenderade transportvägar för farligt gods. 

Väg E6 och påfartsrampen är primär transportled för farligt gods. Väg 170 
är sekundär transportled för farligt gods som används framförallt för trans-
porter till och från de petrokemiska industrierna i Stenungsund. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillämpar ett riskbedömningsavstånd på 
150 meter från dessa transportleder. Om avsteg ska kunna tillåtas från det 
rekommenderade riskbedömningsavståndet måste en riskanalys genomföras. 
En stor del av planområdet ligger närmare än 150 meter. En riskanalys har 
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därför genomförts. Denna redovisas i Riskanalys, transport av farligt gods, 
Norconsult 2015-11-09, vilken biläggs planen.  

 

Planförslaget 
Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra etablering av ett verksam-
hetsområde som till största delen ska innehålla industriverksamheter. Avsik-
ten är att också kontor ska kunna etableras i området. 

Stora delar av planområdet ligger på en högre nivå än väg E6 och på ett 
längre avstånd än det rekommenderade riskbedömningsavståndet. De delar 
som ligger mer än 10 m över vägen antas därför inte beröras vid en olycka 
med farligt gods. Höjdskillnaden gör att brandfarliga vätskor inte når denna 
del av området. Inte heller brandfarliga eller giftiga gaser förväntas nå områ-
det då sådana gaser är tyngre än luft och därför inte sprider sig upp mot höj-
den. Område D ligger på mer än 200 m från transportleden och berörs end-
ast marginellt vid en olycka med farligt gods.  

Planförslaget har reviderats efter samrådet och område C närmast väg E6 
föreslås inte längre som gata och kvartersmark för industri, utan som natur-
mark. De återstående verksamhetsytorna ligger på ett avstånd av som minst 
80 meter från väg E6 och på en höjd av som minst 10 meter över vägen. 
Riskerna är därmed så pass låga att inga åtgärder bedöms behövas. 

 
Räddningstjänst 
Till motorbanan sydöst om planområdet finns idag en väg, mellan befintliga 
bullervallar, som används som räddningsväg för ambulanser. Denna kan 
med justering i höjd och lutning (från nära plan till ca 8%) bli kvar i befint-
ligt läge, eller förläggas längre västerut där den kan få en flackare lutning (ca 
5%) innan anslutningen till lokalvägen. På plankartan har mark reserverats 
genom en bestämmelse ”väg” inom användningen SKYDD.  

Området behöver förses med brandposter (20 liter/sekund) placerade enligt 
VAV P83. 

 
Förorenad mark 
Planförslaget berörs inte av några områden där marken är förorenad. 

 

MILJÖMÅL 
Sveriges Riksdag har beslutat om 16 övergripande miljökvalitetsmål som ska 
nås inom en generation, år 2025. Målen beskriver de kvaliteter som vår miljö 
och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vi ska 
uppnå långsiktig ekologisk hållbarhet.  

536



   

 

 

  

43 (44) 

Detaljplan för del av fastigheten Munkeröd 1:12 m.fl. Planbeskrivning 

Stenungsunds kommun, Västra Götalands län  Utställningshandling 2020-04-29 

  

Stenungsunds kommun har i sitt senast beslutade miljöprogram från 2008 
angivit lokala miljömål för kommunen. Dokumentet hade en giltighetstid 
fram till 2014 och är inte längre aktuellt. 

De miljömål som bedöms vara relevanta att stämma av mot i denna plan är: 

• Begränsad klimatpåverkan, (Frisk luft, Bara naturlig försurning, 
Ingen övergödning) 

• God bebyggd miljö  
• Levande sjöar och vattendrag 
• Ett rikt växt och djurliv 

I denna plan beskrivs och stäms miljömålen av mot planförslaget i den till-
hörande miljökonsekvensbeskrivningen. Nedan följer en sammanfattning: 

Sammantaget bedöms det totala trafikarbetet öka vid ett genomförande av 
planförslaget. De åtgärder som kan bidra till ett minskat trafikarbete enligt 
ovan bedöms vara för få för att uppväga den ökning av det totala trafikar-
bete som utbyggnaden av planområdet medför. Planförslaget bedöms därför 
motverka en uppfyllelse av miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”.  

Det aktuella industriområdet kommer att förläggas i anslutning till goda 
kommunikationer och intill andra verksamhetsområden. Området är sedan 
tidigare påverkat av en grustäkt och av en motorbana med bullrande verk-
samhet, och tar inga naturområden med höga värden i anspråk. Planförsla-
get bedöms inte motverka att miljömålet ”God bebyggd miljö” uppfylls. 

Ett genomförande av planförslaget bedöms inte medföra några negativa 
konsekvenser för de närliggande vattenmiljöerna i Norumsån med biflöden 
om dagvattnet tas om hand på det sätt som redovisas i planen. Genomfö-
randet av planförslaget bedöms därför inte motverka miljömålet ”Levande 
sjöar och vattendrag.” 

Naturen i det område som ska tas i anspråk för det förslagna industriområ-
det är delvis påverkad sedan tidigare. Den hassellund som påträffats och 
andra områden med höga naturvärden ska bevaras vid en utbyggnad. Några 
särskilt höga naturvärden eller värdefulla arter i övrigt, som kan hotas ge-
nom den föreslagna utbyggnaden har inte påträffats i området. Genomfö-
randet av planförslaget bedöms därför inte motverka miljömålet ”Ett rikt 
växt- och djurliv”. 

 

Risker för betydande miljöpåverkan 
Bedömningen är att det inte finns risk för betydande miljöpåverkan vare sig 
i genomförandeskedet av planen eller då planen är genomförd och området 
används som verksamhetsområde. Förutsättningen är att dagvattnet tas om 
hand på ett tillfredsställande sätt. 
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Fortsatt arbete 
Planförslaget ställs nu ut. Därefter kan kommunen besluta om att anta plan-
förslaget. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft och kan 
sedan genomföras. 

Medverkande i planarbetet 
Planförslaget har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Johan Wahl-
ström, arkitekt och Jakob Resare, arkitekt. 

Detaljplanen har upprättats i samverkan med berörda tjänstemän inom Sam-
hällsbyggnad, Stenungsunds kommun. 

 

 

 

Anders Dahlgren  Johan Wahlström 
Planarkitekt   Arkitekt SAR/MSA 
Stenungsunds kommun  Rådhuset Arkitekter AB 
   Samhällsbyggnad & Miljö 
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FASTIGHETSÄGARFÖRTECKNING DETALJPLAN FÖR SMÅINDUSTRI OCH VERKSAMHETER, DEL 
AV MUNKERÖD 1:12 M FL

FASTIGHETSFÖRTECKNING TILLHÖRANDE GRANSKNINGSHANDLING FÖR DETALJPLAN 
FÖR SMÅINDUSTRI OCH VERKSAMHETER, DEL AV MUNKERÖD 1:12 M FL, STENUNGSUNDS 
KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN. UPPRÄTTAD AV STENUNGSUNDS KOMMUN, SEKTOR 
SAMHÄLLSBYGGNAD, EXPLOATERING. 2020-04-08

Fastigheter inom planområdet 
Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, adress Övrigt
HAMMAR 1:5

Badhustorgets Fastighets Ab
Badhusvägen 4
444 31 Stenungsund

Lagfaren ägare

HAMMAR 1:10

Käderöds Fastighets Aktiebolag
Käderöd 401
444 97 Svenshögen

Lagfaren ägare

KÄRR 1:1

Käderöds Fastighets Aktiebolag
Käderöd 401
444 97 Svenshögen

Lagfaren ägare

MUNKERÖD 1:5

Badhustorgets Fastighets Ab
Badhusvägen 4
444 31 Stenungsund

Lagfaren ägare

MUNKERÖD 1:12

Badhustorgets Fastighets Ab
Badhusvägen 4
444 31 Stenungsund

Lagfaren ägare

3g Infrastructure Services 
Aktiebolag
Box 45064
104 30 Stockholm

Taxerad ägare

MUNKERÖD 1:21

Stenungsunds Kommun
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund

Lagfaren ägare

Nhp Munkeröd Ab
Box 380
831 25 Östersund

Taxerad ägare
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Fastigheter angränsande planområdet 
Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, adress Övrigt
FURUFJÄLL 1:2

Stenungsunds Kommun
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund

Lagfaren ägare

HAMMAR 1:3

Stenungsunds Kommun
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund

Lagfaren ägare

KÄRR 1:8

Stenfast I Stenungsund Ab
Lilla Strandvägen 4
444 31 Stenungsund

Lagfaren ägare

Staten Trafikverket
781 89 Borlänge

Taxerad ägare

KÄRR 1:11

Stenungsund Kärr 1:11 Ab
Box 4088
400 40 Göteborg

Lagfaren ägare

KÄRR 1:14

Lejö Fastigheter Ab
Käderöd 401
444 97 Svenshögen

Lagfaren ägare

SMEDERÖD 1:2

Stenungsunds Kommun
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund

Lagfaren ägare

SMEDERÖD 1:4

Stenungsunds Kommun
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund

Lagfaren ägare

Stenungsunds Motorsällskap
Box 170
444 22 Stenungsund

Taxerad ägare
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Samfälligheter inom planområdet 
Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, adress Ändamål, övrigt
HAMMAR S:1 VÄGAR
Delägande fastigheter:

HAMMAR 1:3

Stenungsunds Kommun
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund

Lagfaren ägare

MUNKERÖD 1:12

Badhustorgets Fastighets Ab
Badhusvägen 4
444 31 Stenungsund

Lagfaren ägare

3g Infrastructure Services 
Aktiebolag
Box 45064
104 30 Stockholm

Taxerad ägare

Samfälligheter närmast angränsande planområdet

Förekommer ej

Gemensamhetsanläggningar inom planområdet 
KÄRR GA:1

Kärr-Högenorum 
Samfällighetsförening
c/o Kjell Johansson
415 20 Göteborg

Gemensamhetsanläggningar närmast angränsande planområdet

JÄRNKLÄTT GA:1

Järnklätts samfällighetsförening
Adressuppgifter saknas
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Belastande rättigheter inom planområdet 
Fastighetsbeteckning: Ägare/Innehavare, adress: Akt, ändamål, övrigt:
HAMMAR 1:10
Belastas av
Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING

14-IM3-80/669.1 finns ej digitalt
STENUNG 3:256

Vattenfall Eldistribution Ab
Ru 2560
169 92 Stockholm

Lagfaren ägare

 
Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING

14-IM3-81/5683.1 finns ej digitalt
LEXTORP 7:1

 
Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING

14-IM3-81/5667.1 finns ej digitalt
LEXTORP 7:1

 
Ledningsrätt, STARKSTRÖM
14-ROM-835.1

 
Till förmån för Avtalsservitut, UTFARTSVÄG

1415IM-10/9018.1 finns ej digitalt
MUNKERÖD 1:12

Badhustorgets Fastighets Ab
Badhusvägen 4
444 31 Stenungsund

Lagfaren ägare

3g Infrastructure Services 
Aktiebolag
Box 45064
104 30 Stockholm

Taxerad ägare

 
 
KÄRR 1:1
Belastas av
Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING

14-IM3-81/5670.1 finns ej digitalt
LEXTORP 7:1

 
Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING

14-IM3-80/668.1 finns ej digitalt
STENUNG 3:256

Vattenfall Eldistribution Ab
Ru 2560
169 92 Stockholm

Lagfaren ägare

 
Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING

14-IM3-81/5668.1 finns ej digitalt
LEXTORP 7:1, Trollhättan
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Ledningsrätt, STARKSTRÖM
14-ROM-835.1

 
Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING

14-IM3-81/5669.1 Finns ej digitalt
LEXTORP 7:1, Trollhättan

 
Till förmån för Avtalsservitut, 

KRAFTLEDNING,NÄTSTATION
1415IM-09/26409.1 Finns ej digitalt

BEGONIAN 10
 
Till förmån för Avtalsservitut, UTFARTSVÄG

1415IM-10/9018.1 Finns ej digitalt
MUNKERÖD 1:12

Badhustorgets Fastighets Ab
Badhusvägen 4
444 31 Stenungsund

Lagfaren ägare

3g Infrastructure Services 
Aktiebolag
Box 45064
104 30 Stockholm

Taxerad ägare

 
Till förmån för Officialservitut, VÄG

1415-1328.1
KÄRR 1:11

Stenungsund Kärr 1:11 Ab
Box 4088
400 40 Göteborg

Lagfaren ägare

 
Till förmån för Officialservitut, VÄG

1415-1328.3
HAMMAR 1:9

Fastigheten Stenungsund Hammar 
1:9 Ab
Fraktvägen 2
435 33 Mölnlycke

Lagfaren ägare

Käderöds Fastighets Aktiebolag
Käderöd 401
444 97 Svenshögen

Taxerad ägare

HAMMAR 1:10

Käderöds Fastighets Aktiebolag
Käderöd 401
444 97 Svenshögen

Lagfaren ägare

KÄRR 1:11

Stenungsund Kärr 1:11 Ab
Box 4088
400 40 Göteborg

Lagfaren ägare

 
Till förmån för Officialservitut, VÄG

1415-1328.2
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HAMMAR 1:9

Fastigheten Stenungsund Hammar 
1:9 Ab
Fraktvägen 2
435 33 Mölnlycke

Lagfaren ägare

Käderöds Fastighets Aktiebolag
Käderöd 401
444 97 Svenshögen

Taxerad ägare

HAMMAR 1:10

Käderöds Fastighets Aktiebolag
Käderöd 401
444 97 Svenshögen

Lagfaren ägare

 
Till förmån för Officialservitut, VÄG

1415-1444.1
HAMMAR 1:10

Käderöds Fastighets Aktiebolag
Käderöd 401
444 97 Svenshögen

Lagfaren ägare

 
Till förmån för Avtalsservitut, ANLÄGGNING MED BRUNN

D201800077910:1.1 Finns ej digitalt
KÄRR 1:11

Stenungsund Kärr 1:11 Ab
Box 4088
400 40 Göteborg

Lagfaren ägare

 
 
 
MUNKERÖD 1:5
Belastas av
Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING

14-IM3-81/1819.1 Finns ej digitalt
LEXTORP 7:1

 
Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING

14-IM3-81/1818.1 Finns ej digitalt
LEXTORP 7:1

 
 
MUNKERÖD 1:12
Belastas av
Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING

14-IM3-81/5682.1 Finns ej digitalt
LEXTORP 7:1

 
Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING

14-IM3-85/11593.1 Finns ej digitalt
LEXTORP 7:1, Trollhättan

 
Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING

14-IM3-88/23066.1 Finns ej digitalt
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STENUNG 3:256

Vattenfall Eldistribution Ab
Ru 2560
169 92 Stockholm

Lagfaren ägare

 
Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING

14-IM3-81/5666.1 Finns ej digitalt
LEXTORP 7:1

 
Till förmån för Avtalsservitut, 

KRAFTLEDNING,NÄTSTATION
1415IM-11/7433.1 Finns ej digitalt

BEGONIAN 10
 
 
 
MUNKERÖD 1:21
Belastas av
Till förmån för Officialservitut, UTRYMME

1415-94/45.1 Finns ej digitalt 
KÄRR GA:1

Förvaltande förening: KÄRR-HÖGENORUM 
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
c/o Kjell Johansson
415 20 Göteborg

 
Till förmån för Officialservitut, GRINDFÖRBUD

1415-94/45.2 Finns ej digitalt 
KÄRR GA:1

Förvaltande förening: KÄRR-HÖGENORUM 
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
c/o Kjell Johansson
415 20 Göteborg

 
Till förmån för Officialservitut, RÖJNINGSRÄTT

1415-94/45.3 Finns ej digitalt 
KÄRR GA:1

Förvaltande förening: KÄRR-HÖGENORUM 
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
c/o Kjell Johansson
415 20 Göteborg

 
Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING

14-IM3-86/36022.1 Finns ej digitalt 
STENUNG 3:256

Vattenfall Eldistribution Ab
Ru 2560
169 92 Stockholm

Lagfaren ägare

 
Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING

14-IM3-84/5393.1 Finns ej digitalt
STENUNG 3:256
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Vattenfall Eldistribution Ab
Ru 2560
169 92 Stockholm

Lagfaren ägare

 
Till förmån för Avtalsservitut, DISTRIBUTIONSLEDNING 

MM
14-IM3-91/16028.1 Finns ej digitalt

STENUNG 3:256

Vattenfall Eldistribution Ab
Ru 2560
169 92 Stockholm

Lagfaren ägare

 
Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING

14-IM3-88/16245.1 Finns ej digitalt
STENUNG 3:256

Vattenfall Eldistribution Ab
Ru 2560
169 92 Stockholm

Lagfaren ägare

 
Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING

1415IM-11/3573.1 Finns ej digitalt
BEGONIAN 10

 
Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING

1415IM-11/6772.1 Finns ej digitalt
BEGONIAN 10

 
Till förmån för Avtalsservitut, 

KRAFTLEDNING,NÄTSTATION
D201600577120:1.1 Finns ej digitalt

BEGONIAN 10
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Belastande rättigheter närmast angränsande planområdet 
Fastighetsbeteckning: Ägare/Innehavare, adress: Akt, ändamål, övrigt:
FURUFJÄLL 1:2
Belastas av
Till förmån för Officialservitut, VÄG I SAMFÄLLD 

VÄGMARK
1415-89/38.1 Tolkad geometri

FURUFJÄLL 1:7

Månsson, Eric Robin
Furufjäll 201
444 91 Stenungsund

Lagfaren ägare

 
Till förmån för Officialservitut, VÄG,VATTENTÄKT,AVLOPP

1415-89/38.2 Tolkad geometri
FURUFJÄLL 1:7

Månsson, Eric Robin
Furufjäll 201
444 91 Stenungsund

Lagfaren ägare

 
Till förmån för Officialservitut, VÄG

1415-89/6.2 Tolkad geometri
FURUFJÄLL 1:6

Andersson, Anne-Christin
Furufjäll 101
444 91 Stenungsund

Lagfaren ägare

Andersson, Kenneth Erik
Furufjäll 101
444 91 Stenungsund

 
 
HAMMAR 1:3
Belastas av
Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING

14-IM3-75/14892.1 Finns ej digitalt
STENUNG 3:256

Vattenfall Eldistribution Ab
Ru 2560
169 92 Stockholm

Lagfaren ägare

 
Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING

14-IM3-80/669.1 Finns ej digitalt
STENUNG 3:256

Vattenfall Eldistribution Ab
Ru 2560
169 92 Stockholm

Lagfaren ägare

 
Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING

14-IM3-81/5683.1 Finns ej digitalt
LEXTORP 7:1

 
Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING
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14-IM3-81/5667.1 Finns ej digitalt
LEXTORP 7:1

 
KÄRR 1:8
Belastas av
Till förmån för Avtalsservitut, DISTRIBUTIONSLEDNING MM

14-IM3-94/2599.1 Finns ej digitalt
STENUNG 3:256

Vattenfall Eldistribution Ab
Ru 2560
169 92 Stockholm

Lagfaren ägare

 
Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING

1415IM-09/26490.1 Finns ej digitalt
BEGONIAN 10

 
KÄRR 1:14
Belastas av
Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING

14-IM3-81/5669.1 Finns ej digitalt
LEXTORP 7:1

 
Till förmån för Avtalsservitut, 

KRAFTLEDNING,NÄTSTATION
1415IM-09/26409.1 Finns ej digitalt

BEGONIAN 10
 
 
SMEDERÖD 1:2
 
Till förmån för Avtalsservitut, 

KRAFTLEDNING,NÄTSTATION
1415IM-11/7437.1 Finns ej digitalt

BEGONIAN 10
 
SMEDERÖD 1:4
Belastas av
Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING

14-IM3-85/20660.1 Finns ej digitalt
LEXTORP 7:1

 
Ledningsrätt, STARKSTRÖM
14-ROM-835.1

 
Till förmån för Ledningsrätt, STARKSTRÖM

14-NOR-1741.1 Finns ej digitalt
STATENS 
VATTENFALLSVERK

Ledningshavare
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Föreningar verksamma i området

Friluftsfrämjandet Stenungsund
C/O Bianca Öhman
Källsby 210
444 92 Jörlanda

Stenungsunds orienteringsklubb
Postfack 86
444 21 Stenungsund

Stenungsunds motorsällskap
Box 170
444 22 Stenungsund
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Detaljplan för del av fastigheten Munkeröd 1:12 m.fl. Genomförandebeskrivning 
Stenungsunds kommun, Västra Götalands län  Utställningshandling 2020-04-29  

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING  
 

INLEDNING 
Allmänt 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekono-
miska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett 
samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Denna beskrivning omfattar fördelning av ansvar och möjligheter till att ge-
nomföra detaljplanen. Det geografiska område som omfattas av detaljplanen 
benämns nedan planområdet. 

Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten 
med beskrivningen är att den skall vara vägledande vid genomförandet av 
detaljplanen.  

Planprocessen 
Planarbetet handläggs med normalt planförfarande enligt äldre plan- och 
bygglagen, ÄPBL (1987:10). 

Det innebär bland annat att förslaget till detaljplan både skickas ut för sam-
råd och ställs ut på utställning innan planen kan tas upp för antagande.  

Planarbetet inleddes med ett programarbete hösten 2011. 

 

 

 

Detaljplan för industri och småindustri  

DEL AV MUNKERÖD 1:12 M FL  

Stenungsund, Stenungsunds kommun 

Västra Götalands län 
Dnr: 2009/695 

 

 Utställningshandling 

 2020-04-29 
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ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. 
Den mest väsentliga rättseffekten är att markägarna under genomförandeti-
den har en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrätter.  

Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens 
utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomfö-
randetidens utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller 
upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter 
som uppkommit genom planen inte längre är ”ekonomiskt garanterade”. 

Genomförandetiden är 10 år från det datum detaljplanen vunnit laga kraft. 

Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningställande och 
underhåll av allmän platsmark inom planområdet. Huvudprincipen är att 
kommunen ska vara huvudman för allmänna platser men kommunen får 
dock, om det finns särskilda skäl för det, bestämma att kommunen inte ska 
vara huvudman för allmänna platser inom planområdet. 

I denna plan har kommunen avsagt sig huvudmannaskapet med påföljd att 
planen kommer att hanteras med enskilt huvudmannaskap. Detta har mar-
kerats på plankartan med en generell administrativ bestämmelse som lyder 
”kommunen är inte huvudman för allmän plats”. 

Skälen till att kommunen anser att planen ska hanteras med enskilt huvud-
mannaskap är att det rör sig om ett avskilt industriområde och det är inte 
viktigt att allmänheten har tillträde till området. 

Enskilt huvudmannaskap innebär att ägarna till fastigheter och anläggningar 
i området får ansvaret att förvalta och sköta allmänna platser. Inget ansvar 
behöver dock som regel läggas på den enskilde utan skyldigheten fullgörs 
oftast genom att fastighetsägarna går samman i en samfällighetsförening. 

Ansvarsfördelning 
Ett genomförande av planen förutsätter samverkan mellan fastighetsägarna 
inom planområdet och Stenungsunds kommun. Inför planens antagande 
kommer exploateringsavtal att upprättas med berörda fastighetsägare, där 
parternas ansvar regleras.  

Ansvarsfördelningen är översiktligt sammanfattad i tabellen på nästa sida. 
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Anläggning Genomförande- 
ansvarig 

Driftansvarig 

Allmän platsmark: 
  

INDUSTRIVÄG Exploatör Ny samfällighetsförening 

LOKALVÄG Exploatör Ny samfällighetsförening 

NATUR Exploatör Ny samfällighetsförening 

SKYDD Exploatör Ny samfällighetsförening 

Vatten-, dagvatten- och 
spillvattenledningar 
inom planområdet 

Exploatör Ny samfällighetsförening 

Vatten-, dagvatten- och 
spillvattenledningar 
fram till planområdet 

Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun 

Gatuvägsbelysning Exploatör Ny samfällighetsförening 

El och tele Eldistributör respektive te-
leoperatör 

Eldistributör respektive 
teleoperatör 

Anläggning 
Genomförande- 

ansvarig 
Driftansvarig 

Kvartersmark: 
  

JKU (industri, kontor, 
lager) 

Exploatör/Fastighetsägare Fastighetsägare 

E1 (transformator) Vattenfall Vattenfall 

E2 (tryckstegringsstat-
ion) 

Exploatör Ny samfällighetsförening 

E3 (pumpstation), vid 
transformatorn i norra 
delen av området 

Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun 

E3 (pumpstation), i 
södra delen av områ-
det 

Exploatör Ny samfällighetsförening 
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E4 (dagvattendamm) Exploatör Ny samfällighetsförening 

 

Allmän platsmark 
Inom planområdet finns allmän platsmark med beteckningarna INDUSTRI-
VÄG, LOKALVÄG, NATUR och SKYDD. Inom NATUR finns även 
dagvattenanläggningar. 

Exploatören ansvarar för utbyggnaden av allmän plats. För skötseln av all-
män plats föreslås att en eller flera gemensamhetsanläggningar bildas, som 
kan förvaltas genom samfällighetsföreningar.  

INDUSTRIVÄG byggs ut i samband med att de olika verksamhetsområ-
dena färdigställs. Trolig utbyggnadsordning är först område D, därefter om-
råde A och sedan område B enligt den tillhörande illustrationen. På så vis 
iordningställs en lämplig väg för den byggtrafik som blir nödvändig för att 
anlägga planområdets kvartersmark.  

LOKALVÄG utgörs av ny tillfartsväg till föreslagna verksamhetsområden 
samt till befintlig sopsorteringsanläggning och motorbana.  

NATUR-områdena i planområdet utgörs av mark som till större delen inte 
kommer få någon förändrad markanvändning, samt mark som föreslås för 
dagvattenhantering (dammar och diken).  

Tillfart och åtkomst till dagvattendammen i nordväst och dikena i anslutning 
till denna damm kan ske norrifrån via Ucklumsvägen på samma vägsträck-
ning som idag utgör Kärr ga:1. Den befintliga gemensamhetsanläggningen 
Kärr ga:1 föreslås upphävas. Tillfart till övriga två dagvattendammar kan ske 
via LOKALVÄG och INDUSTRIVÄG. En av dammarna föreslås inom 
kvartersmark, se nästa avsnitt. 

Dammar och diken ska anläggas för respektive områdes behov innan bygg-
lov kan ges, vilket villkoras genom planbestämmelser. Vilken fördröjnings-
volym som krävs för respektive dagvattendamm har beräknats, se planbe-
skrivningen och bilaga till denna. 

Området benämnt SKYDD är ett område där en redan uppförd bullervall är 
belägen. Bullervallen avskärmar tätorten och Furufjälls friluftsområde från 
buller från motorbanan och från eventuellt buller från verksamheter inom 
planområdet. 

Kvartersmark 
Inom planområdet finns kvartersmark med beteckningarna JKU (industri, 
kontor, lager), E1 (transformatorstation), E2 (tryckstegringsstation för vat-
ten), E3 (pumpstation för spillvatten) samt E4 (dagvattendamm). E4-området 
är placerat i ett område som även omfattar JKU, för att möjliggöra en flexi-
bel placering av denna dagvattendamm.  
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Inom planområdet finns ett område för transformatorstation och pumpstat-
ion (E1E3) som kan delas mellan de två funktionerna på lämpligt sätt. För 
transformatorstationen ansvarar Vattenfall, både för genomförande och 
drift. För denna pumpstation föreslås Stenungsunds kommun ansvara ef-
tersom den ska pumpa spillvatten i Ucklumsvägen västerut. 

Det finns också en yta avsatt för tryckstegringsstation (E2) längs LOKAL-
vägen upp i området, samt ytterligare en pumpstation (E3). Exploatören an-
svarar för genomförandet av dessa två tekniska anläggningar. För driften fö-
reslås att en gemensamhetsanläggning bildas, som kan förvaltas av en sam-
fällighetsförening. 

Den dagvattendamm som föreslås inom E4 behöver vara relativt liten och 
för att skapa en flexibilitet i placering och utförande föreslås marken plan-
läggas som både E4 (dagvattendamm) och JKU (kvartersmark för industri, 
kontor och lager). Dammen föreslås därför på kvartersmark. 

Inom respektive fastighet på kvartersmark för industri, kontor och lager 
(JKU) ansvarar respektive fastighets-/ledningsägare för att byggnader, an-
läggningar, VA- och dagvattenanläggningar med mera genomförs/uppförs 
liksom underhåll av dessa. 

 

AVTAL, ÖVERENSKOMMELSER 
Planavtal 
Ett planavtal som reglerar förutsättningar, kostnader och åtaganden under 
planarbetet har upprättats mellan Stenungsunds kommun och exploatören 
företrädd av Badhustorgets fastighets AB. 

Exploateringsavtal 
Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan Stenungsunds kommun 
och exploatören företrädd av Badhustorgets fastighets AB. Ytterligare ex-
ploateringsavtal kan behöva tecknas med andra fastighetsägare inom plan-
området vid behov.  

Exploateringsavtal kopplas till planen för att få överensstämmelse med in-
tentionerna i plan- och genomförandebeskrivningen.  

Exploateringsavtal ska vara påskrivna och godkända av berörda parter innan 
detaljplanen antas av kommunfullmäktige.  

Exploateringsavtalet mellan kommunen och Badhustorgets fastighets AB 
omfattar följande punkter. 

• Detaljplan och tidigare avtal (plankostnadsavtal) 
• Planområdets förutsättningar (grundförhållanden, arkeologi, natur-

miljö m.m.) 
• Lantmäteriförrättningar 
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• Utförande och bekostande av allmänna anläggningar 
• Utförande och bekostande av övriga anläggningar 
• Villkor under byggtiden/genomförande. 

Avtal om markköp, upplåtelse av mark 
Avtal om marköverlåtelser bör träffas mellan berörda parter innan ansökan 
om fastighetsreglering görs hos lantmäterimyndigheten. Förekommer fastig-
hetsköp så likställs dessa med avtal. 

Övriga avtal 
Inga övriga avtal bedöms nödvändiga för planens genomförande. 

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

 

Markägoförhållanden 
Munkeröd 1:12, Munkeröd 1:5 och Hammar 1:5 ägs av Badhustorgets Fas-
tighets AB. Hammar 1:10 och Kärr 1:1 ägs av Käderöds fastighets AB.  

Kärr 1:11 ägs av Ljo Fastighets AB. 

Markägoförhållanden och rättigheter 
Blå färg: Badhustorgets Fastighets AB 
Grön färg: Käderöds Fastighets AB 
Gul färg: Stenungsund Kärr 1:11 AB 
Stenungsunds kommun äger samtliga fas-
tigheter i direkt anslutning söder om plan-
området, samt fastigheten Munkeröd 1:21 
(markerad med rosa färg). 
Kartan visar även utfartsväg Kärr ga:1 
1415-94/45, kraftledningen, vägsamfäl-
ligheten Hammar S:1 samt utfarten 
1415IM-10/9018.1. 
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Angränsande fastigheter söder om planområdet – Hammar 1:3, Smederöd 
1:4, Furufjäll 1:2 och Smederöd 1:2 – ägs av Stenungsunds kommun. Även 
fastigheten Munkeröd 1:21 som ligger delvis inom planområdet ägs av kom-
munen. 

För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfällig-
heter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. 

Fastighetsbildning 
Med fastighetsbildning och fastighetsreglering avses alla ändringar av fastig-
heters gränser och upplåtelse/förändring av servitut. Fastighetsbildning prö-
vas genom lantmäteriförrättningar av lantmäteriet. Förrättningar som krävs 
för genomförande av planen söks av markägare/exploatör eller kommunen. 

Ett genomförande av detaljplanen medför ingrepp och förändringar i ett 
flertal fastigheter. I många fall är fastighetsregleringar nödvändiga.  

De delar av fastigheterna Kärr 1:1, Kärr 1:11, Hammar 1:10 och Munkeröd 
1:21 som ingår i planområdet är tänkta att överlåtas till Munkeröd 1:12. För 
Kärr 1:1 rör det sig om totalt cirka 45 490 m2 som omfattar både föreslagen 
NATUR, LOKALVÄG och kvartersmark. För Kärr 1:11 handlar det om 
cirka 12 m2 mark som föreslås som LOKALVÄG. För Hammar 1:10 rör 
det sig om cirka 3 145 m2 som föreslås som LOKALVÄG. För Munkeröd 
1:21 rör det sig om cirka 175 m2 som föreslås som naturmark med dagvat-
tenanläggningar. 

Gemensamhetsanläggningar och 
marksamfälligheter 
För att reglera drift och underhåll av gemensamma anläggningar bildas ge-
mensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen. Vid förrättningen fattas 
beslut om fördelning av kostnader, andelstal, drift- och underhållsfrågor 
mm. Förvaltning av större anläggningar sker i regel genom samfällighetsför-
eningar som bildas i samband med anläggningsförrättningen. Föreningen 
kan därefter förvalta anläggningen själv eller uppdra åt en syssloman att 
sköta den praktiska skötseln för föreningens räkning. 

En gemensamhetsanläggning Kärr ga:1 finns belägen i planområdets nord-
västra del. Gemensamhetsanläggningen inrymmer officialservitut gällande 
utrymme, röjningsrätt och grindförbud. Gemensamhetsanläggningen omfat-
tar utfartsväg från Munkeröd 1:5 till allmän väg. I planen föreslås denna 
mark som naturmark med dagvattenanläggningar. Gemensamhetsanlägg-
ningen Kärr ga:1 föreslås upphävas.  

Nya gemensamhetsanläggningar föreslås bildas inom planområdet för sköt-
sel av allmän plats samt av tekniska anläggningar inom kvartersmark, med 
undantag för transformatorstationen och pumpstationen i norr. Gemensam-
hetsanläggningarna föreslås förvaltas av nya samfällighetsföreningar. Dag-
vattendammen inom kvartersmark i öster kan istället förvaltas av fastighets-
ägaren, om fastigheten omfattar hela området som har villkor för lov 
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(bestämmelse a3 på plankartan) kopplat till denna dagvattendamm. 

Inom planområdet finns idag en samfällighet, Hammar S:1. Samfälligheten 
ägs av Munkeröd 1:12 (Badhustorgets fastighets AB) och av Hammar 1:3 
(Stenungsunds kommun). De två fastigheterna har lika stora andelar i sam-
fälligheten, 3/8 mantal. Samfälligheten har vägändamål. Den ligger i syd-
västra hörnet av planområdet på mark som i planen kommer ha använd-
ningen NATUR. Samfälligheten Hammar S:1 bedöms kunna vara kvar utan 
förändringar till följd av detaljplanens genomförande. 

 

Servitut 
För att utnyttja utrymme, anläggning med mera inom fastighet kan anlägg-
ningsägare eller nyttjandehavare få rätt därtill genom servitut, antingen av-
talsservitut (intecknat i tjänande fastighet) eller officialservitut (fastighets-
bildningsservitut). Frågan om officialservitut prövas genom lantmäteriför-
rättning. Nya servitut kan komma bli aktuella i fall där det förekommer t.ex. 
gemensamma varuintag. Förrättning söks i sådana fall av nyttjande eller tjä-
nande part när behov uppstår. 

Fastigheten Kärr 1:1 belastas av fyra officialservitut för väg. Av dessa fyra är 
det dock bara ett som ligger inom planområdet: nr 1415-1328.3 till förmån 
för Hammar 1:9, Hammar 1:10 och Kärr 1:11.  

För att säkerställa tillgänglighet från Ucklumsvägen till avfallssorteringsan-
läggning (Kärr 1:11) och motorbana (Smederöd 1:2 m fl) kan det finnas be-
hov av nya servitut på allmän plats: LOKALVÄG alternativt kan dessa fas-
tigheter delta i en gemensamhetsanläggning för LOKALVÄG. Befintliga  
officialservitut kan behöva omprövas. Detta avgörs i en lantmäteri- 
förrättning.  

Om det bildas en gemensamhetsanläggning för skötsel av dagvattendammen 
på kvartersmark i öster, så kan det även behövas ett servitut för tillfart till 
denna. 

På östra sidan av planområdet finns ett avtalsservitut om utfartsväg till för-
mån för Munkeröd 1:12 som belastar Kärr 1:1 och Hammar 1:10. I planför-
slaget föreslås här område för allmän plats – LOKALVÄG. Vid behov kan 
avtalsservitutet omprövas. 

Inom området finns ett antal avtalsservitut för kraftledning och för distri-
butionsledning samt ledningsrätter för starkström.  

Det finns även ett avtalsservitut om anläggning med brunn till förmån för 
Kärr 1:11 som belastar Kärr 1:1.  
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Ledningsrätt 
För att utnyttja utrymme inom fastighet för t ex vatten- och spillvattenled-
ningar som ingår i allmän va-anläggning kan ledningshavare få rätt därtill ge-
nom ledningsrätt. Fråga om ledningsrätt prövas genom lantmäteriförrätt-
ning. Befintliga ledningsrätter har på de sträckor där de ligger inom kvarters-
mark säkerställts med s k u-områden, innebärande att markområdena ska 
hållas tillgängliga för allmänna underjordiska ledningar.  

Ansökan om eventuell förändring av gällande ledningsrätter görs av kom-
munen vid tillfälle när planen vunnit laga kraft. 

I området går en kraftledning som har koncession, en 40 kV kraftledning 
(TL689). Planförslaget är utformat så att ledningen kan vara kvar i befintligt 
läge. 

 

EKONOMISKA FRÅGOR 
Allmänt, plan- och bygglovskostnader 
Plankostnaderna bekostas av exploatören i enlighet med tecknat planavtal. 
Bygglovsavgift kommer att att tas ut vid bygglovsprövning enligt gällande 
taxa. 

Exploateringskostnader 
Allmänt 
Exploateringskostnader fördelas enligt exploateringsavtal och den inriktning 
som anges i plan- och genomförandebeskrivningarna. Exploatören kommer 
att stå för större delen av exploateringskostnaderna vid genomförandet av 
planen. 

Kommunen tar ut en anslutningsavgift för anslutning till VA-nätet enligt 
gällande VA-taxa.  

Allmän platsmark 
Exploatören bekostar utbyggnaden av allmän plats. Förutom kostnader som 
är förknippade med gatuutbyggnaden tillkommer kostnader för bland annat 
vatten och avlopp och iordningställande av naturmark och av bullervall 
inom användningen SKYDD. 

Kvartersmark 
Exploateringskostnader som uppkommer inom kvartersmark belastar re-
spektive berörd fastighetsägare. Kostnader påverkas och regleras av planut-
formning och intentionerna i plan- och genomförandebeskrivningarna. 
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Fastighetsbildning 
Kostnader för fastighetsbildning som avstyckning, fastighetsreglering, servi-
tutsbildning, ledningsrätt och anläggningsförrättning regleras inom ramen 
för respektive lantmäteriförrättning. Exploatören ansöker om och bekostar 
förrättningar som behövs för planens genomförande. 

Telenät, elnät och belysning 
Eventuell nydragning och omläggning av tele- och elnät som förorsakats av 
förändrade förhållanden inom kvartersmark bekostas av respektive fastig-
hetsägare. Nya och ändrade förhållanden inom allmän platsmark som föror-
sakar ny- eller omläggning av tele- och elnät bekostas av exploatör.  

 

TEKNISKA FRÅGOR 
Allmän platsmark 
Gator 
Inför utställningsskedet har en förprojektering tagits fram gällande vägarna i 
området. 

Vatten och avlopp, dagvatten 
Exploateringsområdet ska anslutas till det kommunala VA-nätet genom att 
kommunen tillhandahåller en anslutningspunkt vid Ucklumsvägen. Inför 
samrådet gjordes en övergripande utredning som visar på hur vatten och av-
lopp samt dagvatten kan lösas för planområdet. Inför utställningsskedet har 
utredningen reviderats. I utredningarna anges den standard som de olika sy-
stemen behöver byggas ut med. 

Geoteknik och bergteknik 
Geoteknik 
Rekommendationer som redovisas i den till detaljplanen tillhörande geotek-
niska utredningen, ska följas vid projektering inom planområdet.  

Bergteknik 
Rekommendationer som redovisas i den till detaljplanen tillhörande geotek-
niska utredningen, ska följas. Det finns ett block som ligger utanför planom-
rådet som är utpekat i rapporten Tekniskt PM Geoteknik, Norconsult, 
2013-02-04, rev. 2018-03-21. Hur blocket ska hanteras bör avtalas i exploa-
teringsavtalet. 
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Fortsatt arbete 
Planförslaget ställs nu ut. Därefter kan kommunen besluta om att anta plan-
förslaget. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft. 

Preliminär tidplan 
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens 
genomförande: 

Sept.-Okt. 2016 Beslut om samråd 

Okt.-Nov. 2016 Samråd av förslag till detaljplanen med bland andra be-
rörda markägare, länsstyrelsen, myndigheter och kommunala nämnder.  

2017 - 2019 Fortsatt utredningsarbete inför utställning 

Maj 2020 Beslut om utställning 

Juni 2020 Utställning av förslag till detaljplan. 

Sept. 2020 Godkännande av detaljplan i kommunstyrelsen 

Okt. 2020 Antagande av detaljplan i kommunfullmäktige 

Nov. 2020 Laga kraft 

Datumet för laga kraft förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas. 

Medverkande i planarbetet 
Planförslaget har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Johan Wahl-
ström, arkitekt och Jakob Resare, arkitekt. 

Detaljplanen har upprättats i samverkan med berörda tjänstemän inom Sam-
hällsbyggnad, Stenungsunds kommun. 

 

 

Anders Dahlgren  Johan Wahlström 
Planarkitekt   Arkitekt SAR/MSA 
Stenungsunds kommun  Rådhuset Arkitekter AB 
   Samhällsbyggnad & Miljö 

563



 

 

 
 
 

 

 

Detaljplan för industri och småindustri  

DEL AV MUNKERÖD 1:12 M FL  

Stenungsund, Stenungsunds kommun 
Västra Götalands län 

 

Dnr: 2009/695  

 Utställningshandling 
 2020-04-29 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING  

  

564



 

 

 
Rådhuset Arkitekter AB 
Box 114 
451 16 Uddevalla 
Tel: 0522 - 65 66 67 
www.radhuset.se 

 
Uppdragsnummer: 311 786 
 

Planhandlingar: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga bilder och illustrationer i planhandlingen är framtagna av Rådhuset Arkitekter AB där inget 
annat anges 

565



    
 

 

1 (39) 

Detaljplan för Munkeröd 1:12 m fl  Miljökonsekvensbeskrivning 
Stenungsunds kommun Utställningshandling 2020-04-29 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

LÄSANVISNING ................................................................... 3 

SAMMANFATTNING ............................................................ 3 

BAKGRUND ......................................................................... 7 

PLANFÖRSLAGET .............................................................. 8 

MILJÖBEDÖMNING ............................................................. 9 

Syfte .......................................................................................... 9 

Behovsbedömning ..................................................................... 9 

Samråd om avgränsning ............................................................ 9 

Geografisk avgränsning ........................................................... 10 

Behandlade miljöaspekter ........................................................ 10 

Tillkommande aspekter att behandla ....................................... 12 

ALTERNATIV ......................................................................13 

Nollalternativ ............................................................................ 13 

Alternativ lokalisering ............................................................... 13 

PLANFÖRSLAG ...................................................................15 

Planförslaget i korthet .............................................................. 15 

Miljöbedömningen och planförslaget ........................................ 15 

GENOMFÖRANDET AV PLANEN ......................................17 

Etapputbyggnad och tider ........................................................ 17 

Massorna och kvaliteten på dessa ........................................... 18 

Massbalans ............................................................................. 18 

PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET
 ............................................................................................19 

Schakt av berg och mjuka massor ........................................... 19 

Isälvssediment och betydelsen vid grundvattenbildning ........... 22 

Djurlivet och naturmiljön ........................................................... 25 

Friluftsliv .................................................................................. 29 

Risker med farligt gods ............................................................ 31 

Vatten och hantering av dagvatten........................................... 32 

Betydande miljöpåverkan ......................................................... 34 

566



 

 
 

2 (39) 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

 

Detaljplan för del av fastigheten Munkeröd 1:12 m fl              
Utställningshandling 2020-04-29 Stenungsunds kommun         

AVSTÄMNING MOT BESTÄMMELSER I MILJÖBALKEN ..35 

God hushållning 3 kap 1 § ....................................................... 35 

Ekologiskt känsliga områden 3 kap 3 § MB .............................. 35 

Särskilda markanvändningsintressen – anläggningar för 
kommunikation 3 kap § 8 MB ................................................... 35 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB ................................................ 36 

MILJÖMÅL ...........................................................................37 

Allmänt .................................................................................... 37 

FORTSATT MILJÖARBETE ................................................39 

MEDVERKANDE I MKB-ARBETET ....................................39 

567



    
 

 

3 (39) 

Detaljplan för Munkeröd 1:12 m fl  Miljökonsekvensbeskrivning 
Stenungsunds kommun Utställningshandling 2020-04-29 

LÄSANVISNING 
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår i planhandlingarna för de-
taljplanen för del av fastigheten Munkeröd 1:12 m fl och är därmed en del 
av beslutsunderlaget. 

Planbeskrivningen innehåller en komplett beskrivning av föreslagna föränd-
ringar inom planområdet medan miljökonsekvensbeskrivningen innehåller 
en mer sammanfattad beskrivning av planens innehåll. I MKB:n läggs ton-
vikten på beskrivning av den betydande miljöpåverkan som ett genomfö-
rande av detaljplanen riskerar att ge upphov till.  

Planbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning bör läsas tillsammans. 

SAMMANFATTNING 
Planförslaget 
Detaljplanen syftar till att omvandla en del av ett till största delen obebyggt 
skogsområde till industrimark. Området är stort och avses bli utbyggt i 
etapper under en tid av ca 5 - 10 år. Området är i första hand avsett för in-
dustri, småindustri, kontor och hantverk samt lager och partihandel. 

Miljöpåverkan, konsekvenser och åtgärder 

Schakt av berg och mjuka massor  
Planförslaget innebär att stora plana ytor i ett kuperat område ska iordning-
ställas som industrimark. Därigenom måste omfattande markarbeten ge-
nomföras och berg- och schaktmassor tas om hand. 

En översiktlig bedömning av massornas mängd och beskaffenhet har gjorts. 
Av det beräknade överskottet bedöms ca 200 000 m3 utgöras av berg. En 
grov beräkning ger att denna mängd kommer att behövas inom planområ-
det. Återstående överskott utgörs av ca 300 000 m3 mjuka massor, varav 
stora delar är lera. Lermassorna ska användas för att bygga skyddsvall, för 
slänter etc inom området. Eventuellt överskott ska användas i första hand i 
anslutning till planområdet för vägutfyllnad och iordningsställande av tom-
ter. Därigenom undviks transporter på det allmänna vägnätet. I ett senare 
skede av genomförandet kan lermassor behöva deponeras på annan plats i 
närområdet. 

En bergkross ska placeras inom planområdet. Detta kommer att vara etable-
ringsområde under utbyggnadstiden. Krossmaterialet i olika fraktioner 
kommer att behövas för utbyggnad av vägarna, för utfyllnad samt för att 
iordningställa tomter och grunder. 

Masshanteringen riskerar att ge upphov till störningar för den närmsta om-
givningen. För att minska störningarna ska befintlig skyddsvall mot Furufjäll 
förstärkas. Därigenom blir det mindre risk för att friluftsområdet störs av 
buller från sprängning och krossverksamhet under den tid som planen ge-
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nomförs. Krossen kommer också att placeras långt från friluftsområdet så 
att störningarna på detta minskas. Det krossade materialet vattenbegjuts un-
der processen för att undvika att dammet sprids under krossverksamheten.  

Tunga transporter orsakade av överskott av massor som behöver forslas 
bort från området kan minimeras genom att övervägande mängd massor 
kommer till användning inom området eller i närområdet utan att det all-
männa vägnätet behöver belastas. 

Isälvssediment och betydelsen vid grundvattenbildning 
Jordarterna i planområdet utgörs enligt karta från SGU av berg, sand, lera, 
morän och isälvssediment. Det är områden med isälvssediment som kan in-
nehålla grundvatten av betydelse om mäktighet och genomsläpplighet är till-
räckliga. Dessa förekommer i planområdets östra del. 

Naturgrus har utvunnits i avslutad täkt väster om området. Återstående na-
turgrusförekomster i planområdet finns i slänten mot den nya matarvägen 
till området. I planen föreslås området med naturgrus som Natur. Inget eller 
endast små mängder naturgrus återfinns inom de delar av planområdet som 
ska iordningställas som industriytor.  

I den hydrogeologiska utredning som gjorts konstateras att grundvattenni-
vån lokalt kommer att sänkas något inom verksamhetsområdet och att av-
rinningen minskas något. I området söder om Ucklumsvägen har den be-
fintliga grustäkten redan sänkt grundvattenytan runt täkten, och bedöm-
ningen är därför att det föreslagna verksamhetsområdet endast i liten grad 
kommer att medföra att det möjliga grundvattenuttaget ytterligare minskar. 
Ett senare hydrogeologiskt PM visar på att markens infiltrationskapacitet är 
mycket begränsad i planområdets östra del. Konsekvenserna för den fram-
tida grundvattenbildningen bedöms därför bli små, och risken liten för att 
betydande miljöpåverkan uppstår. 

Djurlivet och naturmiljön 
Planens genomförande medför att ett till vissa delar orört naturområde om-
vandlas till industriområde med hårdgjorda ytor och att irreversibla ingrepp i 
terrängen görs. De högsta naturvärdena finns i hassellunden i områdets 
nordvästra del. Denna hyser också skyddade och skyddsvärda arter. Efter 
samrådet har förslaget omarbetats, och de områden som har bedömts ha de 
högsta naturvärdena föreslås nu planläggas som naturmark. Därmed riskeras 
inte att den skyddade arten nötkråka förlorar födosöksområden. Vidare 
kommer småvatten viktiga för grodlek att finnas kvar. Dagvattnet från plan-
området ska tas om hand lokalt och fördröjas och renas innan det når No-
rumsån och de biflöden till ån som har höga naturvärden. Även om ett stort 
område med tidigare delvis orörd natur går förlorat om planen genomförs, 
är bedömningen att ingreppen i naturmiljön inte är så omfattande att det 
skulle medföra någon betydande miljöpåverkan. Bedömningen är vidare att 
dagvattnet från planområdet inte kommer att påverka eller skada naturvär-
dena i Norumsån.   

569



    
 

 

5 (39) 

Detaljplan för Munkeröd 1:12 m fl  Miljökonsekvensbeskrivning 
Stenungsunds kommun Utställningshandling 2020-04-29 

Friluftslivet 
Planområdet ligger i anslutning till området Furufjäll som har betydelse för 
det rörliga friluftslivet. Planen berör endast den del av friluftsområdet som 
ligger i anslutning till väg E6 med tillhörande trafikplats och intill en motor-
bana med bullrande verksamhet. När industriområdet är utbyggt kommer 
detta att vara väl avgränsat mot friluftsområdet genom höjdryggar och 
skogsridåer och ytterligare störningsskydd i form av vallar kan byggas mot 
friluftsområdet.  

Den sammantagna störningen på friluftslivet bedöms bli liten när planom-
rådet är utbyggt. 

Under genomförandetiden kan dock störningar komma att uppstå. Förutom 
de naturliga avgränsningar som terrängen utgör kommer ytterligare stör-
ningsskydd i form av en förstärkt och utbyggd vall att byggas mellan plan-
området och Furufjälls friluftsområde. Sådant skydd kommer att bli effektivt 
mot störningar också under utbyggnaden av området. 

Risker med farligt gods 
Närheten till väg E6 med dess omfattande transporter av farligt gods med-
för att det finns risk finns för att människor som vistas inom planområdet 
kan skadas vid en olycka med farligt gods. 

I samrådsversionen av planförslaget låg ett område med kvartersmark för 
industri benämnt ”område C” relativt nära väg E6. Det var i detta område 
som det fanns störst risk för att en olycka med farligt gods skulle kunna på-
verka bebyggelse och människor. Inför utställningen har område C tagits 
bort. Istället föreslås naturmark närmast väg E6. De återstående verksam-
hetsytorna ligger på ett avstånd av som minst 80 meter från väg E6 och på 
en höjd av som minst 10 meter över vägen. Bedömningen är att det inte 
krävs några särskilda åtgärder i dessa områden för att förhindra olyckor med 
farligt gods.  

Bedömningen är sammantaget att genom att område C tagits bort från plan-
förslaget, föreligger inte längre någon risk för att människor kan skadas av 
en olycka med farligt gods, och att det därmed inte heller finns risk för be-
tydande miljöpåverkan. 
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Jämförelse med nollalternativ 
Planförslaget ska jämföras med ett nollalternativ som beskriver den framtida 
utvecklingen om planen inte antas.  

Nollalternativet innebär att ingen utbyggnad sker i området, som i de delar 
som inte idag är påverkade av avverkning och schaktarbeten, kommer att 
förbli ett kuperat och skogsbevuxet naturområde. Skogsbruk kan fortsätta 
att bedrivas i ännu opåverkade områden, som också kan förbli tillgängliga 
för det rörliga friluftslivet. 

Det blir jämfört med planförslaget inte några irreversibla ingrepp i området, 
inga hårdgjorda ytor tillkommer och inga ytterligare markarbeten utförs. 

Vidare bedöms nollalternativet jämfört med planförslaget inte medföra ett 
lika stort totalt trafikarbete. Utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser 
blir jämförelsevis mindre och därmed också klimatpåverkan. 

Det blir heller inte jämfört med planförslaget risk för ökad belastning på 
Norumsån eller biflödena till denna. 

Sammanfattande bedömning 
Planförslaget bedöms sammantaget bidra till ökat trafikarbete. Planförslaget 
motverkar därmed en uppfyllelse av miljömålet ”Begränsad klimatpåver-
kan”. Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft bedöms dock inte överskri-
das. Planförslaget bedöms inte påverka vattenkvaliteten i Norumsån negativt 
så att föreslagna miljökvalitetsnormer för vatten inte kan uppnås.  

Bedömningen är vidare att det inte finns risk för betydande miljöpåverkan 
vare sig i genomförandeskedet av planen eller då planen är genomförd och 
området används som verksamhetsområde. Förutsättningen för detta är att 
dagvattnet tas om hand på ett tillfredsställande sätt.  
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BAKGRUND 
I Stenungsunds kommun finns ett stort behov av nya områden för verk-
samheter av typ små- och mellanstor industri inom eller i anslutning till 
Stenungsunds tätort. Så gott som all tillgänglig mark söder och norr om In-
dustrivägen och väster om väg E6 har successivt blivit bebyggd, och kom-
munen har därför genomfört ett planarbete för småindustri i Kärr mellan 
vägarna E6 och Ucklumsvägen i anslutning till Stenungsundsmotet. Denna 
plan är antagen och klar att genomföras. 

Det aktuella området är välbeläget vid väg E6 vid Stenungsundsmotet söder 
om Ucklumsvägen. Delar av området är sedan tidigare ianspråktaget för stö-
rande verksamheter som motorbana och modellmotorbana. Verksamheten 
på modellmotorbanan är avslutad, men den på motorbanan pågår fortfa-
rande. Grustäktverksamhet har bedrivits inom området, och delar av områ-
det är totalavverkat.  

Planarbete för området har pågått sedan 2011, då det inleddes med ett pro-
gram. Därefter har planförslaget samrådsbehandlats och ska efter revidering 
och komplettering ställas ut. 

Synpunkter som framkommit under samrådet har lett till ändringar beträf-
fande omfattning och utformning av planförslaget samt av innehållet i 
denna MKB. 

  
  

Planområdets läge i förhållande till 
Stenungsunds tätort 
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PLANFÖRSLAGET 
Syfte 
Detaljplanen syftar till att omvandla en del av ett till största delen obebyggt 
skogsområde till industrimark. 

Förslagets huvuddrag 
Planförslaget innebär att ca 158 000 kvm (ca 15,8 ha) ny kvartersmark för 
industri kan tillkomma. Infart till området föreslås ske från norr via Uck-
lumsvägen, i befintlig trevägskorsning. Söder om det nya industriområdet 
och väl avskilt från detta ligger friluftsområdet Furufjäll.  

Området är stort och avses bli utbyggt i etapper under en tid av ca 5 - 10 år. 
För att få så stora sammanhängande plana ytor för industri som möjligt, 
kommer omfattande markarbeten att genomföras. Det kan medföra ett 
överskott på massor, som ska hanteras inom området alternativt fraktas bort 
för att i första hand användas i närområdet och i andra hand deponeras.  

Området är i första hand avsett för industri, småindustri, kontor och hant-
verk samt lager och partihandel. I begreppet industri ingår att den industri 
som förläggs hit kan vara störande för omgivningen. I begreppet partihandel 
ingår ej detaljhandel, försäljning eller service till enskilda. 

 

  

Illustration över hur planområdet kan utformas.  
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MILJÖBEDÖMNING 
Syfte 
Miljöbedömning innebär att ”integrera miljöaspekter i planen eller pro-
grammet så att en hållbar utveckling främjas” (MB 6 kap 11 §). Miljöbe-
dömning av en detaljplan krävs om det finns risk för att genomförandet av 
planens förslag kan medföra betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbe-
skrivningen (MKB:n) är en del av miljöbedömningen och syftar till att iden-
tifiera, beskriva och bedöma den betydande miljöpåverkan som planens ge-
nomförande kan antas medföra på miljö, hälsa och hushållning med natur-
resurser. Vidare är syftet att beskriva de åtgärder som planeras för att hindra 
eller motverka betydande negativ miljöpåverkan. Konsekvenserna av den 
planerade verksamheten ska också bedömas i förhållande till andra rimliga 
alternativ samt till ett så kallat nollalternativ, vilket i princip innebär att plan-
förslaget inte genomförs. 

Behovsbedömning 
Kommunen ska i ett tidigt skede alltid ta ställning till om en miljöbedöm-
ning måste göras eller inte, genom att göra en s k behovsbedömning. Om 
kommunen konstaterar att det finns risk för betydande miljöpåverkan ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 

Av PBL 5 kap. 18 § framgår att en MKB ska upprättas för en detaljplan om 
det finns risk för betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får 
tas i anspråk för industri. Stenungsunds kommun har genomfört en behovs-
bedömning med utgångspunkt från planprogrammet från mars 2011 där 
man bedömt att planförslaget kan medföra en risk för betydande miljöpå-
verkan. Under programsamrådet lämnade Länsstyrelsen i yttrande syn-
punkter på programmet. Länsstyrelsen instämde i kommunens uppfattning 
om risken för betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning ska 
därför upprättas.  

Behovsbedömningen kompletterades i november 2015 i samband med att 
koncept till samrådshandlingar upprättades. 

Samråd om avgränsning  
Miljökonsekvensbeskrivningen ska avgränsas, både vad avser de miljöa-
spekter som ska behandlas och geografiskt område. 

Samråd om avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen har hållits och 
länsstyrelsen har lämnat yttrande daterat 2016-03-03. 
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Geografisk avgränsning 
MKB:n är beträffande de fysiska ingreppen i huvudsak begränsad till själva 
planområdet. När det gäller eventuella luftföroreningar, utsläpp av dagvatten 
mot Norumsån och störningar från området på det närliggande Furufjälls 
friluftsområde kan åtgärder inom planområdet även få konsekvenser utanför 
detta. 

 

Behandlade miljöaspekter 
Det är i första hand de aspekter som bedöms kunna medföra betydande mil-
jöpåverkan som är relevanta att upp i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Länsstyrelsen har också tagit upp andra aspekter i avgränsningssamrådet 
som handlar om buller, fornlämningar, geoteknik och tillgänglighet för kol-
lektivtrafik och gång- och cykelresenärer. Dessa aspekter, som behandlas i 
planbeskrivningen bedöms inte – om planen genomförs – medföra risk för 
betydande miljöpåverkan och behandlas därför inte i denna MKB.  

De miljöaspekter där det bedöms finnas risk för betydande miljöpåverkan är 
följande: 

Schakt av berg och mjuka massor  
Iordningställandet av planområdet genererar ett överskott av massor, varav 
en del kan behöva fraktas bort för användning utanför själva planområdet. 
Länsstyrelsen har efter samrådet bedömt att eftersom det primära syftet med 
planen är att etablera industrimark så kan planarbetet fortsätta utan krav på 

Karta över planområdet med närområden.  

Foto från Stenungsunds tätort i väster i rikt-
ning mot E6, planområdet och Furufjäll. 

575



    
 

 

11 (39) 

Detaljplan för Munkeröd 1:12 m fl  Miljökonsekvensbeskrivning 
Stenungsunds kommun Utställningshandling 2020-04-29 

tillstånd till täkt. Eftersom uttaget av material kommer att vara av jämförbar 
omfattning med de mängder som bryts i en täkt, behöver dock sådana mil-
jöaspekter som normalt tas upp i en täktansökan behandlas i detaljplanens 
MKB menar Länsstyrelsen vidare.  

Planbeskrivningen och denna MKB har därför kompletterats med en utför-
ligare redovisning av hur stora mängder massor som ska hanteras, i vilken 
ordning som området ska byggas ut, under vilken tid arbetena ska pågå och 
vilka konsekvenser för omgivningen detta kan ge. Se vidare under Tillkom-
mande aspekter att behandla. 

Naturgrus som en ändlig resurs och isälvssedimentens betydelse 
för grundvattenbildningen 
Naturgrus är en ändlig resurs och planens genomförande kan begränsa möj-
ligheten att utnyttja resursen i framtiden. Om isälvssedimenten och eventuell 
naturgrusförekomst berörs av planen skulle även den grundvattenbildande 
funktionen kunna påverkas. Detta ska belysas i MKB:n. 

Djurlivet och naturmiljön 
Planens genomförande medför att ett till vissa delar orört naturområde om-
vandlas till industriområde och det finns risk för att naturvärden berörs. 
Planens genomförande kan dessutom innebära risk för påverkan på livsmil-
jöerna för öring och ål i Norumsån med biflöden, eftersom vattendragen har 
kontakt med de diken och bäckar som avvattnar planområdet.  

Friluftslivet 
Planområdet ligger i anslutning till Furufjällsområdet som har betydelse för 
det rörliga friluftslivet. Det finns risk för att verksamheten inom planområ-
det kommer att påverka förhållandena inom friluftsområdet på ett negativt 
sätt.   

Risker med farligt gods 
Närheten till väg E6 med dess omfattande transporter av farligt gods med-
för att det finns risk finns för att människor som vistas inom planområdet 
kan skadas vid en olycka med farligt gods. 

Jämförelse med miljömålen 
Planförslaget ska stämmas av mot relevanta nationella och lokala miljömål. 
De miljömål som i första hand bör belysas är Begränsad klimatpåverkan, God 
bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt växt- och djurliv. 

Luftkvalitet MKN för utomhusluft 
Förväntade förändringar av trafiken kring planområdet gör att miljökvali-
tetsnormerna för utomhusluft bör belysas. 
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Vattenkvalitet – Norumsån och Hakefjorden 
Eventuell påverkan på vattenkvaliteten i Norumsån ska belysas, eftersom 
Norumsån är en preliminär vattenförekomst med beslutade miljökvalitets-
normer för ytvatten MKN, och att ån är ett viktigt uppväxtområde för öring 
och ål. 

Norumsån mynnar i Hakefjorden som är en vattenförekomst som omfattas 
av miljökvalitetsnormer för ytvatten. Eventuell påverkan på Hakefjordens 
vattenkvalitet ska belysas. 

Tillkommande aspekter att behandla  
Tillkommande aspekter som ska behandlas där det finns risk för att bety-
dande miljöpåverkan uppkommer är: 

Buller, damm och vibrationer  
Vid uttag och krossning av berg uppkommer störningar på omgivningen i 
form av buller damm och vibrationer. I det aktuella området är det främst 
människor och djurliv i det närbelägna friluftsområdet Furufjäll, som kan 
påverkas. Också etablerade verksamheter inom planområdet, kan bli störda 
av ett genomförande av senare etapper, eftersom området kommer att bygg-
gas ut under lång tid.   

Trafikmängder och trafiksituation 
Behovet av att forsla bort överskottsmassor från området kan variera över 
tid. Transportarbetet som uppkommer genom att lastbilar med släp tidvis 
kan komma att trafikera omgivande vägnätet ska beskrivas, liksom eventu-
ella konsekvenser detta kan medföra.  
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ALTERNATIV 
Nollalternativ  
Planförslaget ska jämföras med ett nollalternativ som beskriver den framtida 
utvecklingen om planen inte antas.  

Nollalternativet innebär att ingen utbyggnad sker i området, som i de delar 
som inte idag är påverkade av avverkning och schaktarbeten, kommer att 
förbli ett kuperat och skogsbevuxet naturområde. Skogsbruk kan fortsätta 
att bedrivas i ännu opåverkade områden, som också kan förbli tillgängliga 
för det rörliga friluftslivet. 

Det blir jämfört med planförslaget inte några irreversibla ingrepp i området, 
inga hårdgjorda ytor tillkommer och inga ytterligare markarbeten utförs. 

Vidare bedöms nollalternativet jämfört med planförslaget inte medföra ett 
lika stort totalt trafikarbete. Utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser 
blir jämförelsevis mindre och därmed också klimatpåverkan. 

Det blir heller inte jämfört med planförslaget risk för ökad belastning på 
Norumsån eller biflödena till denna 

Alternativ lokalisering 
Markanvändningen i Stenungsunds tätort har sedan länge dominerats av den 
tunga petrokemiska industrin som upptar ett stort markområde med skydds- 
och utvecklingszoner norr om Industrivägen. Områden avsatta för tung in-
dustri är långt ifrån utnyttjade till sin fulla kapacitet. Eftersom området i sin 
helhet är av riksintresse för industriell produktion, är det av nationellt in-
tresse att tillräckligt stora områden finns avsatta för fortsatt eventuell ut-
veckling av den tunga industrins anläggningar i framtiden.  

Det finns välbelägna områden för lättare industriverksamheter i anslutning 
till befintliga verksamhetsområden norr om Industrivägen. Dessa är dock 
belägna inom utlagda skyddsområden för framtida tung industri, och har 
hittills inte kunnat tas i anspråk för någon annan typ av verksamhet. 

Ny mark för mellan- och småindustri i anslutning till tätorten måste därför 
sökas i områden öster om väg E6. Det finns få sådana som alternativ till 
Munkeröd 1:12. Ett område som föreslagits i kommunens översiktsplan 
2006, antagen 2009, är Stripplekärr öster om väg E6.  

Stripplekärr öster om E6 
I den gällande översiktsplanen för Stenungsund står följande: ”De för fram-
tida tung industri tidigare reserverade områdena öster om motorvägen vid 
Stripplekärr skulle i ett längre perspektiv vara lämpliga för sådan industriut-
veckling, (Lättare industri av små- och mellankaraktär) eftersom tillgången 
till näraliggande mark för småindustri och andra verksamheter i 
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Stenungsunds samhälle är begränsad till några mindre områden vid Mun-
keröd. Exploatering vid Stripplekärr förutsätter ny trafikplatsanslutning till 
E6”. 

Delar av området används för externa verksamheter, exempelvis upplag, 
som inte kräver trafikanordningar och vatten- och avlopp. Det står också ett 
vindkraftverk i området. Det saknas fortfarande anslutning från väg E6, och 
det finns ingen tidplan för när en ny trafikplats kan byggas ut. 

Ett genomförande av alternativet ligger av ovanstående skäl så långt i fram-
tiden, att det inte kommer att lösa kommunens behov av välbelägen mark 
för verksamheter. Det bedöms inte vara ett rimligt jämförelsealternativ, och 
kommer därför inte att användas ytterligare som sådant i denna miljökonse-
kvensbeskrivning. 

 

 

Det föreslagna industriområdet i Munkeröd 
ligger i anslutning till trafikplats och till be-
fintlig industri väster och öster om väg E6 

Alternativ lokalisering till Stripplekärr. 
Området ligger externt skilt från övriga verk-
samhetsområden i Stenungsund. Det finns 
ingen anslutning från väg E6 och vatten- och 
avloppsanslutning saknas.  

NY INDUSTRI
VID KÄRR
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PLANFÖRSLAG 
Planförslaget i korthet 
Planförslaget innebär att ca 158 000 m2 (ca 15,8 ha) ny industrimark kan till-
komma. Infart till området föreslås ske från norr via Ucklumsvägen, i befint-
lig trevägskorsning. Söder om det nya industriområdet och väl avskilt från 
detta ligger friluftsområdet Furufjäll.  

Området är stort och kommer att bli utbyggt i etapper under en relativt lång 
tid. För att få så stora sammanhängande plana ytor för industri som möjligt, 
kommer omfattande markarbeten att behöva genomföras i den kuperade 
terrängen. Det kommer i sin tur att generera ett visst överskott av schakt-
massor. En överslagsmässig beräkning av massornas storlek och beskaffen-
het har gjorts.  

Området är i första hand avsett för industri, småindustri, kontor och hant-
verk samt lager och partihandel. 

Miljöbedömningen och planförslaget 

 
Miljöbedömningen har, efter samrådet, bland annat bidragit till följande 
ändringar av planförslaget: 

Trafikmatningen 
• Hela området föreslås bli trafikförsörjt via en trevägskorsning från 

Ucklumsvägen. Befintlig väg breddas och förbättras till lutning och 
profil. Tidigare förslag med två matningsvägar upp till platån, varav 

Planförslaget enligt samrådet  
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en söder om område D, utgår. Det innebär att området, efter att 
område D iordningställts och matarvägen till området byggts, 
kommer att byggas ut etappvis från öster till väster. 

Utbyggnadens omfattning 
• Tidigare område C föreslås nu som naturmark. Det innebär att inga 

nya verksamhetsytor eller tillfartsvägar kommer att förläggas i väs-
tersluttningen mot väg E6. Detta medför i sin tur att riskerna mins-
kar för att en olycka med farligt gods på väg E6 skulle kunna på-
verka det nya verksamhetsområdet negativt. Därmed krävs inga sär-
skilda restriktioner vid utformningen av den nya bebyggelsen i verk-
samhetsområdet. 

• Genom att område C föreslås som naturmark, kommer befintlig 
luftledning för starkström inte att beröras av den föreslagna ut-
byggnaden. Ledningen behöver därför inte markförläggas så som 
förslaget var i samrådet. 

Naturvärden 
• Genom att område C föreslås som naturmark, minskas riskerna för 

oönskad påverkan på den värdefulla biotop som utgörs av en has-
sellund. Därmed blir också påverkan på habitaten för de arter, där-
ibland nötkråka, som använder hassellunden för födosök mindre. 
Sambandet mellan det orörda bergspartiet, hassellunden och natur- 
och friluftsområdet söder om det nya industriområdet behålls bättre 
än i samrådsförslaget. 

Nytt planförslag i utställningsskedet. 
Illustration på ortofoto 
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GENOMFÖRANDET AV PLANEN 
Etapputbyggnad och tider 
Eftersom området är stort och att det krävs omfattande markarbeten för ett 
genomförande, kommer utbyggnad av området att pågå under relativt lång 
tid. Det kan komma att ta så lång tid som 10 år, beroende på exempelvis 
konjunktur och efterfrågan. 

I en första etapp under år ett kommer matarvägen att byggas fram till en 
lämplig punkt mellan områdena A2 och A3. Samtidigt kommer område D 
att iordningställas med tillfart och tomtmark. Den östra delen av område 
A1, som i stort sett ligger på lämplig nivå i utgångsläget, kommer att använ-
das som etableringsplats för den vidare utbyggnaden i området. Här kom-
mer en stenkross att vara placerad för krossning av berg till olika fraktioner. 

I följande etapp år två kommer utbyggnad av område A2 att påbörjas. Här 
måste stora schakt- och markarbeten genomföras både genom uttag av berg 
och genom uttag av mjuka massor, främst lermassor.  

Efter område A2 följer resterande del av område A1 följt av områdena A5, 
A6, A3 och A4 samt av ringvägen runt de senare. Sist kommer områdena 
B1-B5 att genomföras. Delar av området A1 kommer att förbli etablerings-
område under utbyggnadstiden.  

Innan bygglov ges på industrimarken ska dagvattendammar anläggas för 
respektive områdes behov. 

Etapp 1 – Delområde D samt matarväg 
till området 
Etapp 2 – Område A2 
Etapp 3 – Område A1-A6, ringväg 
Etapp 4 och framåt – Område B 
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Massorna och kvaliteten på dessa 
De mjuka massorna utgörs av ett relativt tunt lager morän och isälvssedi-
ment. Under dessa jordarter ligger lera. Isälvssedimentet innehåller inget el-
ler endast mycket små mängder naturgrus inom de delar som ska bli indu-
strikvarter. Ett borrprov taget i sluttningen i den östra delen av område A6 
visar att jordarterna under ett tunt humuslager består av grå siltig torr-
skorpelera och grå sandig och siltig lera. 

Inga förorenade massor har deponerats inom planområdet. 

Berg i dagen förekommer på delar av området. Eftersom området är kuperat 
ska marken utjämnas till stora, plana ytor. Det medför att berget tas ut ge-
nom sprängning och ska krossas på plats.  

Bergkrossen ska placeras på den iordningställda plana marken inom område 
A1. Detta kommer att vara etableringsområde under utbyggnadstiden. 
Krossmaterialet i olika fraktioner kommer att behövas för utbyggnad av 
vägarna, för utfyllnad samt för att iordningställa tomter och grunder. 

Marken i den största delen av område A2 består av mjuka massor i form av 
morän på lera. Den västra delen är berg. Här ska omfattande schaktarbeten 
utföras för att den föreslagna nivån på +83 ska nås. De mjuka massorna, ska 
i första hand användas för att förlänga och förstärka den skyddsvall som se-
dan tidigare är byggd mot nedlagd grustäkt i öster. Skyddsvallen ska av-
gränsa friluftsområdet från störningar såväl i genomförandeskedet som se-
nare när området tas i anspråk för verksamheter.  

För att iordningställa områdena A3 och A4 behöver relativt stora mängder 
berg tas ur och krossas. I områdena A5 och A6 behövs schakt för utjämning 
respektive utfyllnad.   

Områdena B1-B5, som ingår i en sista utbyggnadsetapp, ligger övervägande 
på berg med sandig morän i skrevorna mellan bergsryggarna. Både schakt 
och utfyllnad kommer att behövas. Krossat berg i olika fraktioner kommer 
att behövas för utbyggnad av vägen till områdena B och A3-A4.  

Massbalans  
Mängden massor totalt som ska tas ut från området är beräknat till ca 
550 000 m3. Av dessa mängder utgörs grovt uppskattat ca 200 000 m3 av 
fast berg och resten av mjuka massor, varav mycket utgörs av lera. Massba-
lans räknat på schakt respektive utfyllnad bedöms medföra ett totalt över-
skott av ca 500 000 m3. En grov beräkning ger att det för att iordningställa 
vägar, tomter etc kommer att behövas ca 200 000 m3 krossade bergsproduk-
ter, dvs i storleksordningen ungefär lika mycket berg som tas ut. Det kan bli 
ett överskott av lermassor efter att de använts för olika ändamål i området. 
Lermassor ska användas för att anlägga skyddsvall, slänter etc. inom plan-
området. 
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PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER AV 
PLANFÖRSLAGET 
Schakt av berg och mjuka massor  

Förutsättningar 
Planområdet utgörs av ett kuperat och till stora delar skogbevuxet bergsom-
råde, som sluttar brant mot vägarna E6 i väster och Ucklumsvägen, väg 649 
i norr. De högsta partierna av berget sticker upp ca +100 meter över havet. 
Från höjdpartiet sluttar terrängen åt söder mot en platå på cirka +85 till +90 
m. Platån är relativt plan.  

 

Planförslaget 
Planförslaget innebär att stora plana ytor i ett kuperat område ska iordning-
ställas som industrimark. Därigenom måste omfattande markarbeten ge-
nomföras och berg- och schaktmassor tas om hand.   

 

Planområdets topografi med höjder över havet 
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Konsekvenser 

Bedömningen är att påverkan på miljön och de negativa konsekvenserna på 
grund av hanteringen av massor i området till största delen blir av lokal art. 

Masshanteringen riskerar att ge upphov till störningar för den närmsta om-
givningen. Omgivningen i detta fall kan dels vara människor och djur som 
vistas i friluftsområdet i söder, dels de verksamheter inom planområdet som 
byggs ut i de första etapperna. 

Det berg som behöver sprängas bort för att erhålla stora, plana ytor ska 
krossas på plats. Massorna kommer att behövas som utfyllnad och för att 
bygga vägar, grunder etc inom området. Något behov av bortforsling kom-
mer således inte att uppstå. De mjuka massorna som huvudsakligen består 
av olika fraktioner lera ska användas för förstärkning av bullervall samt för 
slänter och vegetation inom planområdet. Överskott av lermassor ska i 
första hand användas i projekt i närområdet, i andra hand finns deponiplat-
ser i Ucklum och Spekeröd. Därigenom undviks så långt möjligt transporter 
på det allmänna vägnätet. 

Andra störningar utgörs av buller, damm och vibrationer som uppkommer 
när berg sprängs ur och krossas i den bergkross, som ska stå uppställd i om-
rådet. Tunga vägtransporter till och från området kan också orsaka störning-
ar. Vidare kan sprängningsarbeten och förändring av marknivåerna komma 

Massbalansen i området med den valda 
höjdsättningen. Orange visar utfyllnad och 
violett visar schakt. 
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att orsaka förändrade vattenflöden och risk för att förorenat dagvatten når 
diken och vattendrag nedströms planområdet.  

Möjliga åtgärder 
För att minska störningar under planens genomförande och senare när pla-
nen genomförts, ska befintlig skyddsvall mot Furufjäll förstärkas. Därige-
nom blir riskerna mindre för att människor och djur i friluftsområdet ska 
störas av buller från sprängningsarbeten och från krossverksamheten under 
den tid som planen genomförs. Placeringen av krossen långt från friluftsom-
rådet kommer också att bidra till att störningarna på detta minskas. Vallen 
kommer också att skydda friluftsområdet från sådana störningar som kan 
orsakas av verksamhetsbuller efter det att området byggts ut.  

Det krossade materialet vattenbegjuts under processen för att undvika stör-
ningar från den dammande verksamheten. En sedimenteringsdamm kom-
mer att anläggas i anslutning till den uppställda bergkrossen. På så sätt und-
viks grumlande påverkan på vattendragen nerströms planområdet. 

Tunga transporter orsakade av överskott av massor som behöver forslas 
bort från området kan minimeras genom att övervägande mängder massor 
kommer till användning inom området eller i närområdet så att långa trans-
porter på det allmänna vägnätet kan undvikas.    

Om de föreslagna åtgärderna genomförs bedöms riskerna som små för att 
påverkan på omgivningen blir annat än lokal. Bedömningen är att masshan-
teringen kan ske utan risk för betydande miljöpåverkan.  
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Isälvssediment och betydelsen vid grundvattenbildning 

Förutsättningar 

Jordarterna inom planområdet 
Jordarterna i planområdet utgörs enligt karta från SGU av berg, sand, lera, 
morän och isälvssediment. Se karta på följande sida. Områdena med isälvs-
sediment förekommer i planområdets östra delar inom delområde A. Det är 
områden med isälvssediment som kan innehålla grundvatten av betydelse 
om mäktighet och genomsläpplighet är tillräckliga.  

Enligt den geotekniska undersökningen utförd av Norconsult 2013-02-04, 
uppdaterad 2018-03-21 utgörs jorden i delområde D under det organiska 
jordtäcket av ett lager sand/ torrskorpelera. Jorden i övriga delar av planom-
rådet utgörs av ett lager torrskorpelera med en mäktighet av ca 1-3 meter. 
Under leran förekommer friktionsmaterial med en mäktighet av ca 0,5-4,0 
meter. Lokalt i enstaka punkter (som i sluttningen vid nordöstra delen av 
område A) kan ett 1-2 meter tjockt lager lera förekomma mellan torrskorpan 
och friktionsmaterialet.  

Den naturgrusförekomst som funnits i anslutning till planområdet har tagits 
ut och täkten med tillstånd från 1971 är avslutad. Kärrs sorteringsanläggning 
är förlagd över det område där grustäktsverksamheten tidigare bedrevs. Res-
terande naturgrus återfinns i sluttningen i öster mot befintlig väg. Detta om-
råde föreslås som Natur i planen. Den geotekniska undersökningen och 
grävningar inom området visar att isälvssedimentet inom de delar av plan-
området som ska iordningställas som industriytor, innehåller mycket lite el-
ler inget naturgrus alls.  

Grundvatten, grundvattenflöde och grundvattenbildning 
En hydrogeologisk utredning har utförts av Norconsult AB och redovisats i 
PM daterat 2013-04-30. Syftet med utredningen har varit att klarlägga de 
hydrogeologiska förhållandena i planområdet, eftersom området med isälv-
sediment kan innehålla en betydande förekomst av grundvatten. 

Undersökningen har inkluderat mätningar av grundvattennivåer, bedömning 
av grundvattenströmningsriktningar samt prognostisering av möjliga grund-
vattennivåer. Resultatet är en bedömning av förekomst samt eventuell risk 
för påverkan på grundvattenakviferer av betydelse i eller i anslutning till det 
planerade området. 

Isälvsedimentet är en sorterad jordart i olika skikt med olika kornstorlekar 
som kan variera från grova stenar till finkorning silt. I skikt med grövre 
kornstorlek är grundvattentillgången god med en hög genomsläpplighet. I 
de mer finkorniga skikten är genomsläppligheten mer begränsad.  

I figuren på nästa sida redovisas ett utdrag från SGUs jordartskarta över 
området samt ungefärlig utsträckning av detaljplaneområdet och placering 
av grundvattenrör. 
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Utförda undersökningar tyder på att grundvattenströmningen huvudsakligen 
följer topografin i området. Högre liggande delar utgör inströmningsområde 
och utströmning sker i de lägre liggande områdena med mindre jordmäktig-
het. Detta innebär att strömningen inom planerat detaljplaneområde främst 
är riktad från de centrala höjdområdena ner mot omgivande lågområden. 
Isälvssedimenten är uppbyggda med skikt av tätare material som påverkar 
det lokala strömningsbilden. 

Delområde A, där isälvssedimenten främst återfinns, ingår i ett avrinnings-
område som avvattnas åt nordöst genom ett dike som via ett biflöde mynnar 
i Norumsån. Inom avrinningsområdet finns två mindre ytvattenförekoms-
ter. Avrinningsområdets storlek söder om Ucklumsvägen är ca 90 ha och 
det område som påverkas av detaljplanen utgörs av ca 8 ha. Detta innebär 
att ca 10% av avrinningsområdet kan påverkas. Utförda grundvattennivå-
mätningar tyder på ytligt grundvatten både i de högre och i de lägre liggande 
områdena.  

Konsekvenser  
Bedömningen som görs i den hydrogeologiska utredningen är att isälvsse-
dimenten i området fortsatt kan utgöra en betydande grundvattenresurs, 
även om marknivåerna inom område A ändras enligt planförslaget. Med an-
tagandet att all grundvattenbildning inom verksamhetsområdets hårdgjorda 

Undersökningsrör för mätning av grund-
vattennivåer som underlag för hydrogeolo-
gisk undersökning utförd av Norconsult 
2013. Planområdet är inlagt med gul-
streckad linje. 

588



 

 
 

24 (39) 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

 

Detaljplan för del av fastigheten Munkeröd 1:12 m fl              
Utställningshandling 2020-04-29 Stenungsunds kommun         

ytor skulle försvinna skulle detta kunna medföra en minskad grundvatten-
bildning på drygt 1 l/s på årsmedelbasis, enligt den hydrogeologiska utred-
ningen. Utifrån detta har slutsatsen varit att grundvattennivån lokalt kom-
mer att sänkas något inom verksamhetsområdet. Bedömningen har varit att 
minskning av möjligt uttag är i storleksordningen mellan 5 och 10% för om-
rådet söder om Ucklumsvägen. 

I dagvattenutredningen föreslås att infiltration ska ske i naturmark för det 
dagvatten som rinner av åt öster och åt sydväst. I ett senare PM om hyd-
rogeologi (Sweco 2019-11-19, rev. 2019-12-04) bedöms att förutsättningarna 
för infiltration i det östra området är dåliga, eftersom lera förekommer ytligt, 
och grövre isälvsavlagringar troligen redan har brutits ut i samband med 
täktverksamhet. Utifrån detta PM bedöms grundvattenbildningen vara be-
gränsad i området. Infiltrationskapaciteten bedöms inte påverkas av planför-
slaget i särskilt stor utsträckning. Området är redan påverkat av befintlig 
grustäkt och mätningarna tyder på avsänkning av grundvattenytan runt täk-
ten. 

Påverkan på grundvattenresurserna bedöms mycket begränsad och därmed 
är risken för att betydande miljöpåverkan ska uppstå liten. 
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Djurlivet och naturmiljön 

Förutsättningar 

Naturvärden enligt inventering 
Området är till största delen bevuxet med produktionsskog. Skogsbeståndet 
är av olika ålder. De uppvuxna delarna av skogen består huvudsakligen av 
barrskog med enstaka inslag av lövträd. I planområdets södra del är skogen 
totalavverkad.  

En naturvärdesinventering har tagits fram av Naturcentrum i Stenungsund 
under maj månad år 2016. Enligt naturvärdesinventeringen förekommer 
vissa naturvärden inom området varav det med de högsta värdena utgörs av 
en hassellund i planområdets nordvästra del. Detta område anses ha natur-
värdesklass 2 – Högt naturvärde. 

Områden med naturvärden klass 3 – Påtagliga naturvärden, är lövskogsbe-
stånd, våtmarker, grävlingsgryt och hassel i branten söder om hällmarkastall-
skogen i de högst belägna delarna. Övriga områden med naturvärden har 
fått naturvårdsklass 4 – Visst naturvärde. Bäckarna i området är små och har 
litet vatteninnehåll. Här finns ingen vandrande fisk, för vandringshindren 
ligger långt nedströms bäckarna. Vattendragen har därför getts naturvärdes-
klass 3. 

Naturvärdesarter och rödlistade arter 
Totalt noterades 13 naturvärdesarter vid inventeringstillfället. Fåglarna nöt-
kråka och duvhök är rödlistade inom kategorin NT (nära hotade). Ytterli-
gare rödlistade arter som noterades är ask (starkt hotad ET). I hassellunden 
noterades de ovanliga skalbaggarna lövkvistbock, hasselbarkborre och den 
rödlistade arten liten brunbagge (nära hotad NT). 

Huvuddelen av de signalarter som noterades har ett lågt signalvärde i 
Västsverige. (Arter som t ex hasselticka, kantarellmussling, blåmossa och 
långfliksmossa). 

Skyddade arter 
Alla fågelarter är skyddade enligt artskyddsförordningens 4 §. Dock finns få-
gelarter som bör prioriteras i skyddsarbetet. Sådana arter som noterats i det 
inventerade området är nötkråka och duvhök.  

Skyddade arter enligt artskyddsförordningens 6 § som påträffades är vanlig 
groda.  
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Naturvårdsprogram 
Friluftsområdet Furufjäll som gränsar till planområdet i söder har, enligt en 
kartläggning 2008 utförd av Skogsstyrelsen, sammanhängande skogsmarker 
av ”höga sociala värden”. Naturen på Furufjäll är varierad med barr- och 
lövskog samt torr- och våtmarker med växlande flora och fauna. 

Kommunens naturvårdsprogram, som antogs av kommunfullmäktige hös-
ten 2016, ger en samlad bild av natur och naturvärden i kommunen och vi-
sar vilka skyddsvärda arter och miljöer som finns. Inventerade naturmiljöer i 
planområdets närhet är bl a Norumsån, som i förslaget getts naturvårdsklass 
2, i en skala mellan 1 och 3. 

I ån finns påtagligt höga biotop- och artvärden med arter som havsöring 
och ål. Ån har därför stor betydelse för den biologiska mångfalden. De delar 
av Norumsån med biflöden som har höga naturvärden ligger väster och 
norr om Ucklumsvägen. Norumsån är också utpekad som ett ekologiskt sär-
skilt känsligt område enligt 3 kap 3 § miljöbalken.  

Planområdet avvattnas naturligt åt norr, öster och väster via diken och 
bäckar som leder till Norumsåns biflöden.  

Annan information om Norumsån står att finna i en naturinventering från 
1987 utförd av Stenungsunds sportfiskeklubb och fältbiologerna i Sten-
ungsund. Inventeringen är utförd innan väg E6 byggdes ut till motorväg. 

Redovisad naturvärdesinventering utförd 
av Naturcentrum i Stenungsund i maj 
2016. Planförslaget är lagt ovanpå inven-
teringskartan. Området med de högsta na-
turvärdena, klass 2, utgörs av hassellun-
den. I lunden finns förutom hassel också 
ek och ask. Här förekommer hasselticka, 
kantarellmussling, liten brunbagge och 
vanlig groda. 
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I rapporten påvisas att ån är känslig för utsläpp och för ojämnt vattenflöde, 
särskilt sommartid. Enstaka utsläpp av orenat avloppsvatten har orsakat 
fiskdöd på enskilda delsträckor. Störningar som påverkar havsöringens lek 
är extra känsliga.  

Konsekvenser 
När planområdet byggs ut enligt planförslaget och tas i anspråk för industri 
omvandlas ett naturområde till hårdgjorda ytor och de befintliga marknivå-
erna förändras på ett påtagligt sätt. De högsta naturvärdena finns i hassel-
lunden i områdets nordvästra del. Efter samrådet har tidigare område C ta-
gits bort. Därigenom riskerar inte hassellunden att påverkas av något intrång 
eftersom åtgärderna kommer att genomföras på ett relativt stort avstånd 
från denna.  

Av de fågelarter som påträffats vid inventeringen redovisas duvhök och 
nötkråka särskilt. Genom att hassellunden finns kvar efter ett genomförande 
av planen påverkas inte nötkråkans möjlighet till födosök i denna. Nötkrå-
kans ätplatser har påträffats i två inventerade miljöer i närheten av hassel-
lunden. Den ena som är en lövskog/ sumpskog ligger omedelbart söder om 
hassellunden och påverkas inte av den föreslagna exploateringen. Den 
andra, som är en sydvänd bergsbrant påverkas till en del av planområdets 
utbyggnad, då den gränsar mot ett av de tillkommande industrikvarteren.  

 

Naturvårdsklassningar av Norumsån med omgivningar enligt natur-
vårdsprogrammet. Bedömningarna i programmet grundas på invente-
ringarna från år 1987 

Inventerade områden i Norumsån 1987 
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Eftersom nötkråkan huvudsakligen häckar i medelålders eller äldre gran- 
och barrblandskogar, är det mindre troligt att den föreslagna exploateringen 
i det aktuella området skulle påverka nötkråkans häckningsmöjligheter. Den 
mesta av den skog i området som ska vara kvar utgörs av hällmarkstallskog 
och resterande delar, varav mycket är totalavverkat, är blandskog. Det finns 
dock lämpliga häckningsplatser i stora skogsområden i norr, söder och öster 
om planområdet belägna inom 5 km från hassellunden.  

Duvhök observerades tillfälligt i den hällmarksdominerade tallskogen på 
höjdpartiet som inte ingår i planområdet. 

Också tallskogsområden söder och sydväst om de planerade industrikvarte-
ren lämnas orörda från exploatering och läggs som Natur i planen. Dessa 
områden kommer att fungera som buffert mellan industriområdet och fri-
luftsområdet i söder.  

De bäckar och diken som finns inom planområdet har små naturvärden och 
är inte fiskförande, eftersom vattenföringen är liten och att det på grund av 
vandringshinder längre nedströms saknas möjligheter för öringen att nå 
planområdet. De bitvis grusiga bottnarna ger förutsättningar för grodlek. 

Genom att planförslaget ändrats efter samrådet och det tidigare område C 
tagits bort ur förslaget, kan de områden som har bedömts ha de högsta na-
turvärdena att lämnas orörda. Därmed riskeras inte den skyddade arten nöt-
kråka att förlora födosöksområden och att småvatten viktiga för grodlek ska 
försvinna. Dagvattnet från planområdet ska tas om hand lokalt och fördrö-
jas och renas innan det når Norumsån och de biflöden till ån som har höga 
naturvärden. Även om ett stort område med tidigare delvis orörd natur går 
förlorat om planen genomförs, är bedömningen sammantaget att ingreppen 
i naturmiljön inte är så omfattande att det skulle medföra någon betydande 
miljöpåverkan. Bedömningen är vidare att dagvattnet från planområdet inte 
kommer att påverka eller skada naturvärdena i Norumsån.  

Möjliga åtgärder 
Dagvattnet från området ska omhändertas lokalt. I planen avsätts ytor för 
dagvattendammar och diken. 
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Friluftsliv 

Förutsättningar
Öster om E6 ligger enligt översiktsplanen ett 400 ha stort närrekreationsom-
råde – Furufjäll. I översiktsplanen finns en beskrivning av detta område: 

”Området ligger öster om motorvägen och erbjuder boende i centralorten en 
tätortsnära variationsrik natur med både barr och lövskog samt växlande flora 
och fauna. I området finns fina utsiktsplatser över Stenungsund och 
Hakefjorden. Området är lämpligt för olika fritidsaktiviteter. I Furufjälls norra 
del finns en bana för motorsport.” 

Söder om planområdet finns friluftsområdets värdekärna. Det är ett område 
med ett väl utbyggt nät av stigar och här finns stugor och andra anläggningar 
för friluftslivet. Stignätet kallas Naturstigen i Furufjäll. 

Närheten till friluftsområdet innebär att det finns risk för att verksamheten 
inom planområdet kan komma att påverka förhållandena inom friluftsom-
rådet på ett negativt sätt. 

Utdrag ut kommunens översiktsplan 2006 med närrekreationsområ-
det markerat

Naturstigen i Furufjäll 

594



 

 
 

30 (39) 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

 

Detaljplan för del av fastigheten Munkeröd 1:12 m fl              
Utställningshandling 2020-04-29 Stenungsunds kommun         

 

Konsekvenser 
Den föreslagna utbyggnaden tar i anspråk en mindre del Furufjälls frilufts-
område. Planområdet berör endast den del av området som ligger i anslut-
ning till väg E6 med tillhörande trafikplats. Naturstigen i Furufjäll påverkas i 
liten grad förutsatt att stigsystemet Gula spåret fortsätter fungera. Den be-
fintliga motorbanan utgör troligen ett större störningsmoment än vad verk-
samheterna inom planområdet kommer att göra eftersom området är väl av-
gränsat av höjdryggar och skogsridåer mot naturområdet. 

Det finns en risk för att friluftsområdet kan bli stört av buller och vibration-
er under utbyggnadstiden av planområdet, eftersom stora markarbeten i 
form av sprängning och schaktning kommer att utföras. Störningarnas om-
fattning och frekvens är bland annat beroende av under hur lång tid som ar-
betena kommer att pågå och vid vilka tidpunkter de får ske.  

När planområdet väl är utbyggt och färdigställt för verksamheter bedöms 
dock störningarna för friluftslivet sammantaget som små.  

Möjliga åtgärder 
Vissa stigar kan bitvis behöva dras om så att de inte kommer i konflikt med 
störningar från planområdet. 

Förutom de naturliga avgränsningar som terrängen utgör kommer ytterligare 
störningsskydd i form av en förstärkt och utbyggd vall att byggas mellan 
planområdet och Furufjälls friluftsområde. Sådant skydd kan också komma 
att bli effektivt vid utbyggnad av området. 

  

Kommunens kartblad över Naturstigen i 
Furufjäll. Området avgränsas mot planområ-
det i norr av nivåskillnader och skogsridåer. 
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Risker med farligt gods 

Förutsättningar 
Planområdet ligger öster om Stenungsundsmotet som förbinder väg E6 med 
väg 170. Väg E6 och påfartsrampen är primär transportled för farligt gods. 
Väg 170 är sekundär transportled för farligt gods som används framförallt 
för transporter till och från de petrokemiska industrierna i Stenungsund. 
Närheten till vägen medför att risk finns för att människor som vistas inom 
planområdet kan skadas vid en olycka med farligt gods. 

Risker 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillämpar ett riskbedömningsavstånd på 
150 meter från transportleder med farligt gods. Om avsteg ska kunna tillåtas 
från det rekommenderade riskbedömningsavståndet måste en riskanalys ge-
nomföras. Planområdet ligger till vissa delar närmare än 150 meter. En risk-
analys har därför genomförts (Norconsult 2015-11-09).  

Konsekvenser  
Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra etablering av ett verksam-
hetsområde som till största delen ska innehålla industriverksamheter. Avsik-
ten är att också kontor ska kunna etableras i området. 

Stora delar av planområdet ligger på en högre nivå än väg E6 och på ett 
längre avstånd än det rekommenderade riskbedömningsavståndet. De delar 
som ligger mer än 10 meter över vägen antas inte bli berörda vid en olycka 
med farligt gods. Höjdskillnaden gör att brandfarliga vätskor inte når denna 
del av området. Inte heller förväntas brandfarliga eller giftiga gaser nå områ-
det då sådana gaser är tyngre än luft och därför inte sprider sig upp mot 
höjden.  

De verksamhetsytor som föreslås i planen ligger på ett avstånd av som minst 
80 meter från väg E6. Med undantag för område D ligger alla föreslagna 
områden dessutom minst 10 meter över vägen. Område D ligger 200 meter 
från transportleden och bedöms endast beröras marginellt vid en olycka 
med farligt gods. Tidigare område C, där det i samrådet bedömdes finnas 
störst risk att en olycka med farligt gods skulle kunna påverka bebyggelse 
och människor, föreslås nu som naturmark. 

Bedömningen är sammantaget att genom att område C strukits, föreligger 
inte längre någon risk för att människor kan skadas av en olycka med farligt 
gods, och att det därmed inte heller finns risk för betydande miljöpåverkan.   
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Vatten och hantering av dagvatten

Förutsättningar
En VA-utredning daterad 2016-05-13 och reviderad 2019-06-28 har utförts 
av Norconsult AB. I denna beskrivs vatten- och avloppsförsörjningen av 
området. Dessutom ges förslag till hur dagvattenhanteringen ska lösas i om-
rådet. 

Den naturliga dagvattenavrinningen inom planområdet sker ytligt. I norr 
och väster avleds dagvattnet i diken och bäckar till ett biflöde till Norumsån 
som rinner utefter Ucklumsvägen i planområdets nordvästra del. Biflödet 
leds under Ucklumsvägen och vidare under väg E6, där utbredningen forts-
ätter inom ett obebyggt men detaljplanelagt område för industri, innan det 
ansluter Norumsån nordväst om Ucklumsvägen. Också övriga delar av 
planområdet har Norumsån som slutlig recipient. 

Planområdet har delats upp i tre avrinningsområden, norra, västra och östra 
avrinningsområdet eftersom dagvattnet naturligt avrinner i olika riktningar, 
se nedan.  

  
 

Enligt den hydrogeologiska undersökningen (Norconsult 2013) konstatera-
des att det inom planområdet förekommer jordarter som sand och isälvsse-
diment som kan ha god genomsläpplighet och vara möjliga för infiltration. I 
ett senare PM om hydrogeologi (Sweco 2019-11-19, rev. 2019-12-04) be-
döms att förutsättningarna för infiltration i det östra området är dåliga, ef-
tersom lera förekommer ytligt, och grövre isälvsavlagringar troligen redan 
har brutits ut i samband med täktverksamhet. Därför har istället en lösning 
med dagvattendammar föreslagits i planen. 

Avrinningsförhållanden inom området in-
nan exploatering skett. Kartan är hämtad 
från VA-utredning Norconsult 2019-06-
28 
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Konsekvenser 
Stora hårdgjorda ytor för bebyggelse och parkering ackumulerar förorening-
ar både från atmosfäriskt nedfall och från fordonstrafik. Trafiken är den en-
skilt största källan till dagvattnets innehåll av föroreningar. Det gäller både 
för antalet ämnen och för koncentrationen av dessa i dagvattnet. Förore-
ningarna uppkommer främst genom avgaser, läckage av olja, korrosion och 
erosion av vägbanor och däck. Dagvattnets föroreningshalter varierar både 
på kort- och lång sikt beroende på nederbördssituationen samt på avrin-
ningsytan och tiden som förflutit sedan föregående regn. De högsta halterna 
uppkommer antingen i samband med snösmältning eller efter det första 
kraftiga regnet efter en torr period, då toxiska effekter kan drabba känsliga 
recipienter.  

Dagvattnet ska omhändertas lokalt inom området. I och med att de hård-
gjorda ytorna ökar i samband med exploateringen, minskar möjligheterna till 
infiltration samtidigt som rinntiden genom området går snabbare. Detta le-
der i sin tur till att flödet från området ökar efter exploateringen. Dagvatten-
flödena från takytor och hårdgjorda ytor måste därför fördröjas och dag-
vattnet renas innan det kan släppas till de diken och bäckar som har kontakt 
med biflödena till Norumsån. Norumsån och några av dess biflöden är eko-
logiskt känsliga vattendrag som bl a är öring- och ålförande, varför särskild 
hänsyn måste tas så att förorenat dagvatten inte når vattendragen. 

Norumsån är också känslig för låga vattenstånd vilket innebär att dagvattnet 
efter fördröjning och rening ska återföras till biflödena och ån i stället för att 
ledas bort från området till annan recipient. 

Möjliga åtgärder 
För att ta hand om det påverkade dagvattnet från verksamhetsområdet krävs 
att mark kan avsättas för ändamålet. I planen har föreslagits tre dagvatten-
dammar i olika delar av planområdet, som kan ta emot dagvattnet från olika 
delar av industrimarken. Dammarna kan effektivt ta hand om stora mängder 
dagvatten samtidigt som de har god reningseffekt. Från område B och den 
västra delen av område A leds dagvatten till dammen i det nordvästra hörnet 
av planområdet, via ett dike utmed väg E6. Även diket kan ha god renings-
effekt. 

Andra sätt att minska flödet och föroreningsbelastningen är att anlägga ma-
kadamdiken längs vägarna och att fördröjande åtgärder för dagvattnet utförs 
på de enskilda fastigheterna.  

Den slutliga reningsgraden är beroende av hur dagvattenanläggningarna ut-
formas. De ytor som satts av för dagvattenhantering i planen bedöms vara 
tillräckligt stora för att nå en god reningseffekt. Ett genomförande av planen 
bedöms därmed inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Utformning 
av anläggningarna och anläggningarnas reningsgrad behöver dock studeras 
vidare och kontrolleras, se kapitel Fortsatt miljöarbete.  
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Betydande miljöpåverkan 
Genom att planförslaget ändrats från samråd till utställning har flera risker 
för att ett genomförande av planen ska medföra betydande miljöpåverkan 
eliminerats. Vidare har noggrannare studier av masshanteringen och mas-
sornas beskaffenhet lett till en annan bedömning av de befarade riskerna 
med hanteringen av eventuella mängder överskottsmassor.  

Schakt av berg och mjuka massor 

Ingen betydande miljöpåverkan bedöms uppstå. 

Naturgrus som en ändlig resurs och isälvssedimentens betydelse för 
grundvattenbildningen 

Inget naturgrus påverkas. Ingen betydande miljöpåverkan bedöms 
uppstå. 

Djurlivet och naturmiljön 

Ingen betydande miljöpåverkan bedöms uppstå. 

Friluftslivet  

Ingen betydande miljöpåverkan bedöms uppstå. 

Risker med farligt gods 

Ingen betydande miljöpåverkan bedöms uppstå.  

Buller, damm och vibrationer  

Ingen betydande miljöpåverkan bedöms uppstå. 

Trafikmängder och trafiksituation 

Ingen betydande miljöpåverkan bedöms uppstå. 

Vatten och hantering av dagvatten 

Ingen betydande miljöpåverkan bedöms uppstå förutsatt att dag-
vattnet tas om hand på ett tillfredsställande sätt. 

 

Sammantaget bedöms att ett genomförande av planförslaget inte medför 
någon betydande miljöpåverkan. 
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AVSTÄMNING MOT BESTÄMMELSER I 
MILJÖBALKEN 
God hushållning 3 kap 1 §  
Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål som de är 
mest lämpade för och sådan markanvändning som medför en från allmän 
synpunkt god hushållning ska prioriteras. 

Ett hittills delvis orört naturområde kommer att beröras av den föreslagna 
exploateringen. Detta ligger dock mellan den trafikerade väg E6 och stö-
rande anläggningar som motorbana och sorteringsanläggning, och är därför 
starkt påverkat av buller och trafik. Området ligger i anslutning till befintliga 
verksamhetsområden och utbyggd infrastruktur. Det ligger lättillgängligt 
från olika delar av tätorten. Utbyggnaden kommer att bli en lämplig fort-
sättning av Stenungsunds samhälle åt öster, och exploateringen bedöms där-
för som förenlig med bestämmelserna om hushållning i miljöbalken. 

Ekologiskt känsliga områden 3 kap 3 § MB 
Norumsån som är ett ekologiskt särskilt känsligt vattendrag enligt 3 kap 3 § 
MB är en viktig livsmiljö för havsöring och ål. Även delar av åns tillflöden är 
reproduktionsområden för havsöring. Åns mynningsområde är skyddat av 
naturreservat med särskilda föreskrifter och ingår i Natura 2000-området 
Stenungsundskusten.  

Planområdet avvattnats åt tre håll- åt öster, norr och väster till vattendrag 
som via diken och biflöden har kontakt med Norumsån. Ån med biflöden 
får inte påverkas negativt av orenat dagvatten eller av grumling. Förslaget är 
att dagvattnet ska tas omhand lokalt i planområdet och att dagvattnet från 
de hårdgjorda ytorna ska renas i dammar. 

Därigenom bedöms det som att tillräcklig hänsyn har tagits till ekologiskt 
känsliga områden. 

Särskilda markanvändningsintressen – anläggningar för 
kommunikation 3 kap § 8 MB  

Väg E6 
Väg E6 är av riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalkens 3 kap 8§. 
Förutom själva anläggningsområdet finns ett s k influensområde runt kom-
munikationsanläggningar av riksintresse. Det är det område inom vilket åt-
gärder som exempelvis ny bebyggelse kan påverka eller påverkas av kom-
munikationsanläggningens funktion, t ex buller, vibrationer och transporter 
av farligt gods.  

Ett genomförande av planen bedöms inte påverka vägens funktion på något 
påtagligt sätt.  
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Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 

Ytvatten 
Norumsån är en vattenförekomst som har måttlig ekologisk status och ska 
ha uppnått god status 2021. Norumsån uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. 
God kemisk ytvattenstatus, exklusive kvicksilver och bromerade difenylet-
rar, ska uppnås enligt beslutad miljökvalitetsnorm MKN. Biflödena omfattas 
inte av MKN.  

Dagvattnet ska renas och fördröjas lokalt inom planområdet på ett sätt som 
innebär att Norumsån inte ytterligare belastas. Bedömningen är därför att 
det inte finns risk för att MKN inte kan uppnås på grund av att planen ge-
nomförs.  

Norumsån mynnar åt väster i vattenförekomsten Hake fjord som omfattas 
av MKN och är en skyddsvärd recipient i Stenungsundskustens Natura 
2000-område. Avståndet från planområdet till Norumsåns mynning i Hake-
fjorden är ca 4 km. Bedömningen är att inte heller Hakefjordens vattenkvali-
tet som är otillfredsställande idag, kommer att försämras på grund av det fö-
reslagna verksamhetsområdet. 

Luft 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet. Normerna regle-
rar halterna av kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10), 
bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. 

Luftföroreningar kan innebära en hälsorisk för människor som utsätts för 
långvarig exponering av höga halter. Beräkningar av föroreningshalterna i 
luften finns inte för väg E6 i det aktuella avsnittet.  

Luftföroreningshalter beror dels på mängden utsläpp av luftföroreningar 
och dels på luftväxling. Vägtrafiken och verksamhetsknuten trafik är de 
största lokala källorna till luftföroreningar i det aktuella området. En ökning 
av trafikmängden kan innebära lokalt högre halter av luftföroreningar. 

Bedömningen är dock att det inte föreligger någon risk för att MKN-
värdena överstigs på grund av den ökade trafikbelastning som ett genomfö-
rande av detaljplanen innebär. 
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MILJÖMÅL  
Allmänt 
Sveriges Riksdag har beslutat om 16 övergripande miljökvalitetsmål som be-
skriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Varje 
år görs en uppföljning av miljömålen på både regional och nationell nivå.  

Stenungsunds kommun har i naturvårdsprogrammet valt att satsa på egna 
lokala miljömål. Av dessa är Ett rikt växt och djurliv, Levande sjöar och vat-
tendrag och En god bebyggd miljö särskilt intressanta och relevanta för den 
aktuella planen. I denna MKB har dessutom miljömålet ”Begränsad klimat-
påverkan” bedömts som relevant att stämma av planförslaget mot. 

• Begränsad klimatpåverkan 
• God bebyggd miljö  
• Levande sjöar och vattendrag 
• Ett rikt växt och djurliv 

Begränsad klimatpåverkan 
I det nationella målet framgår att halten av växthusgaser i atmosfären, i en-
lighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar, ska stabiliseras på 
en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir 
farlig. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det glo-
bala målet kan uppnås. 

Planområdet nås i första hand med bil såväl av de som kommer att arbeta 
inom området som av transporter till och från området. Utbyggnad av cy-
kelvägar till planområdet och bättre kollektivtrafikförbindelser är sätt att bi-
dra till en begränsning av det totala trafikarbetet med bil.  

Sammantaget bedöms dock det totala trafikarbetet öka vid ett genomfö-
rande av planförslaget. De åtgärder som kan bidra till ett minskat trafikar-
bete enligt ovan bedöms vara för få för att uppväga öknineng av det totala 
trafikarbete som utbyggnaden av planområdet medför. Planförslaget be-
döms därför motverka en uppfyllelse av miljömålet ”Begränsad klimatpå-
verkan”. 

God bebyggd miljö 
Det nationella målet säger att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska 
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och 
global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggna-
der och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resur-
ser främjas. 

Det aktuella industriområdet kommer att förläggas i anslutning till goda 
kommunikationer och intill andra verksamhetsområden. Området är sedan 
tidigare påverkat av en grustäkt och av en motorbana med bullrande verk-
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samhet, och tar inga naturområden med höga värden i anspråk. Planförsla-
get bedöms inte motverka att miljömålet ”God bebyggd miljö” uppfylls. 

Levande sjöar och vattendrag 
Det nationella målet säger att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt håll-
bara och att deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produkt-
ionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets eko-
logiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förut-
sättningar för friluftsliv värnas. 

Ett genomförande av planförslaget bedöms inte medföra några negativa 
konsekvenser för de närliggande vattenmiljöerna i Norumsån med biflöden 
om dagvattnet tas om hand på det sätt som redovisas i planen. Genomfö-
randet av planförslaget bedöms därför inte motverka miljömålet ”Levande 
sjöar och vattendrag”. 

Ett rikt växt- och djurliv 
Det nationella målet säger att den biologiska mångfalden ska bevaras och 
nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arter-
nas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska 
värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med till-
räcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och 
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och 
välfärd. 

Naturen i det område som ska tas i anspråk för det förslagna industriområ-
det är delvis påverkad sedan tidigare. Den hassellund som påträffats och 
andra områden med höga naturvärden ska bevaras vid en utbyggnad. Några 
särskilt höga naturvärden eller värdefulla arter i övrigt, som kan hotas ge-
nom den föreslagna utbyggnaden har inte påträffats i området. Genomfö-
randet av planförslaget bedöms därför inte motverka miljömålet ”Ett rikt 
växt- och djurliv”. 

. 
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FORTSATT MILJÖARBETE 
Kontroll och uppföljning 
En MKB till en detaljplan ska innehålla en redogörelse för de åtgärder som 
planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan 
som genomförandet av planen medför.  

Miljökontroll och miljöuppföljning syftar till att säkerställa att föreslagna åt-
gärder görs med miljöhänsyn och enligt de intentioner och beslut som fram-
kommit under tidigare skeden. Verksamhetsutövaren har enligt svensk lag-
stiftning ett stort ansvar att deras verksamhet inte skadar miljön eller männi-
skors hälsa. Verksamhetsutövarens egenkontroll regleras genom miljöbal-
kens bestämmelser och innebär bland annat att denne har det huvudsakliga 
ansvaret för uppföljning och kontroll av eventuella miljökonsekvenser under 
omvandling av planområdet.  

Inför kommande arbeten ska kontrollprogram upprättas som omfattar de 
åtgärder som bedöms väsentliga att kontrollera före byggstart samt under 
och strax efter byggskedet:  

• Hantering av massor 
• Planering och kontroll av störningar i form av buller, damm och vibrat-

ioner vid bergkross 
• Kontroll av att bullervall mot friluftsområdet Furufjäll får önskad ut-

formning och effekt 
• Kontroll av att rening och fördröjning av dagvatten fungerar så att vat-

tendragen i närområdet inte påverkas på ett negativt sätt. 

Behov av anmälan, tillstånd och ytterligare dispenser 
En verksamhet eller åtgärd som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön, 
och som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra be-
stämmelser i miljöbalken, ska anmälas för samråd enligt 12 kap. 6 § miljö-
balken. De omfattande markarbeten som krävs för att genomföra detaljpla-
nen bedöms vara en sådan åtgärd.  

För bergkross inom detaljplan krävs anmälan enligt 4 kap 6 § miljöpröv-
ningsförordningen. 

Tillstånd eller anmälan till länsstyrelsen kan behövas vid den fortsatta hante-
ringen av massor som uppkommit genom att planområdet iordningställs.  

MEDVERKANDE I MKB-ARBETET 
Miljökonsekvensbeskrivningen har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB 
genom Lena Andersson, arkitekt och Carin Trägårdh, arkitekt, i samarbete 
med Stenungsunds kommun. 
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Utställningshandling 2020-04-29 

Dnr: 2009/695 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

Detaljplan för industri, del av Munkeröd 1:12 m.fl. 

i Stenungsund, Stenungsunds kommun 

Västra Götalands län 

 

 

Bakgrund och syfte 
Företaget Badhustorgets Fastighets AB begärde i maj 2008 planbesked från kommunen om att i 
detaljplan pröva lämpligheten av att fastigheten Munkeröd 1:12 m.fl. får användas för 
småindustriändamål. Företaget hade tidigare begärt planbesked för detaljplan för industri på 
grannfastigheten Hammar 1:2. Samhällsbyggnadsutskottet i Stenungsunds kommun beslutade 
om positiva besked för de båda ansökningarna. I samband med besked om planstart beslöt 
kommunen att de båda områdena skulle utgöra en detaljplan och att arbetet skulle inledas med 
ett planprogram.  

Ett planprogram för området togs fram och skickades på samråd år 2011. Därefter har ett 
planförslag upprättats som har varit ute på samråd 2016-10-27 t.o.m. 2016-11-24. Inkomna 
synpunkter från samrådet har sammanställts i denna samrådsredogörelse. Kompletterande 
utredningar har upprättats och planhandlingarna har justerats inför utställningen. 

Detaljplanen syftar till att omvandla en del av ett naturområde till industrimark. 

Hur samrådet har bedrivits 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2016-09-27 § 54 att godkänna samrådshandlingen och att 
skicka ut planförslaget på samråd i enlighet med plan- och bygglagen (1987:10) 5 kap. 20 §. 

Detaljplanen var ute på samråd mellan 2016-10-27 och 2016-11-24. 

Under samrådstiden har handlingarna funnits tillgångliga i Stenungsunds kommunhus entré och 
på Kulturhuset Fregatten. Handlingarna fanns även tillgängliga på kommunens hemsida 
www.stenungsund.se/planer. Samrådet kungjordes via annons i Göteborgsposten och ST-
tidningen. Vid samrådstidens början skickades även underrättelse om samråd ut till berörda 
fastighetsägare, myndigheter och kommunala instanser samt övriga berörda enligt sändlista och 
fastighetsförteckning. 
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Planarbetets bedrivande 
Planen handläggs med normalt planförfarande enligt den äldre plan- och bygglagen (1987:10). 

 

SAMMANSTÄLLNING OCH KOMMENTARER TILL INKOMNA 
YTTRANDE 

Inkomna yttranden vid samråd 
Under samrådstiden har det inkommit tolv yttranden varav två utan erinran eller synpunkter på 
förslaget. Nedan följer en sammanställning och kommunens kommentarer till inlämnade 
synpunkter. 

Med synpunkter: 
Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

2016-11-24 Länsstyrelsen 
2016-11-23 Statens Geotekniska Institut (SGI) 
2016-11-23 Trafikverket 
2016-12-08 Vattenfall Eldistribution AB 
 
Kommunala nämnder och bolag m.m. 

2016-11-28 Stenungsunds kommun, Räddningstjänsten 
2016-11-21 Stenungsunds kommun, Mark och exploatering 
2016-11-29 Stenungsunds kommun, VA-teknik 
 
Sakägare 

2016-11-11 Käderöds Fastighets AB 
 
Ej sakägare 

2016-11-23 Stenungsunds Motorsällskap 
2016-11-23 Stenungsunds Orienteringsklubb 
 
 
Utan synpunkter: 
Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

2016-11-02 TeliaSonera Skanova Access AB 
2016-11-18 Västtrafik AB 
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Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen anser att planförslaget behöver bearbetas beträffande frågor som berör geoteknik 
och farligt gods.  

Kommunen bör också bearbeta frågor som berör förhållande till översiktsplan, 
miljökonsekvensbeskrivning, skyddade arter, natur, markberedning, vatten samt trafik. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1§ PBL (1987:10) och nu 
kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet med avseende på geotekniska frågor samt 
farligt gods måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att 
ett antagande av detaljplaneförslaget inte kommer att prövas. 

Motiv för bedömningen 

Prövningsgrunder enligt PBL 12 kap. 1§ 

Geoteknik 

Sveriges geotekniska institut (SGI) har lämnat ett yttrande daterat 2016-11-23. SGI hänvisar i 
sitt yttrande till de omfattande geotekniska förstärkningsåtgärder som hade vidtagits i samband 
med utbyggnad av den angränsande trafikplatsen. SGI anser att kommunen ska kartlägga 
omfattning och eventuell påverkan av dessa åtgärder på och av planområdet i planskedet. 

SGI hänvisar också till de framtagna värdena på grundvattenytans nivåer i ”PM Hydrogeologi”. 
SGI instämmer inte i antagandet om att det i ursprungsberäkningarna har valts de mest relevanta 
förutsättningarna avseende portryck och beräkningarna bör uppdateras utifrån den hydrologiska 
analysen i PM Hydrogeologi. 

SGI tar också upp känslighetsanalysen med avseende portryck i kap 6.4 i Teknisk PM 
Geoteknik. SGI anser med tanke på områdets topografi, breddningsnivåer etc. bör det även göras 
en bedömning huruvida det finns förutsättningar för artesiska portryck. SGI efterlyser också en 
bedömning av maximala grundvattennivåer och eventuella förutsättningar för artesiska portryck 
för området som helhet men framförallt för västra delen av området. Erfordras restriktioner eller 
åtgärder skall detta säkerställa i planhandlingarna. 

SGI undrar också om det är rimligt med konstant hållfasthet genom hela profilen och anser att 
val av hållfasthet, som redovisas i bilaga 2 i Tekniska PM Geoteknik, bör ses över för att få mer 
troliga indata. 

SGI ställer sig också frågande om lastrestriktioner på 25 resp. 50 kPa på plankartan är 
säkerställda på ett plantekniskt godtagbart sätt. 
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SGI tar även upp frågan om blocknedfall och bedömning av bergskärningarnas stabilitet. SGI 
anser att rekommendationer som ges i Teknisk PM Geoteknik behöver på ett plantekniskt 
godtagbart sätt säkerställas. 

Länsstyrelsen instämmer med SGI och anser att nödvändiga restriktioner ska säkerställas på ett 
plantekniskt godtagbart sätt på plankartan. Även kompletterande geotekniska undersökningar i 
detta sammanhang ska utföras under planeringsarbete innan antagande av planförslaget. 

Kommentar: 

Se kommentar på SGI:s yttrande. 

 

Farligt gods 

Planområdet ligger i närheten av väg E6 och väg 170 som båda är utpekade som 
rekommenderade leder för transport av farligt gods. Kommunen har därför tagit fram en 
riskutredning i vilken föreslås ett antal åtgärder genomföras för att nå en acceptabel risknivå. 
Två olika alternativ av skydd föreslås längs E6, antingen en vall eller ett tungt vägräcke. Utöver 
detta föreslås ett antal åtgärder som är gemensamma, oavsett val av vall eller vägräcke. 
Länsstyrelsen anser att det är rimliga åtgärder att genomföra. Det råder dock oklarheter kring 
åtgärden om skyddsmur. 

Som det nu är formulerat på plankartan reglerar egenskapsbestämmelsen b2 uppkomsten av en 
skyddsmur i klass EI30 för de byggnader som ligger närmast E6 för att avskärma dessa. Denna 
bestämmelse behöver ses över. Länsstyrelsens uppfattning är att det är en fasadåtgärd, dvs. 
byggnadsdelar som är riktade mot E6 som ska vara utförda i klass EI30, inte att det ska uppföras 
en skyddsmur framför byggnaden (se kapitel 6.1.2 i Norconsults riskutredning). Vidare finns det 
på plankartan prickmark fram till 65 meter från E6 (påfart). Är skyddet relevant på det 
avståndet? Detta behöver klargöras. 

Kommentar: 

Förslaget har omarbetats så att delområde C, närmast väg E6, i utställningsskedet föreslås som 
naturmark, och inte som gata och industrimark. De återstående verksamhetsytorna i område A 
och B ligger på ett avstånd av som minst 80 meter från väg E6 och på en höjd av som minst 10 
meter över vägen. Område D ligger på ett avstånd av som minst cirka 180 meter från väg E6. 

Riskerna med farligt gods är därmed så pass låga att inga åtgärder bedöms behövas, och 
frågorna om skyltning är inte längre aktuella. 
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Råd enligt 2 kap. PBL och Miljöbalken 

Förhållande till översiktsplan 

Länsstyrelsen anser att kommunen bör förtydliga varför det planläggs industrimark i ett område 
som huvudsakligen var avsatt för närrekreationsområde för Stenungsunds tätort i den gällande 
översiktsplanen. Förutom de ytor som ska användas för industriändamål kommer genomförande 
av detaljplaneförslaget leda till fragmentering av naturmark. En stor yta av naturmark, mot norr, 
kommer följaktligen att isoleras. Samtidigt kommer planförslagets genomförande innebära stora 
ingrepp i naturen. 

Kommentar: 

Kommunen bedömer att det i detta läge är lämpligt att planera för industri trots att den 
gällande översiktsplanen föreslår rekreationsområde, med följande motivering. Det 
finns ett behov av verksamhetsområden för industri i Stenungsunds kommun som inte är 
avsatta för den petrokemiska industrin. Planområdet ligger i utkanten av Stenungsund 
och i anslutning till ett motorvägsmot vilket gör lokaliseringen lämplig för industri. 
Friluftsområdets värdekärna med stugor och anlagt stigsystem ligger söder om och 
avskilt från det föreslagna industriområdet. Furufjällsområdet bedöms fortsatt kunna 
fungera som en värdefull rekreationsmiljö även efter planens genomförande. 

I förslaget till ny översiktsplan, som har varit på utställning under våren 2020, föreslås 
delar av området som industriområde. 

 

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) 

Miljökonsekvensbeskrivning ska enligt 6 kap 12 § miljöbalken behandla alternativa 
lokaliseringar och en bedömning av vilket alternativ som kan antas vara mest lämplig. Detta har 
inte gjorts i den aktuella MKB:n. 

På sidan 11 i planbeskrivningen står det, ”Övriga aspekter som länsstyrelsen tagit upp i 
avgränsningssamrådet saknar relevans för MKB:n och beskrivs utförligt i denna 
planbeskrivning”. Länsstyrelsen anser att kommunen bör redogöra vilka av Länsstyrelsens 
synpunkter som ”saknar relevans” och varför. 

Kommentar: 

Miljökonsekvensbeskrivningen revideras inför utställningen med ett resonemang om alternativa 
lokaliseringar. De övriga aspekter som länsstyrelsen tagit upp i avgränsningssamrådet nämns i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Det rör sig om buller, fornlämningar, geoteknik samt 
tillgänglighet för kollektivtrafik och gång- och cykelresenärer. Dessa aspekter har inte bedömts 
riskera att medföra betydande miljöpåverkan och ska därför inte heller behandlas närmare i 
MKB:n. 
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Skyddade arter 

Länsstyrelsen meddelade kommunen, i sitt yttrande över behovsbedömning 2016-03-03, att en 
naturvärdesinventering behöver tas fram. Detta mot bakgrund av exploateringens omfattning och 
det faktum att naturvärdena i området inte var kända. Av den anledningen kunde inte 
Länsstyrelsen, vid tiden för yttrandet över behovsbedömningen, närmare bedöma hur kommunen 
behövde förhålla sig till skyddade arter. 

I samband med naturvärdesinventeringen har skyddade arter påträffats inom planområdet. Fyra 
inventeringar har utförts under fåglars och groddjurs fortplantningsperiod. Nötkråka, duvhök och 
vanlig groda har påträffats. Tidigare uppgifter om att gulsparv noterats norr om området är 
mycket rimliga men saknar vidare betydelse i det här ärendet.  

Duvhök har noterats vid ett tillfälle. Det finns inget som tyder på att området är särskilt 
betydelsefullt för arten, eller att häckning sker i området. Länsstyrelsen ser i nuläget inga skäl att 
vidare utreda detaljplanens effekter på duvhökens bevarandestatus. 

Vanlig groda tycks fortplanta sig i planområdets nordvästra delar. Länsstyrelsen noterar att 
dispens enligt 15 § ska enligt MKB:n sökas. Länsstyrelsen vill härmed hänvisa till MÖD M 
11317-14 vad gäller frågan om när förbud enligt 6 § artskyddsförordningen aktualiseras. 

Länsstyrelsen saknar en vidare bedömning av områdets betydelse för nötkråka, liksom 
detaljplanens påverkan på nötkråkans livsmiljöer (i synnerhet potentiella häckningsmiljöer). 
Uppenbart är att arten hämtar föda i hassellunden. Det är därför positivt att denna miljö kan få 
finnas kvar. Omgivningarna kommer däremot att förändras avsevärt. Hasselnötter (nötkråkans 
huvudsakliga föda) hämtas ibland på över 5 km avstånd från häckningsplatsen. Det är därmed 
viktigt att lämpliga häckningsmiljöer finns inom detta avstånd från hassellunden. 
Häckningsplatserna är belägna i medelålders eller äldre gran- eller barrträdsdominerade 
blandskogar. Om skogen är skött för virkesproduktion spelar ingen roll. Viktigt är dock att den 
är tät, strukturrik och komplex och att den erbjuder ett gott skydd mot predatorer. 

Länsstyrelsen efterfrågar därför en bedömning av exploateringens effekt på nötkråkans 
möjligheter att häcka och söka föda i det aktuella området. Dessutom behöver områdets 
betydelse för artens bevarandestatus beskrivas tydligare, dvs. vad har det för effekt på artens 
bevarandestatus om planområdet inte längre kan nyttjas av arten? 

Kommentar: 

Vägen i den västra delen av planområdet, som redovisades i samrådet och som skulle ha 
inkräktat på hassellunden med omgivningar, stryks ur förslaget inför utställningsskedet och 
denna mark föreslås nu som naturmark, delvis med dagvattenanläggningar. Därmed riskeras 
inte att den skyddade arten nötkråka förlorar födosöksområden. Detta kommenteras i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Förändringen innebär också att de områden där vanlig groda 
påträffats utgår ur planområdet. Dispens för vanlig groda behövs därmed inte krävas. 
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Natur 

På sida 22 i MKB:n skrivs följande om detaljplanens konsekvenser för naturmiljön, ”När 
planområdet genomförs enligt planförslaget och tas i anspråk för industri omvandlas ett 
naturområde till hårdgjorda ytor och de befintliga marknivåerna förändras på ett påtagligt sätt. 
Ingreppen är irreversibla, dvs det går aldrig att återskapa naturmarken”. Av illustrationskartan 
och naturvärdesinventeringen (sid 20 i planbeskrivningen) framgår att endast 2 mindre områden 
av NV-klass 2 och 3 lämnas helt orörda. Övriga 6 områden av denna NV-klass, inklusive 
hassellunden (NV-klass 2), berörs mer eller mindre. 

Efter genomförd exploatering kommer den lokala naturmiljön ha delats i två delar; en del norr 
om exploateringsområdet och en del söder om. Den norra delen, där hassellunden ingår, blir 
tämligen isolerad. 

Enligt naturinventeringen så finns områdets högsta naturvärden i hassellunden (område 1 i 
inventeringen) som givits naturvärdesklass 2. Vägen som planeras i områdets västra del bör dock 
anpassas så att den inkräktar så lite som möjligt på hassellunden. Samma anpassning bör ske av 
de anlagda markområdena söder om lunden. 

Byggnader och hårdgjorda ytor söder om den sydvända bergbranten bör anläggas så att de inte 
inkräktar på naturvärdena i detta område. 

I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) anges på sidan 21 att bäckarna inte innehåller någon 
vandrande fisk eftersom det finns vandringshinder nedströms. Naturvärdesinventeringen anger 
dock på sidan 29 att detta kan bero på tillfälliga vandringshinder (vedbrötar) och att det förra 
året finns uppgifter om att öring setts uppströms. 

Kommentar: 

Vägen i den västra delen av planområdet, som redovisades i samrådet och som skulle ha 
inkräktat på hassellunden med omgivningar, stryks ur förslaget inför utställningsskedet och 
denna mark föreslås nu som naturmark, delvis med dagvattenanläggningar. Naturmiljön norr 
om exploateringsområdet blir på detta sätt också mindre isolerad jämfört med 
samrådsförslaget. 

Söder om den sydvända bergbranten finns naturvärdesobjekt i naturvärdesklass 3 och 4 och ett 
äldre träd. I planarbetet har det gjorts en avvägning mellan behovet av att ta marken i anspråk 
för bebyggelse och värdet av att bevara naturmarken. Delar av naturvärdesobjekten tas bort i 
förslaget. 

Markberedning 

Planförslaget medför ett omfattande markberedningsarbete, där berg, grus och andra jordarter tas 
bort, återanvänds inom området eller avyttras. Styrande för bedömningen av om åtgärderna är att 
betrakta som tillståndspliktig täktverksamhet utgår från det primära syftet. Som förslaget anger 
är syftet att etablera industrimark och Länsstyrelsen anser därför att planarbetet kan fortsätta 
utan krav på tillstånd till täkt. Uttaget av material är dock av jämförbar omfattning med de 
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mängder som bryts i en täkt samt de arbetsmoment som inbegriper markberedning såsom 
sprängning, krossning, sortering och borttransport av material är brukliga i en täktverksamhet. 

Vidare planarbete förutsätter en mer fördjupad miljökonsekvensbeskrivning, där man redogör 
för vilka arbetsmoment som ska genomföras, dess konsekvenser för omgivande miljö och de 
försiktighetsåtgärder som man behöver vidta samt klargöra inom vilken tidsram arbetet kommer 
ske. Även tydligare beskrivning av vilka massor och mängder som ska hanteras och till vilka 
ändamål de ska användas och även om det uppkommer avfallsmassor som behöver hanteras. 
Miljökonsekvensbeskrivning ska även behandla alternativa lokaliseringar och en bedömning 
vilken som kan antas vara mest lämplig. 

Uttag av naturgrus vid prövning av täktverksamhet ska mot bakgrund av bestämmelserna i 9 kap 
6 f § miljöbalken tillämpas restriktivt. Ingrepp i naturgrusförekomsten i syfte att jämna ut 
marken bedöms stå i strid med bestämmelsens syfte. Länsstyrelsen bedömer därför planen 
behöver revideras avseende omfattning för område A, alternativt välja annan höjdsättning som 
medför mindre intrång.  

En lång genomförandetid medför att stora mängder massor kommer att hanteras och avyttras 
under ett flertal år utan särskild reglering med stöd av miljöbalkens bestämmelser. Det kan 
därför vara motiverat att vissa ingrepp i naturmiljön behöver föregås av samråd med 
länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § miljöbalken. 

Planförslagets utformning medför betydande förändring av markområdena och omdaning av 
landskapet till förmån för stora platta markytor. Av underlaget bedöms det tveksamt om 
planerad markanvändning är förenlig med de grundläggande hushållningsbestämmelserna enligt 
3 kap 1 § samt ur lokaliseringssynpunkt enligt 2 kap 6 § miljöbalken. 

Kommentar: 

Miljökonsekvensbeskrivningen har inför utställningen kompletterats med utförligare 
information om markberedningen och om alternativa lokaliseringar. Detaljplanen 
innebär visserligen omfattande markarbeten, men med de förändringar i förslaget som 
gjorts inför utställningsskedet bedöms miljöpåverkan inte bli betydande.  

Den geotekniska undersökningen och grävningar inom området visar att isälvssedimentet inom 
de delar av planområdet som ska iordningställas som industriytor, innehåller mycket lite eller 
inget naturgrus alls. 

Kommunen bedömer att förslaget är förenligt med de grundläggande 
hushållningsbestämmelserna enligt 3 kap 1 § samt ur lokaliseringssynpunkt enligt 2 kap 6 § 
miljöbalken. 

 

 

Vatten 
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Konsekvenser av eventuell påverkan på grundvatten är i vissa fall inte vidareutvecklat. På sidan 
17 i MKB:n anges att ”ca 10% av avrinningsområdet kan påverkas”. Vad innebär det och vilka 
konsekvenser kan det få exempelvis på omgivningen? Vidare anges på sidan 18 i MKB:n att, 
”Med antagandet att all grundvattenbildning inom verksamhetsområdets 8 ha skulle försvinna 
skulle detta medföra en minskad grundvattenbildning på drygt 1 l/s på årsmedelbasis”. Det bör 
vidareutvecklas vilka effekter/konsekvenser på omgivning och miljö detta kan ha.  

Det saknas också en bedömning av risk för påverkan på grundvattnet ur ett kvalitativt 
perspektiv. Dvs. finns risk för påverkan på grundvattnets kvalitet genom föroreningsspridning? 
Vilka kan konsekvenserna bli och hur kan de motverkas? 

Det är generellt viktigt att kommunen i det fortsatta planarbetet beaktar föroreningsrisk och 
förändrade flöden både vad gäller för ytvatten och grundvatten. Planen bör i möjligaste mån 
anpassas och utformas så att påverkan begränsas. 

Det är viktigt att kommunen tidigt ser över om planen kan innebära någon tillståndspliktig eller 
anmälningspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Kan planen medföra arbeten 
som exempelvis bortledning/sänkning av grundvatten som innebär tillståndspliktig 
vattenverksamhet? Eftersom det inte är en självklarhet att tillstånd erhålls för en åtgärd även om 
den finns i en fastställd detaljplan, är det viktigt att kommunen tidigt utreder om det finns någon 
åtgärd som kräver tillstånd för vattenverksamhet. Kanske åtgärden vara av en sådan betydelse att 
den är en förutsättning för att planen ska kunna genomföras. Det finns visserligen inga krav på 
att ett tillstånd för vattenverksamhet (11 kap. MB) ska ha erhållits innan en detaljplan fastställts 
men det finns heller inget som hindrar att så sker. 

Kommentar: 

Sweco har tagit fram ett hydrogeologiskt PM (2019-11-19, rev. 2019-12-04) som visar på att 
markens infiltrationskapacitet troligen är mycket begränsad i planområdets östra del och är 
osäker i den västra delen. Konsekvenserna för den framtida grundvattenbildningen bedöms 
därför bli mindre än tidigare bedömt. 

Planförslaget har inför utställningsskedet omarbetats och tre fördröjningsdammar för 
dagvatten, som även kan ha god renande effekt, föreslås på naturmark. Dessa dammar föreslås 
säkerställas genom planbestämmelser om villkor för lov. 

Planförslagets miljökonsekvenser bedöms inte medverka till miljökvalitetsnormer 
överskrids. 
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Fornlämningar 

Länsstyrelsens kulturmiljöenhet kommer att ställa krav på arkeologiska förundersökningar inom 
de områden som betraktades som fornlämningar efter den arkeologiska utredningen. 

Kommentar: 

Länsstyrelsen har 2019-08-26 lämnat tillstånd till ingrepp i/borttagande av fornlämningarna 
Norum 325, Norum 337, Norum 309 samt Norum 310, utan villkor om arkeologisk 
undersökning. Fornlämningarna Norum 339 och Norum 320 ska enligt länsstyrelsens beslut 
bevaras inom detaljplanen. Marken där dessa två fornlämningar är belägen föreslås som 
naturmark.  

 

Trafik 

Trafikverket har lämnat ett yttrande daterat 2016-11-23 i vilket tas upp bl.a. frågan om 
tillgänglighet till planområdet. Trafikverket anser att, ”tillgängligheten till området med annat än 
bil är en angelägen fråga och anser att det är viktigt att kommunen jobbar vidare med 
genomförandet av förslagna åtgärder”. 

I yttrandet redovisar Trafikverket även synpunkter om trafikalstring och påverkan på E6 samt 
påverkan på Ucklumsvägen. Trafikverket skriver också om risker med farligt gods och buller 
samt skyltning.  

Länsstyrelsen instämmer med Trafikverkets synpunkter. Beträffande risker med farligt gods se 
rubriken Farligt gods i Länsstyrelsens yttrande. 

Kommentar: 

Se kommentar på Trafikverkets yttrande. 

 

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget innebär betydande påverkan på miljön och därmed skulle en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning och har 
lämnat ett yttrande över behovsbedömningen daterat 2016-03-03. 

Kommentar: 

Noteras. 
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Statens Geotekniska Institut (SGI) 
SGI anser att omfattningen av de geotekniska förstärkningsåtgärder som utfördes vid 
utbyggnaden av den intilliggande trafikplatsen, samt påverkan av dessa åtgärder på planområdet, 
bör klarläggas i planskedet.  

Stabilitetsberäkningarna bör ta hänsyn till de framtagna värdena på grundvattenytans nivåer, och 
bör uppdateras utifrån den hydrogeologiska analysen. En bedömning bör göras om maximala 
grundvattennivåer och huruvida det finns förutsättningar för artesiska portryck, framför allt för 
område C (västra delen av området), som har analyserats avseende stabiliteten och som visar på 
en känslighet avseende portrycksförändring. 

SGI ställer sig frågande till om det är rimligt med konstant skjuvhållfasthet (25 kPa) genom hela 
profilen. 

SGI väcker även frågan om ifall lastrestriktionerna är säkerställda i plankartan på ett 
plantekniskt godtagbart sätt.  

SGI efterfrågar en noggrannare redovisning (förslagsvis markering på planritning) av läge på de 
block som utgör en risk för planområdet. Rekommendationerna i Teknisk PM Geoteknik 
behöver säkerställas i plankartan. 

Kommentar: 

Den geotekniska utredningen har reviderats inför utställningen. Valet av hållfasthet i profilen 
har setts över, och rapporten har uppdaterats med en noggrannare redovisning av läget på de 
block som utgör en risk för planområdet. 

De förstärkningsåtgärder som vidtogs i samband med utbyggnaden av den angränsande 
trafikplatsen bedöms inte förändra de redovisade förutsättningarna i den geotekniska 
utredningen. 

Den västra delen av planområdet, närmast väg E6, föreslås i utställningsskedet inte längre som 
gata och industrimark, utan som naturmark. Synpunkterna om att den geotekniska utredningen 
bör revideras utifrån den hydrologiska analysen i PM Hydrogeologi och utifrån en bedömning 
av maximala grundvattennivåer och förutsättningarna för artesiska portryck är därmed inte 
längre aktuella. 

Planbestämmelsen om lastrestriktioner har formulerats om inför utställningen i enlighet med 
den reviderade geotekniska utredningen. 

Genomförandebeskrivningen kompletteras med följande text: ”Det finns ett block som ligger 
utanför planområdet som är utpekat i rapporten Tekniskt PM Geoteknik, Norconsult, 2013-02-
04, rev. 2018-03-21. Hur blocket ska hanteras bör avtalas i exploateringsavtalet.” 

Respektive fastighetsägare ansvarar för bergskärningars stabilitet om sådana ska utföras. 
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Trafikverket 
Närliggande statlig infrastruktur  

Planområdet ligger öster om E6. E6 är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 
miljöbalken 3 kap 8 §. Exploatering nära E6 får inte hindra möjligheterna till drift, underhåll och 
framtida utveckling av vägen. E6 är även utpekad som primär transportväg för farligt gods.  

Norr om planområdet går väg 649, Ucklumsvägen, som har statlig väghållning.  

Tillgänglighet till planområde  

Det är viktigt att se över tillgängligheten till planområdet för kollektivtrafik-, gång- och 
cykelresenärer. Trafikverket anser att det är viktigt att kommunen jobbar vidare med 
genomförandet av förslagna åtgärder. 

Trafikalstring  

Trafikutredningarna har räknat på befintlig trafik plus trafikalstring men Trafikverket anser att 
man borde räkna på trafikalstring plus framtida trafik (20 år efter etablering). 

I trafikutredningarna görs bedömningen att ramperna från Ucklumsvägen mot väg 170 och 
vidare mot E6 klarar trafikökningen med nuvarande korsningsutformning. Eftersom Trafikverket 
är måna om att det inte skapas köer på ramperna så önskar vi att kommunen låter göra en 
beräkning av belastningsgrader i korsningarna, för att säkerställa att inga åtgärder krävs.  

Påverkan på E6  

Som skydd för olyckor med farligt gods-transporter föreslår planhandlingarna att en skyddsvall 
alternativt ett skyddsräcke uppförs. Ett avtal om skyddsanläggningen måste tecknas mellan 
kommunen och Trafikverket innan detaljplanen antas. Det måste säkerställas att 
skyddsanläggningen inte påverkar E6 negativt (med avseende på geoteknik med mera).  

Den dagvattendamm som förslås intill E6 får inte orsaka några hydrauliska problem i 
Trafikverkets vägtrummor med mera.  

Påverkan på Ucklumsvägen  

Trafikförslaget i samrådshandlingarna innebär en variant av tidigare förslag där en 
cirkulationsplats byggs på Ucklumsvägen väster om infarten till sopsorteringsanläggningen. 
Nuvarande infart stängs när cirkulationsplatsen är byggd.  

Förslaget innebär att det ska anläggas en cirkulationsplats med tre ben i ett första skede och att 
det ska vara möjligt att bygga ut med ett fjärde ben i samband med att verksamhetsområdet på 
Kärr 1:8 byggs. Trafikverket har inget att invända mot förslaget, under förutsättning att vissa 
krav är uppfyllda. Eventuellt kommer en vägplan att behöva tas fram för cirkulationsplatsen.  

Inom Ucklumsvägens säkerhetszon om 7 meter från körbanan får inga fasta, oeftergivliga hinder 
placeras. Den planerade pumpstationen intill Ucklumsvägen bör inte få en egen infartsväg utan 
istället anslutas till den planerade industrivägen inne på industriområdet.  

616



   
 12 

 

Risker med farligt gods  

Kommunen har låtit ta fram en riskutredning. Trafikverket anser att det är viktigt att 
Länsstyrelsens synpunkter om utredningen tillgodoses.  

Buller  

Trafikverket har inte tagit del av någon bullerutredning. Trafikverket förutsätter att kommunen 
säkerställer att ljudnivåerna inomhus inte överskrider de nivåer som anges för kontor i Boverkets 
byggregler.  

Skyltning  

Eventuell framtida skyltning av planerat verksamhetsområde ska utföras i samråd med 
Trafikverket. Trafikverket anser generellt att det är olämpligt att placera reklamskyltar i 
anslutning till trafikplatser, där trafikmiljön är komplicerad och reklamskyltar kan distrahera 
föraren och äventyra trafiksäkerheten.  

Kommentar: 

Att räkna upp trafikmängderna till 20 år efter etablering bedöms påverka bedömningarna i 
trafikutredningen marginellt.  

Inför utställningsskedet har ett PM Trafikförslag (Norconsult, 2018-01-19) tagits fram. I denna 
rapport har uppskattade trafikmängder använts för att göra en kontrollberäkning av vilken 
belastning man kan vänta sig i framtiden i korsningarna i trafikplatsen där Ucklumsvägen 
korsar väg 170. Kontrollberäkningen tyder på att korsningarna klarar tillkommande trafik från 
planområdet utan problem med framkomlighet. Beräkningarna visar på belastningsgrader 
under 0,3 i alla tillfarter dvs att mindre än 30% av tillfartens maximala kapacitet utnyttjas.  

Förslaget har omarbetats så att delområde C, närmast väg E6, i utställningsskedet föreslås som 
naturmark, och inte som gata och industrimark. De återstående verksamhetsytorna ligger på ett 
avstånd av som minst 80 meter från väg E6 och på en höjd av som minst 10 meter över vägen. 
Riskerna med farligt gods är därmed så pass låga att inga åtgärder bedöms behövas, och 
frågorna om skyltning är inte längre aktuella. 

Förslaget har reviderats inför utställningsskedet så att befintlig anslutning till Ucklumsvägen 
används, i stället för en ny cirkulationsplats. 

Övriga synpunkter noteras. 

 

Skanova 
TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela 
att Skanova ej har något att invända mot planförslaget. Skanovas anläggningar inom och intill 
aktuellt område, är markerade på bifogad lägeskarta. Skulle exploatering innebära att befintlig 
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anläggning i nordöstra delen av planområdet måste flyttas, bekostas detta av 
exploatör/fastighetsägare. 

För offert och beställning hänvisas till Skanova Nätcenter och e-postadress: 
natcenter@skanova.se  

För digitala kartor samt utsättning av Skanovas anläggningar hänvisas till 
www.ledningskollen.se 

Kommentar: 

Noteras. 

 

Vattenfall 
Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har som kommunen känner till en 40 kV regionnätsledning 
som sträcker sig över tilltänkta byggrätter i planförslaget. En förutsättning för att Vattenfall ska 
tillstyrka detaljplanen är att mark blir reserverad för ledningens ändamål inom planen eller att 
ledningen flyttas. 

Indikationen som Vattenfall fått från exploatören är att ledningen önskas flyttas utanför 
planområdet. En flytt av denna typen av ledning skulle i detta fall bli en koncessionspliktig 
åtgärd. En ny sträckning av ledningen är alltså en tillståndspliktig åtgärd där prövningen sker hos 
Energimarknadsinspektionen. Kommun/Exploatör kan räkna med att tillståndsprövningen tar 
minst 18 månader från det att ansökningshandlingarna om ny koncession lämnats in. 

En flytt av ledningen utförs av Vattenfall men bekostas av exploatör. 

Kommentar: 

Förslaget har reviderats inför utställningsskedet så att ledningen kan vara kvar i befintlig 
sträckning. 

 

Västtrafik 
Västtrafik har tagit del av ovan nämnda förslag till detaljplan.  

Planområdet ligger i anslutning till kollektivtrafik med buss. Busstrafiken går inte med en sådan 
turtäthet att man kan förvänta sig någon högre andel kollektivtrafikanter till området. Planen i 
sig kommer inte att påverka utbudet av kollektivtrafik i anslutning till området. 

Kommentar: 

Noteras. 
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Kommunala nämnder och verksamheter 

Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har följande synpunkter på samrådsförslaget: 

Området behöver förses med brandposter (20 liter/sekund) placerade enligt VAV P83. Den 
exakta placeringen sker i samråd med räddningstjänsten. 

Slutsatserna i riskanalysen skall följas. 

Kommentar: 

Brandposter ska placeras ut, detta styrs dock inte på plankartan. Information om 
brandposter har lagts till i planbeskrivningen. 

Slutsatserna i riskanalysen är inte längre aktuella eftersom delområde C utgår, 
exploatering planeras därmed inte längre i direkt närhet av E6. 

 

Mark och exploatering 
I upprättat planförslag föreslås kommunalt huvudmannaskap och utbyggnad av allmän plats 
planeras att utföras genom att exploatören (Badhustorgets fastighets AB) bygger alla 
anläggningar inom allmän platsmark och överlämnar dem till kommunen utan kostnad. I 
dagsläget råder oklarheter huruvida detta är förenligt med Lagen om offentlig upphandling 
(LOU). Verksamheten för Mark och exploatering ställer sig positiv till detta förfarande under 
förutsättning att det inte strider mot gällande lagstiftning vid tiden då exploateringsavtalet 
upprättas och detaljplanen antas.   

Kommentar: 

Inför utställningen har huvudmannaskapet ändrats till enskilt huvudmannaskap och 
genomförandebeskrivningen har reviderats. Synpunkten är därför inte lägre aktuell. För en mer 
detaljerad beskrivning av ansvarsförhållanden, se genomförandebeskrivningen. 

 

VA-teknik 
Planbeskrivning  

Dagvattendammen bör göras tillgänglig för underhåll och rensning samt uppföljande 
undersökningar.  

VA-enheten vill att dagvattenhanteringen görs mer hållbar genom införandet av 
planbestämmelser som reglerar fördröjning/rening inom kvartersmark, gröna tak, reglering av 
mängd hårdgjord yta m.m. För att bli en översvämningssäker och klimatanpassad detaljplan bör 
sekundära avrinningsvägar och lågpunkter kartläggas.  
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Genomförandebeskrivning  

I genomförandebeskrivningen finns beskrivet vilka som ansvarar för utbyggnad och drift av 
olika delar i planen. I samrådshandlingarna står beskrivet att VA ska drifta samtliga 
anläggningar för dag-, dricks- och spillvatten men att exploatören ska stå för utbyggnaden. Då 
det ska vara en anläggning med kommunalt huvudmannaskap är det viktigt att anläggningen 
byggs enligt kommunens krav.  

Spillvatten  

Är det rimligt med pumpstation i del av område B? Finns det möjlighet att istället leda detta 
västerut parallellt med dagvattenledning? Om inte måste plats reserveras för pumpstationen i 
plankarta. 

Dagvatten  

I planbeskrivningen står skrivet att beroende av infiltrationskapacitet kan det bli aktuellt att se 
om det är nödvändigt att använda sig av fler av de åtgärder som föreslås i VA-utredningen 
gällande fördröjning och rening av dagvatten inom verksamhetsytorna. Vad innebär detta?  

Det är viktigt med höjdsättning av byggnader för att säkerställa att inga skador uppstår på 
byggnader vid ett extremt skyfall. 

VA-utredningen har inte beräknat tillkommande mängder av naturvattnet. Det är inte VA:s 
ansvar att avleda naturvatten men detta kommer belasta ledningarna. Avskärande diken ska 
anläggas för att hindra naturvatten från att belasta fastigheterna. Detta kan läggas in som en 
planbestämmelse.  

Dagvattendammen i VA-utredningen är inte dimensionerad för att ta emot dräneringsvatten från 
makadamdiken längs vägarna. Detta bör ses över vid fastställande av dammens storlek, och för 
att se över ifall reserverad yta för damm är tillräcklig i storlek.  

Plankarta 

U-områden bör läggas in på plankartan där ledningar finns och kommer finnas. 

Kommentar: 

VA-utredningen har reviderats inför utställningen. 

I utställningsskedet föreslås enskilt huvudmannaskap vilket innebär att exploatören bygger ut 
allmän plats, som sedan kommer att förvaltas genom en eller flera gemensamhetsanläggningar. 

Plankartan och planbestämmelserna har setts över inför utställningen med hänsyn till 
dagvattenhantering. Infiltrationskapaciteten är osäker och därför föreslås en lösning med 
dagvattendammar. En beräkning av fördröjningsvolymer för dagvattendammar har tagits fram, 
där även dagvatten från naturmark tagits med i beräkningen. Ytor för dagvattendammar är väl 
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tilltagna och de bedöms även kunna ta emot dräneringsvatten från makadamdiken längs 
vägarna.  

Plats för pumpstation har reserverats i område B. 

I utställningsskedet föreslås den västra delen av planområdet (område C) planläggas som 
naturmark, delvis med dagvattenanläggningar. En gemensamhetsanläggning Kärr ga:1 finns 
belägen i den nordvästra delen av planområdet och omfattar utfartsväg från Munkeröd 1:5 till 
allmän väg. Gemensamhetsanläggningen föreslås upphävas, dock kan vägen finnas kvar och en 
ny gemensamhetsanläggning bildas för skötsel av dike och dammar. 

Att i plankartan styra exakt höjdsättning, färdig golvnivå, mängd hårdgjord markyta, gröna tak, 
och var avskärande diken ska placeras bedöms vara en alltför detaljerad reglering.  

Ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten kan läggas inom allmän plats, LOKALVÄG resp. 
INDUSTRIVÄG och bedöms inte kräva u-områden. 

I yttrandet framförs även några redaktionella synpunkter. Övriga synpunkter noteras. 

 

Övriga 

Käderöds Fastighets AB 
Vi vill inför fortsatt utredande om en trafiklösning för Munkeröd och Kärr 1:11 att det 
fungerande förslaget om ”Blå rondell” vid avfart mot Järnklätt och Kärr 1:8 utreds. Bilaga karta. 

Denna lösning skulle förenkla till- och utfarter till bägge de verksamhetsområden som finns norr 
om Ucklumsvägen, samtidigt som en fungerande tillfart till Munkeröd kan ordnas.  

Vi har också haft en dialog med ägarna till Kärr 1:8, som såg positivt på detta, då även de har 
planer på att utveckla sin fastighet. De var också beredda att släppa till mark för rondellens 
utformning. Detta tillsammans med att denna lösning skulle passa bra för vårt planarbete med 
Kärr 1:1. 

Denna lösning skulle också innebära att endast en av/påfart från Ucklumsvägen löser trafiken 
både till södra och norra sidans industriområde. 

Angående ert förslag om "Röd rondell" skapas en osäkerhet om befintlig avfart till Järnklätt kan 
finnas kvar i befintligt skick eller måste ändras p.g.a. ny trafikbelastning från Munkeröd 1:12. 

Vi kan därför inte acceptera förslaget innan vi har utrett ovanstående frågeställningar. 
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Kommentar: 

Den fortsatta trafikutredning som gjorts inför samrådet (Norconsult 2015-05-28) har visat på 
olika gemensamma trafiklösningar för denna plan och för den intilliggande detaljplanen norr 
om detta planområde på del av fastigheten Kärr 1:1. Alternativ B i trafikutredningen har valts, 
d.v.s. två trevägskorsningar, en mot i norr i befintligt läge, och en mot söder i befintligt läge 
försörjer de bägge planerade verksamhetsområdena. 

 
Stenungsunds Motorsällskap 
Stenungsunds Motorsällskap (nedan kallad STMS) har bedrivit verksamhet inom motorsport i 
snart 50 år varav 40 år på Furufjällsområdet. 

Verksamheten engagerar idag mer än 500 medlemmar i fem sektioner: cross, enduro, rally, 
folkrace och rallycross. Verksamhetens nav är anläggningen på Furufjäll som STMS arrenderar 
av Stenungsunds kommun. 

Förändringar i det detaljplanelagda området har redan delvis verkställts vilket medfört att 
modellmotorbanan samt att Endurospåret har reducerats. Kommunen har som kompensation 
under en provperiod låtit STMS arrendera del av Furufjäll 1:2. När nu det närliggande området 
enligt förslag till ny detaljplan får nya byggnader och verksamheter är det av största vikt att 
placering och byggnadssätt anpassas efter vår verksamhets förutsättningar. 

Vi föreslår följande åtgärder för en lyckad etablering av industriområde i anslutning till vår 
verksamhet. 

• Säkerställa placering av befintliga ljudvallar (arrendeavtal saknas) 

• Anpassad höjd av ljuddämpande vallar  

• Anpassning av byggnation närmast motorbanan ex: friskluftsintag rätt placerade 

• Ta hänsyn till motorbanan vid val av verksamhet i närliggande lokaler 

• Att Stenungsunds kommun drar in kommunalt vatten & avlopp till STMS anläggning i 
samband med etableringen för att säkerställa bevattningskapacitet för motorbanan  

• Säkerställa tillfälliga arrendet på Furufjäll 1:2 för att kunna fortsätta bedriva vår växande 
ungdomsverksamhet inom Enduro 

Kommentar: 

Föreslagen industrimark är placerad på ett avstånd av minst 50 meter från motorbanan. Att 
införa bestämmelser om höjd på avskiljande bullervall och var friskluftsintag ska placeras 
bedöms vara en alltför detaljerad reglering. 

I övrigt framförs synpunkter som inte berör detaljplanen. 
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Stenungsunds Orienteringsklubb 
Stenungsunds OK avstyrker föreslagen detaljplan och anser att kommunen omedelbart bör 
stoppa vidare exploatering och planer för industri och småindustri i området. SOK anser det 
beklagligt att Stenungsunds kommun exploaterar ett område som i befintlig Översiktsplan 
(ÖP06) är utpekat som ”Rekreationsområde”, och utan att föreningar som har verksamhet i 
området har getts möjlighet att ta del av planerna förrän marken redan sålts. 

Vi inom SOK är oroliga för vår verksamhet, speciellt när det beskrivs ”att verksamheten inom 
planområdet kommer att påverka förhållandena inom friluftsområdet på ett negativt sätt.” Vi 
tolkar detta som att den planerade verksamheten inte enbart kommer att påverka inom 
planområdet men också friluftsområdet utanför detaljplanen. 

Vår klubbstuga, såväl som övriga föreningars, kommer att hamna i ett industriområde. Det är 
inte en miljö som underlättar verksamhet och rekrytering. 

Oavsett SOK:s egenintresse i området anser vi att de omfattande, irreversibla markarbetena som 
ska göras kombinerat med den miljöpåverkan som beskrivs i Miljökonsekvensbeskrivningen är 
förvånansvärt allvarliga. Det kommer att förändra området så radikalt negativt att det inte går att 
återställa. 

Om kommunen genomför sin detaljplan ser vi att vi i SOK kommer att tvingas förskjuta våra 
aktiviteter söderut på Furufjäll. Vi ser oss också tvingade att hitta nya områden för att bättre 
tillgodose de behov klubben har för yngre och nybörjare inom orientering.  

För SOK ser vi speciellt följande möjligheter för framtiden: 

• Furufjällsområdet utvecklas som rekreationsområde, utan industri. 

• Utveckling av spårområdet på Furufjäll söderut.  

• Klubblokal och tillgång till omklädningsrum på nya Arenan på Nösnäs.  

• Utveckling av Toröd. 

Med förhoppning om ett fortsatt gott samarbete för aktiva invånare i Stenungsund. 

Kommentar: 

Kommunen bedömer att det i detta läge är lämpligt att planera för industri trots att den 
gällande översiktsplanen föreslår rekreationsområde, med följande motivering. Det 
finns ett behov av verksamhetsområden för industri i Stenungsunds kommun som inte är 
avsatta för den petrokemiska industrin. Planområdet ligger i utkanten av Stenungsund 
och i anslutning till ett motorvägsmot vilket gör lokaliseringen lämplig för industri. 
Friluftsområdets värdekärna med stugor och anlagt stigsystem ligger söder om och skilt 
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från det föreslagna industriområdet. Furufjällsområdet bedöms fortsatt kunna fungera 
som en värdefull rekreationsmiljö även efter planens genomförande.  

I förslaget till ny översiktsplan, som har varit på utställning under våren 2020, föreslås 
delar av området som industriområde. 

Detaljplanen innebär visserligen omfattande markarbeten, men med de förändringar i 
förslaget som gjorts inför utställningsskedet bedöms miljöpåverkan inte bli betydande. 
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SAMMANFATTNING 

Kvarstående synpunkter 
Följande remissinstanser och sakägare har under samrådet framfört synpunkter på detaljplanen 
som helt eller delvis inte har tillgodosetts: 

• Trafikverket hade synpunkter på uppräkning av trafikmängder i trafikutredningen. 
• Stenungsunds kommun, VA-teknik hade synpunkter om bl.a. avskärande diken, u-

områden, färdig golvnivå och höjdsättning. 
• Stenungsunds Orienteringsklubb ville att planarbetet skulle avbrytas. 

 
Innan detaljplanen ställs ut har följande justerats/kompletterats: 
Innan detaljplanen ställs ut har följande justerats eller kompletterats: 

• Miljökonsekvensbeskrivningen har kompletterats med ett resonemang om alternativa 
lokaliseringar samt med utförligare information om markberedning. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med information om pågående arbete med ny 
översiktsplan, där området delvis är utpekat som verksamhetsområde. 

• Förslaget har reviderats så att område C, närmast väg E6, inte längre föreslås som 
industrimark och gata, utan som naturmark delvis med dagvattenanläggningar. Därmed 
minskar förslagets påverkan på naturmiljön, bl.a. sparas hassellunden och områden där 
vanlig groda påträffats. Därmed riskeras inte heller att den skyddade arten nötkråka 
förlorar födosöksområden. Samtidigt minskar risken för olyckor med farligt gods, och 
kraftledningen i området kan vara kvar i befintligt läge. 

• En vägprojektering med massbalansberäkning har tagits fram. 

• Den geotekniska utredningen har reviderats i enlighet med SGI:s synpunkter och utifrån 
bearbetat förslag. Planförslaget har setts över med hänsyn till geoteknik 
(lastrestriktioner). 

• VA- och dagvattenutredningen har reviderats, och planförslaget och 
miljökonsekvensbeskrivningen har setts över med hänsyn till dagvattenhanteringen. 

• Informationen i planbeskrivningen om närmaste anslutningspunkt för VA har 
uppdaterats. 

• Huvudmannaskapet har ändrats till enskilt huvudmannaskap. Genomförande-
beskrivningen har reviderats utifrån ändringar i plankartan och uppdaterad 
fastighetsinformation. 

• Genomförandebeskrivningen har kompletterats med information om det stenblock som 
kan utgöra en risk. 

625



   
 21 

 

Medverkande tjänstemän 
 

Stenungsunds kommun 
Samhällsbyggnad Exploatering 
 
Anders Dahlgren 
Planarkitekt 
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Figur 1. Utredningsområdets belägenhet. Skala 1:10000.
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Sammanfattning

Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ har på uppdrag av Länsstyrelsen i Väs-
tra Götalands län utfört en särskild utredning steg 1 inom Munkeröd 1:12 m. �., 
Norums socken, Stenungsunds kommun. Projektet syftade till att utreda möjlig-
heterna att kunna ta området i anspråk för verksamheter.
 Utredningen har omfattat en byråmässig genomgång av kart- och arkivmate-
rial samt en okulär besiktning/inventering i fält, i syftet att ta fram ett planerings-
underlag inför en eventuell fördjupad särskild utredning.  
 Inför utredningen fanns inga registrerade fornlämningar inom utredningsom-
rådet. Direkt sydost om området åter�nns dock ett gravfält omfattande två sten-
sättningar, en domarring och tre resta stenar (Norum 83), samt uppgifter om en 
�atmarksgrav (Norum 84). På lite längre avstånd, väster om utredningsområdet, 
åter�nns ett antal boplatser (Norum 85, 86, 211 och 212) samt områden med fos-
sil åkermark (Norum 216:1-2).
 Utredningsområdet omfattas idag av stamfastigheterna Munkeröd, Kärr, Blix-
eröd och Hammar. I direkt anslutning söderut åter�nns stamfastigheterna Sme-
deröd och Furu�äll. Kärr och Blixeröd �nns belagda i skriftliga källor redan 1347 
och Hammar från 1568. Den del som idag ingår i stamfastigheten Munkeröd, var 
före 1930-talet en del av Högenorum. Högenorum �nns belagt i skriftliga käl-
lor 1399. Inom Kärr berörs gårdsläget samt del av inägorna och för Blixeröd en 
mindre del av inägomarken. Inom Hammar berörs enbart utmarken, samt torpet 
Kolebacken. För Högenorum omfattar utredningsområdet gårdens ängsmark på 
gränsen till utmarken.

Munkeröd 1:12 m. �.
Norums socken, Stenungsunds kommun
Särskild utredning – steg 1
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 Enligt arkivsökningen kan kolningsverksamhet ha bedrivits inom delar av 
området, liksom dämmen tillhörande kvarnverksamhet. Dessutom kan delar av 
torpverksamhet från 1700-talet förekomma.
 Vid den okulära besiktningen i fält identi�erades kolningsgropar och röjnings-
rösen vilka har rapporterats till fornminnesregistret (1357:1-2, 3-4). Därtill note-
rades ett antal intressanta boplatslägen, stengärdesgårdar och äldre vägsträck-
ningar. Dessutom innehåller ytorna kring gården Kärr �era äldre element vilka 
bör undersökas och dokumenteras vid fortsatt utredning.
 Vid en fortsatt projektering inom området anser Rio Göteborg Natur- och kul-
turkooperativ att en fördjupad utredning (steg 2) bör genomföras.
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Syfte
Det aktuella projektet utgörs i detta skede av en särskild utredning steg 1. Denna 
syftar i första hand till att utföra en byråmässig genomgång av be�ntligt arkiv-
material över området, samt en okulär besiktning/inventering av det aktuella 
planområdet. En övergripande bedömning av verksamhetens påverkan på kul-
turlandskapet har genomförts. Resultatet av denna skall resultera i ett plane-
ringsunderlag inför en eventuell fördjupande utredning steg 2.  
 Målgrupper för undersökningen är i första hand företagare, Länsstyrelsen, an-
dra myndigheter samt undersökare.

Metod
Inledningsvis har digitala arkiv och karttjänster gåtts igenom för att öka förstå-
elsen för kulturlandskapets framväxt i området. Äldre kartmaterial rekti�erades 
och har studerats av Roger Nyqvist. Därefter genomfördes en okulär besiktning 
av utredningsområdet. Här inriktades inventeringen på att identi�era lämpliga 
boplatslägen eller gravområden.
 Samtliga iakttagna arkeologiska lämningar har mätts in med GPS. Kulturhisto-
riska lämningar och potentiella boplatslägen har markerats på karta samt över-
siktligt dokumenterats med fotogra� och beskrivning.
 Efter avslutat rapportarbete kommer primärdokumentationen att översändas 
till Bohusläns museum.

Utredningsområdet
Utredningsområdet är cirka 260000 m² stort och beläget cirka 45-95 meter över 
havet (�gur 1). Området utgörs huvudsakligen av bergiga eller skogsklädda om-
råden. Bitvis består de skogsklädda områdena av yngre, ogallrad granplantering. 
I nord och nordväst, inom fastigheterna Kärr, Blixeröd och Munkeröd, utgörs om-
rådet av igenväxande åker och ängsmark. I sydost, i anslutning till Furu�älls mo-
torstadion, åter�nns större avschaktade partier samt dumphögar.

Fornlämningsbild samt tidigare fynd och undersökningar
Inför utredningen fanns inga registrerade fornlämningar inom utredningsområ-
det. Direkt sydost om området åter�nns dock ett gravfält omfattande två sten-
sättningar, en domarring och tre resta stenar (Norum 83), samt uppgifter om en 
�atmarksgrav (Norum 84). På lite längre avstånd, väster om utredningsområdet 
åter�nns ett antal boplatser (Norum 85, 86, 211 och 212) samt områden med fos-
sil åkermark (Norum 216:1-2).
 Inom utredningsområdet har inga tidigare arkeologiska undersökningar ge-
nomförts. Väster om området, vid Stenungsundsmotet, har dock ett antal forn-
lämningar undersökts (FMIS 2014).
 Norum 211 och 212:1-2 undersöktes 1987 och vid dessa undersökningar på-
trä�ades boplatsspår från äldre järnålder, senneolitikum och mesolitkum samt 
fossil åkermark. Inom Norum 211, belägen cirka 40-50 meter över havet, fram-
kom ett trettiotal anläggningar samt ett decimetertjockt kulturlager. Sex 14C-
dateringar genomfördes vilka daterade lämningarna till förromersk och romersk 
järnålder. Fyndmaterialet utgjordes till största delen av keramik. Vid undersök-
ningen av Norum 212:1, belägen något högre i terrängen – cirka 60-65 meter 
över havet, framkom ett drygt femtiotal anläggningar samt fynd bestående av 
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�inta, keramik, lerklining och bränd lera. Inom en mindre yta påträ�ades brända 
hasselnötsskal samt slagen �inta. Kol inom denna yta kunde dateras till mesoli-
tisk tid. Inom Norum 212:2 påträ�ades knappt tjugo anläggningar vilka inte bil-
dade tolkningsbara strukturer (Schaller Åhrberg et al. 1995).

Utredningsresultat

Kart- och arkivstudier
Utredningsområdet omfattas idag av stamfastigheterna Munkeröd, Kärr, Blix-
eröd och Hammar. I direkt anslutning söderut åter�nns stamfastigheterna Sme-
deröd och Furu�äll. Enligt arkivmaterial har en mindre del av Högenorums fastig-
het ingått i utredningsområdet. Fastigheterna Kärr och Blixeröd �nns belagda i 
skriftliga källor redan 1347, Högenorum från 1399, Hammar och Munkeröd från 
1568 (Janzén 1972). Detta visar på att utredningsområdet är beläget i ett välhäv-
dat historiskt landskapsrum.
 Kart- och arkivstudier rörande de fastigheter som berörs av utredningen, har 
vissa problem när det gäller hur arkivbildningen genomförts. Detta hänger i sin 
tur ihop med att det har hänt mycket med ägostrukturerna under 1900-talets 
början. Eftersom Munkeröd sedan tidigt 1930-tal har ägt större delen av området 
som dagens utredning berör har man i text och i arkivsammankoppling av akter 
låtit Munkeröd vara styrande. Om man börjar informationssökandet via Ortnam-
nen i Göteborgs och Bohus län förekommer det uppgifter om att både Kostorp och 
Lövhammar har varit under Munkeröd (Janzén 1972). Detta är dock fel eftersom 
Munkeröd inte har ägt mark i området förrän efter 1930-talets början. Det som 
går att belägga via kartstudier är att Kostorp och Lövhammar varit underställda 
Högenorum i alla de förekommande akterna, oavsett om man söker på Munke-
röd eller Högenorum. Tyvärr berörs endast mindre del av det som sedermera 
kallas för Kostorp (se nedan).  
 Munkeröd förekommer även i Norge som fastighetsnamn och antas syfta på 
att munkar röjde marken eller att gården tillhört ett kloster. Detta Munkeröd har 
sedan 1568 varit skattejord vilket i sig inte motsäger att det kan komma från 
kloster eller kyrkan eftersom reformationen genomfördes under första halvan 
av 1500-talet i hela Norden. Sett till arkivgenomgången, kan man fastställa att 
denna stamfastighet inte berörs (se Högenorum/Kostorp).
 Vad gäller Kärr berörs det be�ntliga gårdsläget, vilket �nns markerat på sam-
ma plats på storskifteskartan från 1802 fram till idag (�gur 2). Det är intressant 
eftersom det är en 1300-talsgård. Även inägomarken berörs till mindre del, samt 
en mindre höjd som kallas för Kvarnekullen. Denna kulle är dock inte tydligt an-
given, men antas �nnas i den kartbild som visas nedan, som ett gråmarkerat in-
tag i utmarken invid redan upptagen yta (LMV 1802). Då ortnamnet syftar på ter-
räng som var sumpig/fuktig och bevuxen med småskog (Janzén 1972), kan det 
primära bebyggelseläget �nnas i närheten av dagens läge. Utifrån en tolkning 
av 1802 års storskifteskarta skulle ursprungsläget kunna �nnas närmare gränsen 
mot nordväst.
 Inom fastigheten Blixeröd berörs endast en mindre del av inägomarken och 
namnet indikerar en röjning som kopplas till en person. Berörd fastighet saknar 
kartmaterial och kommer därmed ej behandlas vidare.
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Figur 2. Del av storskifteskarta för den samfällda utmarken från 1802.

Figur 3. Del av Laga skifteskarta för Hammar från 1838.

 Inom Hammar som anses betyda utskjutande berg (Janzén 1972), på vilket 
huvudbebyggelsen är placerad, berörs enbart den sydligt belägna utmarken. Vid 
genomgång av kartan och akten för Laga skifte 1838 (LMV 1838) påträ�ades en 
särmarkerad Litt C (�gur 3). Dock visade det sig att markeringen är inget annat 
än soldattorpets åker och äng. Orsaken till denna särmarkering är att man �yttar 
torpet, då det i sitt dåvarande läge, före Laga skifte, till större delen låg på Sme-
deröds marker (LMV 1802, 1838). 
 Detta innebär att de äldsta bebyggelsespår som kan identi�eras inom denna 
yta med stor sannolikhet är från sent 1830-tal eller tidigt 1840-tal. Intressant är att 
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detta dragontorp placeras inom en yta som har namngivits redan under 1800-ta-
lets början med en annan funktion än odling (�gur 4 och LMV 1802, 1838).
 Ytan kallas i handlingarna för ”Kollebackelycke” vilket i sig skulle kunna indi-
kera att kolningen är en äldre aktivitet som har givit namn åt en yngre aktivitet, 
det vill säga en mindre odlingsyta/röjd yta, även om det �nns möjlighet att nam-
net syftar på en individs röjning i en backe (Janzén 1972). Torpnamnet Koleback-
en förekommer i sin tur egentligen först i lantmäterihandlingarna under tidigt 
1900-tal. 
 Som kontrast till denna frånvaro �nns det rikliga spår av det gamla dragon-
torpet med namnet Kolebacken i de kvarvarande husförhörlängderna ned till 
1790-tal. Det är intressant att i husförhörslängderna anges Kolebacken inte 
tydligt som torp under Hammar. Detta sker först i handlingarna kring 1840, det 
vill säga samtidigt som man justerar torpets placering. Eftersom vi saknar äldre 
husförhörslängder och lantmäterihandlingar kan vi inte med säkerhet avgöra 
hur gammalt ursprungsläget för torpet är. Det vi kan påvisa är att dragontorpet 
saknar namngivelse i lantmäteriakterna, men har namn i husförhörslängderna. 
Motsatt problem föreligger för torpet Lyckan/Lyckor som inte syns i Husförhörs-
längderna, men väl på Laga skifteskartan. Detta torp ligger enligt denna karta 
(�gur 5 och LMV 1838) ungefär strax utanför utredningsområdet. 
 För Högenorums del omfattar utredningsområdet den historiska gårdens 
ängsmark (kohage) på gränsen till utmarken, dock är detta område angivet som 
Kostorp i akten till kartan (LMV 1859). Högenorum har tolkats som att det syftar 
på att gården var högst belägen av de tre Norumfastigheterna, även om den 
äldre stavningen skulle kunna kopplas till ordet hög, som skulle kunna kopplas 
till gravformen hög. Det är känt att det har i äldre tid förekommit fornlämningar 

Figur 4. Utsnitt ur akten till storskifteskarta för den samfällda utmarken från 1802.

Figur 5. Utsnitt ur akten till Laga skifteskarta för Hammar från 1838.
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kring gårdsplatsen (Holmberg 1867). Att denna fastighet har två underställda 
enheter, Kostorp och Lövhammar, är inte ovanligt i äldre tider. Man hade vid nå-
got tillfälle införlivat dessa fastigheter, de anges som ”augment hemman”, det 
vill säga att de var tillförda Högenorum (LMV 1808), men man hade inte raderat 
dem helt utan använde gårdsbeteckningarna i samband med namngivning av 
markdelar vid skifterna. Det som anges på storskifteskartan av samfälld utmark 
1802 som Högenorums kohage, är till stor del angivet som Kostorps mark i skif-
teskartan från 1808 (�gur 6). Kostorp är en medeltida gård, den första noteringen 
är från 1347 och betydelsen av namnet Kostorp är osäkert, antingen är det ett 
mansnamn eller betydelsen kolv/trubbig pil. Den har under sig vattenkvarnar, 
vilka dessvärre ligger utanför utredningsområdet. Däremot �nns det möjligen 
rester av dämmen för dessa kvarnar inom eller strax utanför området som be-
rörs. Eftersom lantmäteriets öppna arkiv sträcker sig till 1928, går det inte att rik-
tigt få grepp om hur Kostorp hamnade under Munkeröd. I husförhörslängderna 
förekommer det ingen uppgift om Kostorp eller Lövhammar förrän först 1841. 
Detta betyder att de båda införlivade enheterna erhåller ökad självständighet 
under de första årtiondena av 1800-talet fram till tidigt 1900-tal då de tycks vara 
självständiga, vilket syns i texterna och kartorna i samband med avstyckningför-
faranden 1904 och 1906. Därmed kan man anta att Munkeröd mellan 1910 och 
1933 köper upp dessa avstyckningar alternativt köper de ytor som räknats som 

Figur 6. Del av storskifteskarta för Högenorum från 1808.
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Kostorp. Det intressanta med att inte helt införliva fastigheterna i huvudgården, 
gör att man rent tekniskt kan återskapa dem utan att skifte behöver göras, vilket 
innebär att vi inte kan följa förloppet helt ut i arkiven.
 De fastigheter som berörs av utredningsområdet härrör till största delen från 
1300-talet, sett till när de först dyker upp i registren. I några fall indikeras att röj-
ning har skett under mitten av medeltiden, antingen av olika individer eller av 
munkar. Inom utredningsområdet �nns möjligheter att hitta äldre bebyggelse-
lämningar kring Kärr. Detta inkluderar även odlingsspår liksom röjningsverksam-
het tillhörande medeltidens odlingar. Därtill kan det �nnas spår av kolningsverk-
samhet i det södra avsnittet av utredningsområdet. Tyvärr berör inte de beskri-
vande delarna i akterna detta i någon större utsträckning, då dessa inte syftade 
till att värdera utmarken annat än att den areal utmark som tillfördes inägomar-
ken skulle motsvara gårdsdelarnas andel. Det �nns därmed inget i de olika skif-
ternas beskrivningar som påvisar kolningsverksamhet. Däremot kan det �nnas 
spår efter äldre röjd och odlad mark, eftersom 1802 omtalar ytan som lycka. Det 
kan �nnas dämmen i nordväst efter kvarnverksamhet som skett strax utanför 
denna del av området. Det mest troliga är dock att dessa har försvunnit vid väg-
byggnationer eller sentida markröjninga, eller att det äldre gårdsläget varit belä-
get strax väster om uppdragets gräns.
 Vad gäller Kolebackens torpbebyggelse är den anlagd kring 1840 och utgör 
ett ersättningstorp för det som till största delen låg på grannfastighetens mark. 
Det �nns inget i handlingarna som omtalar ett äldre torp i detta läge. Däremot 
kan namnet indikera en äldre kolarverksamhet norr och nordväst om torpet. 
Även om röjningen som skapat lyckan borde haft ett mindre boställe, �nns inget 
i namngivningen av ytorna som indikerar en sådan plats. Däremot är givetvis 
ursprungsläget för detta torp av äldre ålder och kan vara av intresse.

Fältarbete
Fältarbetet utfördes i december 2013 under kalla och regniga förhållanden. Inom 
centrala delar av området återfanns en mycket tät, ogallrad granplantering, vil-
ket försvårade den okulära besiktningen.
 Syftet var att ringa in områden där ytterligare åtgärder förväntas behöva, för 
att ett adekvat underlag skall �nnas inför beslut enligt KML.
 Resultatet från besiktningen framgår av �gur 7 och presenteras tematiskt i 
nedanstående text.

Gårdsmiljön vid Kärr
Kärr �nns belagt i skriftliga källor från 1347 och området kring gården omfattar 
ett �ertal element från historisk tid – äldre färdvägar, grindstolpar, stengärdes-
gårdar, fägator och äldre odlingsmark (�gur 8-10). Vid den okulära besiktningen 
påträ�ades inga ytterligare husgrunder än de som idag fortfarande är i bruk. En 
del av dessa uppfördes kring 1860 (Hushållningssällskapet i Göteborg och Bo-
huslän 2001:48-66). Vid en närmare studier skulle man kunna passa in bebyg-
gelsen i de kronologiska skikt som presenterades i länsstyrelserapporten Bohus-
länska gårdar: byggnadstraditioner i ett föränderligt agrarsamhälle (Carlsson och 
Hansen 2003). Det som kan förekomma inom denna del av utredningsområdet, 
är rester av den medeltida bebyggelsen i form av kulturlager samt eventuellt 
konstruktioner.
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Figur 7. Översiktskarta över utredningsresultatet med gårdsmiljön vid Kärr, boplatslägen samt övriga lämningar markerade. Skala 
1:5000.

641



Figur 8. Detaljkarta över gårdsmiljön vid Kärr. Skala 1:2000.
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Figur 9. Grindstolpar och stenmur vid Kärrs gård.

Figur 10. Äldre färdväg väster om Kärrs gård.
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Stengärdesgårdar
På �era ställen inom utredningsområdet noterades stengärdesgårdar (�gur 11-
14). Dessa är belägna så att de både kan tolkas som gränsmarkeringar och som 
stängsel för boskap. Inom och kring gårdsmiljön vid Kärr 1:1 åter�nns ett �ertal 
stenmurar samt på en plats grindstolpar (�gur 9). Den del av Blixeröd 1:1 som 
omfattas av utredningsområdet avgränsas av stenmurar både mot Kärr 1:1 och 
mot Munkeröd 1:12 (�gur 15). Inom Munkeröd 1:12 �nns ett antal stengärdes-
gårdar som inte motsvaras av någon idag aktiv gräns (�gur 16), men även sten-
murar som avgränsar fastigheten söderut mot Smederöd 1:4 och Furu�äll 1:2 
(�gur 17-18). Den äldre torpbebyggelsen Kolebacken (Hammar 1:5) omgärdas i 
norr, väster och söder av stenmurar mot Munkeröd 1:12. Den mur som avgränsar 
Kolebackens mark i väster ansluter i nordsydlig riktning till en gärdesgård som 
idag inte markerar aktiv gräns (�gur 19).

Boplatslägen
Vid inventeringen identi�erades potentiella boplatslägen vid �era platser (�gur 
11-14). Dessa fördelar sig på fyra delområden av delvis olika karaktär. I området 
väster om gården Kärr åter�nns �era mindre någorlunda plana ytor direkt ned-
anför bergspartiet, vilka är tänkbara som mer tillfälliga förhistoriska aktivitetsy-
tor. Dessa lokaler vetter åt norr och väster (�gur 11). Nästa delområde åter�nns 
centralt i en större östvästlig dalgång belägen söder om ovan nämnda bergs-
parti (�gur 12). Delområde 3 utgörs av ett �ertal mindre dalgångar och gipar 
sydost om delområde 2 (�gur 13). Här återfanns även en mindre grotta. Det sista 
delområdet åter�nns i den östra delen av utredningsområdet och utgörs av en 
bredare dalgång som sluttar nedåt mot nordost (�gur 14).

Kolningsgropar
Vid utredningen påträ�ades två kolningsgropar (�gur 12). 1357:1 är cirka 1,5 me-
ter i diameter, 0,6 meter djup, med en vall som är cirka 1,0 meter breda och 0,2-
0,3 meter höga (�gur 20). Vid provstickning med jordsond framkom kol. 1357:2 
är cirka 1,0 meter i diameter, 0,5 meter djup, med en vall som är cirka 1,0-1,2 
meter bred och 0,3 meter hög. Inget kol påträ�ades i denna kolningsgrop vid 
provtagning med jordsonden.

Röjningsrösen
I samma område som de båda ovan beskrivna kolningsgropen påträ�ades röj-
ningsrösen (�gur 12). Strax norr om kolningsgropen 1357:1 påträ�ades ett rek-
tangulärt område med röjningssten (1357:3). Ytan var cirka 3,0 x 2,0 meter stor i 
östvästlig riktning och 1,0 meter hög. Stenarna varierade i storlek upp till 0,7 me-
ter i diameter. Direkt nordost om röjningsröset återfanns en mindre stenröjd yta. 
Längre österut, vid kolningsgropen 1357:2 påträ�ades ytterligare ett röjnings-
röse (1357:4). Detta var cirka 2,0 x 2,0 meter stort och 0,4 meter högt.

Torpet Kolebacken
Platsen för torpbebyggelsen Kolebacken är idag kraftigt stört av markarbeten 
(omslaget och �gur 14, 21-22). Idag återstår endast stengärdesgårdar som av-
gränsar fastigheten mot norr, väster och söder, samt en yta som tolkas som en 
odlingsyta kopplad till torpet.
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Figur 11. Detaljkarta över boplatslägen - delområde 1. Skala 1:2000.
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Figur 12. Detaljkarta över boplatslägen - delområde 2. Skala 1:2000.
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Figur 13. Detaljkarta över boplatslägen - delområde 3. Skala 1:2000.
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Figur 14. Detaljkarta över boplatslägen - delområde 4. Skala 1:2000.
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Figur 15. Stengärdesgård på gränsen mellan Blixeröd 1:1 
och Kärr 1:1.

Figur 16. Stengärdesgård inom Munkeröd 1:12.

Figur 18. Stengärdesgård på gränsen mellan Munkeröd 1:12 
och Furu�äll 1:2.

Figur 17. Stengärdesgård på gränsen mellan Munkeröd 1:12 
och Smederöd 1:4.

Figur 19. Stengärdesgård inom Munkeröd 1:12, strax väster 
om störd yta.

649



22

Figur 20. Kolningsgrop 1357:1.

Figur 21. Störd yta vid torpet Kolebacken (Hammar 1:5) med stengärdesgård i bakgrunden.

650



23

Figur 22. Störd yta vid torpet Kolebacken (Hammar 1:5).

Figur 23. Äldre färdväg mellan Kolebacken och Kärrs gård.
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Äldre färdvägar
Inom Kärr 1:1 samt i den östra delen av Munkeröd 1:12 åter�nns äldre färdvä-
gar vilka överensstämmer relativt väl med kartmaterialet från storskifte och Laga 
skifte och den ekonomiska kartan från 1930-talet (LMV 1802, 1838, 1932 och 
1935). Dessa förbinder gårdsmiljön vid Kärr med omgivande områden västerut 
samt åt syd och sydost (�gur 8, 10, 14 och 23).

Störda ytor
I den sydostligaste delen av utredningsområdet, som gränsar mot Furu�älls mo-
torstadion, åter�nns relativt stora, nyligen störda ytor (�gur 14). Dessa omfattar 
huvudsakligen platsen för den äldre torpbebyggelsen Kolebacken (Hammar 1:5) 
samt området direkt söder om denna fastighet på Munkeröd 1:12. Ytorna är del-
vis avschaktade med maskin och det åter�nns även mycket stora dumphögar 
inom området (�gur 24-25).

Tolkning
Utredningsområdet vid Munkeröd innehåller ett �ertal intressanta lämningar och 
miljöer. De potentiella boplatslägena inom utredningsområdet kan härröra från 
mesolitisk tid och framåt. En indikator på möjliga mesolitiska boplatsspår inom 
utredningsområdet utgör den närbelägna boplatsen Norum 212:1 vilken under-
söktes i slutet av 1980-talet. Vid undersökningarna i anslutning till Stenungsunds-
motet framkom dock huvudsakligen lämningar från förromersk och romersk järn-
ålder.
 Direkt sydost om utredningsområdet åter�nns ett gravfält omfattande två 
stensättningar, en domarring och tre resta stenar (Norum 83), samt uppgifter om 

Figur 24. Störd yta i sydöstra delen av utredningsområdet.
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en �atmarksgrav (Norum 84). Även om dessa inte direkt berörs av det aktuella 
projektet utgör de en indikator för en närvaro i området under järnåldern.
 Kolningsgroparna är svårdaterade i nuläget. De �esta som undersökts i Väst-
sverige har daterats till 1700- och 1800-talen, men det �nns även sådana med 
äldre datering.
 Även röjningsrösen har en relativt lång historik och börjar förekomma från slu-
tet av bronsåldern och framåt.
 De mer tydligt historiska lämningarna (gårdsmiljön vid Kärr, torpet Koleback-
en, stengärdesgårdar och färdvägar) är även de intressanta för fortsatta studier 
inom utredningsområdet. Kärr är känt i skriftliga källor sedan 1347 och det är 
möjligt att man inom eller i anslutning till dagens gårdsmiljö kan åter�nna med-
eltida lämningar och strukturer. När det gäller torpet Kolebacken (som till största 
delen är förstört genom modern verksamhet), samt stengärdesgårdar och färd-
vägar, bör dessa dokumenteras mer noggrant vid en fördjupad utredning.

Antikvarisk bedömning
Vid den aktuella utredningen (steg 1) påträ�ades två kolningsgropar (1357:1-2) 
och två röjningsrösen (1357:3-4) vilka har rapporterats in till FMIS. En eventuellt 
fördjupad utredning bör även eftersöka �er lämningar av dessa typer i anslut-
ning till de nyligen upptäckta.
 Därtill identi�erades ett �ertal potentiella boplatslägen (delområde 1-4) vilka 
bör utredas närmare vid en fortsatt projektering inom utredningsområdet.
 Gårdsmiljön vid Kärr bör även den utredas närmare i det fall projekteringen 
berör detta område.
 Lämningarna efter torpet Kolebacken, samt stengärdesgårdar och färdvägar 
inom utredningsområdet bör dokumenteras översiktligt i samband med en för-
djupad utredning.

Figur 25. Störd yta i sydöstra delen av utredningsområdet.
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 Direkt sydost om utredningsområdet åter�nns ett gravfält omfattande två 
stensättningar, en domarring och tre resta stenar (Norum 83), samt uppgifter om 
en �atmarksgrav (Norum 84). Även om dessa ligger strax utanför det aktuella 
utredningsområdet, bör det vid fortsatt projektering tas särskild hänsyn så att 
dessa inte riskerar att skadas.
 För fornlämningar gäller att de förutom själva lämningen även omges av ett så 
kallat fornlämningsområde. Fornlämningsområdet utgörs av ett så stort område 
på marken (eller sjöbottnen) som behövs för att bevara fornlämningen och ge 
den tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse.
 Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Lag om kulturminnen mm (KML) och 
genom miljöbalkens generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till 
kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till 
Länsstyrelsen.

654



27

Källor

Litteratur

2003

Holmberg, Axel Emanuel 1867

2001

Janzén, Assar 1972

1995

Digitala källor

FMIS (Fornsök) 2014

LMV (Historiska kartor) 1802 Storskifte 14-NOR-35

LMV (Historiska kartor) 1808 Storskifte 14-NOR-38

LMV (Historiska kartor) 1838 Laga skifte 14-NOR-75

LMV (Historiska kartor) 1859 Laga skifte 14-NOR-90

LMV (Historiska kartor) 1932 Ekonomiska kartan Stenungsund J131-32NO

LMV (Historiska kartor) 1935 Ekonomiska kartan Kålberg J131-33NV

Carlsson, Helene och Hansen, 
Andreas

Bohuslänska gårdar: byggnadstraditioner i ett 
föränderligt agrarsamhälle. Kulturhistoriska 
dokumentationer 13. Bohusläns museum.

Bohusläns historia och beskrifning. Tredje delen: Tjörn, 
Inland och Hisingen. 

Hushållningssällskapet i 
Göteborg och Bohuslän

Gårdar i Göteborgs och Bohus län. Del III. Stenungsunds 
kommun. Kungälvs kommun. Göteborgs kommun. 
Härryda kommun. Mölndals kommun. Partille kommun. 
Öckerö kommun. Lilla Edets kommun. 
Hushållningssällskapet i Göteborg och Bohuslän.

Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. 6: Ortnamnen i 
Inlands Nordre härad. 1: Bebyggelsenamn. Dialekt- och 
ortnamnsarkivet Göteborg.

Schaller Åhrberg, Eva; 
Grundberg, Jonas och Höglin, 
Stefan

Boplatser och fossila åkrar i Munkeröd. Arkeologiska 
undersökningar och kulturgeografisk analys. Arkeologi 
längs väg E6 i Bohuslän 1986-89. Del 4. UV Väst 
Rapport 1995:36.

www.fmis.raa.se

Källor

655



Magnus von der Luft och Roger Nyqvist

M
un

ke
rö

d 
1:

12
 m

. �
.

N
or

um
s 

so
ck

en
, S

te
nu

ng
su

nd
s 

ko
m

m
un

Sä
rs

ki
ld

 u
tr

ed
ni

ng
 –

 s
te

g 
1

NATUR- OCH KULTURKOOPERATIV
RIO GÖTEBORG

Rapport 2014:3

656



Sara Lyttkens, Kalle Thorsberg 
och Magnus von der Luft

M
un

ke
rö

d 
1:

12
 m

. �
.

N
or

um
s 

so
ck

en
, S

te
nu

ng
su

nd
s 

ko
m

m
un

A
rk

eo
lo

gi
sk

 u
tr

ed
ni

ng
 - 

st
eg

 1
 o

ch
 2

657



658



Munkeröd 1:12 m. �.
 Norums socken 

Stenungsunds kommun
Arkeologisk utredning - 

steg 1 och 2

Sara Lyttkens, Kalle Thorsberg 
och Magnus von der Luft

659



Munkeröd 1:12 m. �., Norums socken, Stenungsunds kommun
Arkeologisk utredning - steg 1 och 2
 
Rapport 2015:6
© Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ 2015

Fastighet: Munkeröd 1:12 m.�, Norums socken, Stenungsunds kommun, Västra Götalands län
Länsstyrelsebeslut dnr: 431-25433-2014
Belägenhet i SWEREF 99: Norr 6439451, Öst 316300
Höjd över havet: 45-95 meter
Beställare: Stenungsunds kommun
Projektnummer: G1504
Projektansvarig: Lillemor Olsson
Fältansvarig: Magnus von der Luft
Övrig personal: Sara Lyttkens, Kalle Thorsberg, Imelda Bakunic Fridén, Thomas Johansson, 
Roger Nyqvist, Niklas Borg (praktikant)
För personalens meriter hänvisas till Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativs hemsida
Fältarbetstid: 2015-03-09–2015-03-25
Undersökningsområdets storlek: 410000 m2 

Arkiv: Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ
Foton: Där fotograf ej anges är bilder tagna av fältpersonalen
Omslagsbild: Stengärdesgård, delområde 2 inom det aktuella utredningsområdet. Foto mot väst
Orienteringskarta: Framställd av Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ med data från Map Maker, 
FMIS samt Länsstyrelsen i Västra Götaland
Topogra�sk grundkarta samt plankarta: Tillhandahållen av beställaren
Övriga kartor och situationsplaner: Framställda av Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ med data 
från FMIS och Lantmäteriet (medgivandeavtal © Lantmäteriet Dnr R50321710 140001)
Redigering och layout: Sara Lyttkens, Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ
Tryck: Nordbloms Trycksaker AB, HAMBURGSUND
ISSN 1652-1897

Sökord: Bohuslän, Kolstorp, Kärr, Lyckors, gårdsmiljö, torp, husgrund, lägenhetsbebyggelse, äldre 
färdväg, kolningsgropar, neolitikum-järnålder, medeltid

Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ
Slakthusgatan 8 A
415 02 GÖTEBORG
www.riogbg.se
kontakt@riogbg.se

660



INNEHÅLL
Sammanfattning ……………………………………………………………………………5
Syfte och målsättning………………………………………………………………………6
Metod ………………………………………………………………………………………6
Undersökningssområdet …………………………………………………………………6
 Områden utredning steg 2  ………………………….………….………………………6
 Områden utredning steg 1 och 2 ……………………………………………………….6
Tidigare undersökningar    …………………………………………………………………8
Undersökningsresultat ……………………………………………………………………8
 Kart- och arkivstudier    ………………………………………………………………….8
 Fältarbete - steg 2    …………………………………………………………………….12
 Fältarbete - steg 1-2    …………………………………………………………………. 22
Nya fornlämningar och övrigt kulturhistoriska lämningar    ……………………………. 27
 Boplatsläge 1   ………………………………………………………………………….27
 Boplatsläge 2   ………………………………………………………………………….30
 Boplatsläge 3    …………………………………………………………………………32
  Boplatsläge 4    …………………………………………………………………………32
 Gårdsmiljö vid Kärr      ………………………………………………………………….35
      Tilläggsyta 2     …………………………………………………………………………35
Övriga lämningar av kulturhistoriskt intresse     ……………………………………. . . . . 36
Analysresultat ……………………………………………………………………………36
Tolkning ………………………………………………………………………………37
 Fornlämningar     ……………………………………………………………………….37
 Övriga kulturhistoriska lämningar  ……………………………………………………37
 Övriga lämningar av kulturhistoriskt intresse    ……………………………………….39
 Sammanfattande tolkning  ……………………………………………………………39
Antikvarisk bedömning …………………………………………………………………39

Källor ……………………………………………………………………………………40
Bilagor ……………………………………………………………………………………41

  1. Schakt- och provgropsbeskrivning
  2.  Anläggningsbeskrivning
  3. Övriga lämningar av kulturhistoriskt intresse
  4. Analys av �inta och kvarts
  5. Fördjupade arkivstudier
  

661



Figur 1. Översiktskarta med utredningsområdet markerat (ring). Skala 1:100 000.
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Sammanfattning
På uppdrag av Länsstyrelsen i  Västra Götalands län har Rio Göteborg i mars 
2015 genomfört en arkeologisk utredning steg 1 och 2 på fastigheterna Mun-
keröd 1:12 m. �. i Stenungsunds kommun. Utredningsområdet omfattade i 
huvudsak en yta som Rio Göteborg utrett under 2013 (steg 1). Vid detta tillfäl-
le registrerades röjningsrösen (Norum 311-312) samt kolningsgropar (Norum 
309-310) som rapporterats in till FMIS. Utöver detta identi�erades fyra del-
områden med potentiella boplatslägen samt en gårdsmiljö (Kärr Gårdsmiljö) 
med äldre element, vilka blev mål för den aktuella utredningen steg 2 som 
nu utförts. Därtill tillkom ytterligare tre områden inom vilka en kombinerad 
utredning steg 1 och 2 genomfördes. Vid den inledande inventeringen av om-
rådet påträ�ades en lägenhetsbebyggelse (Lyckors G1504:9), en husgrund 
från historisk tid (Kolstorp G1504:10), två kolningsgropar (G1504:1-2) samt tre 
hägnader i form av stengärdesgårdar (G1504:11-13).
   Därefter upptogs schakt och provgropar, totalt 111 schakt och 33 prov-
gropar, inom de områden vilka bedömts som potentiella boplatslägen. I en 
mindre mängd av dessa schakt och provgropar påträ�ades enstaka bitar sla-
gen �inta och kvarts. I anslutning till G1504:9-10 påträ�ades sentida fyndma-
terial i form av tegel, porslin, järnfragment och ett bryne. I den norra delen av 
utredningsområdet påträ�ades ett fåtal anläggningar - en härd, tre boplats-
gropar, ett stolphål och en kokgrop. 
   Det övervägande antalet av nyregistrerade lämningar som påträ�ats i 
samband med den nu aktuella utredningen utgörs av lämningar kopplade 
till olika typer av utmarksbruk under historisk tid – torplämningar, kolnings-
gropar och hägnader. Dessa härrör förmodligen från aktiviteter under främst 
1700-talet och 1800-talets första hälft. De förhistoriska fynden och anlägg-
ningarna är så fåtaliga och spridda över utredningsområdet, att dessa inte 
registrerats som boplatser, utan som en härd, tre boplatsgropar, en övrig bo-
platslämning, en kokgrop och nio fyndplatser (G1540:3-8, 14-22). 
      I det fall exploateringsplanerna kommer att fortsätta inom området anser 
Rio Göteborg att fornlämningarna Norum 309-312 samt de tillfälliga arbets-
identiteterna G1504:1-2 samt 9-10 bör förundersökas. Lämningarna G1504:3-
8 samt 11-22 motiverar inga fortsatta undersökningar.

Munkeröd 1:12 m. �. 
Norums socken, Stenungsunds kommun
Arkeologisk utredning - steg 1 och 2
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Syfte och målsättning
Utredningen syfte var i första hand deskriptiva (planerings- och beslutsunder-
lag). Vid arkeologisk utredning krävs att ambitionsnivån är tillräckligt hög för 
att motsvara utredningens syfte. Efter utredningen kommer alla lämningar 
inom området att vara kända och bedömda avseende fornlämningsstatus. 
Beträ�ande lämningar som kan ha tillkommit i anslutning till tidsgränsen 
1850 kommer grunderna för antagandet om tid för tillkomst att redovisas.
Målsättningen för utredningen var bl. a. att göra en övergripande bedömning 
av verksamhetens påverkan på kulturlandskapet. Ytterligare mål var att för-
djupa kunskapsläget om området inför fortsatt arbete med planerings- och 
beslutsunderlag för exploatören som i detta fall var Stenungsunds kommun. 
Målgrupper för utredningen är i första hand företagare, Länsstyrelsen, andra 
myndigheter samt undersökare.

Metod
Inledningsvis gicks digitala arkiv och karttjänster igenom för att öka förstå-
elsen för kulturlandskapets framväxt i de aktuella områdena. Äldre kartma-
terial har rekti�erats och studerats av Roger Nyqvist och Kalle Thorsberg på 
Rio Göteborg. Därefter inventerades ytorna aktuella för steg 1. Inventeringen 
inriktades här på att identi�era lämpliga boplatslägen. Efter detta togs schakt 
upp med grävmaskin i de delar av området där detta var möjligt. Då området 
delvis var beväxt med tät skog undersöktes delar av utredningsområdet med 
handgrävna provgropar. Flintan bedömdes i fält av arkeolog Kalle Thorsberg. 
Därefter återdeponerades alla fynd i respektive grävenhet. Samtliga iakttagna 
arkeologiska och kulturhistoriska lämningar, schakt och provgropar doku-
menterades genom inmätning med RTK-GPS, beskrivning och i relevanta fall 
med fotogra�. Efter avslutat rapportarbete kommer primärdokumentationen 
att översändas till Bohusläns museum.

Undersökningsområdet
Det aktuella utredningsområdet är beläget inom fastigheterna Munkeröd 
1:12 i Stenungsunds kommun och ligger cirka 45-95 meter över havet (�gur 
1). Ytan består dels av ett cirka 257 000 m² stort område som var mål för sär-
skild utredning steg 2 samt tre tilläggsområden, på en sammanlagd yta av 
cirka 150 000 m², som var mål för utredning steg 1 och 2 (�gur 2). 

Utredning steg 2 - Områdesbeskrivning
Området utgörs huvudsakligen av bergiga eller skogsklädda områden. Bitvis 
består de skogsklädda områdena av yngre, ogallrad granplantering. I nord 
och nordväst, inom fastigheterna Kärr, Blixeröd och Munkeröd, utgörs om-
rådet av igenväxande åker och ängsmark. I sydost, i anslutning till Furu�älls 
motorstadion, åter�nns större avschaktade partier samt dumphögar (�gur 2). 

Utredning steg 1 och 2 - Områdesbeskrivning
Tilläggsområde 1 består av en �ack yta på en platå i norr med en konstgjord 
damm och en modern jordvall samt av en kalhyggsområde i söder med ras-
brant ner mot öster. Tilläggsområde 2 består i dess norra och västra del av 
tät skog med granplantering och i dess östra del av blandskog med delvis 
kuperad bergsterräng och våtmarker. Tilläggsområde 3 består av ett kuperat 
bergsparti bevuxet med barrskog och enstaka lövträd (�gur 2). 
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Figur 2. Översiktskarta över utredningsområdet med de fyra olika boplatslägena aktuella för utredning steg 2 samt de tre till-
läggsområdena aktuella för steg 1-2 utmarkerade. Tidigare kända fornlämningar är markerade i rött med tillhörande RAÄ-nr 
medan nya fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar är markerade endast i rött. Skala 1:5000
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Tidigare undersökningar och fornlämningsbild
Rio Göteborg utförde i december 2013 en arkeologisk utredning steg 1 inom 
stora delar av det aktuella utredningsområdet (von der Luft och Nyqvist 
2014). Vid detta tillfälle påträ�ades röjningsrösen (Norum 311-312) samt kol-
ningsgropar (Norum 309-310) som har rapporterats in till FMIS (�gur 2). Till 
dessa hölls ett behörigt avstånd under den nu aktuella utredningens gång. 
Utöver detta identi�erades år 2013 fyra stycken delområden med potenti-
ella boplatslägen samt en gårdsmiljö (Kärr Gårdsmiljö) med äldre element, 
vilka blev mål för utredning steg 2. Inför  den arkeologiska utredningen steg 
1 fanns inga registrerade fornlämningar inom det då aktuella utredningsom-
rådet. Direkt sydost om området �nns däremot ett gravfält omfattande två 
stensättningar, en domarring och tre resta stenar (Norum 83:1, �gur 2), samt 
uppgifter om en �atmarksgrav  (Norum 84:1, �gur 2). Väster om utrednings-
området, invid Stenungsundsmotet, åter�nns ett antal boplatser (Norum 85, 
86 och 211) samt områden med fossil åkermark (Norum 216:1-2). I den västra 
delen av det aktuella undersökningsområdet, ligger Norum 212:1-2 som är en 
slutundersökt och borttagen mesolitisk boplats, cirka 60-65 meter över ha-
vet. Norum 211 och 212:1-2 undersöktes 1987 och vid dessa undersökningar 
påträ�ades boplatsspår från äldre järnålder, senneolitikum och mesolitkum 
samt fossil åkermark. Inom Norum 211, belägen cirka 40-50 meter över havet, 
framkom ett trettiotal anläggningar samt ett decimetertjockt kulturlager vilka 
daterades till förromersk och romersk järnålder. Fyndmaterialet utgjordes till 
största delen av keramik. Vid undersökningen av Norum 212:1, framkom ett 
drygt femtiotal anläggningar samt fynd bestående av �inta, keramik, lerkli-
ning och bränd lera (Schaller Åhrberg et al. 1995).

Utredningsresultat
Utredningsresultatet beskrivs nedan i två delar, Kart- och arkivstudier samt 
Fältarbete.

Kart- och arkivstudier
I samband med den tidigare utredning steg 1 som utförts för stora delar av 
området, gicks äldre kart- och arkivmaterial igenom för att få en bättre bild av 
kulturlandskapets utveckling inom utredningsområdet (von der Luft och Ny-
qvist 2014). Denna har i samband med den nu aktuella utredningen komplet-
terats, framför allt med fokus på de tre tilläggsområdena. Det sammanlagda 
utredningsområdet omfattar under olika delar av historisk tid fastigheterna 
Kärr, Blixeröd, Kolstorp, Högenorum, Munkeröd och Hammar. Kärr, Blixeröd 
och Kolstorp �nns belagda i skriftliga källor redan 1347, Högenorum från 
1399, Hammar och Munkeröd från 1568 (Janzén 1972).
   I texthandlingarna tillhörande storskifteskartan från 1802 står det i ett av-
snitt: ”Såsom tillägg för mindre kohage hafver Kjärrs hemman blifvit tillagt af ut-
marken från Kjärrs gata öfver qvarnkullen öster efter lidorna in öfver Sandbäcken 
til Nordöstra Blixeröds intag”. Den kvarnkulle som omnämns är dock inte tyd-
ligt angiven men det �nns två möjliga kvarnlägen utmärkta på kartan. Dels 
en markering alldeles sydväst om Kärrs gård (�gur 3) samt än troligare det 
gråmarkerade intag i utmarken invid redan upptagen yta som �nns utmärkt 
sydöst om gården, alldeles efter vägen (Kjärrs gata) som leder upp från går-
den (�gur 3). Den senare syns även på kartan över laga skifte från 1838 (�gur 
5). 
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Gården KärrKvarnlämning? Kvarnlämning?

Figur 3. Storskifteskarta från 1802 över samtliga utmarksområden inom utredningsområdet. På 
kartan syns gården Kärr samt två möjliga lägen för en kvarnlämning. Blå streckad linje markerar 
det aktuella utredningsområdet.

I kartmaterialet för storskiftet 1808 i Högenorum berörs delar av Tilläggsom-
råde 2 (LMV 1808). I den sydvästra delen av tilläggsområdet ses en byggnad 
i nordsydlig riktning i ett område som benämns Kostorp (�gur 4). I akten till 
kartan står Bernt Marcusson som ägare av denna mark. Något senare, i kartan 
för laga skifte i Hammar 1838, saknas den nordsydligt belägna byggnaden. 
Däremot åter�nns en byggnad i östvästlig riktning direkt sydväst om det tidi-
gare läget (LMV 1838). 
    I nämnda karta �nns även ytterligare byggnader cirka 130 meter längre 
österut (�gur 5). Dessa båda byggnader med tillhörande lyckor ligger på mark 
som enligt akterna ägs av Bernt Andersson och Nils Johansson.
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Figur 4. Storskifteskarta från 1808. På kartan syns Kolstorp i sydväst. Blå streckad linje markerar 
det aktuella utredningsområdet. 

Kolstorp

I ett försök att förstå vad torpen i de historiska kartmaterialet representerar 
i övrigt skriftligt material har ett antal undersökningar utförts för att i möjli-
gaste mån tolka vilka torp det kan röra sig om. Undersökningarna har använt 
tillgängligt material i form av kyrkoböcker, mantalslängder och jordeböcker 
samt sekundära källor och redovisas i bilaga 5.
   För byggnaden som ses på storskifteskartan över Högenorum 1808 är 
den rimligaste tolkningen att den motsvaras av torpet Hagen/Kohagen. Det 
torp med tillhörande lyckor som ses i laga skifteskarta över Hammar 1838 
är förmodligen Gatan eller möjligen Gärdet/Kolebacken/Intaget (�gur 5). 
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En motsvarande undersökning av vad de medeltida beläggen betyder har 
utförts för att utröna sannolikheten för bebyggelsekontinuitet från medel-
tid till det äldsta kartmaterialet. Denna undersökning redovisas i bilaga 5. 
    Några av de enheter som berörs av utredningen är belagda under med-
eltid. Inget i det medeltida materialet indikerar dock någon bebyggelse inom 
dessa enheter. Kärr förekommer i jordeboken 1568. Gårdsläget är idag sam-
ma som på 1802 års storskifteskarta och kan mycket väl vara detsamma som 
1568. Belägget från 1347 behöver dock som påpekats ovan inte innebära att  
någon bebyggelse funnits på platsen under medeltid och en bebyggelsekon-
tinuitet från medeltid och framåt är möjligen mindre sannolik.
    Kolstorp, Blixeröd och Kärr försvinner ur bevarade handlingar under sent 
1300-tal och när de dyker upp igen i tidigmoderna jordeböcker uppvisar de 
ett antal tecken på att ha varit öde i mellantiden. En möjlighet är att de öde-
lagts i samband med digerdöden. Kolstorp har efter detta varit underställt 
Högenorum. Från 1700-talet har enheten varit bebyggd med torp.

Gården Kärr

Lyckors

Kolebacken

Kvarnlämning?

Kolstorp

Figur 5. Karta från Laga skifte 1838 där gården Kärr, Kolebacken, Kolstorp, Lyckors samt en eventu-
ell kvarnlämning syns. Blå streckad linje markerar det aktuella utredningsområdet. 

669



12

Fältarbete - steg 2
Inom området som var aktuellt för utredning steg 2 utfördes schaktning med 
maskin samt provgropsgrävning på och i anslutning till totalt fyra boplatslägen 
samt inom Kärr Gårdsmiljö. 
 
Boplatsläge 1
Boplatsläge 1 består i norr av igenväxt ängsmark, bevuxen av granar, sly och 
mindre lövträd  i en nordvästsluttning intill ett brant berg (�gur 6). Genom hela 
området löper en promenadstig som högst upp i nordöst tidigare utgjort en 
äldre färdväg (�gur 7). De centrala och sydligare delarna av ytan är bevuxen 
med stora ekar och mindre lövträd varvat med öppna plana ytor mellan �na 
gärdesgårdar (�gur 8).
         Inom Boplatsläge 1 grävdes totalt 20 schakt (S104-S123) i eller i anslutning 
till området (�gur 9). Här påträ�ades två anläggningar, ett stolphål (A104) i 
S109 och en kokgrop (A105) i S113 (�gur 9). I S105 och S106, direkt nordöst om 
Boplatsläge 1 påträ�ades även tre anläggningar i form av gropar (A101-A103, 
�gur 9). I S105 påträ�ades 1 bit övrigt slagen �inta och i S104 och S107 påträf-
fades slagen kvarts (�gur 9). Inom området �nns, förutom den äldre färdvägen 
tidigare känd från utredning steg 1 (von der Luft och Nyqvist 2014), även tre 
stycken gärdesgårdar (M105-M107) som mättes in och fotograferades (�gur 9).

Figur 6 (t.h). Schakt 
104 grävs strax öster 
om Boplatsläge 1 intill 
granskog och branta 
bergväggar. Foto mot S.

Figur 8. Den södra delen av Boplatsläge 1 bestod av en 
västsluttning med igenväxt åkermark bevuxen med 
ekar och sly. Foto mot SV.

Figur 7. Äldre färdväg som löper 
genom området. Foto mot Ö.
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Figur 9. Översiktskarta över Boplatsläge 1 med schakt och och dokumenterade gärdesgårdar. Skala 1:1500.
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Boplatsläge  2
Boplatsläge 2 består i nordväst av öppna plana ytor bevuxna med stora ekar 
och mindre lövträd (�gur 10) och i sydöst av en smal dalgång mellan två höga 
berg, bevuxen med tät granskog längst i söder och blandskog med öppna ytor 
närmast berget i norr (�gur 12).
       På Boplatsläge 2 grävdes totalt 29 schakt (S124-S152), i eller i anslutning 
till området (�gur 13). Inga fynd påträ�ades i schakten. Förutom de redan 
kända röjningsrösena (RAÄ Norum 311-312 ) samt kolningsgroparna (RAÄ No-
rum 309-310, �gur 11) identi�erades två nya kolningsgropar (KG100-KG101, 
�gur 13 och 37-38). Inom området fanns även fem gärdesgårdar (M108-M110, 
M112, M114) som mättes in och fotograferades (�gur 13).

Figur 10. Den västligaste delen av Boplatsläge 2 med 
öppna plana ytor varvat med lövträdsbevuxna partier där 
schakt 126 grävdes. Foto mot NÖ.

Figur 12. Den nordöstra delen av Boplatsläge 2 med öppna plana ytor intill branta berg i norr 
varvat med tät granskog i söder. Foto mot NNÖ.

Figur 11. Den tidigare kända kol-
ningsgropen Norum 310. Foto mot 
NV.
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Boplatsläge 3
Boplatsläge 3 utgörs av ett �ertal mindre dalgångar och gipar sydost om 
Boplatsläge 2 (�gur 16). Här återfanns även en mindre grotta/överhäng med 
stora nedrasade stenblock (�gur 14). Inom Boplatsläge 3 grävdes totalt 17 
schakt (S1-S17) samt åtta provgropar (PG5-7,PG9-10, PG11-13), i eller i direkt 
anslutning till delområdet (�gur 16). Vid grottan, i områdets nordligaste del, 
var terrängen otillgänglig för maskin så här grävdes tre provgropar för hand, 
dock utan fynd av arkeologisk karaktär. I områdets centrala och södra delar 
grävdes schakt med maskin (�gur 15). Här påträ�ades endast två bitar slagen 
�inta i S2 respektive S6 (�gur 16). 

Figur 14. ”Grottan” i den norra delen av Boplatsläge 3 där tre provgropar grävdes. Foto mot N.

Figur 15. Schaktning i de södra delarna av Boplatsläge 3. Foto mot N.
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Figur 16. Översiktskarta över Boplatsläge 3 med schakt och  provgropar. Skala 1:1 500.
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Boplatsläge  4
Boplatsläge 4 åter�nns i den östra delen av utredningsområdet och utgörs 
av en bredare dalgång som sluttar mot nordost (�gur 20). Den största delen 
i väst utgörs av mycket tät granskog medan den östra delen genomskärs av 
en äldre färdväg som leder ner mot gården Kärr och avslutas i en brant kal-
hyggssluttning (�gur 17). Längst i söder ligger platsen för torpbebyggelsen 
Kolebacken som idag är kraftigt störd av markarbeten (�gur 4). Idag återstår 
endast tre stengärdesgårdar (M9-M10, M113, �gur 19) som avgränsar fastig-
heten mot norr, väster och söder, samt en yta som tolkas som en odlingsyta 
kopplad till torpet (von der Luft och Nyqvist 2014). På Boplatsläge 4 grävdes 
totalt 17 schakt (S33-S43, S162-S167) samt en provgrop (PG100) i eller i direkt 
anslutning till området (�gur 20). Här påträ�ades slagen �inta i tre schakt, S33 
(�gur 18), S36 och S39. En provgrop grävdes på bergets södra sida (PG100), 
men där påträ�ades inget av arkeologiskt värde.

Figur 17 (ovan). Äldre färdväg samt en kalhyggsbrant 
som leder ner mot gården Kärr i den sydöstra delen 
av Boplatsläge 4. Foto mot N. Figur 18. (nedan t.v). 
I schakt 33 strax SSÖ om Boplatsläge 4 påträ�ades 
två �intavslag, varav ett neolitiskt. Foto mot V. Figur 
19 (nedan t.h). Mur 9 vid Kolebacken. Foto mot V.
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Figur 20. Översiktskarta över Boplatsläge 4 med schakt, provgropar och dokumenterade gärdesgårdar. Skala 1:1 500.

677



20

Kärr Gårdsmiljö
Gården Kärr är belagd i skriftliga källor från år 1347 och området kring gården 
omfattar ett �ertal element från historisk tid (�gur 21-22). Det �nns bl.a. äldre 
färdvägar, grindstolpar, stengärdesgårdar, fägator och äldre odlingsmark  (von 
der Luft och Nyqvist 2014). På denna yta grävdes totalt 10 schakt (S100-S104, 
S153-S157), i eller i anslutning till området (�gur 23). Här påträ�ades en härd 
(A100) i S100 (�gur 23).  Inom området �nns, förutom tidigare kända element 
från utredning steg 1, även fem stycken gärdesgårdar (M100-M104, M111), 
varav vissa bildar plana inhägnader för djur eller odling (�gur 22).

Figur 21. Gården Kärr samt Mur 102-103. Foto mot Ö.

Figur 22. Vid Kärr fanns �era gärdesgårdar i sten som bildade inhägnader. Här ses Mur 101 som 
var en halvcirkelformad gärdesgård på en upphöjd platå med en röjd åkerlott i söder. Foto mot Ö.
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Figur 23. Översiktskarta över Kärr Gårdsmiljö med schakt och dokumenterade gärdesgårdar. Skala 1:1 500.
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Fältarbete - steg 1-2
Inom området aktuellt för utredning steg 1 och 2 (tilläggsområde 1-3) utför-
des först en inventering till fots och därefter schaktning med maskin samt 
provgropsgrävning på områden där maskinen inte kom fram. 

Tilläggsområde 1
Tilläggsområde 1 består dels av en �ack yta på en platå i norr (�gur 24) med 
en konstgjord damm och en modern jordvall samt av ett kalhyggsområde i 
söder med rasbrant ner mot öster (�gur 25). På den �acka ytan i områdets 
norra del grävdes totalt fyra schakt (S158-S161) men inga förhistoriska eller 
historiska anläggningar eller fynd påträ�ades (�gur 26). På kalhyggsbranten 
grävdes inga schakt på grund av otillgänglig mark. Då det i texthandlingar-
na tillhörande Storskifteskartan från 1802 fanns ett avsnitt som omnämner 
”qvarnkullen öster efter lidorna” var området sydost om kalhyggsbranten där 
det fanns en förhöjning intressant. På denna förhöjning �nns en markering 
på både 1802 och 1837 års karta (�gur3 och 5). Eventuellt skulle detta kunna 
utgöra läget för en kvarn, men inga lämningar efter en sådan kunde iakttas på 
denna plats. Inom området fanns även en gärdesgård (M113) som mättes in 
och fotograferades (�gur 26). 

Figur 24 (t.h). Den �acka 
ytan på en platå i norra 
delen av Tilläggsområde 1. 
Foto mot  S.

Figur 25 (nedan). De centrala 
delarna av Tilläggsområde1 
med kalhyggsområdet samt 
den konstgjorda dammen. 
Foto mot NNÖ.
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Figur 26. Översiktskarta över Tilläggsområde 1 med schakt och dokumenterade gärdesgårdar. Skala 1:500.
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Tilläggsområde 2 
Tilläggsområde 2 (�gur 30) består i dess norra och västra del av tät skog med 
granplantering och i dess östra del av blandskog med delvis kuperad bergster-
räng och våtmarker. På denna yta grävdes 15 schakt (S14-28) samt 22 prov-
gropar (PG1-4, PG14-28, PG101-103),  i eller i anslutning till området (�gur 30). 
       Norum 212:1 som ligger inom området, består av en slutundersökt och 
borttagen boplats (Schaller Åhrberg et al. 1995, FMIS 2015). Här grävdes fyra 
provgropar (PG1-2, PG27-28). I PG1 och PG2 påträ�ades recent material i form 
av tegel, glas och porslin. PG27 anlades i en stenfylld terrasskant innehållan-
des tegel som tolkas härröra från Kolstorp (�gur 27, 30).  Även PG28 innehöll 
mycket tegel och eldpåverkad sotig sten. PG29 grävdes strax söder om No-
rum 212 och innehöll tegel. Även PG28 och PG29 tros härröra från Kolstorp. 
         I områdets östra del påträ�ades två husgrunder tillhörande lägenhets-
bebyggelsen Lyckors som �nns belagd på 1837 års karta över Laga skifte 
(�gur 29). I S18-S19 påträ�ades tegel, i S21 påträ�ades porslin och i S24 ett 
bryne i sten, tegel samt järnskrot. Inom området �nns åtta gärdesgårdar 
(M1-8) samt två stycken grindstolpar (Grindstolpe 1-2, �gur 28). Ett svallat 
�intavslag påträ�ades i S26 (�gur 30).  

Figur 27 (överst t.v). Mur 8 
och husgrund från Kolstorp 
(knappt synligt bland trä-
den) i sydvästra delen av Till-
läggsområde 2. Foto mot NÖ. 
Figur 28 (överst t.h). En av två 
liggande grindstolpar (Grind-
stolpe 1), som påträ�ades i 
anslutning till Lyckors. Foto 
mot Ö. Figur 29 (nedan t.v). 
Resterna efter Husgrund 1 
samt Mur 2 vid Lyckors i östra 
delen av Tilläggsområde 2. 
Foto mot S.
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Figur 30. Översiktskarta över Tilläggsområde 2 med schakt, provgropar, dokumenterade gärdesgårdar, grindstolpar och hus-
grunder. Skala 1:500.
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Tilläggsområde 3
Tilläggsområde 3 består av ett kuperat bergsparti bevuxet med barrskog och 
enstaka lövträd (�gur 31, se även �gur 2). På denna yta påträ�ades ingenting 
av arkeologiskt värde vid inventeringen av området. På grund av topogra�n 
kunde inte maskin användas på ytan. På bergets NNÖ sida fanns på Storskif-
teskartan från 1802 en markering som skulle kunna vara läget för en kvarn 
(�gur 3) men inga lämningar efter en sådan kunde iakttas på denna yta (�gur 
32).

Figur 31. Nordvästra delen av Tilläggsområde 3. Foto mot NNV.

Figur 32. Utsikt från den nordöstra delen av Tilläggsområde 3. På denna plats eftersöktes rester 
av en kvarnlämning tillhörande Kärr men inga rester efter en sådan påträ�ades. Foto mot NNÖ.
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Nya fornlämningar och övrigt kulturhistoriska lämningar
Anläggningarna som påträ�ades under utredningens gång är så fåtaliga och 
spridda över utredningsområdet, att dessa inte registrerades som boplatser, 
utan som enskilda fornlämningar: en härd, tre boplatsgropar, en övrig bo-
platslämning och en kokgrop (G1540:3-8). Av alla de gärdesgårdar som doku-
menterades under utredningen registrerades tre stycken som övriga kultur-
historiska lämningar (G1540:11-13). Även kvarts- och �intfynden registrerades 
som övriga kulturhistoriska lämningar, sammanlagt nio stycken fyndplatser 
(G1540:14-22). Dessa redovisas nedan i tur och ordning efter geogra�skt läge 
samt i en samlad kartbild (�gur 48).

Boplatsläge 1
Vid Boplatsläge 1 påträ�ades fem olika anläggningar (A101-A105). Inom om-
rådet påträ�ades även en stengärdesgård (M105) och tre fyndplatser (S104, 
S105 och S107). Dessa har i väntan på fornlämningsbeteckning i FMIS erhållit 
tillfälliga arbetsidentiteter (G1504:4-8, 12, 20-22, �gur 33) inom Rio Göteborgs 
interna system. Dessa redovisas nedan.        

G1504:4 - Boplatsgrop
G1504:4 låg belägen i en öppen, plan gräsbevuxen yta strax norr om en äldre 
färdväg, strax norr om Boplatsläge 1 och var en oval anläggning som tolkades 
som en grop (A101). Boplatsgropen framkom i S105 och var cirka 0,64x0,47 
meter stor (�gur 34). Anläggningen mättes in och fotograferades men gräv-
des ej igenom. Ytfyllningen bestod av grå silt med kol och sot samt enstaka 
mindre stenar.

G1504:5 - Boplatsgrop
G1504:5 låg belägen i en öppen, plan gräsbevuxen yta strax norr om en äldre 
färdväg, strax norr om Boplatsläge 1 och var en oregelbunden anläggning 
som tolkades som en grop (A102). Boplatsgropen framkom i S105 och var cir-
ka 0,63x1,38 meter stor (�gur 34). Anläggningen mättes in och fotograferades 
men grävdes ej igenom. Ytfyllningen bestod av gråsvart silt med kol och sot 
samt enstaka skörbrända stenar.

G1504:6 - Boplatsgrop
G1504:6 låg belägen i en öppen, plan gräsbevuxen yta strax norr om en äldre 
färdväg, strax norr om Boplatsläge 1 och var en oregelbunden anläggning 
och tolkades som en grop (A103). Boplatsgropen framkom i S106 och var cirka 
0,52x0,18 meter stor. Anläggningen mättes in, fotograferades och snittades 
och grävdes igenom och visade sig vara cirka 0,10 meter djup med en fyllning 
av grå silt med enstaka kolfragment och sot. 

G1504:7 - Boplatslämning övrig
G1504:7 låg belägen i en öppen, plan gräsbevuxen yta i den nordvästra delen 
av Boplatsläge 1 och var en liten rund anläggning som tolkades som ett litet 
stolphål (A104). Stolphålet framkom i S109 och var cirka 0,14 meter i diameter 
Anläggningen mättes in och fotograferades men grävdes ej igenom. Ytfyll-
ningen bestod av mörkbrun silt med lite kol och sot.  
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G1504:8 - Kokgrop
G1504:8 låg belägen i en öppen, plan gräsbevuxen yta i den nordvästra de-
len av Boplatsläge 1 och var en oregelbunden anläggning som tolkades som 
en kokgrop (A105). Kokgropen framkom i S113 och var cirka 0,70x1,10 meter 
stor (�gur 35). Anläggningen mättes in och fotograferades men grävdes ej 
igenom. Ytfyllningen bestod av svartgrå silt med kol, sot samt skörbränd sten. 

G1504:12 - Hägnad
G1504:12 låg belägen i en öppen, plan gräsbevuxen yta intill ett våtmarks-
området i den nordvästra delen av Boplatsläge 1 och var en hägnad i form 
av stengärdesgård (M105, �gur 36). Gärdesgården �nns ej belagd som fast-
ighetsgräns på någon historisk karta och registrerades därför som en övrig 
kulturhistorisk lämning. Muren var cirka 39 meter lång, cirka 0,30-0,60 meter 
hög och 0,40-0,60 meter bred och består av 0,30-0,90 meter stora stenar i 3-5 
varv. Löper längs med en dikesfåra i NNÖ-SSV riktning.

G1504:20 - Fyndplats, kvarts
En bit övrig slagen kvarts. Påträ�ades i S104 strax sydöst om Boplatsläge 1 
intill en bergsvägg.

G1504:21 - Fyndplats, �inta
En bit övrig slagen �inta.  Påträ�ades i S105 i samma nivå som G1540:4-5 strax 
nordöst om Boplatsläge 1.

G1504:22 - Fyndplats, kvarts
Ett avslag. Påträ�ades i S107 i den nordöstra delen av Boplatsläge 1.

Figur 34 (överst t.h)  
Boplatsgroparna G1504:4-5 i 
S105. Foto mot SV.

Figur 35 (nedan). Kokgropen 
G1504:8 i S113. Foto mot V. 

Figur  36 (nederst t.h). 
Hägnaden G1504:12. Foto mot 
SV.
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Boplatsläge 2
Vid Boplatsläge 2 påträ�ades två nya kolningsanläggningar (KG100-KG101). 
Inom området påträ�ades även en stengärdesgård (M109). Dessa har i vän-
tan på fornlämningsbeteckning i FMIS erhållit tillfälliga arbetsidentiteter 
(G1504:1-2, 13, �gur 39) inom Rio Göteborgs interna system. Dessa redovisas 
nedan.        

G1504:1 - Kolningsgrop
G1504:1 var anlagd på en förhöjning ett tiotal meter från ett impediment i 
Boplatsläge 2 nordvästra del. Kolningsgropen (KG100) var cirka 1,10 meter i 
diameter och 0,50 meter djup och bestod av en rund fördjupning/grop med 
jordvall (�gur 37). 

G1504:2 - Kolningsgrop
G1504:2 var anlagd på en öppen yta bland lövträd och sly på Boplatsläge 2 
nordligaste del. Kolningsgropen (KG101) var cirka 1,40 meter i diameter och 
0,40 meter djup och bestod av en rund fördjupning/grop med otydlig, �ack 
jordvall (�gur 38). Anläggningen undersöktes med geospjut och de nedersta 
två centimeterna av gropen innehöll sot och kol (0,38-0,40 meter). 

G1504:13 - Hägnad
G1504:13 låg belägen i mjukmark i lövskog i den västra delen av Boplatsläge 
1 och var en hägnad i form av stengärdesgård (Mur 109, omslagsbild). Gär-
desgården �nns ej belagd som fastighetsgräns på någon historisk karta och 
registrerades därför som en övrig kulturhistorisk lämning. Muren var cirka 200 
meter lång, 0,40-0,80 meter hög och 0,40-0,60 meter bred och består av 0,30-
0,90 meter stora stenar i 2-4 varv. Muren är delvis raserad och löper i NNÖ-SSV 
riktning. 

Figur 37. Kolningsgrop G1504:1. Foto mot NÖ. Figur 38. Kolningsgrop G1504:2. Foto mot Ö.
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Boplatsläge 3
Vid Boplatsläge 3 påträ�ades två fyndplatser för �inta (S2, S6). Dessa har i 
väntan på fornlämningsbeteckning i FMIS erhållit tillfälliga arbetsidentiteter 
(G1504:14-15 �gur 42) inom Rio Göteborgs interna system. Dessa redovisas 
nedan.    

G1504:14 - Fyndplats, �inta
En bit övrig slagen �inta. Påträ�ades i lager 2 (rödbrun siltig sand med 
småsten) i S2 i den östra delen av Boplatsläge 3.

G1504:15 - Fyndplats, �inta
Ett avslag och en bit övrig slagen �inta. Påträ�ades i lager 2 (gråbrun sand) i 
S6 i den sydöstra delen av Boplatsläge 3.

Boplatsläge 4
Vid Boplatsläge 4 påträ�ades tre fyndplatser för �inta (S33, S36 och S39). 
Dessa har i väntan på fornlämningsbeteckning i FMIS erhållit tillfälliga arbets-
identiteter (G1504:17-19, �gur 43) inom Rio Göteborgs interna system. Dessa 
redovisas nedan.    

G1504:17 - Fyndplats, �inta
Två avslag (�gur 40), varav ett neolitiskt med facetterad plattform. Påträ�ades 
i lager 2 (mörkbrun sand med påförd krossten, blandat) i S33.
 
G1504:18 - Fyndplats, �inta
En bit övrig slagen �inta (�gur 41). Delvis krossad kant. Möjligen sentida 
eldslagnings�inta. Påträ�ades i lager 2 (brun siltig sand) i S36.

G1504:19 - Fyndplats, �inta
En bit övrig slagen �inta. Påträ�ades i lager 2 (gråbrun stenigt grus) i S39.

Figur 40. Flintavslag från G1504:17 varav ett är neoli-
tiskt med en facetterad plattform.

Figur 41. En bit övrig slagen �inta 
från G1504:18 som möjligen kan 
vara en  sentida eldslagnings�inta.
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Kärr Gårdsmiljö
Vid Kärr Gårdsmiljö (�gur 33) påträ�ades en anläggning (A100 i S100) i form 
av en härd. Vid Kärr påträ�ades även en stengärdesgård (M103). Dessa har i 
väntan på fornlämningsbeteckning i FMIS erhållit tillfälliga arbetsidentiteter 
(G1504:3, 11, �gur 33) inom Rio Göteborgs interna system. Dessa redovisas 
nedan.        

G1504:3 - Härd
G1504:3 låg belägen i en öppen, plan gräsbevuxen yta strax väster om går-
den Kärr och var en oval anläggning som tolkades som en härd (A100 i S100). 
Härden var cirka 0,60x0,40 meter stor. Anläggningen mättes in och fotogra-
ferades men grävdes ej igenom. Ytfyllningen bestod av gråsvart silt med kol, 
sot samt ett tiotal stenar (0,10-0,20 meter stora) varav vissa skörbrända, i an-
läggningens yta. 

G1504:11 - Hägnad
G1504:11 låg belägen i gräsmark med sly och mindre träd strax nordväst om 
gården Kärr och var en hägnad i form av stengärdesgård som avgränsade 
tomtmarken (M103, �gur 21). Gärdesgården �nns ej belagd som fastighets-
gräns på någon historisk karta och registrerades därför som en övrig kultur-
historisk lämning. Muren var cirka 26 meter lång, cirka 0,30-0,80 meter hög 
och 0,40-0,60 meter bred. Muren består av 0,30-0,70 meter stora stenar i 3-4 
varv och löper i nord-sydlig riktning. 

Tilläggsyta 2
Vid inventeringen av Tilläggsyta 2 påträ�ades en lägenhetsbebyggelse i form 
av två olika husgrunder tillhörande torpet Lyckors samt en husgrund efter tor-
pet Kolstorp från historisk tid (�gur 42). Inom detta område påträ�ades även 
en fyndplats för �inta (S26). Dessa har i väntan på fornlämningsbeteckning i 
FMIS erhållit tillfälliga arbetsidentiteter (G1504:9-10,16, �gur 42) inom Rio Gö-
teborgs interna system. Dessa redovisas nedan.        
  
G1504:9 - Lägenhetsbebyggelse, torp 
G1504:9 är belägen i mjukmark i blandskog i den östra delen av Tilläggsom-
råde 2 och bestod av en varaktigt övergiven lägenhetsbebyggelse med två 
olika husgrunder från torpet Lyckors, vilket är belagt på 1838 års karta över 
Laga skifte (�gur 5). Husgrund 1 är cirka 6x8 meter stor och ses som en terras-
sering med enstaka syllstenar (tydligast i sydöst). I mitten av den östra lång-
sidan �nns ett spisröse (�gur 44). Spisröset är 2,60x2,40 meter stort och cirka 
0,50 meter högt. Husgrunden är övertorvad och delvis bevuxen med sly samt 
en större asp i sydvästra hörnet. Husgrund 2 består av en cirka 4x4 meter stor 
förhöjning, som motsvarar det västra huset på 1838 års karta.  Ligger cirka 3 
meter väster om Husgrund 1. 

G1504:10 - Husgrund, historisk tid
G1504:10 är belägen i mjukmark i blandskog i den sydvästra delen av Tilläggs-
område 2 och består av en varaktigt övergiven husgrund efter torpet Kolstorp 
som �nns belagd på storskifteskartan från år 1808 (�gur 4). Ytan med torpres-
terna är cirka 7 meter bred och cirka 30 meter lång. Ytan avgränsas av berg i 
öster och är i söder störd av 2-3 rotvältor där den avsmalnande in mot berget. 
Ytan vidgar sig vid gärdesgården som är belägen omedelbart söder om den. 
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På ytan ligger en stendump, cirka 2x1,5 meter stor och intill 0,2 meter hög, 
bestående av 0,20-1,0 meter stora stenar. På ytan �nns även ett röjningsröse, 
cirka 3x1,5 meter stort och intill 0,30 meter högt av 0,10-0,90 meter stora ste-
nar. Enstaka stenar �nns synligt i ytan, oftast större än 0,10 meter utom i söder, 
invid en rotvälta, där är stenmaterialet cirka 0,05 meter stort. Visuellt utgör 
ytan en bra terass. I väster är två odlingsfaser synliga. Den västra är troligen 
skapat av plog och häst. Den östra är troligen 1800-tal. I de provgropar som 
grävdes på och i anslutning till ytan påträ�ades en stenterrasering (�gur 45), 
tegel och sotig eldpåverkad sten (�gur 46), porslin, glas samt ett bryne i sten 
(�gur 47).
 
G1504:16 - Fyndplats, �inta
Ett avslag, svallat. Påträ�ades i lager 2 (gråbrun humös sand) i S26.

Figur 44. Spisröse från Husgrund 1 vid Lyckors. Foto 
mot V.

Figur 46. Provgrop 28 vid Kolstorp med eldpåverkad 
sten och tegel i på cirka 0,25-0,30 meter djup.

Figur 45. Stenterrassering i Provgrop 27 
vid Kolstorp. Foto mot Ö.

Figur 47. Bryne i sten från S24 strax söder 
om Kolstorp och Lyckors. 

Övriga lämningar av kulturhistoriskt intresse
Utöver de fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar som påträ�a-
des i samband med utredningen dokumenterades även ett större antal sten-
gärdesgårdar och ett par grindstolpar. Dessa redovisas på �gurerna 9, 13, 20, 
23, 26, 30 samt i bilaga 3.

Analysresultat
Inga analyser utfördes under utredningen.
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Tolkning
Nedan följer sammanfattande tolkningar av de vid utredningen påträ�ade 
lämningarna.

Fornlämningar

Kolningsgropar
Vid den nu aktuella utredningen påträ�ades två kolningsgropar (G1504:1-2), 
cirka 130-200 meter västnordväst om de två kolningsgropar (Norum 309 och 
310) som framkom vid den föregående utredningen (von der Luft och Nyqvist 
2014). Kolningsgroparna är svårdaterade i nuläget. De �esta som undersökts i 
Västsverige har daterats till 1700- och 1800-talen, men det �nns även sådana 
med äldre datering.

Anläggningar
Vid utredningen framkom ett mindre antal anläggningar i den nordvästra delen 
av utredningsområdet. Dessa utgjordes av en härd (G1504:3), tre boplatsgropar 
(G1504:4-6), ett stolphål (G1504:7) och en kokgrop (G1504:8).  Anläggningarna 
som påträ�ades var så fåtaliga och spridda över utredningsområdet, att dessa 
inte registrerades som boplatser, utan som enskilda fornlämningar.

Lägenhetsbebyggelse och husgrund
Vid utredningen påträ�ades även lämningar som registrerats som en lä-
genhetsbebyggelse (G1504:9) respektive en husgrund från historisk tid 
(G1504:10). G1504:9 är relativt välbevarad och omfattar två husgrunder, varav 
ett med spisröse. De båda byggnaderna, samt omgärdande stengärdesgår-
dar, ses på laga skifteskartan från 1838. I husförhörslängder från denna tid 
motsvaras enheten förmodligen av torpet Gatan eller möjligen av Gärdet/Ko-
lebacken/Intaget.
        G1504:10, belägen cirka 130 väster om föregående torp. I storskifteskar-
tan från år 1808 ses en byggnad i nordsydlig riktning som väl motsvarar den 
vid utredningen påträ�ade terrasseringen. I husförhörslängderna motsvaras 
byggnaden av torpet Hagen/Kohagen.

Övriga kulturhistoriska lämningar 

Hägnader
Vid utredningen påträ�ades även tre stengärdesgårdar (G1504:11-13), vilka 
registrerats som övriga kulturhistoriska lämningar. Ingen av dessa utgör en 
aktiv fastighetsgräns och de har inte heller kunnat beläggas i äldre kartmaterial. 
Förmodligen har dessa snarare haft en praktisk funktion i att separera olika 
markslag eller hålla boskap borta från grödorna.

Fyndplatser
I ett litet antal schakt och provgropar påträ�ades en mindre mängd slagen 
�inta och kvarts vilka registrerats som nio fyndplatser (G1504:14-22). Materialet 
är väldigt litet och sprött. Det �nns indikationer på sentida �intsönderdelning 
troligen för att forma till avslag för eldslagning. En bit med krossad kant kan 
höra samman med just detta. Förutom detta �nns ett neolitiskt avslag. De 
övriga bitarna är av en mer anonym karaktär.
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Figur 48. Översiktskarta över hela utredningsområdet med tidigare kända fornlämningar (med RAÄ-nr) samt nya fornlämningar 
och övriga kulturhistoriska lämningar utmarkerade. Skala 1: 5000.

Norum 212:1

Norum 83:1

Norum 309

Norum  310

Norum 311

Norum 312

Norum 84:1
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Övriga lämningar av kulturhistoriskt intresse

Hägnader
Utöver ovan redovisade stengärdesgårdar, vilka inte kunnat beläggas i historiskt kartmaterial, 
påträ�ades även ytterligare murar och grindstolpar vilka antingen ligger i aktiv fastighetsgräns 
eller har gått att identi�era i kartor från storskifte, laga skifte eller det ekonomiska kartbladet från 
1930-talet (Mur 1-10, 100-114, 300-301b samt Grindstolpe 1-2).

Sammanfattande tolkning
Det övervägande antalet av nyregistrerade lämningar som påträ�ts i samband med den nu aktu-
ella utredningen utgörs av lämningar kopplade till olika typer av utmarksbruk under historisk tid 
– torplämningar, kolningsgropar och hägnader. Dessa härrör förmodligen från aktiviteter under 
främst 1700-talet och 1800-talets första hälft. De eventuella förhistoriska lämningar som fram-
kommit i form av anläggningar och fyndplatser för slagen �nta och kvarts är så fragmentariska 
och spridda i terrängen att de inte tolkats som boplatser.

Antikvarisk bedömning
I det fall exploateringsplanerna kommer att fortsätta inom området anser Rio Göteborg Natur- 
och kulturkooperativ att fornlämningarna Norum 309-312 samt de tillfälliga arbetsidentiteterna 
G1504:1-2 och 9-10 bör förundersökas. Lämningarna G1504:3-8 samt 11-22 motiverar inga fort-
satta undersökningar.
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Bilaga 1 - Schakt- och provgropsbeskrivning

Alla måttangivelser är i meter.

S1
2,50x3,20
0-0,12 Förna/mylla
0,12-0,30 Ljusbrun silt med stenar och 

mycket rötter med enstaka 
kolstänk

Kommentar: Inga fynd.

S2
2,90x3,30
0-0,16 Förna/mylla
0,16-0,35 Rödbrun siltig sand med 

småsten.

Kommentar: Övrig slagen flinta i översta delen
av L2.

S3
2,40x3,40
0-0,11 Förna/mylla
0,11-0,32 Rödbrun siltig sand med 

småsten.

Kommentar: Inga fynd.

S4
2,40x2,40
0-0,13 Förna/mylla
0,13-0,44 Rödbrun silt (S) Berg (N)

Kommentar: Inga fynd.

S5
2,10x2,30
0-0,17 Förna/mylla
0,17-0,44 Rödbrun sand

Kommentar: Inga fynd.

S6
2,20x2,90
0-0,14 Förna/mylla
0,14-0,21 Gråbrun sand
0,21-0,28 Gulbrun sand med småsten

Kommentar: 1 avslag samt 1 övrig slagen 
flinta i L2. Troligen sentida sönderdelning.

S7
2,20x2,40
0-0,16 Förna/mylla
0,16-0,40 Rödbrun hårt packad silt med 

skärvig sten

Kommentar: Inga fynd.

S8
3,0x2,60
0-0,17 Förna/mylla
0,17-0,39 Rödbrun sand/blockmorän

Kommentar: Inga fynd.

S9
2,20x2,40
0-0,14 Förna/mylla
0,14-0,45 Rödbrun siltig sand m. sten  

Kommentar: Inga fynd.

S10
2,50x2,70
0-0,18 Förna/mylla
0,18-0,40 Brun grusig blockrik morän

Kommentar: Inga fynd.

S11
2,20x2,70
0-0,13 Förna/mylla
0,13-0,29 Gråbrun siltig sand 
0,29-0,38 Rödbrungul stenig sand

Kommentar: Inga fynd.

S12
2,60x2,70
0-0,16 Förna/mylla
0,16-0,30 Rödbrun siltig sand 

Kommentar: Inga fynd.

700



43

S13
2,60x2,60
0-0,12 Förna/matjord
0,12-0,33 Urtvättad morän 

Kommentar: Inga fynd.

S14
2,0x3,0
0-0,12 Förna/matjord
0,12-0,37 Urtvättad morän 

Kommentar: Inga fynd.

S15
2,50x3,0
0-0,10 Förna
0,10-0,32 Urtvättad morän med siltinslag

Kommentar: Inga fynd.

S16
2,30x2,80
0-0,11 Förna
0,11-0,38 Urtvättad morän med siltinslag

Kommentar: Inga fynd.

S17
2,20x2,60
0-0,09 Förna
0,09-0,21 Brungrå sand med inslag av 

sten 
0,21-0,35 Morän med inslag av grusig 

sand 

Kommentar: Inga fynd.

S18
2,0x3,20
0-0,19 Förna
0,19-0,42 Brungrå sand med inslag av 

sten. Mindre stenigt mot 
botten. 

Kommentar: Fynd av tegel i toppen av L2.

S19 
2,0x2,70
0-0,09 Förna/mylla

0,09-0,20 Grå humös sand med småsten
0,20-0,42 Rödbrun stenig grus

Kommentar: Fynd av tegel i L2.

S20 
2,0x2,90
0-0,11 Förna/mylla
0,11-0,18 Gråbrun humös stenig grus
0,18-0,30 Brun stenig grus
0,30-0,34 Ljusbrun sandig grus

Kommentar: Inga fynd

S21
2,20x2,60
0-0,10 Förna/mylla
0,10-0,21 Mörkgrå grusig sand
0,21-0,45 Rödbrun stenig grus

Kommentar: Fynd av porslin i L2.

S22
2,10x2,30
0-0,16 Förna/mylla
0,16-0,48 Ljusbrun sand

Kommentar: Inga fynd.

S23
2,10x2,50
0-0,09 Förna/mylla
0,09-0,26 Gråbrun sand
0,26-0,40 Rödbrun sandig grus

Kommentar: Inga fynd.

S24
2,20x2,80
0-0,10 Förna/mylla
0,10-0,30 Ljusgrå småstenig sand
0,30-0,38 Gråbrun stenig grus

Kommentar: Fynd av ett bryne i sten, 
järnskrot samt tegel.

S25
2,0x2,60
0-0,11 Torv och mylla
0,11-0,28 Grå sand
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0,28-0,40 Rödbrun grusig sand

Kommentar: Inga fynd.

S26
2,20x2,40
0-0,15 Förna/mylla
0,15-0,35 Gråbrun humös sand
0,35-0,76 Brun stenig sand

Kommentar: 1 avslag av flinta, svallat, i L2.

S27
2,40x2,80
0-0,12 Förna/mylla
0,12-0,40 Ljusbrun stenig sand. Ett flertal 

stora block

Kommentar: Järn i L2.

S28
2,20x2,50
0-0,18 Förna/mylla
0,18-0,36 Mörkbrun fet humös sand
0,36-0,53 Ljusbrun stenig grus

Kommentar: Inga fynd.

S29
2,0x3,20
0-0,12 Förna/mylla
0,12-0,20 Gråbrun sand
0,20-0,50 Ljusbrun hårt packad silt

Kommentar: Inga fynd.

S30
2,0x2,80
0-0,11 Förna/mylla
0,11-0,25 Ljusbrun sand
0,25-0,55 Mörkbrun till brun fin sand. 

Mörkare i toppen
0,55-0,75 Ljus gulorange silt

Kommentar: Inga fynd.

S31
2,0x2,20
0-0,13 Förna/mylla
0,13-0,39 Ljusbrun sand

0,39-0,53 Sandig lera

Kommentar: Inga fynd.

S32
2,0x2,40
0-0,12 Förna/mylla
0,12-0,26 Brun sand
0,26-0,31 Mörkbrun sand
0,31-0,55 Brun sand

Kommentar: Tegel i L2.

S33
2,0x2,60
0-0,12 Förna/mylla
0,12-0,24 Mörkbrun sand med påförd 

krossten (blandat)
0,24-0,56 Rödbrun fin sand

Kommentar: 2 avslag av flinta i L2, varav ett 
med facetterad plattform (neolitiskt).

S34
1,90x2,40
0-0,09 Förna/mylla
0,09-0,48 Påförd lera med sten, 

metallhink m.m.

Kommentar: Schaktning avbröts. Inga fynd.

S35 
1,70x1,80
0-0,04 Förna/mylla
0,04-0,20 Brun grusig sand
0,20-0,35 Ljusbrun sandig silt
0,35- Berg 

Kommentar: Inga fynd.

S36
2,0x2,90
0-0,14 Förna/mylla
0,14-0,31 Brun siltig sand
0,31-0,48 Rödbrun stenig grusig sand

Kommentar: 1 övrig slagen flinta i L2. Delvis 
krossad kant. Möjligen en sentida 
eldslagningsflinta.
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S37 
2,20x2,50
0-0,16 Förna/mylla
0,16-0,33 Rödbrun siltig sand
0,33-0,47 Ljusbrun lerig silt

Kommentar: Inga fynd.

S38
1,70x3,0
0-0,03 Förna/mylla
0,03-0,40 Rödbrun stenig grus (morän)

Kommentar: Inga fynd.

S39
2,0x2,10
0-0,18 Förna/mylla
0,18-0,44 Gråbrun stenig grus/berg

Kommentar: 1 övrig slagen flinta i L2.

S40
1,40x2,60
0-0,11 Förna/mylla
0,11-0,32 Rödbrun stenig grus (morän)

Kommentar: Inga fynd.

S41
2,0x2,70
0-0,23 Förna/mylla
0,23-0,61 Rödbrun stenig grus (morän)

Kommentar: Inga fynd.

S42 
1,50x2,30
0-0,05 Förna/mylla
0,05-1,25 Gråblå lera (påförd)

Kommentar: Inga fynd.

S43
1,8x2,20
0-0,05 Torv och mylla
0,05-20 Grå påförd grus och sten
0,20-0,50 Rödgul stenig grus (morän)

Kommentar: Inga fynd

S100
1,15x4,20
0-0,13 Grässvål
0,13-0,25 Ljusbrun sand med enstaka 

kolstänk
0,25-0,30 Ljusgul sand

Kommentar: Tegel och porslin i L2. I 
övergången mellan L2 och L3 framträdde en 
mörkfärgning med kol och skörbränd sten i,
i schaktets västra hörn (A100).

S101
1,15x3,60
0-0,18 Grässvål med sten
0,18-0,37 Brun lerig silt med mycket sten 

och enstaka kolstänk
0,37- Berg (N) Lera (S)

Kommentar: Inga fynd.

S102
1,20x4,0
0-0,05 Förna
0,05-0,10 Siltig lerig morän

Kommentar: Inga fynd.

S103
1,20x4,0
0-0,05 Förna
0,05-0,10 Siltig sand

Kommentar: Inga fynd.

S104
1,15x4,20
0-0,05 Förna med mycket rötter
0,05-0,29 Siltig sand med större platta 

stycken (över 0,2 m stora) vittrat
berg. 

Kommentar: 1 övrigt slagen kvarts. 

S105
1,15x3,30
0-0,05 Förna
0,05-0,18 Omrörda och påförda ler- och 

sandmassor
0,18-0,37 Brun sandig silt med stenar
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Kommentar: 1 övrigt slagen flinta, delvis 
frostsprängd, samt tegel i L2. I L3 framträdde 
två mörkfärgningar (A101-A102).

S106
1,15x3,0
0-0,09 Förna
0,09-0,30 Lerig silt med enstaka kolstänk, 

delvis omrört
0,30-0,37 Gråbrun lerig silt.

Kommentar: I L3 framträdde en mörkfärgning 
(A103).

S107
1,15x3,0
0-0,20 Förna med mycket rötter och 

stora stenar
0,20-0,40 Rödbrun morän med mycket 

stora stenar

Kommentar: 1 kvartsavslag i L2.

S108
1,15x2,0
0-0,05 Förna med mycket rötter
0,05- Rödbrun morän med mycket 

stora stenar

Kommentar: Inga fynd.

S109
1,15x3,0
0-0,10 Förna
0,10-0,30 Ljusbrun silt med enstaka 

kolstänk

Kommentar: I L2 framträdde en liten rund 
mörkfärgning (A104).

S110
1,15x2,20
0-0,10 Förna
0,10-0,30 Ljusbrun sandig silt med 

mycket rötter, enstaka kolstänk
0,30-0,50 Morän

Kommentar: En stor bit övrig flinta i L2. 

S111
1,15x2,20
0-0,05 Förna
0,05-0,30 Morän med stora stenblock
0,30- Berg

Kommentar: Inga fynd.

S112
1,15x3,0
0-0,03 Förna
0,03-0,30 Morän

Kommentar: Inga fynd.

S113
1,15x2,40
0-0,05 Förna
0,05-0,20 Gråbrun silt, ev kulturpåverkat 

lager som fluktuerar i hela 
schaktet 

Kommentar: I L2 framkom en stor 
mörkfärgning (A105).

S114
1,15x3,0
0-0,05 Förna
0,05-0,35 Ljusbrun sand
0,35-0,45 Morän

Kommentar: Inga fynd.

S115
1,15x3,0
0-0,03 Förna
0,03-0,25 Lerig silt
0,25-0,35 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S116
1,15x3,0
0-0,10 Förna
0,10-0,28 Siltig matjord
0,28-0,35 Sandig morän
0,35-0,45 Morän

Kommentar: Inga fynd.
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S117
1,15x3,20
0-0,10 Förna med rötter
0,10-0,27 Lucker matjord
0,27-0,37 Ljus sandig silt

Kommentar: Inga fynd.

S118
1,15x3,20
0-0,20 Förna med rötter
0,20-0,30 Lucker matjord
0,30-0,40 Lerig silt

Kommentar: Inga fynd.

S119
1,15x3,30
0-0,15 Förna
0,15-0,35 Lucker matjord
0,35-0,50 Sandig silt

Kommentar: Inga fynd.

S120
1,15x3,0
0-0,10 Förna
0,10-0,30 Lucker, humös matjord
0,30-0,50 Sandig morän

Kommentar: Inga fynd.

S121
1,15x3,50
0-0,13 Förna
0,13-0,24 Humös matjord
0,24-0,37 Lerig silt
0,37- Morän med stora stenar

Kommentar: Inga fynd.

S122
1,15x3,20
0-0,25 Förna med mycket rötter och 

stora stenar
0,25-0,40 Humös matjord
0,40-0,45 Morän

Kommentar: Inga fynd.

S123
1,15x4,0
0-0,05 Förna
0,05-0,30 Humös matjord
0,30-0,50 Sandig morän

Kommentar: Inga fynd.

S124
1,15x3,20
0-0,09 Förna
0,09-0,30 Humös matjord
0,30-0,47 Lerig silt

Kommentar: Inga fynd.

S125
1,15x3,0
0-0,15 Förna
0,15-0,30 Humus
0,30-0,40 Morän

Kommentar: Inga fynd.

S126
1,15x3,0
0-0,09 Grästorv
0,09-0,37 Sandig matjord
0,37-0,50 Gul sand 

Kommentar: Inga fynd.

S127
1,15x3,80
0-0,05 Förna
0,05-0,28 Gråsvart sandig silt som 

fluktuerar i schaktet
0,28-0,32 Rödbrun sand med mycket 

järnutfällning

Kommentar: Inga fynd.

S128
1,15x3,0
0-0,10 Förna
0,10-0,29 Mörkbrun humös matjord
0,29-0,40 Stenigt och grusigt lager
0,40-0,45 Gul, styv lera

Kommentar: Inga fynd.
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S129
1,15x3,0
0-0,10 Förna
0,10-0,20 Sandig humus
0,20-0,30 Sandig grå silt med vita 

sandlinser 

Kommentar: Inga fynd.

S130
1,15x3,10
0-0,03 Förna
0,03-0,10 Sandig humus
0,10-0,25 Mörkbrungrått siltlager med 

sotiga fläckar som fluktuerar i 
schaktet 

Kommentar: Inga fynd.

S131
1,15x3,0
0-0,10 Förna
0,10-0,29 Sandig humus
0,29-0,50 Vit sand

Kommentar: Inga fynd.

S132
1,15x3,10
0-0,20 Förna
0,20-0,40 Lucker humös matjord
0,40-0,60 Sand

Kommentar: Inga fynd.

S133
1,15x3,10
0-0,08 Förna
0,08-0,50 Sand med stora stenblock 
0,50-0,55 Lerig sand

Kommentar: Inga fynd.

S134
1,15x3,10
0-0,15 Förna
0,15-0,60 Mörkbrun humus, stora stenar
0,60-0,65 Morän

Kommentar: Inga fynd.

S135
1,15x2,90
0-0,15 Förna
0,15-0,58 Mörkbrun humus, stora stenar
0,58-0,65 Morän

Kommentar: Inga fynd.

S136
1,15x3,50
0-0,05 Förna
0,05-0,60 Mörkgrå humös sand 
0,60-0,65 Ljus sand

Kommentar: Inga fynd.

S137
1,30x3,0
0-0,10 Grästorv
0,10-0,35 Humös sand 
0,35-0,50 Rödbrun sandig morän

Kommentar: Inga fynd.

S138
1,15x3,0
0-0,15 Förna
0,15-0,50 Ljusbrun humös sand/berg 

Kommentar: Inga fynd.

S139
1,15x2,90
0-0,10 Förna
0,10-0,20 Humus
0,20-0,55 Fin, ljus sand
0,55-0,60 Morän

Kommentar: Inga fynd.

S140
1,15x2,20
0-0,07 Förna med mycket rötter
0,07-0,40 Morän med mycket stora stenar

Kommentar: Inga fynd.

S141
1,15x2,40
0-0,08 Förna
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0,08-0,40 Brun humös sand 
0,40-0,50 Morän med mycket stora stenar

Kommentar: Inga fynd.

S142
1,15x2,90
0-0,08 Förna
0,08-0,20 Grå humus
0,20-0,45 Ljusbrun humös sand 

Kommentar: Inga fynd.

S143
1,15x3,50
0-0,05 Förna
0,05-0,25 Grå humus
0,25-0,40 Sandig morän 

Kommentar: Inga fynd.

S144
1,15x3,0
0-0,08 Förna
0,08-0,40 Stenig och grusig morän

Kommentar: Inga fynd.

S145
1,15x3,0
0-0,10 Förna
0,10-0,30 Stenig och grusig morän

Kommentar: Inga fynd.

S146
1,15x2,50
0-0,10 Förna
0,10-0,30 Stenig och grusig morän

Kommentar: Inga fynd.

S147
1,15x2,60
0-0,05 Förna
0,05-0,15 Humus
0,15-0,30 Stenig och grusig morän

Kommentar: Inga fynd.

S148
1,15x2,50
0-0,08 Förna
0,08-0,30 Humus
0,30- Berg

Kommentar: Inga fynd.

S149
1,15x2,50
0-0,20 Förna
0,20-0,30 Humus
0,30-0,42 Humös sand 
0,42- Berg

Kommentar: Inga fynd.

S150
1,15x2,20
0-0,08 Förna
0,08-0,20 Humös sand 
0,20-0,35 Sand 

Kommentar: Inga fynd.

S151
1,15x3,0
0-0,05 Grästorv
0,05-0,25 Fin, lucker matjord 
0,25-0,28 Omrörd, påförd sand
0,28-0,50 Sand

Kommentar: Inga fynd.

S152
1,15x3,0
0-0,15 Förna
0,15-0,20 Fin, lucker matjord 
0,20-0,35 Lerig silt

Kommentar: Inga fynd.

S153
1,15x2,50
0-0,15 Grästorv
0,15-0,30 Fin, lucker matjord 
0,30-0,40 Sand 

Kommentar: Inga fynd.
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S154
1,15x2,0
0-0,05 Grästorv
0,05- Lera

Kommentar: Inga fynd.

S155
1,15x3,10
0-0,06 Grästorv
0,06-0,50 Omrörd matjord
0,50-0,60 Sand 

Kommentar: Mycket recent material i L2 t.ex. 
tegel, järnskrot och glas.

S156
1,15x4,0
0-0,08 Grästorv
0,08-0,25 Matjord
0,25-0,60 Omrörda och påförda massor. 

Kommentar: Tegel, järnskrot och glas L2. 

S157
1,20x3,0
0-0,15 Förna
0,15-0,20 Humus
0,20-0,35 Matjord
0,35-0,50 Morän 

Kommentar: Inga fynd.

S158
1,15x3,20
0-0,05 Grästorv
0,05-0,15 Matjord
0,15-0,25 Omrörd sandig matjord
0,25-0,35 Påförd lera
0,35-0,50 Morän med stora stenblock

Kommentar: Inga fynd.

S159
1,15x3,0
0-0,05 Grästorv
0,05-0,20 Lerig matjord
0,20-0,25 Morän med mycket sten

Kommentar: Inga fynd.

S160
1,20x3,20
0-0,07 Grästorv
0,07-0,30 Påförd lerig sand
0,30-0,38 Omrörda massor
0,38-0,40 Lera

Kommentar: Mycket recent skrot samt tegel 
och porslin i L2 och L3.

S161
1,15x3,20
0-0,08 Förna
0,08-0,15 Humös och lerig matjord
0,15-0,30 Lerig silt med modern störning
0,30-0,35 Sandig morän

Kommentar: Tegel och glas i L3.

S162
1,15x3,0
0-0,05 Förna
0,05-0,25 Humus
0,25-0,35 Morän

Kommentar: Inga fynd.

S163
1,20x2,90
0-0,10 Förna
0,10-0,20 Stenig humus
0,20-0,35 Morän med mycket småsten 

och grus

Kommentar: Inga fynd.

S164
1,15x3,0
0-0,05 Förna
0,05-0,15 Humus med mycket rötter
0,15-0,25 Morän

Kommentar: Inga fynd.

S165
1,15x2,0
0-0,08 Förna
0,08-0,20 Morän

Kommentar: Inga fynd.
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S166
1,15x3,0
0-0,07 Grästorv
0,07-0,40 Omrörda, påförda massor med 

mycket recent skrot

Kommentar: Recent skrot i L2.

S167
1,15x4,50
0-0,10 Förna
0,10-0,30 Gråbrun siltig sand 
0,30-0,40 Gul siltig lera

Kommentar: Recent skrot i L2.

Provgropsbeskrivning

Alla måttangivelser är i meter.

Pg 1 
0,60x0,60
0-0,01 Tunn grässvål
0,01-0,26 Humös sand
0,26-0,44 Smågrusig sand med enstaka 

stenar

Kommentar: Fynd av tegel, glas och porslin i 
L2.

Pg 2 
0,60x0,60
0-0,02 Tunn grässvål
0,02-0,30 Humös sandig matjord. En stor 

(0,53x0,23 cm) stor sten ”löst” i 
matjorden

0,30-0,60 Smågrusig sand med enstaka 
stenar

Kommentar: Fynd av tegel i L2. L2 ger känsla 
av omrördhet.

Pg 3 
0,60x0,60
0-0,02 Grässvål
0,02-0,26 Sandig humös matjord
0,26-0,40 Smågrusig sand

Kommentar: Fynd av glas i L2.

Pg 4
0,60x0,60
0-0,01 Grässvål
0,01-0,36 Sandig humös matjord
0,36-0,46 Smågrusig sand

Kommentar: Fynd av tegel och kvarts i L2.

Pg 5
0,50x0,50
0-0,10 Förna
0,10-0,22 Vittrat berg (alldeles intill 

berget)
0,22- Berg

Kommentar: Inga fynd.

Pg 6
0,60x0,60
0-0,17 Förna/mylla

Kommentar: Inga fynd.

Pg 7
0,40x0,40
0-0,05 Förna
0,05-0,30 Stenig sand. Överst med 

jordmånsbildning (brunjord). 
Underst vittrat berg.

Kommentar: Inga fynd.

Pg 8
0,20x0,20
0-0,12 Förna/mylla

Kommentar: Inga fynd.

Pg 9
0,40x0,40
0-0,06 Förna/mylla
0,06-0,15 Sandig humus
0,15-0,31 Grå sand med mycket naturlig 

kvarts 

Kommentar: Inga fynd.

Pg 10
0,50x0,50
0-0,05 Förna
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0,05-0,18 Sandig humus
0,18-0,31 Ljusbrun siltig sand med 

enstaka kvartsbitar

Kommentar: Inga fynd.

Pg 11
0,60x0,60
0-0,07 Förna
0,07-0,18 Humös sandig silt
0,18-0,28 Rödbrun sandig silt

Kommentar: Inga fynd.

Pg 12
0,50x0,50
0-0,05 Förna
0,05-0,25 Humös grå silt
0,25-0,30 Rödbrun sandig silt

Kommentar: Inga fynd.

Pg 13 
0,40x0,40
0-0,05 Förna
0,05-0,40 Välsorterad silt
0,40- Berg

Kommentar: Inga fynd.

Pg 14
0,50x0,50
0-0,03 Mossa
0,03-0,49 Mörkbrun lucker matjord
0,49-0,52 Rödbrun silt

Kommentar: Inga fynd.

Pg 15
0,40x0,40
0-0,02 Förna
0,02-0,35 Humös sandig morän. Efter 0,02

stenigare med stenstorlek 
mindre än 0,10.

0,35- Sandig morän.

Kommentar: Inga fynd. Kan vara plöjd yta eller
äldre brunjordsbildning. Djupet och 
skillnaden i stenförekomst talar för brunjord. 
Nu växer här barrskog men denna är ung och 

ingen podsolisering har skett av den 
befintliga jordmånen.

Pg 16
0,60x0,60
0-0,10 Förna/mylla
0,10-0,31 Mörkbrun humös sand
0,31-0,53 Rödbrun grusig sand

Kommentar: Inga fynd. Kan vara plöjd yta eller
äldre brunjordsbildning. Djupet och 
skillnaden i stenförekomst talar för brunjord. 
Nu växer här barrskog men denna är ung och 
ingen podsolisering har skett av den 
befintliga jordmånen.

Pg 17 
0,50x0,50
0-0,12 Förna/mylla
0,12-0,32 Mörkbrun humös sand
0,32-0,49 Rödbrun grusig sand

Kommentar: Inga fynd. Kan vara plöjd yta eller
äldre brunjordsbildning. Djupet och 
skillnaden i stenförekomst talar för brunjord. 
Nu växer här barrskog men denna är ung och 
ingen podsolisering har skett av den 
befintliga jordmånen.

Pg 18
0,50x0,50
0-0,02 Mossa
0,02-0,49 Mörkbrun lucker och humös 

matjord
0,49-0,52 Rödbrun grusig morän

Kommentar: Inga fynd. Kan vara plöjd yta eller
äldre brunjordsbildning. Djupet och 
skillnaden i stenförekomst talar för brunjord. 
Nu växer här barrskog men denna är ung och 
ingen podsolisering har skett av den 
befintliga jordmånen.

Pg 19
0,60x0,40
0-0,02 Förna
0,02-0,35 Mörkbrun humös sand. Efter 

0,02 stenigare med stenstorlek 
mindre än 0,01.

0,35- Sandig morän.
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Kommentar: Inga fynd. Kan vara plöjd yta eller
äldre brunjordsbildning. Djupet och 
skillnaden i stenförekomst talar för brunjord. 
Nu växer här barrskog men denna är ung och 
ingen podsolisering har skett av den 
befintliga jordmånen. 

Pg 20
0,40x0,40
0-0,04 Mossa
0,04-0,30 Mörkbrun, lucker och humös 

matjord med enstaka stenar
0,30-0,34 Svartbrun siltig sand med 

enstaka stenar

Kommentar: En bit tegel i översta delen av L2. 
En naturflinta i L3. Kan vara plöjd yta eller 
äldre brunjordsbildning. Djupet och 
skillnaden i stenförekomst talar för brunjord. 
Nu växer här barrskog men denna är ung och 
ingen podsolisering har skett av den 
befintliga jordmånen.

Pg 21
0,60x0,40
0-0,02 Förna
0,02-0,35 Mörkbrun humös sand. Efter 

0,02 stenigare med stenstorlek 
mindre än 0,01.

0,35-0,40 Sandig morän.  Stenen mot 
botten på gropen mera vittrat 
berg än morän.

Kommentar: Inga fynd. Kan vara plöjd yta eller
äldre brunjordsbildning. Djupet och 
skillnaden i stenförekomst talar för brunjord. 
Nu växer här barrskog men denna är ung och 
ingen podsolisering har skett av den 
befintliga jordmånen.

Pg 22
0,50x0,50
0-0,10 Förna/mylla
0,10-0,33 Mörkbrun humös sand
0,33-0,42 Rödbrun grusig sand

Kommentar: Inga fynd. Kan vara plöjd yta eller
äldre brunjordsbildning. Djupet och 
skillnaden i stenförekomst talar för brunjord. 
Nu växer här barrskog men denna är ung och 

ingen podsolisering har skett av den 
befintliga jordmånen.

Pg 23
0,50x0,50
0-0,10 Torv och mylla
0,10-0,33 Mörkbrun humös sand
0,33-0,47 Rödbrun grusig sand

Kommentar: Inga fynd. Kan vara plöjd yta eller
äldre brunjordsbildning. Djupet och 
skillnaden i stenförekomst talar för brunjord. 
Nu växer här barrskog men denna är ung och 
ingen podsolisering har skett av den 
befintliga jordmånen.

Pg 24
0,50x0,50
0-0,04 Mossa
0,04-0,55 Mörkbrun, humös och sandig 

matjord
0,55-0,60 Grusig sand 

Kommentar: Inga fynd. Kan vara plöjd yta eller
äldre brunjordsbildning. Djupet och 
skillnaden i stenförekomst talar för brunjord. 
Nu växer här barrskog men denna är ung och 
ingen podsolisering har skett av den 
befintliga jordmånen.

Pg 25
0,60x0,40
0-0,02 Förna
0,02-0,35 Mörkbrun humös sand. Stenar 

upp till 0,2 m stora och 
kantavrundade.

0,35- 0,45 Sandig morän.  

Kommentar: Inga fynd. Kan vara plöjd yta eller
äldre brunjordsbildning. Djupet och 
skillnaden i stenförekomst talar för brunjord. 
Nu växer här barrskog men denna är ung och 
ingen podsolisering har skett av den 
befintliga jordmånen.

Pg 26 
0,50x0,50
0-0,10 Förna/mylla
0,10-0,35 Mörkbrun humös sand
0,35-0,56 Rödbrun grusig sand
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Kommentar: Inga fynd. Kan vara plöjd yta eller
äldre brunjordsbildning. Djupet och 
skillnaden i stenförekomst talar för brunjord. 
Nu växer här barrskog men denna är ung och 
ingen podsolisering har skett av den 
befintliga jordmånen.

Pg 27
0,50x0,50
0-0,10 Förna/mylla
0,10-1,0 Mörkbrun humös sand. Från 

0,45-1,0 med större stenar

Kommentar: På grund av stenigheten nåddes 
ej sterilt lager. Provgropen anlagd i vad som 
tolkas som en terrasskant.

Pg 28
0,50x0,50
0-0,20 Förna/mylla
0,20-0,35 Brunbeige sand med inslag av 

större stenar

Kommentar: Fynd av tegel i L1 och L2. I L2 
finns även eldpåverkad sten och sot.

Pg 29
0,50x0,50
0-0,12 Förna/mylla
0,12-0,28 Mörkbrun humös sand
0,28-0,41 Ljusbrun stenig grus

Kommentar: Fynd av tegel i L2.

Pg 100
0,50x0,50
0-0,10 Förna/mylla
0,10-0,42 Rödbrun grusig sand 

Kommentar: Inga fynd.

Pg 101
0,50x0,50
0-0,08 Förna/mylla
0,08-0,21 Mörkbrun humös sand 
0,21-0,32 Rödbrun stenig grus

Kommentar: Inga fynd.

Pg 102
0,50x0,50
0-0,05 Förna/mylla
0,05-0,10 Mörkbrun sand
0,10-0,32 Rödbrun stenig grus

Kommentar: Inga fynd.

Pg 103
0,50x0,50
0-0,07 Förna/mylla
0,07-0,42 Rödbrun löst packad sand 

Kommentar: Inga fynd. Provgropen 
placerades i en förmodad kolningsgrop. Inget 
framkom som kunde stärka denna tolkning.
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KG100
1,10 m i diameter
0,50 dj
Rund fördjupning/grop med jordvall. 
Tolkas som kolningsgrop. Ej grävd.

KG101
1,40 m i diameter
0,40 dj
Rund fördjupning/grop med otydlig, 
flack jordvall. Tolkas som kolningsgrop. 
Ej grävd men undersökt med geospjut 
varpå de två nedersta cm innehöll kol och sot.

Bilaga 2 - Anläggningsbeskrivning

Alla måttangivelser är i meter.

A100 (i S100)
0,60x0,40
Stor rund anläggning som tolkas som en härd. Ett tiotal skörbrända stenar i anläggningens yta 
samt lite kol. Fyllning: Gråsvart silt. Anläggningen gick in i schaktets södra schaktkant. Ej grävd.

A101 (i S105)
0,64x0,47
Stor oval anläggning, tolkas som en grop. Enstaka småstenar samt kol i anläggningens yta. 
Fyllning: Grå silt. Anläggningen gick in i schaktets södra och västra schaktkant. Ej grävd.

A102 (i S105)
0,63x1,38
Stor oregelbunden anläggning, tolkas som en grop. Kol samt enstaka stenar, varav vissa 
skörbrända, i anläggningens yta. Fyllning: Gråsvart silt. Anläggningen gick in i schaktets södra 
och västra schaktkant. Ej grävd.

A103 (i S106) 
0,52x0,18
Ca 0,10 dj
Liten oregelbunden, otydlig mörkfärgning, tolkas som grop. Fyllning: Grå silt med lite sot. 
Anläggningen gick in i schaktets östra schaktkant. Undersökt och borttagen.

A104 (i S109)
0,14 i diameter
Liten rund anläggning, tolkas som ett litet stolphål. Fyllning: Mörkbrun silt med lite kolstänk. Ej 
grävd.

A105 (i S113)
0,70x1,10
Stor oregelbunden anläggning, tolkas som en kokgrop. Fyllning: Svartgrå silt med kol, sot och 
skörbränd sten. Anläggningen gick in i schaktets västra schaktkant. Ej grävd.

A106 (i S127) 
Naturlig mörkfärgning. UTGÅR

A107 (i S127) 
Naturlig mörkfärgning. UTGÅR

A108 (i S127) 
Naturlig mörkfärgning. UTGÅR

A109 (i S130) 
Naturlig mörkfärgning. UTGÅR

A110 (i S130) 
Naturlig mörkfärgning. UTGÅR
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Bilaga 3 – Övriga lämningar av kulturhistoriskt intresse

Mur 1 (Tilläggsyta 2)
Cirka 28 meter lång, till stora delar lagd på bergskant. Cirka 50-80 centimeter hög och cirka 40-50
centimeter bred. Består av stenar, cirka 30-80 centimeter stora, lagda i 1-3 varv. Markerar 
fastighetsgräns. Löper i Ö-V riktning.

Mur 2 (Tilläggsyta 2)
Cirka 69 meter lång, mestadels lagd i mjukmark. Cirka 50-70 centimeter hög och 40-60 
centimeter bred. Består av cirka 30-60 centimeter stora stenar lagda i 1-4 varv. Markerar 
fastighetsgräns. Löper i Ö-V riktning.

Mur 3 (Tilläggsyta 2)
Cirka 12 meter lång, mestadels i mjukmark. Avslutas med förmodad liggande grindstolpe. Muren
är cirka 30-40 centimeter hög och 30-70 centimeter bred. Delvis utrasad. Består av stenar om 
cirka 20-70 centimeter stora i 1-2 varv. Löper i N-S riktning.

Mur 4 (Tilläggsyta 2)
Cirka 14 meter lång i mjukmark. Cirka 30-70 centimeter hög och 30-60 centimeter bred. Består av
cirka 30-90 centimeter stora stenar lagda i 1-2 varv. Avslutas med förmodad liggande 
grindstolpe. Löper i NNV-SSV riktning.

Mur 5 (Tilläggsyta 2)
Cirka 71 meter lång. Cirka 50-90 centimeter hög och 50-60 centimeter bred. Uppbyggd av 40-90 
centimeter stora stenar i 1-4 varv. Belägen i mjukmark. Den nordligaste stenen upplevs nästan 
som en grindstolpe. Löper i NÖ-SV riktning.

Mur 6 (Tilläggsyta 2)
Cirka 68 meter lång. Delvis på berg. Cirka 60-100 centimeter hög och 40-60 centimeter bred. 
Består av stenar, cirka 20-70 centimeter stora, lagda i 3-5 varv. Utgör fastighetsgräns. Fortsätter 
utanför UO åt V. Löper i Ö-V riktning.

Mur 7 (Tilläggsyta 2)
Cirka 10 meter lång och spärrar uppgång mellan två bergsklackar. Cirka 60-80 centimeter hög 
och 40-60 centimeter bred. Består av 20-60 centimeter stora stenar i 1-3 varv. Utgör 
fastighetsgräns. Löper i NV-SÖ riktning.

Mur 8 (Tilläggsyta 2)
Cirka 82 meter lång. Cirka 50-100 centimeter hög och 40-70 centimeter bred. Består av 20-90 
centimeter stora stenar i 1-5 varv. Belägen i mjukmark. Utgör fastighetsgräns. Löper i Ö-V 
riktning.

Mur 9 (Söder om Boplatsläge 4)
Cirka 14 meter lång. 30-50 centimeter hög och 40-60 centimeter bred. Består av 20-60 
centimeter stora stenar i 1-2 varv. Belägen till största del på berg. Löper i NÖ-SV riktning.

Mur 10 (Söder om Boplatsläge 4)
Cirka 25 meter lång. 30-60 centimeter hög och 60-120 centimeter bred. Består av 30-90 
centimeter stora stenar i 2-3 varv. Delvis raserad. Bryts i O av grustäkt. Löper i Ö-V riktning.
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Mur 100 (Kärr Gårdsmiljö)
Cirka 48 meter lång. Cirka 30-60 centimeter hög och 40-60 centimeter bred. Består av 30-90 
centimeter stora stenar i 2-3 varv. Avgränsar delvis tomten vid Kärr, ligger i nära anslutning till 
fastighetsgränsen och löper i SÖ-NV riktning. Avslutas i stenhög.

Mur 101 Halvcirkelformad inhägnad (Kärr Gårdsmiljö)
Cirka 15 meter lång. Cirka 30-100 centimeter hög och 40-60 centimeter bred. Består av 30-70 
centimeter stora stenar i 2-4 varv. Halvcirkelformad ”inhägnad” avgränsad av stenmuren. I väster 
berg, ca 2 m hög på östra sidan där muren ligger på en övertorvad, stensatt platå. Delvis raserad.

Mur 102  U-formad inhägnad (Kärr Gårdsmiljö)
Cirka 49 meter lång. 30-80 centimeter hög och 40-60 centimeter bred. Består av 30-70 
centimeter stora stenar i 3-4 varv. Södra längan är en förlängning av M100. Löper i SÖ-NV 
riktning men svänger sedan av ner mot N och sedan tillbaka mot SÖ för att bilda en u-formad 
”inhägnad”. Delvis raserad.

Mur 103 (Kärr Gårdsmiljö)
Cirka 26 meter lång. 30-80 centimeter hög och 40-60 centimeter bred. Består av 30-70 
centimeter stora stenar i 3-4 varv. Fortsättning av Mur 102's norra länga efter en öppning för en 
genomlöpande stig. Löper i N-S riktning. Ej belagd som fastighetsgräns på någon historisk karta.

Mur 104 (Kärr Gårdsmiljö)
Cirka 50 meter lång. 30-60 centimeter hög och 40-60 centimeter bred. Består av 30-90 
centimeter stora stenar i 2-3 varv. Fortsättning av Mur 100 och löper längs med 
utredningsområdet i SÖ-NV riktning. 

Mur 105 (Norr om Boplatsläge 1)
Cirka 39 meter lång. 30-60 centimeter hög och 40-60 centimeter bred. Består av 30-90 
centimeter stora stenar i 3-5 varv. Löper längs med en dikesfåra i NNÖ-SSV riktning. Ej belagd 
som fastighetsgräns på någon historisk karta.

Mur 106 (Boplatsläge 1)
Cirka 107 meter lång. 40-80 centimeter hög och 40-60 centimeter bred. Består av 30-90 
centimeter stora stenar i 2-4 varv. Delvis raserad. Löper i SÖ-NV riktning i nära anslutning till  
fastighetsgränsen.

Mur 107 (Boplatsläge 1)
Cirka 88 meter lång. 40-80 centimeter hög och 40-60 centimeter bred. Består av 30-90 
centimeter stora stenar i 2-4 varv. Delvis raserad. Löper i SÖ-NV riktning i nära anslutning till  
fastighetsgränsen.

Mur 108  (Norr om Boplatsläge 2)
Cirka 23 meter lång. 40-80 centimeter hög och 40-60 centimeter bred.  Löper längs med 
bergskant i NNV-SSÖ riktning. 

Mur 109 (Boplatsläge 2, norr om Boplatsläge 2 samt Tilläggsyta 3) 
Cirka 200 meter lång. 40-80 centimeter hög och 40-60 centimeter bred. Består av 30-90 
centimeter stora stenar i 2-4 varv. Delvis raserad. Löper i NNÖ-SSV riktning. Ej belagd som 
fastighetsgräns på någon historisk karta.
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Mur 110 (Väster om Boplatsläge 2)
Cirka 75 meter lång. 40-80 centimeter hög och 40-60 centimeter bred. Består av 30-90 
centimeter stora stenar i 2-4 varv. Delvis raserad. Löper i NV-SÖ riktning. Muren löper längs med 
fastighetsgränsen och hänger samman med Mur 114 men delas upp av en bergvägg.

Mur 111 (Kärr Gårdsmiljö)
Cirka 10 meter lång. 10-30 centimeter hög och 20-40 centimeter bred. Består av 30-90 
centimeter stora stenar i 1-3 varv. Nästintill raserad. Löper i Ö-V riktning upp mot stigen från 
gården Kärr.

Mur 112 (Boplatsläge 2)
Cirka 9 meter lång. 30-50 centimeter hög och 60-100 centimeter bred. Består av 30-90 
centimeter stora stenar i 1-3 varv. Delvis raserad, särskilt vid den trånga passagen mellan bergen 
i SÖ och NV där muren är belägen. Muren fortsätter ett par meter upp på det nordöstra berget.

Mur 113 (Tilläggsyta 1)
Cirka 300 meter lång. 40-80 centimeter hög och 40-60 centimeter bred. Består av 30-90 
centimeter stora stenar i 2-4 varv. Muren löper i NV-SÖ riktning längs med den skogsväg som 
leder upp från gården Kärr. Vid backens krön svänger muren av åt öster längs med branten.

Mur 114 (Boplatsläge 2)
Cirka 155 meter lång. 40-80 centimeter hög och 40-60 centimeter bred. Består av 30-120 
centimeter stora stenar i 2-4 varv. Muren löper i NV-SÖ riktning längs med fastighetsgränsen. 

Mur 300 (i anslutning till torpet Kolebacken)
Cirka 28 meter lång. 10-50 centimeter hög och 90-130 centimeter bred. Består av 20-70 
centimeter stora stenar i 1-3 varv. Delvis raserad av bruksväg. Löper i N-S riktning.

Mur 301 (i anslutning till torpet Kolebacken)
Cirka 132 meter lång. 20-50 centimeter hög och 80-140 centimeter bred. Består av 30-80 
centimeter stora stenar i 2-3 varv. Delvis störd av modernt skogsbruk. 

Mur 301b (i anslutning till torpet Kolebacken)
Cirka 16 meter lång. 20-40 centimeter hög och 50-90 centimeter bred. Består av 20-60 
centimeter stora stenar i 1-3 varv. Löper i Ö-V riktning.

Grindstolpe 1 (i anslutning till Lyckors)
Cirka 200x60x40 centimeter stor. Liggande. 

Grindstolpe 2 (i anslutning till Lyckors)
Cirka 160x40x30 centimeter stor. Liggande.

Lägenhetsbebyggelse, torp. Husgrund 1 (Lyckors)
Cirka 6x8 meter stor. Ses som en terrassering med enstaka syllstenar (tydligast i SÖ). I mitten av 
den östra långsidan finns ett spisröse. Spisröset är 2,6x2,4 meter stort och cirka 50 centimeter 
högt. Husgrunden är övertorvad och delvis bevuxen med sly samt en större asp i SV-hörnet.
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Lägenhetsbebyggelse, torp. Husgrund 2 (Lyckors)
3 meter väster om Husgrund 1 finns en cirka 4x4 meter stor förhöjning, som bör kunna motsvara 
det västra huset på 1837 års karta.

Husgrund, historisk tid (Kolstorp)
Ytan är cirka 7 meter bred och cirka 30 meter lång. Ytan avgränsas av berg i öster. Ytan störd i 
söder av 2-3 rotvältor. I söder avsmalnande in mot berg. Vidgar sig vid gärdesgård och 
omedelbart söder om den. På ytan ligger en stendump, cirka 2x1,5 meter stor och intill 0,2 meter
hög, bestående av 20-100 centimeter stora stenar. Röjningsröse inom ytan, cirka 3x1,5 meter 
stort och intill 0,30 meter högt av 10-90 centimeter stora stenar. Enstaka sten i ytan, oftast större 
än 10 centimeter utom i söder, invid rotvälta, där är stenmaterialet cirka 5 centimeter. Visuellt 
utgör ytan en bra plattform. I västra delen av området är två odlingsfaser synliga, en västlig och 
en östlig. Den västra är troligen skapat av plog och häst. Den östra är troligen 1800-tal.
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Bilaga 4 - Flinta och kvarts  

S2 L2
Övrig slagen flinta.

S6 L2
Avslag av flinta.
Övrig slagen flinta.
Troligen sentida sönderdelning.

S26 L2
Avslag av flinta, svallat.

S33 L2
Avslag av flinta med facetterad plattform, neolitiskt.
Avslag av flinta.

S36 L2
Övrig slagen flinta. Delvis krossad kant. Möjligen en sentida eldslagningsflinta.

S39 L2
Övrig slagen flinta.

S104
Övrig slagen kvarts.
En större bit helt naturligt avspaltad kvarts 

S105
Övrig slagen flinta, delvis frostsprängd. En större bit övrig flinta

S107
Avslag av kvarts.

S110 L2
Övrig flinta. Frostsprängd. 

PG2 L2
En helt naturlig bit kvarts 

Sammanfattning:
Materialet är väldigt litet och sprött. Det finns indikationer på sentida flintsönderdelning troligen
för att forma till avslag för eldslagning. En bit med krossad kant kan höra samman med just 
detta. Förutom detta finns ett neolitiskt avslag. De övriga bitarna går inte att säga något särskilt 
om.

– Kalle Thorsberg 150409.
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Bilaga 5 - Fördjupade arkivstudier

I samband med den tidigare utredning steg 1 som utförts för stora delar av området, gicks äldre 
kart- och arkivmaterial igenom för att få en bättre bild av kulturlandskapets utveckling inom 
utredningsområdet (von der Luft och Nyqvist 2014). Denna har i samband med den nu aktuella 
utredningen kompletterats, framför allt med fokus på de tre tilläggsområdena. Det sammanlagda 
utredningsområdet omfattar under olika delar av historisk tid fastigheterna Kärr, Blixeröd, Kolstorp, 
Högenorum, Munkeröd och Hammar. Kärr, Blixeröd och Kolstorp �nns belagda i skriftliga källor 
redan 1347, Högenorum från 1399, Hammar och Munkeröd från 1568 (Janzén 1972). 
            
 I texthandlingarna tillhörande storskifteskartan från 1802 står det i ett avsnitt: ”Såsom tillägg för 
mindre kohage hafver Kjärrs hemman blifvit tillagt af utmarken från Kjärrs gata öfver qvarnkullen 
öster efter lidorna in öfver Sandbäcken til Nordöstra Blixeröds intag”. Den kvarnkulle som 
omnämns är dock inte tydligt angiven, men det �nns två möjliga kvarnlägen utmärkta på kartan. 
Dels en markering alldeles sydväst om Kärrs gård (�gur 3) samt än troligare det gråmarkerade 
intag i utmarken invid redan upptagen yta som �nns utmärkt sydöst om gården, alldeles efter 
vägen (Kjärrs gata) som leder upp från gården (�gur 3). Den senare syns även på kartan över laga 
skifte från 1838 (�gur 5).
        
I kartmaterialet för storskiftet 1808 i Högenorum berörs delar av Tilläggsområde 2 (LMV 1808). I den 
sydvästra delen av tilläggsområdet ses en byggnad i nordsydlig riktning i ett område som benämns 
Kosstorp. I akten till kartan står Bernt Marcusson som ägare av denna mark. Något senare, i kartan 
för laga skifte i Hammar 1838, saknas den nordsydligt belägna byggnaden. Däremot åter�nns en 
byggnad i östvästlig riktning direkt sydväst om det tidigare läget (LMV 1838). I nämnda karta �nns 
även ytterligare byggnader cirka 130 meter längre österut (�gur 4). Dessa båda byggnader med 
tillhörande lyckor ligger på mark som enligt akterna ägs av Bernt Andersson och Nils Johansson.
            
För att om möjligt kunna följa de båda förmodade torplämningarna både framåt och bakåt i tiden 
har material från bland annat kyrkoböcker och mantalslängder studerats. Därtill har delar av det 
medeltida källmaterialet studerats för de aktuella fastigheterna inom utredningsområdet. 

Det skriftliga materialet för medeltidsbeläggen är publicerat i Diplomatarium Norvegica (DN) 
samt Regesta Norvegica (RN).  Vad  gäller norska ortnamn har verket Norske Gaardnavne av Rygh  
använts. Alla tre verken �nns tillgängliga i elektronisk form från det norska Dokumentasjonspro-
sjektets webbsida (http://www.dokpro.uio.no). Använt sekundärt källmaterial har refererats i tex-
ten på vanligt sätt. För den senare tiden har kyrkoböcker och mantalslängder använts i elektronisk 
form. Kyrkoböckerna har studerats på Arkiv Digitals och mantalslängderna på Riksarkivets respek-
tive webbsidor. Renskrifter av kyrkoböckerna �nns tillgängliga på Släktdatas webbsidor. Då dessa 
avskrifter använts har de i samtliga fall kontrollerats mot originalhandlingarna. Evald Andreas-
sons gårds- och torpinventering för bland andra Norums socken har studerats i Stenungsunds 
bibliotek. De är en god genomgång vad gäller gårdarnas ägare i senare tid men saknar till stor del 
information angående torpen i Norums socken. Alla uppgifter från Andreassons inventering har 
jämförts med och kompletterats med information från kyrkoböcker, skiftesprotokoll och mantals-
längder. 

Kärr, Kolstorp, Munkeröd, Lövhammar och Blixeröd
Några av de enheter som berörs av utredningen är belagda under medeltid och i det följande 
skall undersökas mera ingående vad dessa belägg innebär. I ett diplom från 1347-10-08 (DN 
3:249) utfärdas en fullmakt av Eindride Vigleiksson för Toste Reidulfsson. Han överlåter till Toste att 
överlämna till Henrik Bola den jord han sålt honom – 14 öresbol i Kolstorp, 9 öresbol i Blixeröd och 
6 öresbol i Kärr. Utfärdaren beseglar men inga sigill är bevarade. Detta är första gången dessa ägor 
omnämns i det historiska källmaterialet.
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Av RB framgår även att Norums kyrka år 1388 äger 2 öresbol i Kolstorp och 4 örtugsbol i Lövhammar 
(RB:345). År 1399 är Jon i Högenorum skyldig Ödsmåls kyrka en ko och 14 kycklingar (RB:533). 
Inget i det medeltida materialet indikerar att någon bebyggelse funnits inom dessa enheter. Kärr 
förekommer från även jordeboken 1568 och framåt som 1/4 mantal skatte (Framme 1999:54). 

Gården i Kärr har idag samma gårdsläge som på 1802 års karta (�gur 3). Detta kan mycket väl vara 
detsamma som 1568. Belägget från 1347 behöver dock som påpekats ovan inte innebära att någon 
bebyggelse funnits på platsen under medeltid och därmed är idén om bebyggelsekontinuitet 
från medeltid och framåt möjligen mindre sannolik. 
      
I de tidiga norska jordeböckerna för Bohuslän skattar en helgård för 3 mark, där en mark motsvarar 
8 öre, 24 örtugar eller 96 penningar. Omräknat till öre motsvarar en helgård då 24 öre, en halvgård 
12 öre och en kvartsgård 6 öre. Om man kan översätta si�rorna i diplomet till delar av en helgård 
så motsvarar andelen av Kärr en kvarts gård, Blixeröd 3/8 och Kolstorp nästan 2/3. Dessa andelar är 
svåra att förstå som resultat av ett och samma arvsskifte där delar av de tre fastigheterna fördelas 
på ett antal arvingar. Om den medeltida värderingen av Kolstorp går att förstå i termer av en hel 
gårds värde under 1500-tal är Kolstorp större än en halv gård, de andra kan utgöra delar av en 
halv gård. För Kolstorp, Lövhammar, Blixeröd och Kärr gäller att de från det sena 1300-talet helt 
försvinner ur bevarade handlingar. När de dyker upp igen i tidigmoderna jordeböcker uppvisar de 
ett antal tecken på att ha varit öde i mellantiden. En tolkning är att de ödelagts i samband med 
digerdöden och därefter inte brukas som enskilda enheter. Kolstorp �nns för första gången med 
på storskifteskartan från 1808 (�gur 4). 
    
Enligt Frammes studier av 1600-talets jordrevningsprotokoll för Bohuslän (Framme 1999) kommer 
Kolstorp (och Munkeröd) aldrig med i 1500-talets jordeböcker som självständiga enheter. Kolstorp 
nämns som underbruk till Högenorum för första gången i jordeboken för år 1568. Kolstorp (och 
Munkeröd) förekommer tillsammans med Lövhammar i två skiftesbrev från 1610. I dessa benämns 
de tre enheterna som ödegärden (Munkeröd kallas en gång för ödegård). I jordeboken för 1659 
redovisas de tre ödegårdarna under brukaren Anders Fickesson som 1/4 hemman för Munkeröd 
och 1/4 hemman för Kolstorp och Lövhammar, tillsammans alltså ett halvt skattehemman. 
    
I jordeboken för 1697 tas Munkeröd upp med egen brukare som 1/4 mantal. Kolstorp och 
Lövhammar är 1/8 mantal var. Som en kvarleva av (bland annat) den kyrkojord som tas upp i RB 
i slutet av 1300-talet äger kronan 5 öresbol jord med tagan i Lövhammar och kyrkan i Norum 
får landskyldspenningar av 6 öresbol i samma gård. Kyrkan i Norum har alltså mellan 1388 och 
reformationen ökat sin andel i den öde enheten Lövhammar från 4 örtugsbol till 11 öresbol. Hur 
kronan kommer över sin andel är oklart (Framme 1999:53).  Blixeröd dyker upp i jordeboksmaterialet 
år 1573 som underbruk till Nösnäs. Omkring 1600 är gården en egen brukare och i jordeboken för 
1659 är gården 1/4 mantal skatte. 

Namngivna personer
En annan möjlighet att komma vidare med det magra medeltidsmaterialet är att försöka följa 
de personer som omnämns i diplomet från 1347. Toste Reidulfsson �nns endast belagd i detta 
diplom och detta gäller även Henrik Bole. Den sistnämnde har tillnamnet Bole som enligt Regesta 
Norvegica (RN 5:992) är dativ av bóli, som översätts med leilending. En leileiding var en person 
som arrenderade någon annans mark, alltså inte en självägande bonde (odels- eller skattebonde). 
Marken som arrenderades tillhörde under denna tid oftast en frälseperson även om mark tillhörig 
till exempel kyrkan också kunde arrenderas. Henrik Bole skulle alltså kunnat gått från att vara 
arrendator av frälsejord till att bli självägande. Den frälsejord han arrenderat kan mycket väl vara 
den som omnämns i fullmakten. Eindride Vigleiksson har beseglat fullmakten, han äger alltså såväl 
mark att sälja som ett sigill och är rimligen en lågfrälse person. Han är endast känd i ett tidigare 
diplom då han 1342-09-26 (DN III:221/RN 5:580) utfärdar ett brev i vilket han arrenderar Nidaros 
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domkapitels jord i Lo 3 spannar (spannsleier) i den norra gården som han lägger till sina egna 18 
spannar, mot halv avgift (landskyld) om 1½ spann eftersom jorden inte är bebyggd. Skulle det visa 
sig att domkapitlet äger mera jord i Lo så skall han arrendera den på samma villkor. Utfärdaren 
beseglar brevet. Gården Lo i Meldalen sogn i Söndre Trondheims amt är i sin tur under medeltid 
endast belagd i det aktuella diplomet. Förutom detta förekommer den av domkapitlet ägda delen 
av jorden i senare jordeböcker (Norske Gaardnavne 14). Diplomet visar alltså att Eindride äger jord 
i såväl Tröndelag som Bohuslän vilket möjligen ger ökat stöd för tolkningen av honom som en 
lågfrälse person.

Torp under Hammar
På kartan över laga skifte i Hammar från år 1838 �nns som tidigare nämnt en lägenhetsbebyggelse 
som berörs av den aktuella utredningen (�gur 5). Eftersom torpet är svårt att identi�era i bevarade 
husförhörslängder har en mindre utredning utförts för att förstå vad torpets förekomst i skiftet 
representerar. Dragontorpet Kolebacken (�gur 5), som också berörs perifert av utredningen 
omtalas översiktligt nedan. 
    
I skiftet förekommer i Hammar tre fastigheter. Två skattehemman och ett soldattorp. De båda 
skattehemmanen har storleken 3/8 mantal, d.v.s. hälften av 3/4 som är hela Hammars storlek. Ett 
av dessa 3/8 hemman är i sin tur uppdelat i två likstora delar, d.v.s. 3/16 mantal och under ett 
av dessa ligger det aktuella torpet enligt skifteskartan. Av skifteshandlingarna framgår att 1837 
ägs marken där torpet ligger av Bernt Andersson och Nils Johansson. I denna hemmansdelen 
(Hammar A) �nns alltså minst två gårdar. Hemmansdelen Hammar B bebos samtidigt av Börje 
Jonsson. Dessutom �nns vid tidpunkten ett soldattorp under Hammar. År 1838 �yttar Bernt 
Andersson med fru till Ödsmål. Enligt husförhörslängden 1840-1 har Bernt Anderssons gård (3/8) 
uppdelats på två likstora hemman (3/16) och dessa har de nya ägarna Elias Larsson och Niclas 
Johansson (om denne är identisk med den i skifte omnämnde går inte att utröna, om än troligt). 
Den sistnämnda dör 1841 och Elias Larsson köper hans gård. Enligt husförhörslängden 1859-62 
har Niclas änka Anna Christina Rasmusdotter tillsammans med yngsta dottern Nicella undantag 
på gården. Detta kan hänga samman med en användning av torpen efter skiftet ovan. För att se 
om torpen går att belägga tidigare än skiftet måste först förstås den tidigare användningen av 
Bernt och Nils 3/8-hemman.
   
Enligt 1772 års mantalslängd brukas hemmansdelen av Olof Arnesson och hans hustru Inger Ras-
musdotter med barnen Anders, Rasmus, Ingeborg, Regina, Inger, Christina och Andrea. Längden 
för 1780 har samma brukare nu med barnen Anders, Rasmus, Ingeborg och Börta.
   
I husförhörslängden för 1795-8 framgår att Olof Arnesson avlider 1791 och Inger Rasmusdotter 
1797 och gården tas över av äldste sonen Anders Olsson som år 1787 gift sig med Karin Larsdotter 
från Strandenorum. De har barnen Catharina, Inger, Lisa och Helena. På gården �nns även 
drängen Rasmus Olsson, som rimligen är brodern. Gården brukas då fortfarande av Anders och 
Karin med sonen Olof enligt husförhörslängden 1812/13. År 1821 dör ägaren Anders Olsson 
och änkan Karin Larsdotter bor kvar på gården tillsammans med döttrarna Catharina, Inger och 
Helena. Dottern Lisa har gift sig med Bernt Andersson från Ödsmål och även de bor på gården, 
allt enligt husförhörslängden 1822/3. Om man å andra sidan letar efter torp under Hammar i 
husförhörslängderna �nns under åren 1798-01 Gatan, Gärdet och Kålebacken, under åren1801-12 
Gatan och Kålebacken och under åren 1816-27 Gatan och Kålebacken. I mantalslängden från 1806 
�nns två 3/8-hemman (Anders Olsson och Anders Birgersson) och ett soldattorp (dragon Spets) 
samt torpet Gatan under Hammar. År 1820 bebos Gatan av Marcus Andersson (f. 1770) med frun 
Anna Danielsdotter (f. 1772) med barnen Bendt (f. 1811), Margareta (f. 1802) och Johanna (f. 1806). 
Samtidigt bebos Kolebacken (tidigare Kålebacken) av soldaten Tobias Spets (f. 1786) med frun 
Lisa Andersdotter (f.1793) och sönerna Anders (f.1818) och Christian (f.1820). I mantalslängden för 
1820, vilken är den yngsta som är digitalt tillgänglig, �nns två 3/8-hemman samt soldaten Spets 
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och fattighjonet Berta. Gatan tas upp separat och åren 1822-27 bebos det av Magnus Andersson 
men även dottern Anna (f. 1799). Kolebacken bebos fortfarande av Spets med familj men nu även 
med sonen Johan (f. 1823). Åren 1831-40 bebos Gatan och Kolebacken som tidigare. I längden 
för 1836-40 �nns möjligen två olika torp Kolebacken, varav det ena är soldattorpet som funnits 
tidigare och det andra inte funnits före 1836. Vid genomgång av kartan och akten för laga skifte 
1838 (LMV 1838) påträ�ades en särmarkerad Litt C (grön markering markerad med bokstaven C 
i �gur 5). Dock visade det sig att markeringen utgörs av soldattorpets åker och äng. Orsaken till 
denna särmarkering är att man �yttar torpet, då det i sitt dåvarande läge, före laga skifte, till större 
delen låg på Smederöds marker (LMV 1802, 1838).
    
1840-41 dyker för första gången tre hemman under Hammar upp med angiven storlek: två om 
3/16 och ett på 3/8 mantal. Torpen Gatan och Kolebacken hör inte uttryckligen till något av 
hemmanen utan tas upp åtskilda. Från längden 1841-45 tas samtliga torp i socknen upp under 
den gård de hör. För Hammars del ligger Gatan och Kolebacken under de två 3/16-brukens. Under 
3/8-bruket ligger torpen Ljungbacken och Kolebacken (sic). Uppenbarligen �nns två torp vid namn 
Kolebacken och att döma av de inblandade personerna så motsvarar torpet under 3/8-hemmanet 
det tidigare soldattorpet.
   
Under åren 1845-49 är läget oklart. Under det ena 3/16-hemmanet tas torpet Intaget upp medan 
Gatan inte nämns. Under 3/8-hemmanet �nns Kålebacken och Ljungbacken. 1852-53 �nns under 
det ena 3/16-hemmanet, förutom ägaren Anna och en familj utan angivande av var de bor, torpen 
Intaget och Gatan. Under 3/8-hemmanet �nns de två torpen Ljungbacken och Kolebacken. Senare 
arrenderar Anna ut sin gård till ovan nämnda familj och bor i ett undantag på gården. Därefter 
säljer hon gården och bor kvar på undantaget med sin yngsta dotter. När Anna dör �yttar dottern 
från undantaget. Under samma tidsperiod �nns Gatan, Intaget, Ljungbacken och Kolebacken kvar. 
Efter dotterns �ytt �nns Gatan kvar och Intaget försvinner.
   
Sammanfattningsvis �nns i tillgängligt källmaterial under den del av Hammar som innehåller 
det oidenti�erade torpet, i det ovan nämnda skiftet såväl före som efter skiftet torpet Gatan. 
Detta torp går åtminstone att följa ner i 1700-tal. Strax innan skifteskartan ritas dyker även ett 
Kolebacken nummer två upp vilket strax verkar ersättas av torpet Intaget. Eventuellt kan detta 
vara en fortsättning av torpet Gärdet som �nns under slutet av 1700-talet. Förutom detta �nns 
senare belägg för två torp samt ett undantag. Det är rimligt att tänka sig att det oidenti�erade 
torpet i skiftet helt enkelt motsvaras av Gatan eller Gärdet/Kolebacken/Intaget. Under hela den 
studerade perioden �nns soldattorpet Kolebacken under Hammar.  

Torp under Högenorum och relationen till Kostorp/Lövhammar
Som nämnts i avsnittet om det medeltida materialet försvinner Kostorp (och Lövhammar) troligen 
som ett resultat av digerdödens härjningar under 1300-talet. Om enheten varit bebyggd innan 
dess är oklart om än troligt. När Kostorp dyker upp i handlingarna senare är det med få undantag 
som en obebygd enhet brukad under ett av delbruken i Högenorum. Dessa fastigheter är så 
kallade augementhemman, det vill säga att de är enskilda fastigheter men är underställda och 
brukades av en eller �era fastigheter. 

Utredningsområdet omfattar Högenorums (historiska) ängsmark (kohage) och denna omnämns 
som Kostorp i akten till kartan från 1859 (LMV 1859) såväl som i skifteskartan från 1808. I 
kartmaterialet �nns hus på denna mark såväl 1808 som 1838 och dessa representerar rimligen ett 
eller �era torp.

Enligt Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län �nns följande torp och lägenheter belagda under 
Högenorum: Backhammar 1758-1811, Bastelyckan 1857, Borrebacken 1766, Ekeberget 1819-61, 
Fjallans lycka och Gamle Hälls utan angivna belägg, Grindarna 1815-45, Hagen 1825-61, Hallerna 
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1819-40, Holms lycka utan belägg, Håledalen 1855-57, Hästevallen 1815-46, Höjden 1835-46, 
Kohagen 1819, Kostorp 1766-1822, Nyborg 1766-1855, Sandlyckan 1819-25 och Varden 1819 
(Janzén 1972).

Kostorp och Lövhammar �nns även enligt Janzén belagda under Munkeröd. Lövhammar �nns i olika 
jordeböcker fram till 1825 och sedan 1881, vidare i mantalslängderna för 1748 och 1766. Kostorp 
�nns på samma sätt i jordeböckerna fram i 1800-talet samt 1748 och 1766 i mantalslängderna.

I detta material är Borrebacken det enda exemplet på ett torp känt under 1700-tal men inte 
senare. 1700-talsbeläggen för Lövhammar och Kostorp är intressanta eftersom de som föregående 
kommer från mantalslängder. Rimligen betyder det att enheterna har någon beskattningsbar 
person knuten till sig och kan alltså vara bebodda. De aktuella åren av mantalslängderna är inte 
tillgängliga som digitaliserade från Riksarkivet via Internet och har därför inte studerats.

Kyrkoböckerna för Norum �nns bevarade från 1690, husförhörslängderna �nns från 1795 och 
framåt. Genomgången av kyrkoböckerna för Norum har gett en del förändringar av Janzéns 
belägg för torpen. För det första �nns några indirekta belägg för icke namngivna torp före de 
första husförhörslängderna:

1751 vigs torparen Oluf Eskelson i Högenorum med pigan Elin Bengtsdotter.
1753 dör odöpte sonen till Oluf Åskelson på Högenorums mark
1772 dör mannen Hans Börjesson på Högenorums mark, 91 år gammal.
1772 föds Anna på Högenorums mark, dotter till Per Persson och Kari Håkansdotter
1789 föds Andreas på Högenorums mark, son till Anders Olofsson och Gunilla Nilsdotter 32 år.

Från tiden för de första husförhörslängderna (1795) och framåt �nns under Högenorum från 
1795 Borrebacken, Gatan, Grinden, Hasselbacken och Nyborg. Från 1798 försvinner Nyborg och 
tillkommer Giljebacken och Kohagen under Högenorum. Att det senare uppdykande torpet 
Hagen eller Kohagen kan ha funnits redan året innan visas av dessa notiser från kyrkoböckerna:
 
1797 föds Johannes i Högenorums hage, son till Marcus Andersson och Anna Danielsdotter 34 år.
1797 dör gossen Johannes Marcusson i Högenorums Hage, 14 dagar gammal.

Från och med 1801 �nns av torpen under Högenorum, endast Grinden belagt. Från 1803-12 �nns 
följande torp belagda: Grinden, Hasselbacken, Kohagen, Hästvall och Nyborg. 1803 �nns Ljung-
backen och 1806 �nns två torp Hagen under Högenorum.

För perioden 1816-35 har torpet Kohagen studerats speciellt eftersom det �nns belagt endast 
1819 enligt Janzén ovan. Torpet går att belägga i husförhörslängder 1816-24.

I husförhörslängden för 1820 och mantalslängden för samma år, vilken är den yngsta som är 
tillgänglig digitalt är situationen mera komplicerad. Dels �nns två gårdar och ett hälftenbruk, dels 
ett större antal torp: två torp Grinderna, Nyborg, Kohagen, Hästvall, en nybyggare på Ekeberg och 
Sandlyckan.

Eftersom vad som tolkas som ett eller två torp �nns på 1808 och 1838 års karta bör dessa, om de 
�nns i det skriftliga materialet, motsvaras av något av de ovan behandlade. Då dessa torp ligger på 
mark som betecknas som ett av delbrukens kohage och sedan omnämns som Kostorp är det en 
rimlig hypotes att bebyggelsen motsvaras av torpet Hagen/Kohagen då någon bebyggelse med 
namnet Kostorp inte kan åter�nnas (med reservation för att Kostorp �nns belagt i mantalslängder 
från 1700-talet).
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För att utvärdera hypotesen kan vi nu ta reda på vilket av underbruken i Högenorum som äger före 
detta Kostorps mark samt se vilka torp som brukas under detta delbruk i de husförhörslängder 
som upptar torpen under respektive delbruk.

Fram till början av 1700-talet tas Högenorum i bevarade handlingar upp som en enhet (ett helt 
skattehemman), visserligen med ett skiftande antal brukare, men inte explicit uppdelad på 
underbruk. I jordeboken för 1703 �nns för första gången en sådan uppdelning på fem enheter 
(tre 1/4 och två 1/8 gårdar). Från 1715 �nns fyra 1/4-hemman. Dessa delbruk med där boende 
personer kan följas i mantalslängder och kyrkoböcker från storskiftet 1808 till husförhörslängderna 
på 1840-talet som tar upp samtliga torp.

I skiftet 1808 ägs den aktuella delen av kohagen (Kolstorp) av Bernt Marcusson. Denna har, enligt 
husförhörslängderna, brukat en av 1/4-gårdarna i Högenorum sen minst 1795. När Bernt dör 1816 
tas gården över av mågen Sven Jönsson (gift med Bernts dotter Inger Maja Berntsdotter). Bernts 
änka Greta Jonsdotter bor kvar på gården på ett undantag enligt husförhörslängden för 1822-4.

I husförhörslängden för 1841-5 �nns torpen fördelade på de olika underbruken. Under Sven Jöns-
sons gård �nns torpen Grindena, Hagen, Ekeberg, Hästevall, Sandlyckan och Högden. Under två 
av de andra underbruken �nns torpen Grindena och Nyborg. Det andra torpet Grinderna ligger 
här under den hemmansdel som brukas av Anders Andersson. En genomgång av ägarna till tor-
pen Hagen och Kohagen visar att detta är samma torp.

Vid upprättandet av kartan 1808 �nns Grinden, Hagen och Hästevall i källmaterialet. I husförhörs-
längden för 1820 �nns nybyggare på torpen Ekeberg och Sandlyckan samt ett till torp Grinden. De 
båda torpen omnämns i förtsättningen med plural i källmaterialet – Grinderna. Slutligen tillkom-
mer 1835 Högden.

Vid laga skiftet 1857 är Kostorp uppdelat på två likstora delar ägda av Anders Andersson och Sven 
Jönsson. Vid samma skifte delas även Lövhammar upp mellan de två andra 1/4 hemmanen (ett av 
dessa har i detta skede redan delats upp i två likstora delar). Lövhammar har uppenbarligen även 
tidigare delats mellan dessa två hemman då enheten faktiskt är bebygd under ett kort skede i 
början av 1840-talet. Enligt husförhörslängden 1841 brukas en del av Lövhammar av sonen i det 
ena 1/4-hemmanet strax innan fadern dör och han övertar gården. Dessa båda hemmansdelar har 
även underliggande torp. Torpen har inte studerats systematiskt men möjligen ligger de på det 
gamla Lövhammars mark.

Av de sedan medeltiden kända enheterna Kostorp och Lövhammar har, enligt studerat 
källmaterial, endast Lövhammar brukats som egen enhet och då under en kort episod. I övrigt 
har de båda medeltida ödegårdarna endast brukats som mark liggande under de olika delbruken 
i Högenorum. Det omtalas i 1808 års handlingar att Kostorp var ett ”starkare” hemmansdel än 
Lövhammar. Detta betyder troligen att Lövhammar hade sämre marker än Kostorp. Troligen har 
torpbebyggelse förekommit på båda enheterna.

Det sammanlagda källmaterialet tillåter nu att följande slutsats dras: det torp som �nns på 1808 
års karta är rimligen Hagen/Kohagen eller Hästevall. Alternativet att de skulle vara ett av torpen 
Grinden är mindre troligt då denna plurala namngivning bör innebära att dessa två ligger nära 
varandra vilket inte är fallet i kartan. Eftersom ett av torpen Grinderna ligger i den andra delen av 
det forna Kostorp bör torpet Grinden som tillhör Sven Jönssons hemmansdel ligga i norra delen 
av hans andel av det forna Kostorp. Det be�ntliga torpet ligger i den södra delen. När sedan denna 
del av det forna Kostorp ligger i Högenorums kohage ligger en gissning att torpet är just Kohagen 
nära.
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Detaljplan för Munkeröd 1:12 m. fl.
Beräkningar av fördröjningsvolymer för dagvattendammar

Rådhuset Arkitekter AB 2020-03-20

Innehåll

Metod, förutsättningar och generella indata s. 1

Nya beräkningar s. 2

Jämförelse med VA- och dagvattenutredning s. 3

Avrinningsområden före och efter exploatering s. 4

Metod och förutsättningar

Dagvatten från samtliga ytor inom planområdet förutsätts fördröjas i dagvattendammar. Fördröjningsvolymer har beräknats enligt

följande: Värden från rutor markerade med blått har matats in i beräkningsverktyg hämtat från Svenskt Vattens hemsida: 

Magasinsberäkning med hänsyn till rinntid enligt Dahlström 2010 för varaktigheter upp till 1 dygn. (P110 Kap 10.6) 

Resultatet redovisas i rutor markerade med grönt (erforderlig magasinsvolym enligt beräkningsverktyg).

Även dagvatten från naturmark inom planområdet har tagits med i dessa beräkningar, till skillnad från i VA- och 

dagvattenutredningen. Avrinningsområden före exploatering motsvarar de avrinningsområden som är redovisade i utredningen.

Avrinningsområden efter exploatering motsvarar ytor enligt administrativa bestämmelser om villkor för lov i plankartan.

Generella indata

Antagen avtappning före exploatering per yta 15,00 l/s*ha

Rinntid 10 minuter

Klimatfaktor 1,25

Återkomsttid 120 månader (10-årsregn)
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Nya beräkningar

Norra och västra områdena

Ytor
Avrinnings-
koefficienter Reducerad yta

Yta för avrinningsområdet före exploatering 22,9 ha

Byggbar kvartersmark efter exploatering 8,0 ha 0,85 6,8 hared

Naturmark eller ej hårdgjord mark efter exploatering 16,1 ha 0,1 1,6 hared

Total yta för avrinningsområdet efter exploatering 24,1 ha 8,4 hared

Avtappning

Avtappning före exploatering från avrinningsområdet 22,9 ha * 15 l/s*ha = 343,5 l/s

Avtappning efter exploatering per reducerad yta 343,5 l/s / 8,4 hared = 40,8 l/s*hared

Erforderlig magasinsvolym enligt beräkningsverktyg 1438 m3

Östra området

Ytor
Avrinnings-
koefficienter Reducerad yta

Yta för avrinningsområdet före exploatering 10,9 ha

Byggbar kvartersmark efter exploatering 3,6 ha 0,85 3,1 hared

Naturmark eller ej hårdgjord mark efter exploatering 3,9 ha 0,1 0,4 hared

Total yta för avrinningsområdet efter exploatering 7,5 ha 3,5 hared

Avtappning

Avtappning före exploatering från avrinningsområdet 10,9 ha * 15 l/s*ha = 163,5 l/s

Avtappning efter exploatering per reducerad yta 163,5 l/s / 3,5 hared = 47,4 l/s*hared

Erforderlig magasinsvolym enligt beräkningsverktyg 546 m3

Södra området

Ytor
Avrinnings-
koefficienter Reducerad yta

Yta för avrinningsområdet före exploatering 3,7 ha

Byggbar kvartersmark efter exploatering 3,8 ha 0,85 3,2 hared

Naturmark eller ej hårdgjord mark efter exploatering 4,8 ha 0,1 0,5 hared

Total yta för avrinningsområdet efter exploatering 8,6 ha 3,7 hared

Avtappning

Avtappning före exploatering från avrinningsområdet 3,7 ha * 15 l/s*ha = 55,5 l/s

Avtappning efter exploatering per reducerad yta 55,5 l/s / 3,7 hared = 15,0 l/s*hared

Erforderlig magasinsvolym enligt beräkningsverktyg 1013 m3
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Jämförelse med VA- och dagvattenutredning (Norconsult 2019-06-28)

Damm i norra området enligt utredningen

Ytor
Avrinnings-
koefficienter Reducerad yta

Yta för avrinningsområdet före exploatering 11,4 ha

Byggbar kvartersmark efter exploatering 2,0 ha 0,85 1,7 hared

Naturmark eller ej hårdgjord mark efter exploatering 1,8 ha 0,1 0,2 hared

Total yta för avrinningsområdet efter exploatering 3,8 ha 1,9 hared

Avtappning

Antaget utflöde ur magasin enligt utredning 2,0 ha * 15 l/s*ha = 30,0 l/s

Avtappning efter exploatering per reducerad yta 30,0 l/s / 1,7 hared = 17,6 l/s*hared

Erforderlig magasinsvolym enligt utredning 450 m3

Infiltration i "östra området" enligt utredningen

Ytor
Avrinnings-
koefficienter Reducerad yta

Yta för avrinningsområdet före exploatering 9,7 ha

Byggbar kvartersmark efter exploatering 4,7 ha 0,85 4,0 hared

Naturmark eller ej hårdgjord mark efter exploatering 2,5 ha 0,1 0,3 hared

Total yta för avrinningsområdet efter exploatering 7,2 ha 4,2 hared

Avtappning

Antaget utflöde ur magasin enligt utredning 9,7 ha * 15 l/s*ha = 146,0 l/s

Avtappning efter exploatering per reducerad yta 146,0 l/s / 4,0 hared = 36,5 l/s*hared

Erforderlig magasinsvolym enligt utredning 790 m3

Infiltration i "västra området" enligt utredningen (obs! motsvarar Södra området på föregående sida)

Ytor
Avrinnings-
koefficienter Reducerad yta

Yta för avrinningsområdet före exploatering 3,6 ha

Byggbar kvartersmark efter exploatering 8,6 ha 0,85 7,3 hared

Naturmark eller ej hårdgjord mark efter exploatering 6,4 ha 0,1 0,6 hared

Total yta för avrinningsområdet efter exploatering 15,0 ha 8,0 hared

Avtappning

Antaget utflöde ur magasin enligt utredning 3,6 ha * 15 l/s*ha = 54,0 l/s

Avtappning efter exploatering per reducerad yta 54,0 l/s / 7,3 hared = 7,4 l/s*hared

Erforderlig magasinsvolym enligt utredning 2637 m3
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Avrinningsområden
före exploatering

Avrinningsområden
efter exploatering
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Inledning 
På uppdrag av Rådhuset Arkitekter AB har Norconsult AB utfört en 
hydrogeologisk undersökning för rubricerat objekt. Område omfattar ca 15,5 ha, ca 
fyra km öster om centrala Stenungsund. Området ligger i direkt anslutning till E6 
och trafikplats Stenungsund samt Ucklumsvägen/väg 649, se Figur 1. 

 
Figur 1. Översikt (http://maps.google.se/ 2013-01-21.). 

 

Syfte 
Området för detaljplanen berör delar av ett isälvssediment vilket kan innehålla 
betydande grundvattenakviferer. Denna PM syftar till att klarlägga de 
hydrogeologiska förhållandena för området som berörs av detaljplanen. Detta 
inkluderar mätningar av grundvattennivåer, bedömning av 
grundvattenströmningsriktningar samt prognostisering av möjliga 
grundvattennivåer. Resultatet ska vara en bedömning av förekomst samt eventuell 
risk för påverkan av betydande grundvattenakviferer i eller i anslutning till planerat 
detaljplanelagt område.   
 

Ungefärligt läge för 

detaljplanegränsen 
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Underlag 
Underlag för denna PM utgörs av: 

- Del av Munkeröd 1:12 m.fl. Detaljplan – Stenungsund. Teknisk PM 
Geoteknik, daterat 2013-02-04 

- Geologisk karta Marstrand NO/Göteborg NV, Aa 63 med tillhörande 
beskrivning  

- Grundvattennivåmätningar rör 53_11 Kungälv. SGU 
- Rodhe, A., Lindström, G., Rosberg, J., Pers, C. 2004. Grundvattenbildning 

i svenska typjordar – en översiktlig beräkning med en vattenbalansmodell. 
Uppsala Universitet Report Series A No.66. 

- Skredkommissionen Rapport 3:95. Anvisningar för släntstabilitet 
 

Förutsättningar 
 

Geologi 
Inom det studerade området förekommer fem olika jordartsförhållanden: 

- Sand. Är bildad i samband med svallprocesser. I lägre liggande partier 
underlagras sanden av lera alternativt isälvssediment och i högre partier är 
det en övergång till underliggande morän. Mäktigheten varierar från 0,5–3 
meter med störst mäktighet i de lägre liggande områdena. Kan ha god 
genomsläpplighet men den begränsade mäktigheten medför att det 
generellt är begränsade grundvattenakviferer. Om sanden underlagras av 
lera bildas ett övre grundvattenmagasin i sanden. 

- Lera. Förekommer i de lägre delarna ytligt samt under svallsanden. Är en 
finkorning jordart med låg genomsläpplighet. 

- Isälvsediment. Detta avser en sorterad jordart i olika skikt med olika 
kornstorlekar. Kornstorlekar kan variera från grova stenar till finkorning 
silt. I skikt med grövre kornstorlek är grundvattentillgången god med en 
hög genomsläpplighet. I de mer finkorninga skikten är dock 
genomsläppligheten begränsad.  

- Morän. En generellt relativt tät jordart som avsatts direkt av inlandsisen. 
Kan vara något mer genomsläpplig ytligt. 

- Berg. Inkluderar både blottlagt berg samt berg med tunt jordtäcke (< 0,5 
meter). Generellt låg genomsläpplighet.  

 
Ur hydrogeologisk synvinkel är det främst isälvssediment som har en mäktighet 
och genomsläpplighet så att de kan innehålla betydande grundvattenförekomster. 
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Detta innebär att den hydrogeologiska undersökningen har koncentrerats till 
områdena med isälvssediment. I Figur 2 redovisas ett utdrag från SGUs 
jordartskartan över området samt ungefärlig utsträckning av detaljplaneområdet 
och placering av grundvattenrör. Observera att jordartskartan är redovisad med en 
viss generalisering vilket innebär att t.ex. Rör 1 ser ut att vara placerad i lera. Detta 
stämmer dock inte, utan röret är placerat i isälvsediment. 
  

 
Figur 2. Karta från SGU. Detaljplaneområdet redovisas schematiskt med streckad 

linje. 

  

A 

B 

D 

C 
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Delområde A 

Djup till fast botten uppmättes inom hela delområdet till mellan ca 2 och 7,5 meter 
med en bedömd mäktighet på friktionsjorden på 0,5–4 meter. I delområdets södra 
delar är isälvsmaterialets mäktighet begränsad och enligt SGU´s beskrivning 
påträffas morän redan på 2–3 meters djup. I sänkorna som uppstår i det kuperade 
landskapet tenderar avsättningen att bestå av 2 meter tjocka siltlager varvade med 
tunna grusigare lager med 0.5–1 meters mäktighet. I ett parti NV om motorbanan 
ligger på 2–3 meters djup ett 2 meter tjockt lager av silt.  
 
Delområde B 

Inom delområdet finns inga betydande grundvattenmagasin då området domineras 
av berg i dagen med tunt morän täcke. 
 
Delområde C 

Delområdet domineras av ett ytligt lerlager med en mäktighet på 2–14 meter. 
Under leran finns friktionsmaterial som kan utgöras av såväl isälvsmaterial som 
morän. Djup till berg är mellan ca 5 och 20 meter.  
 
Delområde D 

Befintliga skärningar i den västra delen av isälvssedimenten visar på grus- och 
sandlager på mer än 5 meters mäktighet, vilket även överensstämmer med 
trycksonderingar gjorda i området. Isälvssedimenten, som till stora delar består av 
sand och silt, är ställvis varvad med grusigare lager och svallsand av 0.5–2 meters 
mäktighet, i synnerhet i områdets utbredning mot korsningen Ucklumsvägen/E6. 
Här förekommer även siltiga leravsättningar på upp till 5 meters mäktighet. Djup 
till berg är 4–9 meter. 
  
 
 

Hydrogeologi 
De jordar som kan innehålla betydande och intressanta grundvattentillgångar är 
isälvssediment. I de fall där lerjordar överlagrar isälvssedimenten bedöms lerans 
låga genomsläpplighet medföra att det är en lite risk för påverkan av 
grundvattenförekomster. Grundvattenföringen för isälvssedimenten beräknas, 
enligt SGU:s grundvattenkarta, variera mellan <1 l/s för den del av 
isälvssedimenten som ligger direkt öster om detaljplanen (åt Goråsen till) och 5 l/s 
för området närmast detaljplaneområdet. Detta sistnämnda värde innebär måttlig 
grundvattentillgång med goda eller mycket goda uttagsmöjligheter  
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Utförda undersökningar 
Inom området har tre grundvattenrör placerats och grundvattennivåmätningar har 
utförts från mitten av januari till mitten av april. I Figur 2 redovisas planlägen för 
rören. Placering av rören har gjorts i förmodade isälvssediment dels för att 
undersöka grundvattennivåer i olika delar av området och dels för att bedöma 
grundvattenflöde. Rör 10 och 14 är placerad i ett inströmningsområde och rör 1 är 
placerat i ett utströmningsområde. Grundvattenrören utgörs av 1 tums perforerade 
stålrör och installerades 2013-01-11. I Tabell 1 redovisas förutsättningarna för 
rören. I PM Geoteknik samt Markundersökningsrapport Geoteknik redovisas 
detaljerade resultat av de geotekniska undersökningarna. De geotekniska 
undersökningarna tyder på att jordarna vid rör 10 innehåller större andel 
finmaterial än vid övriga rör. 
 
Tabell 1. Sammanställning av utförda grundvattenrör. 

Rör Nivå 
markyta 

Nivå 
sonderingsstopp 

Nivå 
rörspets 

Bedömd jordart 

1 49,6 40,4 41,6 Isälvssediment, skikt 
10 79,1 72,3 73,1 Isälvsediment med finjord 
14 87,2 81,7 81,2 Isälvssediment, skikt 

 
 

Resultat 
I Tabell 2 redovisas uppmätta grundvattennivåer i de tre grundvattenrören. 
Maximal uppmätt nivå, min uppmätt nivå samt variationsbredd (max – min) 
redovisas.  
 
Tabell 2. Sammanställning av utförda grundvattenrör. 

Rör Nivå 
markyta 

Antal 
mätningar 

Max nivå Min nivå Variationsbredd 

1 49,6 7 48,48 48,42 6 cm 
10 79,1 6 74,84 74,17 67 cm 
14 87,2 7 86,95 85,88 106 cm 

 
Variationen i rör 1 är mycket liten (samtliga mätningar är inom 6 cm) och nivån är 
drygt 1 meter under markytan. Rör 10 uppvisar en djupt liggande grundvattennivå, 
4-5 meter under markytan med en variation på över 0,5 meter. Det första 
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mätresultatet har exkluderats då detta avvek nära 2 meter från övriga mätningar. 
Rör 14 uppvisar en grundvattennivå som varierar mellan 0,2–1,3 m under 
markytan. I detta rör är variationen störst. 

Analys 
Grundvattennivåer 
För att analysera möjliga grundvattennivåer har metodik enligt Skredkommisionen 
3:95 använts för att beräkna en grundvattennivå med en återkomsttid på 200 år för 
respektive grundvattenrör. Metodiken bygger på att man jämför sina uppmätta 
grundvattennivåer med en mätserie från ett referensrör från SGU´s grundvattennät 
som har en lång mätserie. För analyserna i detta område har ett referensrör utanför 
Kungälv (beteckning Kungälv 53_11) använts. Referensröret är beläget ca 25 km 
söder om aktuellt område och ligger i en morän (sluten akvifier) på nivå 21,58. 
Referensröret har bedömts som mest lämpligt utgående från meterologiska och 
hydrogeologiska förutsättningar. Mätdata och analys av grundvattennivå med 
200års återkomsttid för referensröret har utförts av SGU som underlag för 
analysen. I Tabell 3 redovisas utvärderade nivåer för respektive grundvattenrör. I 
Bilaga 1 redovisas kompletta analyser.   
 
Tabell 3. Utvärderade maximala grundvattennivåer med en återkomsttid av 200 år. 

Rör Max nivå 200års återkomsttid Nivå markyta 
1 48,5 49,6 
10 75,6 79,1 
14 88,2 87,2 

 
Den utvärderingsmetod som används tar ej hänsyn till markytans läge vilket 
innebär att utvärderingen för rör 14 snarare ska tolkas som att grundvattennivån 
kan stiga till nära markytan. För rör 1 som ligger i ett utströmningsområde är den 
maximala grundvattennivån ca 1 m under markytan. Variationen för detta rör är 
dock begränsad och enligt Tabell 2 så skilde enbart 6 cm mellan mätningarna som 
utfördes mellan januari och april. Rör 10 uppmätte lägst grundvattennivå under 
markytan och den prognostiserade nivån är ca 3,5 meter under markytan.  Röret är 
placerat i närheten av befintlig grustäkt vilket förmodligen har påverkat 
grundvattennivån. Jordartsförhållandena tyder även på mer finjord med ett 
betydande siltinnehåll vid rör 10 vilket kan resultera i att det är ett semisluten 
akvifer som röret är placerat i. 
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Grundvattenflöde och grundvattenbildning 
Utförda undersökningar tyder på att grundvattenströmningen huvudsakligen följer 
topografin i området. Högre liggande delar utgör inströmningsområde och 
utströmning sker i de lägre liggande områdena med mindre jordmäktighet. Detta 
innebär att strömningen inom planerat detaljplaneområde främst är riktad från de 
centrala höjdområdena ner mot omgivande lågområden. Dock är isälvssedimenten 
uppbyggda med skikt av tätare material som påverkar det lokala strömningsbilden. 
 
Delområde A, där isälvssedimenten främst återfinns, ingår i ett avrinningsområde 
som avvattnas åt nordväst genom ett dike vilket i sin tur mynnar i Norumsån. Inom 
avrinningsområdet finns två mindre ytvattenförekomster. Avrinningsområdets 
storlek söder om Ucklumsvägen är ca 90 ha och det område som påverkas av 
detaljplanen utgörs av ca 8 ha. Detta innebär alltså att ca 10% av 
avrinningsområdet kan påverkas. I Figur 3 redovisas ungefärlig utsträckning av 
avrinningsområdet samt del av detaljplaneområdet där verksamhetsytor planeras. 
Enligt Rodhe et al. (2004) kan grundvattenbildningen i isälvssediment i regionen 
uppskattas till ca 500 mm/år. Utförda grundvattennivåmätningar tyder på ytligt 
grundvatten både i de högre och i de lägre liggande områdena Med antagandet att 
all grundvattenbildning inom verksamhetsområdets 8 ha försvinner medför detta en 
minskad grundvattenbildning på drygt 1 l/s på årsmedelbasis. Även om förlusten 
inom området kommer sannolikt att vara betydligt mindre, eftersom en viss 
infiltration kommer att ske mellan hårdgjorda ytor, är en rimlig konsekvens en 
något avsänkt grundvattennivå lokalt inom verksamhetsområdet samt en något 
minskad avrinning i diket. Effekterna och utbredningen av detta är avhängt hur 
dagvattenfrågan kommer att lösas och möjligheterna till infiltration inom området.  
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Figur 3. Översiktskarta med schematiskt redovisning av avrinningsområde och del 

av detaljplaneområdet där verksamhetsytor planeras, A. 

 

Slutsatser  
Inom planerat detaljplaneområde har mätning av grundvattennivån utförts i tre 
grundvattenrör mellan januari och april 2013. Betydande och intressanta 
grundvattenakviferer inom området bedöms kunna förekomma i isälvssediment och 
i denna jordart placerades samtliga grundvattenrör. Mätningarna tyder på 
grundvattenflödet generellt följer topografin. Uppmätta nivåer i röret högst upp i 
området var enbart ca 2 dm under markytan och vid en hög grundvattennivå 
kommer den att var i markytan. I de lägre områdena bedöms grundvattennivån vara 
0,5–1 meter under markytan. Avvikelser beror förmodligen på en avsänkning p.g.a. 
befintlig grustäkt men även isälvsmaterialets hetrogena uppbyggnad påverkar där 
det finns betydande skikt med finjord (silt) i isälvssedimenten.  
 
Vår bedömning är att isälvssedimenten i området fortsatt kan utgöra en betydande 
grundvattenresurs. Dock kommer grundvattenbildningen minskas vid byggnation 
av byggnader och hårdgjorda ytor vilket även minskar möjligt grundvattenuttag. 
Vår bedömning är att minskning av möjligt uttag är i storleksordningen 5%, 
maximalt 10%, för området söder om Ucklumsvägen. Detta område är dock redan 
påverkat av befintlig grustäkt och mätningarna tyder på avsänkning av 
grundvattenytan runt täkten. Möjlig påverkan av eventuell brunn på fastigheten i 
delområde D har inte utvärderats. Möjliga åtgärder för att minimera påverkan är att 

A 

Avrinningsområde 
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omhänderta och återinfiltrera dagvatten i området. Behovet av detta är dock 
avhängigt övriga intressen i området. 
 
 

Bilagor 
 
Bilaga 1. Grundvattenprognostisering 
 
 

Norconsult AB 
(Väg och bana/Kompetensgrupp Ingenjörsgeologi)  

Magnus Zetterlund 
Magnus.Zetterlund@norconsult.com 

 

Jesper Petersson 
Jesper.Petersson@norconsult.com 
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Grundvattenprognostisering   Bilaga 1 
Grundvattenmätningar – Rör 1, 10 och 14 

Rör 1     
Markyta (m) 49,64   
Rörlängd ö my (m) 0,51   

Datum Avläsning (m) Absolutnivå (m) 
2013-01-15 1,69 48,46 
2013-01-31 1,73 48,42 
2013-02-14 1,72 48,43 
2013-02-27 1,71 48,44 
2013-03-13 1,69 48,46 
2013-04-02 1,73 48,42 
2013-04-16 1,67 48,48 

Maxnivå (p,max) 
 

48,48 
Minnivå 

 
48,42 

Variationsbredd (r,p) 

 

0,06 

 

Rör 10     
Markyta (m) 79,139   
Rörlängd ö my 0,80   

Datum Avläsning (m) Absolutnivå (m) 
2013-01-15 3,46 76,48* 
2013-01-31 5,1 74,84 
2013-02-14 5,43 74,51 
2013-02-27 5,55 74,39 
2013-03-13 5,57 74,37 
2013-04-02 5,69 74,25 
2013-04-16 5,77 74,17 

Maxnivå (p,max) 
 

74,84 
Minnivå 

 
74,17 

Variationsbredd (r,p)   0,67 

* Denna analys har ej ingått vid analys. 
 

Rör 14     
Markyta (m) 87,241   
Rörlängd ö my 1,46   

Datum Avläsning (m) Absolutnivå (m) 
2013-01-15 1,77 86,93 
2013-01-31 1,75 86,95 
2013-02-14 2,09 86,61 
2013-02-27 2,25 86,45 
2013-03-13 2,42 86,28 
2013-04-02 2,77 85,93 
2013-04-16 2,82 85,88 

Maxnivå (p,max) 
 

86,95 
Minnivå 

 
85,88 

Variationsbredd (r,p)   1,07 
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200 års värde för referensrör 53:11 Kungälv 
Markyta  19,45 m 
Rörlängd ö my 21,05 m 

Analysen är baserad på enkelsidigt t-test. 

Månad 
Minimum 
(uppmätt) 

Maximum 
(uppmätt) 

Minimum 
(uppmätt) 

Maximum 
(uppmätt) 

Differens 

Jan –306 –190 17,99 19,15 1,16 
Feb –347 –189 17,58 19,16 1,58 
Mars –383 –197 17,22 19,08 1,86 
April –350 –190 17,55 19,15 1,60 
Maj  –363 –198 17,42 19,07 1,65 
Juni  –381 –201 17,24 19,04 1,80 
Juli –398 –212 17,07 18,93 1,86 
Aug –465 –218 16,40 18,87 2,47 
Sept –425 –204 16,80 19,01 2,21 
Okt –378 –197 17,27 19,08 1,81 
Nov –310 –193 17,95 19,12 1,17 
Dec –283 –196 18,22 19,09 0,87 

 

Månad 
200-årsvärde 

(övre nivå) 
200-årsvärde 
(undre nivå) 

200-årsvärde 
(övre nivå) 

200-årsvärde 
(undre nivå) 

Differens 

Jan –150 –314 19,55 17,91 1,64 
Feb –158 –321 19,47 17,84 1,63 
Mars –153 –325 19,52 17,80 1,72 
April –168 –313 19,37 17,92 1,45 
Maj  –177 –339 19,28 17,66 1,62 
Juni  –164 –394 19,41 17,11 2,30 
Juli –161 –431 19,44 16,74 2,70 
Aug –152 –471 19,53 16,34 3,19 
Sept –138 –453 19,67 16,52 3,15 
Okt –134 –400 19,71 17,05 2,66 
Nov –153 –308 19,52 17,97 1,55 
Dec –173 –280 19,32 18,25 1,07 
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Datum Absolutnivå (m) 

 
Rör 1 Rör 10 Rör 14 

2013-01-15 48,46 76,48* 86,93 
2013-01-31 48,42 74,84 86,95 
2013-02-14 48,43 74,51 86,61 
2013-02-27 48,44 74,39 86,45 
2013-03-13 48,46 74,37 86,28 
2013-04-02 48,42 74,25 85,93 
2013-04-16 48,48 74,17 85,88 

Variationsbredd 0,06 0,67 1,07 

p max 48,48 74,84 86,95 
p min 48,42 74,17 85,88 
p 200 max 48,55 75,64 88,22 
p 200 min 48,26 72,36 83,00 

* Denna analys har ej ingått vid analys. 
 

Datum Absolutnivå (m) Månadsmax % av max 

 
Referensrör 

  2013-01-15 18,89 19,15 98,6% 
- - - - 
2013-02-14 18,74 19,16 97,8% 
2013-02-28 18,65 19,16 97,3% 
2013-03-15 18,63 19,08 97,6% 
2013-04-01 18,2 19,15 95,0% 
2013-04-15 18,61 19,15 97,2% 

Variationsbredd 0,69 

  S R 200 -0,82 
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1 Förutsättningar 
På uppdrag av Badhustorget Privatbostäder AB har Norconsult AB utfört en 
geoteknisk undersökning för rubricerat objekt. Området ligger i anslutning till E6 
och trafikplats Stenungsund samt Ucklumsvägen/väg 649, ca fyra km öster om 
centrala Stenungsund, se Bild 1. 
 

 Bild 1. Översikt aktuellt område. Hämtat från http://maps.google.se/ 2013-01-21. 
 

2 Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. 

Tabell 2.1. Planering och redovisning 
Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 
Fältplanering SS-EN 1997-2 

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO 22475-
1 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 
 
 
 
 

Ungefärligt läge för 
detaljplanegränsen 
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Tabell 2.2. Fältundersökningar 
Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 
Trycksondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 

Vingförsök Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 
SGF Rapport 2:93, Rekommenderad standard för vingförsök i fält 

Skruvprovtagning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 
Hydrogeologiska 
metoder 

SIG Information 11 Mätning av grundvattennivå 
SGF Rpport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok 

 
Tabell 2.3. Laboratorieundersökningar 
Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Jordartsbestämning 
SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SSEN- 
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982 

Vattenkvot SS 027116, utgåva 3 
Konflytgräns SS 027120, utgåva 2 
 
 

3 Geoteknisk kategori 
Utförda undersökningar är utförda i enlighet med förutsättningarna för tillämpning 
av Geoteknisk kategori 2 (GK 2). 
 

4 Geotekniska undersökningar 
Nu utförda undersökningar 
Geotekniska fältundersökningar 

Fältundersökningar utfördes av Norconsult Fältgeoteknik AB i januari 2013 av 
fältgeotekniker Markus Eskilsson, och omfattade följande metoder: 
 Trycksondering i 20 punkter för bedömning av jordlagrens relativa fasthet och 

djup till fast botten. 
 Vingförsök i 4 punkter för bestämning av lerans odränerade skjuvhållfasthet 

in-situ. 
 Störd provtagning med skruvprovtagare i 5 punkter. 

 
Provtagningar och hantering av jordprover har utförts i enlighet med Geoteknisk 
fälthandbok SGF Rapport 1:96. 
 
Geotekniska laboratorieundersökningar 

Jordproverna har analyserats i Rambölls laboratorium i Göteborg. Laboratorie-
undersökningarna har omfattat: 

 Rutinundersökning omfattande bestämning av jordart, vattenkvot och 
konflytgräns. 
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5 Befintliga förhållanden 
5.1 Topografi och markbeskaffenhet 
För detaljer avseende topografi samt läge för aktuell detaljplan, se ritning G101 
Situations- och borrplan. 

Marknivån inom planområdets östra del ligger som högst på ca +90. Norr 
om toppen, närmast väg E6 och Ucklumsvägen ligger nivåerna inom 
planområdet på mellan ca +40 och +50. Här och var i området finns 
partier där berg går i dagen.     
 
5.2 Befintliga anläggningar  
Marken som inom detaljplaneområdet är obebyggd med undantag av Kärr 1:1, där 
ett bostadhus med tillhörande ekonomibyggnader finns och byggnader tillhörande 
motorbanans modellracerbana. För byggnaderna har ingen uppgift om typ av 
grundläggning erhållits. 
 

6 Utsättning och höjdbestämning 
Utsättning och inmätning av borrpunkterna har skett med GPS enligt 
koordinatsystem SWEREF 991200 i plan och RH2000 i höjd. Samtliga borrpunkter 
på ritning G101 refererar till dessa system. 
 

7 Redovisning 
Fält- och laboratorieundersökningarna redovisas på bifogade bilagor och ritningar 
enligt innehållsförteckningen.  
 

8 Härledda värden 
8.1 Hållfasthetsegenskaper 
Härledda värden gällande lerans odränerade skjuvhållfasthet framgår av 
sammanställning i bilaga 3 (korrigerade värden).  
 

8.2 Deformationsegenskaper 
Inom aktuellt undersökningsområde har inga undersökningar för bestämning av 
jordens deformationsegenskaper utförts. 
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8.3 Hydrogeologiska egenskaper 
En mätserie har utförts för att prognostisera maximala grundvattennivåer i området 
samt för att göra en bedömning av grundvattenflöden. De hydrogeologiska 
förhållandena redovisas i ett separat PM, ”Del av Munkeröd 1:12 m.fl. 
Stenungsund-detaljplan, PM hydrogeologi”. Daterad 2013-04-30. 
 
 
 
 
Norconsult AB 
Väg och Bana 
Geoteknik 
 
Araz Ismail 
araz.ismail@norconsult.com 

Bernhard Gervide-Eckel 
bernhard.gervide-
eckel@norconsult.com 
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Sammanställning av utförda fältundersökningar (ID-lista) 

Borrhål Metod Koordinater Kommentar 
X Y Z 

1 Trycksondering 143572.857 6437951.233 49.640  
2 Trycksondering 

Skruvprovtagning 143457.778 6438000.271 51.258 
 

3 Trycksondering 143190.780 6437969.305 46.612  
4 Trycksondering 143168.494 6437899.594 51.971  
5 Trycksondering 

Vingförsök 143118.138 6437909.969 46.830 
 

6 Trycksondering 143110.806 6437784.783 48.832  
7 Trycksondering 143240.601 6437485.448 77.266  
8 Trycksondering 143172.919 6437497.909 73.478  
 
9 

Trycksondering 
Skruvprovtagning 143617.582 6437651.728 79.540 

 

10 Trycksondering 
Skruvprovtagning 
Vingförsök 143596.469 6437697.867 79.139 

 

11 Trycksondering 143677.573 6437549.092 83.408  
12 Trycksondering 143565.665 6437552.772 83.408  
13 Trycksondering 

Skruvprovtagning 143490.292 6437393.365 86.626 
 

14 Trycksondering 143380.428 6437414.791 87.241  
15 Trycksondering 143468.915 6437597.482 90.375  
16 Trycksondering 143306.437 6437355.810 86.774  
17 Trycksondering 

Skruvprovtagning 
Vingförsök 143008.213 6437498.193 60.835 

 

18 Trycksondering 
Vingförsök 143077.177 6437823.990 47.873 

 

19 Trycksondering 143610.793 6437715.261 71.059  
20 Trycksondering 143636.641 6437738.921 68.286  

 

Bilaga 1
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Sektion/borrhål
Djup/nivå Benämning

Vatten-
kvot
w
%

Konflyt-
gräns

wL

%

Tjälfarl
klass Materialtyp enl.

tab. CB/1 AMA
Anläggning 07

Anm

2 Uppmätt vy i bh 0,3 mumy (130110)
0,0-0,5 Grå sandig MULLJORD 26 4 6A

-2,1 Gråbrun sandig siltig TORRSKORPELERA 25 4 5A
-2,5 Brun siltig SAND 2 3B
-2,7 Sandig TORRSKORPELERA 4 5A enl fältprotokoll
-3,0 Brun siltig SAND 2 3B

4 Uppmätt vy i bh 0,35 mumy (130110)
0,0-0,4 MULLJORD 1 6B enl fältprotokoll

-2,2 Gråbrun siltig SAND 2 3B
-3,0 Grå siltig LERA 34 34 4 5A

9 Uppmätt vy i bh iu (130107)
0,0-0,1 MULLJORD 1 6B enl fältprotokoll

-1,0 Grå rostfl siltig TORRSKORPELERA 32 4 5A
-1,6 TORRSKORPEKARAKTÄR 26 4 5A
-3,0 Grå sandig siltig LERA 21 4 5A

13 Uppmätt vy i bh 0,45 mumy (130108)
0,0-0,3 MULLJORD 1 6B enl fältprotokoll

-1,2 Grå rostfl sandig siltig TORRSKORPELERA 18 4 5A
-3,0 Gråbrun rostfl sandig siltig TORRSKORPELERA 25 4 5A

17 Uppmätt vy i bh 0,2 mumy (130109)
0,0-0,2 sandig MULLJORD 4 6A enl fältprotokoll

-0,9 Brun siltig SAND 2 3B
-1,9 Brun rostfl finsandig siltig TORRSKORPELERA 23 4 5A
-3,0 Brungrå sandig siltig LERA 26 4 5A

Sammanställning av
LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Stenungsund
Del av Munkeröd 1:2 mfl

Uppdrag

Godkänd den  2013-01-16

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR
Ramböll Sverige AB
BOX 5343, 402 27 Göteborg
Telefon 010 - 615 60 00

Norconsult Fältgeoteknik AB, BOX 8774,
402 76 GÖTEBORG      telefon 031-50 70 00

Bilaga 2
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Ā 2Ā

AÆĈÇĔËĒÉĚĊČĒĀĀĚDĖÆĒCÉËĒǼĈČĚĀAĀ
 ËÆĀÄÉĚCČĚĊĀ
Ā

ĂBĈÇĔËČĒĀĚĐDĒČĐĒČĚĀ
ÁÉÇÆÈĀĄ ÆÇÐËĒĚÊEĀ
Ā

ÄÆĒĔĚĆČÈĒĚĔEĀAĜĀÍIÌĨĀ
ÅĒĚÆÈĈĒÉĚĊČĒĀÎĜĀĨĨĨĀ ÎIĀ ÅĒČÈĔÈĊËĔÈĈĀ
ǺČÐĠĀIÎIÎĢĬÍĀ ĪÌĀ ĪIĀ
ÈĆÆCHÈÆĒĔĚĆČÈĒĚĔEĠËČĀ

ÁÉÈÆËĀÅĒČÈËĒĚÊEĀ
ǺČÐĠĀIÎIÎĢĬÍĀ ĪÌĀ ĪÍĀ
ĎÉÈÆËĠËĒČÈËĒĚÉEH ÈÆĒĔĚĆČÈĒĚĔEĠËČĀ
Ā

ÄÆĒĔĚĖBĚĈËCDÉÐÉĊĀÄDĐÐÆËĀÀĚÆÈĆĜĀÄÆĒĔĚĆČÈĒĚĔE Ā AĀ
Ā

ĤĀÂÆÈĒEǼĒČĚDČĒĀ
Ā
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Ā 3Ā
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ÂÉFČÉĖČĒĎÉÇĔÊÈ ĒBĈČĖĀEĎÇÇČĒĀĈĎĒČÐĖĀĚĔĖČĒĀÊÈ ĀAĨĠÆÉĀÊĆDĀĔĚĈČĒĀÊÈ ĀǺĆÐEĘÈ ĔFǼÇČÉĀFĎĈĀÉÊĒĒÆĀĎÉĊÆĒĖČÉĀĖĎEEĀ
ÅĖČÉĘÉÇĔĘÉĈĞĀĄǼĔĖĒÆĀÁĚĖÆEÆÉĈĔĀEǼÉĢĀFÇĒǼÉĔÉĎÉÇĀÆFĀĈČĖĀĆÆĀÍĦĀDÆĀĔĖÊĒÆĀĎÉFČÉĖČĒĎÉÇĔÊÈ ĒBĈČĖĀĊĒÆÈÇBĒĀ
ÆFĀÀĎÇĘĒĀIĢĀĀ

ÂÉFČÉĖČĒĎÉÇČÉĀDÆĒĀĘĖĊĚĒĖĔĀČÉEĎÇĖĀ ĞĀÈ ČĈĀĊĚEĐÆÉĈČĀ
ĔËČĆĎĊĎÐÆĖĎÊÉČĒĢĀ

ÄÆĖĘĒFǼĒĈČĔĎÉFČÉĖČĒĎÉÇĀËBĀĊǼEĖÉĎFBĀÈ ČĈĀĈČĖÆEĐČĒĎÉÇĔÇĒÆĈĀÈČĈČEĀÊĆDĀĖĎEEǼÇÇČÉĀÉÆĖĘĒFǼĒĈČÐEÆĔĔĀÍĀĔÆÈĖĀ
ĒČĈÊFĎĔÉĎÉÇĀÆFĀFǼĒĈČČEČÈČÉĖĀĎĀĊÊĒÈĀÆFĀČÉĔÐĎEĈÆĀĖĒǼĈĀÈ ČĈĀDĚÇĒČĀFǼĒĈČĢĀĀ

Ā
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ĀǼĘFĔGBĔČĊĖĐÊGĊÊĘĊĔĐÊDĀČĊÈĀǼGĀĀÄFÊEĊĔËČĀİĤİĮĢĀǺĘĊÊFÊDĖFÊČĦĀĀǼĘFĔĈĊÊĘĔFÉĀĮĬİKÌĬĴÌĮKĀ

Ā 6Ā

Sammanfattande resultat 
ÃÊGĊÊĘĊĔĐÊDĖĚÉĔCČĊĘĀČĚÉĐÊĊĔǼĖĀǼGĀĘǼÈÈĖEĚDĢĀĒÈǼÊĘĊĔǼČĀDĔǼÊĖEĚDĢĀÈËGĖEĚDĀĚĈĎĀĎĜDDĊĖÉǼĔEĦĀĂÉ ĔCČĊÊĀ
É ĊČĀÊǼĘFĔGBĔČĊĀÎÊǼĘFĔGBĔČĊĖĚĆÐĊEĘĨĀĒĔĊĖĊÊĘĊĔǼĖĀĐĀÇĐDFĔĊĔÊǼĀĮ ĢĀĲĀĚĈĎĀJ ĦĀÀĘĘĀÊǼĘFĔGBĔČĊĖĚĆÐĊEĘĀĎǼĔĀ
ĆĊČËÉ ĘĖĀĎǼĀĎËDĘĀÊǼĘFĔGBĔČĊĀÎÊǼĘFĔGBĔČĊĖEÈǼĖĖĀĮĨĢĀCĘĘǼĀÊǼĘFĔGBĔČĊĖĚĆÐĊEĘĀĎǼĔĀĆĊČËÉ ĘĖĀĎǼĀĒCĘǼDÈĐDĘĀ
ÊǼĘFĔGBĔČĊĀÎÊǼĘFĔGBĔČĊĖEÈǼĖĖĀĲĨĀĚĈĎĀĘĚÈGĀÊǼĘFĔGBĔČĊĖĚĆÐĊEĘĀĎǼĔĀĆĊČËÉ ĘĖĀĎǼĀGĐĖĖĘĀÊǼĘFĔGBĔČĊĀ
ÎÊǼĘFĔGBĔČĊĖEÈǼĖĖĀJĨĦĀÅĊĖĘĊÊĀǼGĀĚÉ ĔCČĊĘĀĎǼĔĀĆĊČËÉ ĘĖĀĎǼĀÈCDĘĀÊǼĘFĔGBĔČĊĀĊÇĘĊĔĖĚÉĀČĊĘĀĎFGFČĖǼEÈĐDĊÊĀ
FĘDËĔĖĀÉ ǼĔEĀĖĚÉ ĀBĔĀĒCGĊĔEǼČĀǼGĀĖEĚDĖĆĔFEĀĚĈĎĀǼGGĊĔEÊĐÊDĦĀ

ĀǼĘFĔGBĔČĊĖĚĆÐĊEĘĊĘĀÉ ĊČĀĎËDĘĀÊǼĘFĔGBĔČĊĀBĔĀĊÊĀBÈČĔĊĀĎǼĖĖĊÈÈFÊČĦĀĀ

 ÈǼÊČĀÊǼĘFĔGBĔČĊĖĚĆÐĊEĘĊÊĀÉ ĊČĀĒCĘǼDÈĐDĘĀÊǼĘFĔGBĔČĊĀÇĐÊÊĖĀĊÊĀĖĜČGBÊČĀĆĊĔDĆĔǼÊĘĢĀĊÊĀĖFÉ ĒÈËGĖEĚDĢĀ
GǼĔĐĊĔǼČĀÈËGĖEĚDĢĀĊĘĘĀĆÈĚĈEĔĐEĘĀÈËGĖEĚDĖĚĆÐĊEĘĢĀĊÊĀÉ ĐÊČĔĊĀGCĘÉǼĔEĢĀĊĘĘĀĆBĈEĖĜĖĘĊÉĀĚĈĎĀĊÊĀČǼÉÉ ĦĀ
 ÈǼÊČĀÊǼĘFĔGBĔČĊĖĚĆÐĊEĘĊÊĀÉ ĊČĀÊǼĘFĔGBĔČĊĖEÈǼĖĖĀJĀČĚÉ ĐÊĊĔǼĔĀĎËDÈBÊĘĀĖÐBÈGÇËĔĜÊDĔǼČĀĘǼÈÈĖEĚDĀĖĚÉ ĀBĔĀ
ĘBÉÈĐDĊÊĀĚĔËĔČĀÇĔCÊĀĖEĚDĖĆĔFEĦĀ

Naturvärdesarter och rödlistade arter 
ĄĚĘǼÈĘĀÊĚĘĊĔǼČĊĖĀİĲĀÊǼĘFĔGBĔČĊĖǼĔĘĊĔĦĀÁCDÈǼĔÊǼĀÊËĘEĔCEǼĀĚĈĎĀČFGĎËEĀBĔĀĔËČÈĐĖĘǼČĊĀÎÊBĔǼĀĎĚĘǼČĊĀÍĀ
ĀĄĨĦĀÆĘĘĊĔÈĐDǼĔĊĀĔËČÈĐĖĘǼČĊĀǼĔĘĊĔĀĖĚÉ ĀÊĚĘĊĔǼČĊĖĀBĔĀǼĖEĀÎĖĘǼĔEĘĀĎĚĘǼČĀÀĀĨĦĀÃĀĎǼĖĖĊÈÈFÊČĊÊĀÊĚĘĊĔǼČĊĖĀČĊĀ
ĚGǼÊÈĐDǼĀĖEǼÈĆǼDDǼĔÊǼĀÈËGEGĐĖĘĆĚĈEĢĀĎǼĖĖĊÈĆǼĔEĆĚĔĔĊĀĚĈĎĀČĊÊĀĔËČÈĐĖĘǼČĊĀǼĔĘĊÊĀÈĐĘĊÊĀĆĔFÊĆǼDDĊĀÎÊBĔǼĀ
ĎĚĘǼČĀĀĄĨĦĀĀ

AĊĖĖFĘĚÉĀÊĚĘĊĔǼČĊĖĀĖĐDÊǼÈǼĔĘĊĔÊǼĀĎǼĖĖĊÈĘĐĈEǼĢĀEǼÊĘǼĔĊÈÈÉFĖĖÈĐÊDĢĀDÈǼÊĖÇÈBĈEĢĀĔĚĖĘÇÈBĈEĢĀĆÈCÉĚĖĖǼĢĀ
ÈCÊDÇÈĐEĖÉĚĖĖǼĢĀEĔFĖFÈĚĘǼĀĚĈĎĀEÈĐĒĒÇĔFÈÈǼÊĐǼĦĀÂFGFČČĊÈĊÊĀǼGĀĖĐDÊǼÈǼĔĘĊĔÊǼĀĎǼĔĀĊĘĘĀÈCDĘĀĖĐDÊǼÈGBĔČĊĀĐĀ
GBĖĘĖGĊĔĐDĊĦĀĀ

Skyddade arter 
Ä ĊČĀ ĖEĜČČǼČĀǼĔĘĀǼGĖĊĖĀĐĀČĊÊÊǼĀĔǼĒĒĚĔĘHĀǼĔĘĀĖĚÉ Ā ĚÉ ÇǼĘĘǼĖĀǼGĀÇËĔĆFČĀ ĊÊÈĐDĘĀJÍĶĀ ÏÏĀ
ĔĘĖEĜČČĖÇËĔĚĔČÊĐÊDĊÊĢĀÉ ĊČĀÇËÈÐǼÊČĊĀÇËĔĘĜČÈĐDǼÊČĊĤĀÃĀĀǼĘFĔGCĔČĖGĊĔEĊĘĖĀĎǼÊČĆĚEĀÎĀǼĘFĔGCĔČĖGĊĔEĊĘĀ
ĮĬĬĶĨĀ ǼÊDĊĖĀǼĘĘĤĀI BGĊÊĀĚÉĀ ǼÈÈǼĀÇCDĊÈǼĔĘĊĔĀĚÉÇǼĘĘǼĖĀĆËĔĀǼĔĘĊĔĀÉǼĔEĊĔǼČĊĀÉ ĊČĀ ĀĐĀĆĐÈǼDǼĀİ ĀĘĐÈÈĀ
ǼĔĘĖEĜČČĖÇËĔĚĔČÊĐÊDĊÊĢĀĔËČÈĐĖĘǼČĊĀǼĔĘĊĔĀĖǼÉĘĀĖCČǼÊǼĀǼĔĘĊĔĀĖĚÉĀFĒĒGĐĖǼĔĀĊÊĀÊĊDǼĘĐGĀĘĔĊÊČĀĒĔĐĚĔĐĘĊĔǼĖĀĐĀ
ĖEĜČČĖǼĔĆĊĘĊĘĦIĀĀ

È ÈǼĀGĐÈČǼĀÇCDÈǼĔĀĚÉÇǼĘĘǼĖĀǼGĀĖEĜČČĀĊÊÈĐDĀǼĔĘĖEĜČČĖÇËĔĚĔČÊĐÊDĊÊĀJÏ ĦĀ GĀČĊĀǼĔĘĊĔĀĖĚÉ ĀĀǼĘFĔGCĔČĖGĊĔEĊĘĀ
ǼÊDĊĔĀĆËĔĀĒĔĐĚĔĐĘĊĔǼĖĀĐĀĖEĜČČĖǼĔĆĊĘĊĘĀĒCĘĔBÇÇǼČĊĖĀÊËĘEĔCEǼĀĚĈĎĀČFGĎËEĦĀ

 GĀǼĔĘĊĔĀĖĚÉ ĀĚÉ ÇǼĘĘǼĖĀǼGĀĖEĜČČĀĊÊÈĐDĘĀǼĔĘĖEĜČČĖÇËĔĚĔČÊĐÊDĊÊĀKÏĀĒCĘĔBÇÇǼČĊĖĀGǼÊÈĐDĀDĔĚČǼĀ
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ÅĈĞĠGĢČGĎĐĜÉĔĢĐĔĞĐGÉĔEĀĎĐËĀĈĢĀĀĂĠĔĚĐGĘĎĀKÎKĶÌĀÆĞĐĔĠĔEĜĠĔĎĨĀÅĈĞĠGDĐĔĞGĠĒĀĶĴKĻĬĴĽĬĶĻĀ

Ā 8Ā

Metodik 

Insamling och sammanställning av uppgifter 
ĄĐËĐĢĈĔĞĀÉĔÐĖGĒĈĞÉĖĔĀ ĖĒ Ā ÇÉĖËĖEÉĜĚĈĀ ÇĐĢĈGĈĔĎĐĢČGĎĐĔĀĖDÈĀ ĔĈĞĠGĢĊGĎĜÉĔĞGĐĜĜĐĔĀÉĔĜĈĒËĈĎĐĜĀ
ÈĠĢĠĎĜĈĚËÉEĐĔĀÐGĊĔĀĚĈGĞĢĐGĚĞHEĐĔĀÏÆĚHĎĎĈĎĀĔĈĞĠGÏĀİÅĈĞĠGĢĊGĎĜĢĐGĚĐĞĮĀĖDÈĀĆĐÇÇÁÂÆĀİĀČĔĜĜĞHGĐËĜĐĔĀÉĀ
CČĜĞGĈĀÁĘĞĈËĈĔĎĜĀËČĔĮÌĀ Ē ĐĔĀ ČĢĐĔĀÐGĊĔĀĈĔĎGĈĀĒ HĔĎÉEÈĐĞĐGĜĀÈĐĒ ĜÉĎĖGĀİÃĖGĎÇGĠĚĜĢĐGĚĐĞÌĀ
ÆĚĖEĜĜĞHGĐËĜĐĔÌĀ GĞFĖGĞĈËĐĔĮÌĀÉĀĚČĔĎĀËÉĞĞĐGĈĞĠGĀĖDÈĀĢÉĈĀĞĐËĐÐĖĔĚĖĔĞĈĚĞĐGĀİÅÉĚËĈĜĀ ÇĐGEÌĀÆĞĐĔĠĔEĜĠĔĎĜĀ
ĚĖĒ Ē ĠĔĮĨĀAČGĠĞĘĢĐGĀÇĐEČGĎĐĜĀĖDÈĀĐGÈĘËËĜĀĠĞĎGĈEĀÐGĊĔĀ GĞAĈĞĈÇĈĔĚĐĔĜĀĎĈĞĈÇĈĜĐGĀĖĒ ĀGĘĎËÉĜĞĈĎĐĀ
İÁČGĎĐĔÐĖGĜĀĶĴKĽĮĀĖDÈĀĜĚHĎĎĈĎĐĀĈGĞĐGĨĀĀ

Fältinventeringar i inventeringsområdet 
ǺĒGĊĎĐĞĀÉĔĢĐĔĞĐGĈĎĐĜĀĢÉĎĀÐHGĈĀÇĐĜĘĚÍĀĶĴĪĹÌĀĶŁĪĹÌ ĀLĪĽĀĖDÈĀKKĪĽĀĶĴKĻĨĀCČĎĐGËĐĚĐĔĀĢĈGĀĢĈGÉĐGĈĔĎĐĀĢÉĎĀ
ÇĐĜĘĚĜĞÉËËÐČËËĐĔĈĨĀĀĀĀ

Lagligt skydd och inventeringar 
ÂĔEĐĔĀĎĐËĀĈĢĀĎĐĞĀĈĚĞĠĐËËĈĀÉĔĢĐĔĞĐGÉĔEĜĖĒGĊĎĐĞĀËÉEEĐGĀÉĔĖĒĀ ĜĚĖEËÉEĞĀÇÉĖĞĖFĜĚHĎĎÌĀĔĈĞĠGGĐĜĐGĢĈĞÌĀ
ÅĈĞĠGĈĀĶĴĴĴĬĖĒ GĊĎĐĀĐËËĐGĀGÉĚĜÉĔĞGĐĜĜĐĀÐĘGĀĔĈĞĠGĢĊGĎĨĀǺĒ GĊĎĐĞĀÐÉĔĔĜĀÉĔĞĐĀÈĐËËĐGĀĒ ĐĎĀÉĀĜĠĒFĜĚĖEĜĬĀ
ĐËËĐGĀČĎĐËËĘĢĜÉĔĢĐĔĞĐGÉĔEĈGĨĀĀ

ÃĖGĎÇGĠĚĜĢĐGĚĐĞĀÈĈGĀÉĔĞĐĀĈĔEĐĞĞĀĔĊEGĈĀČĔEĜĬĀĖDÈĀÇĐĞĐĜĒĈGĚĐGÌĀĐÊĀÈĐËËĐGĀÈĈGĀÆĚĖEĜĜĞHGĐËĜĐĔĀFĐĚĈĞĀĠĞĀ
ĔĊEĖĔĀĔHDĚĐËÇÉĖĞĖFĀĐËËĐGĀĔĈĞĠGĢČGĎĐĜĀÉĔĖĒ ĀĐËËĐGĀÉĀĎÉGĐĚĞĀĈĔEGČĔĜĔÉĔEĀĞÉËËĀĖĒ GĊĎĐĞĨĀÂĔEĈĀĜĚHĎĎĜĢČGĎĈĀ
ĞGČĎĀÈĈGĀGĈFFĖGĞĐGĈĞĜĀÐGĊĔĀÉĔĢĐĔĞĐGÉĔEĜĖĒ GĊĎĐĞĀĞÉËËĀǼGČĎFĖGĞĈËĐĔĨĀ

Naturvärdesarter 
ÂĀGĞAĈĞĈÇĈĔĚĐĔĜĀĎĈĞĈÇĈĜĐGĀÐĈĔĔĜĀÉĔEĈĀÐHĔĎĀÐGĊĔĀÉĔĢĐĔĞĐGÉĔEĜĖĒGĊĎĐĞĨĀÅĖGGĀĖĒĀĖĒGĊĎĐĞÌĀĢÉĎĀÄČGGĀČGĀ
EĠËĜFĈGĢĀİCBĮĀĞÉĎÉEĈGĐĀĔĖĞĐGĈĎĀĖDÈĀČĢĐĔĀGĘĎGČĢĀİÀĻÎĈĔĮÌĀĖGĒ ĢGĊĚĀĖDÈĀĞĘGĔĜĊĔEĈGĐĨĀĀ
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Ā 9Ā

ÁĀČDĊĖËĀÏĀÉCÇĀDĀČÊÐĎĄÈĆĈĀËĈĆÉĘDĒÈDÈĊĀBĈĒĐËDĘĒĀDĆĈÈĔDČDĈËĄĆĈĀÈĄĔĖËĘÆËĆĈĒÉBĎĈĐĔĢĀĂĄEE ĄÈÐĄĊĔĀÈÉĔĈËĄĆĈĒĀ
ÏÎĀÉBĎĈĐĔĀĘĄËĄĘĀĈĔĔĀBĈĆÊEĒĀĒÉEĀÈĄĔĖËĘÆËĆĈĒĐÐĄĒĒĀÏĀĤĀÇÊĊĔĀÈĄĔĖËĘÆËĆĈĢĀÁÈĊĈĔĀÉBĎĈĐĔĀÇĄËĀBĈĆÊEĔĒĀĒÉEĀ
ÈĄĔĖËĘÆËĆĈĒĐÐĄĒĒĀĨĀĤĀÇÊĊĒĔĄĀÈĄĔĖËĘÆËĆĈĞĀĒĎĖĀÉBĎĈĐĔĀÇĄËĀBĈĆÊE ĔĒĀĒÉEĀÈĄĔĖËĘÆËĆĈĒĐÐĄĒĒĀĪĀHĀĚǼĔĄĊÐDĊĔĀ
ÈĄĔĖËĘÆËĆĈĀÉCÇĀÊĘËDĊĄĀÉBĎĈĐĔĀÇĄËĀBĈĆÊE ĔĒĀĒÉE ĀĐÐĄĒĒĀĬĀĤĀĘDĒĒĔĀÈĄĔĖËĘÆËĆĈĢĀ

 

1. Hassellund 
ĀÇÊĊĔĀÈĄĔĖËĘÆËĆĈĀHĀ

ÈĄĔĖËĘÆËĆĈĒĐÐĄĒĒĀÏĀ

ĒĐÉĊĀ

ĒÈǼËĒĐÉĊĀĄĘĀÇĄĒĒĈÐĔFĚĀHĀÇÆĒĒÐĈĀ

ĠĀÇĄĒĒĈÐÐĖÈĆĀĒÉE ĀĄĘĊËÆÈĒĄĒĀĄĘĀĒĔĈÈE ĖËĄËĀDĀÈÉËËĀÉCÇĀĒÊĆĈËĞĀÉCÇĀĄĘĀBĈËĊĀDĀÊĒĔĈËĀÉCÇĀBÆCĐĀDĀ
ĘÆĒĔĈËĢĀÈĆËĄĀ ÐÊĘĔËÆĆĀĒÉE ĀĄĒĐĀĦÀÃIĞĀĈĐĞĀBĎÊËĐĞĀĄÐĞĀËÊÈÈĀÉCÇĀĄĚĈÐĀČÊËĈĐÉEEĈ ËĢĀĀǼĀEĄ ËĐĈÈĀ
ĆÉE DÈĈËĄĆĈĀĘDĆĀBĈĒÊĐĈĔĀĘDĔĒDĚĚÉËĢĀÂ ǼÈĊĄĀĄĘĀÇĄĒĒĈÐËĖÈÈÉËÈĄĀĦBĖĒĐĄËÈĄIĀÆËĀĊĄE ÐĄĀÉCÇĀÇĄËĀËDĐÐDĊĔĀ
E ĈĆĀĆÊĆĀĘĈĆĞĀĀDBÐĄÈĆĀE ĈĆĀČÊËĈĐÉEĒĔĀĄĘĀĒDĊÈĄÐĄËĔĈËÈĄĀĦĂIĀĐĄÈĔĄËĈÐÐEĖĒĒÐDÈĊĀÉCÇĀÇĄĒĒĈÐĔDCĐĄĢĀÂ ÉĔĀ
BÆCĐĈÈĀÈÉĔĈËĄĆĈĒĀĊÐĄÈĒČÐÆCĐĀĦĂIĀÉCÇĀĐËĖĒĖÐÉĔĄĀĦĂIĀĚǼĀBǼĆĈĀÇĄĒĒĈÐĀÉCÇĀĄÐĢĀ ÈĊËĈĚĚĀĄĘĀĆĈÈĀÉĘĄÈÐDĊĄĀ
ÐǼÈĊÇÉËÈDÈĊĈÈĀ ÐÊĘĐĘDĒĔBÉCĐĀ Ā ĦĔËĈĆĎĈĀČFÈĆĈĔĀ DĀ  ÉÇĖĒÐÆÈIĀ ÉCÇĀ
ÇĄĒĒĈÐBĄËĐBÉËËĈĀ Ā ĦĄÈĆËĄĀ ĐÆÈĆĄĀ ÐÉĐĄÐĈÈĀ DĀ  ÉÇĖĒÐÆÈIĀ ÈÉĔĈËĄĆĈĒĀ DĀ ĆÊĆĄĀ
ÇĄĒĒĈÐĒĔĄEEĄËĢĀ ǼĆĄĀĄËĔĈËÈĄĀDÈĆDĐĈËĄËĀĊÉĆĀĐÉÈĔDÈĖDĔĈĔĀĄĘĀÈFĆÊĆĀÇĄĒĒĈÐĢĀAĈĒĒĖĔÉEĀÈÉĔĈËĄĆĈĒĀĆĈÈĀ
ËÊĆÐDĒĔĄĆĈĀĄËĔĈÈĀÐDĔĈÈĀBËĖÈBĄĊĊĈĀĦÃÅIĞĀĒÉE ĀĘĈËĐĄËĀĘĄËĄĀĔÆEÐDĊĈÈĀĘĄÈÐDĊĀDĀǺÆĒĔĒĘĈËDĊĈĞĀÉCÇĀĐĄÈĀĘĄËĄĀ
ČÊËBDĒĈĆĆĢĀÄEËǼĆĈĔĀČĖÈĊĈËĄËĀE ĈĆĀĒĔÊËĒĔĄĀĒĄÈÈÉÐDĐÇĈĔĀĒÉEĀČÊĆÉĒÊĐĒÉE ËǼĆĈĀČÊËĀÈÊĔĐËǼĐĄĀÃÅĞĀĒÉE Ā
ĆĈĔĀÈÉĔĈËĄĔĒĀÆĔĚÐĄĔĒĈËĀČÊËĀDĀĔĘǼĀĄĘĀĆĈĀDÈĔDÐÐDĊĊĄÈĆĈĀÈĄĔĖËĘÆËĆĈĒÉBĎĈĐĔĈÈĢĀĀ

ĠĀÆÐĆËĈĀÇĄĒĒĈÐBĖĒĐĄËĞĀĆÊĆĀĘĈĆĞĀĒĔĈÈE ĖËĄËĞĀĊËÆĘÐDÈĊĊËFĔĞĀĀ

ĀÇĄĒĒĈÐĔDCĐĄĀĦĂIĞĀĐĄÈĔĄËĈÐÐEĖĒĒÐDÈĊĀĦĂIĞĀĊÐĄÈĒČÐÆCĐĀĦĂIĞĀĐËĖĒĖÐÉĔĄĀĦĂIĞĀÇĄĒĒĈÐBĄËĐBÉËËĈĞĀ
ÐÊĘĐĘDĒĔBÉCĐĞĀÐDĔĈÈĀBËĖÈBĄĊĊĈĀĦÃÅIĀ

ĠĀHĀ

ĘĄÈÐDĊĀĊËÉĆĄĀÉCÇĀÈÊĔĐËǼĐĄĀÉE ČĄĔĔĄĒĀĄĘĀĒĐFĆĆĀĈÈÐDĊĔĀĄËĔĒĐFĆĆĒČÊËÉËĆÈDÈĊĈÈĀ

H

ÏÎĨĮHÎĬHÏÎĞĀ ÏÎĨĮHÎĬHÏĲĞĀ ÏÎĨĮHÎİHÎĪĀ ÉCÇĀÏÎĨĮHÎİHĨĨ
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ÀÃEÈĐÉÄĐǺĄÐCĊÉĄĊEĄĐCĊǼĀǺĄĈĀÃÉĀĀAÈĊĆĄĐDǺĀĢĔĢHĒĀÂEĄĊÈĊǼÐÈĊǺĖĀÀÃEÈĐÅĄĊEĐÈČĀHĠĢÌĘĠIĘHÌĀ

Ā 10Ā

2. Lövskog/sumpskog 
ĀBDǼEĀĊÃEÈĐÉÄĐǺĄĀĘĀĊÃEÈĐÉÄĐǺĄÐĆĈÃÐÐĀĤĀ

ÐĆÇǼĀ

ĄĆÐĆÇǼĀÇÅBĀÃĈÐĆÇǼĀ

ĔĀÉÃĐCĄĐÃĊǺĄĀĈDÉÐĆÇǼĀÐÇČ ĀCĀDÐEĄĐĀÄĐĀČ ĄĐĀBDǼĈÄĊEĀÇÅBĀCĀÉÄÐEĄĐĀÄĐĀĈÄǼĐĄĀÇÅBĀÆÈĆECǼÃĐĄĖĀ ĀĊÇĐĐĀ
Č ÇEĀBÃÐÐĄĈĈÈĊǺĄĊĀÆCĊĊÐĀCĊÐĈÃǼĀÃÉĀÈĊǼÃĀBÃÐÐĄĈĂÈÐĆÃĐĖĀ ĀĊÇĐǺÉÄÐEĀÆCĊĊÐĀĄEEĀČCĊǺĐĄĀÐĊĀĐÐĆÇǼÐĎÃĐECĀǺÄĐĀ
Č ÇĐĆÈĈĈÃĀĊÇEĄĐÃǺĄÐĀÉCǺĀĄEEĀĂĄÐDĆĖĀ ĀǺĄĊĀÆÈĆECǼÃĐĄĒĀÉÄÐEĐÃĀǺĄĈĄĊĀǺÇČ CĊĄĐÃĐĀÃĈĀÇÅBĀǼĄĊÇČĀÇČ ĐĀǺĄEĀ
ĐCĊĊĄĐĀĄĊĀČ CĊǺĐĄĀĂÄÅĆĖĀÁĀĀǺĄĀÄĈǺĐĄĀÃĈÃĐĊÃĀÆCĊĊÐĀĐCĆĈCǼEĀČ ĄǺĀǼĈÃĊÐÆĈÄÅĆĒĀFÂGĀÇÅBĀĄĊÐEÃĆÃĀĐÇÐEÆĈÄÅĆĀFÂGĒĀ
ÇÅBĀÉÃĊĈCǼĀǼĐÇǺÃĀĊÇEĄĐÃÐĀCĊÉCǺĀĂÄÅĆĄĊĖĀ ĀǺĄĊĀDÐEĈCǼÃĀǺĄĈĄĊĀDĆÃĐĀCĊÐĈÃǼĄEĀÃÉĀĄĆĒĀÃÐĎĀÇÅBĀBÃÐÐĄĈĀÇÅBĀ
BÄĐĀÆCĊĊÐĀĄĊÐEÃĆÃĀEĐÄǺĀČ ĄǺĀĂĄǼÊĊĊÃĊǺĄĀBĀĈCǼBĄEĄĐĖĀ ÄĐĀĊÇEĄĐÃǺĄÐĀ ÄEĎĈÃEÐĀ ÆDĐĀ ĊDEĆĐĀĆÃĖĀ  ĄĈÃĀ
ÇČ ĐĀǺĄEĀÄĐĀĐCĆEĀĎĀĀǺDǺĀÉĄǺĀÃÉĀĂĀǺĄĀĈĀǼÇĐĀÇÅBĀBDǼÐEÈĂĂÃĐĖĀA ÊÅĆĄEĀÃÉĀÉĄǺĄĊĀÄĐĀÇÅĆÐĀĀÃĊǼĐCĎĄĊĀÃÉĀ
ÐÉÃČĎĀÐÇČĀÃĈECÅĆÃĀÇÅBĀĆĈCĂĂECÅĆÃĖĀĀ

ĔĀĂÄÅĆĒĀǺDǺĀÉĄǺĒĀĄĊÐEÃĆÃĀBĀĈEĐÄǺĀ

ĀǼĈÃĊÐÆĈÄÅĆĀFÂGĒĀÉÃĊĈCǼĀǼĐÇǺÃĀ

ĔĀĘĀ

ÉÃĊĈCǼĀǼĐÇǺÃĀÇÅBĀĊDEĆĐĀĆÃĀÇČ ÆÃEEÃÐĀÃÉĀÐĆÊǺǺĀĄĊĈCǼEĀÃĐEÐĆÊǺǺÐÆDĐÇĐǺĊCĊǼĄĊĀ

Ę

HĠĢÌĘĠĦĘHĠĒĀHĠĢÌĘĠĦĘHÍĒĀHĠĢÌĘĠIĘĠĤĀÇÅBĀHĠĢÌĘĠIĘĢĢ
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ÂÄÉÊEĚĀEĄÆÈĆDĚÆDÉÆEĆDBĀĄÆĊĀÄĚĀĀÁÊDČÆEĐĄĀĦFĦIĘĀÃÉÆDÊDBÈÊDĄGĀÂÄÉÊEǺÆDÉEÊÇĀIĤĦĨĜĤÎĜIĨĀ

Ā 11Ā

3. Ekskog 
ĀÐĂÉÄBĊĆBÉĀDÄÉÊEĚĀEĄÆĀĜĀDÄÉÊEĚĀEĄÆÈČĊÄÈÈĀÌĀ

ÈČĎBĀ

ÆČÈČĎBĀ

FĀĀĊĄEÆĀÅÆÉÆÈÇÄEČĀÈĎÇĀĆĄÄBĀCÄEĀÅĊĆĚĆÉĀÈČĎBGĀ ĚBEĀDÈÄÈĀĆĀĚĀÈÉÆEĀÄĚĀÆDĀÈÉÆDÇ ÊEĘĀÇĎÉĀDĎEĄĎÈÉĀ
ÄĚĀÅÆEBČÄDÉĀĎǺCĀÇ ĎÉĀÈĒĎÈÉĀÄĚĀÊDBĀÈDĂEÈČĎBGĀAČĀĄĎÇ ĆDÆEÄEĀÉEĀĄÈČĆČÉÆÉĀÇ ÆĄĀÅĂĄÆĀĀĊĄEÆĀÆČÄEĀÇ ÆĄĀ
ĊĂBÉĀÈĆÉÉÄDĄÆĀBEÆDÄEĀĞĆDĄĆČÆEÄEĀÉĆĄĆBÄEÆĀÇ ÆEĀĐÐÐÆDĀÇ ĆĊĈĐĠĀĎǺCĀĒDBEÆĀ ÉEĀĄGĀ  ÆÉĀ ǼĆDDÈĀ ĎǺČÈĂĀ ÅĈĐEČĘĀ
CÄÈÈÆĊĘĀÆDĀĎǺCĀǼĂBÆĊÅĀEĀĆĀĎÇ EĂĄÆÉGĀÀDÈĊÄBĀÄĚĀĄĐĄĀĚÆĄGĀÀĀÈĐĄÆEĀÄĚÈĊÊÉÄÈĀĎÇ EĂĄÆÉĀÄĚĀÆDĀBEĎĚĀ
CĐBĚÊËÆDĀEĐDDGĀĀ

FĀÅĀEÄDĄÆĀÉEĀĄĀĎǺCĀÅÊÈČÄEĘĀĄĐĄĀĚÆĄĘĀÈÉÆDÇÊEÄEĀ

ĀĜĀ

FĀĜĀ

ĜĀ

Ĝ

IĤĦĨĜĤÍĜIĤĘĀIĤĦĨĜĤÍĜIÏĘĀĎǺCĀIĤĦĨĜĤÎĜĤÌĘĀIĤĦĨĜĤÎĜĦĦĀ

Ā
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ÄǺĒĔĚĖĄĚCĆËÇEĖĆEĒĆĚÇEČĀCĆĐĀǺĖĀĀÃĔEĎĆĚÉCĀĨĢĨÏĠĀÅĒĆEĔEČËĔECHĀÄǺĒĔĚBĆEĒĚĔÐĀÏÎĨĮĤÎİĤÏĮĀ

Ā 12Ā

4. Sydvänd bergbrant 
Ā

ĀÊÆĒǺČĐÇČĒĀEǺĒĔĚĖĄĚCĆĀĤĀEǺĒĔĚĖĄĚCĆËĎĐǺËËĀĪĀ

ǼĆĚČĀÈBĊĀËĒĆEĀ

ǼĐǺECĐÉĖËĎÈČĀÈBĊĀǼĆĚČǼĚǺEĒĀ

ĢĀAĆĚČǼĚǺEĒËÐÇĐDÉĀËÈÐ ĀČÆĚĀEĆCÆĒĀÇĀĈĐĆĚǺĀÈĐÇĎǺĀÊǺĚĒÇĆĚHĀÀĆĐǺĀÈÐ ĚÆCĆĒĀĄĚĀËÈĐĆĘÊÈEĆĚǺĒĀĈĚÆEĀ
ËÉCĆĚHĀĂÇĎĒĀÊÆĀČĚÉĖĚĆĀCÉCĀĖĆCĠĀËĆEĖĔĘEǺĀČǺÐĐǺĀĒǺĐĐǺĚĠĀĆĎǺĚĀÈBĊĀĆEǼĔËĎǺĚĀÈBĊĀĈĐĆĚǺĀǼĚǺEĒǺĀÈBĊĀĊÉČǺĀ
ĎĐÇÊÊÈĚHĀ ĀÈĒĆEĒÇĆĐĐĒĀ ČĚFĒÈÐ ĚÆCĆĀĈÉĚĀĚĄĖĀÈBĊĀČĚĄĖĐÇEČHĀ Ā ĀÆĀĆEĀ ĆĎĀĎĐÇÊÊĈĚĔĐĐǺEÇǺĀÈBĊĀÊÆĀČǺÐÐ ǺĐĀ
ČĚǺEĖĆCĀĐÆEČĈĐÇĎËÐÈËËǺĀĦÅIHĀ ĒÊĐǺĒËĀĈÉĚĀEÉĒĎĚÆĎǺĀÈBĊĀËĎÈČËÐĔËHĀÁĀËÉCĆĚĀČĚĄĖĐÇEČČĚFĒHĀĂÇĎĐÇČĒĀÐ ĆCĀ
ĄĐČËÊÇĐĐEÇEČĀÇĀĊĆĐǺĀÈǼDĆĎĒĆĒHĀÂǺEĀĖǺĚǺĀǼĚǺĀÐÇĐDÉĀĈÉĚĀĚĆÊĒÇĐĆĚHĀ

ĀĚÇĎĆCÈÐ ĀǺĖĀCÉCĀĖĆCĠĀǼĆĚČǼĚǺEĒĆĚĠĀËĆEĖĔĘEǺĀČĚÈĖǺĀĒĚĄCĠĀEÇËBĊĆĚĠĀËĎĚĆĖÈĚĠĀĖǺĚÇǺĒÇÈEĀ

ĀĎĐÇÊÊĈĚĔĐĐǺEÇǺĠĀEÉĒĎĚÆĎǺĀ

ĢĀĤĀ

EÉĒĎĚÆĎǺĀÈÐ ĈǺĒĒǺËĀǺĖĀËĎFCCĀĆEĐÇČĒĀǺĚĒËĎFCCËĈÉĚÈĚCEÇEČĆEĀ

Ĥ

ÏÎĨĮĤÎĬĤÏÎĠĀ ÏÎĨĮĤ ÎĬĤÏĲĠĀÏÎĨĮĤÎİĤĨĨ

Ā

Ā

Ā

Ā

Ā

Ā

Ā

Ā

Ā

Ā

Ā

Ā

Ā

Ā
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AÂEÈĐÉÃĐÅǺÐBĊÉǺĊEǺĐBĊÆĀÅǺĈĀÂÉĀĀ ÈĊĆǺĐDÅĀĢĒĢHËĀÀEǺĊÈĊÆÐÈĊÅĔĀAÂEÈĐĂǺĊEĐÈČĀHĠĢÌĖĠIĖHÌĀ

Ā 13Ā

5. Mindre damm 
Ā

ĀĎÄEÂÆĈBÆEĀĊÂEÈĐÉÃĐÅǺĀĘĀĊÂEÈĐÉÃĐÅǺÐĆĈÂÐÐĀĤĀFĎĐǺĈBČBĊÃĐĀĀǺÅDČĊBĊÆËĀĊÂEÈĐÉÃĐÅǺEĀĆÂĊĀ
ÉÂĐÂĀǼDÆĐǺĀǺĈĈǺĐĀĈÃÆĐǺËĀĄDĐÅCÈĎÂÅĀBĊÉǺĊEǺĐBĊÆĀĆÂĊĀĆĐÃÉÂÐĀĄDĐĀÐÃĆĐÂĐǺĀĊÂEÈĐÉÃĐÅǺÐĀǺÅDČĊBĊÆĔGĀ

ÐČÄÉÂEEǺĊĀ

ÐČÄÉÂEEǺĊĀ

ĒĀÉÃĈÂÉÆĐÃĊÐÂÅĀČ BĊÅĐǺĀÅÂČ Č ĀČ ǺÅĀÈĊÆĀÂĈĀÄĐÅĔĀÁBÅĀĀǺÐDĆǺEĀÉÂĐĀÉÂEEĊǺEĀĎÆÂĀÂÉÉǺĐĆĊBĊÆĀBĀ
ĊÃĐÇČĐÄÅǺEĀǼǺĈEĀÆĐÈČĈBÆEĔĀ ÄĀÂĐEǺĐĀĊÇEǺĐÂÅǺÐĀÉBÅĀĀǺÐDĆǺEĔĀĀ

ĒĀÐČÄÉÂEEǺĊĀ

ĀĖĀ

Ā

ĖĀ

Ė

HĠĢÌĖĠĦĖHÍËĀÇĂǼĀHĠĢÌĖĠIĖĠĤĀ

Ā
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 ÀĎĐÇÐÁÇĀĂDĄĆÐĂĆĎĂÇĄĆÅĀĀĂBĀÀÐĀĀ ĐĆǼĂÇČĀĀFĚFGÊĀAĎĂĆĐĆÅDĐĆĀËĀ ÀĎĐÇÄĂĆĎÇĐCĀGĘFĢĒĘĠĒGĢĀ

Ā 14Ā

6. Höjdrygg med lövskog 
Ā

ĀĊÂĎÀÅBĄÅĎĀĆÀĎĐÇÐÁÇĀĂĀĒĀĆÀĎĐÇÐÁÇĀĂDǼBÀDDĀĜĀ

DǼĈÅĀ

ÀDĊDǼĈÅĀ

Ē

ĀĒĀ

ĚĀÃBĈÄǼĀĈÄǺĀÃĂÇÅÇĄǼĀǺČÆĀÇEÅÅĀC ĂĀĀÀDĊĀĈCĄĆĂÇÀĀĀÃBÀĆĀDǼĈÅËĀ ĄBÆČĆĀÇĄǼĀĊÂĀĀČĀĀÐĂĀËĀĀ

ĚĀĀČĀĀÐĂĀĀ

ĀĀ

ĒĀ

GĘFĢĒĘĞĒGHĀĈÄǺĀGĘFĢĒĘĠĒĘĜĀ

Ā

Ā

Ā
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 ÀĐÐDEÁDĀĂĎÆĈEĂĈĐĂDÆĈǺĀĀĂCĀÀEĀĀ ÐĈBĂDĊĀĀĜĒĜĞËĀAĐĂĈÐĈǺĎÐĈĀĔĀ ÀĐÐDÄĂĈĐDÐĆĀĞGĜĤĖGHĖĞĤĀ

Ā 15Ā

7. Blockrikt grävlingsgrytområde 
Ā

ĀÇÂĐÀǺCÆǺĐĀĈÀĐÐDEÁDĀĂĀĖĀĈÀĐÐDEÁDĀĂĎBCÀĎĎĀĠĀ

ÃĂDǺĀČÄĄĀĎĐĂĈĀ

ǺDÉĐĆÆCǼĊËĀÃCČÄBÀĈĎÀĆ CÆĈǺĀ

Ė

ĒĀÃCČÄBĀČÄĄĀÃĂDǺDÆBĐĀČĆ DÂĀĂĀĆ ĂĀĀĂĐĐĀĞGĖĐÀCĀÐĐǺÂĈǺÀDĀÀEĀǺDÁECÆĈǺĔĀ ĂCCÀĈĀĎĐĂĈÀDĈÀĀĎĐÂDĀ
ĎĂĈEÐÈĈÀĀDĊĈĈÀDĀČÄĄĀDÐĈĐĀČĆĀÅÆĈĈĎĀĎĂĈEÐÈĂĈĀĂBËĀÃǼĊDBĀČÄĄĀCĊĈĈĔĀ

ĒĀĈÀĐÐDCÆǺĄĂĐËĀDÆBĐĀÇÂĀĀĊĀĀEĂĀĀ

ĀĖĀ

Ā

ĖĀ

Ė

ĞGĜĤĖGĢĖĞĦĀČÄĄĀĞGĜĤĖGHĖGĠĀ

Ā

Ā
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ÁÃEÈĐÉÄĐÅǺÐBĊÉǺĊEǺĐBĊÆĀÅǺĈĀÃÉĀĀÀÈĊĆǺĐDÅĀĢĘĢHĖĀÂEǺĊÈĊÆÐÈĊÅFĀÁÃEÈĐĂǺĊEĐÈČĀHĠĢÌGĠIGHÌĀ

Ā 16Ā

8 Igenväxande damm 
Ā

ĀĎĀEÃÆĈBÆEĀĊÃEÈĐÉÄĐÅǺĀGĀĊÃEÈĐÉÄĐÅǺÐĆĈÃÐÐĀĤĀ

ÐČĀÉÃEEǺĊĀ

ÐČĀÉÃEEǺĊĀ

ĤĢÌĠ ČĚ ĐÐCDÃĐĀ

ĘĀČ BĊÅĐǺĀÐČĀÉÃEEǺĊĀÐÇČĀǼĀĈĈǺĐĀĎĀĀÃEEĀÉÄÊÃĀBÆǺĊFĀ ÇČ BĊǺĐÃÐĀÃÉĀÉBEČ ÇÐÐÇĐĀČ ǺÅĀÆÇEEĀÇČ Ā
ĎÇĐÐĀBĀĆÃĊEËÇĊǺĐĊÃFĀ ĊÐEÃĆÃĀČ ĚĂĆǺEĀÆĐÇÉÃĀEÃĈĈÃĐĀBĀĚEEǺĐĆÃĊEǺĐĊÃFĀAĚĐÃGĄǺČĀĆÉÃÅĐÃEČǺEǺĐĀDĎĎǺĊĀ
ÉÃEEǺĊĚEÃFĀ

ĘĀDĎĎǺEĀÆĐÈĊEĀÉÃEEǺĊĖĀÆÃČ ĈÃĀEÃĈĈÃĐĀ

ĀGĀ

Ā

ĀĀ

G

HĠĢÌGĠĦGHĠĖĀHĠĢÌGĠĦGHÍĖĀHĠĢÌGĠIGĠĤĀ
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AÂEÈĐÉÃĐÅǺÐBĊÉǺĊEǺĐBĊÆĀÅǺĈĀÂÉĀĀ ÈĊĆǺĐDÅĀĜĒĜĞËĀÀEǺĊÈĊÆÐÈĊÅĔĀAÂEÈĐĂǺĊEĐÈČĀĞGĜHĖGĢĖĞHĀ

Ā 17Ā

 

9. Barrblandskog på höjd 
Ā

ĀÉBÐÐEĀĊÂEÈĐÉÃĐÅǺĀĖĀĊÂEÈĐÉÃĐÅǺÐĆĈÂÐÐĀĠĀ

ÐĆÇÆĀ

EÂĈĈÐĆÇÆĀ

Ė

ĒĀĊÂEÈĐĈBÆEĀÈĎĎĆÇČČǺĊĀ EÂĈĈÐĆÇÆĀĎÄĀǼDCÅĀČ ǺÅĀĀǺĐÆĀĐÂĊEǺĐĀÄEĀÉÃÐEǺĐĀÇĂǼĀĊÇĐĐĔĀÁÂĈĈĀ
ÅÇČ BĊǺĐÂĐĀČǺÅĀBĊÐĈÂÆĀÂÉĀĀCDĐĆËĀǺĆĀÇĂǼĀÆĐÂĊĔĀĊĀÅǺĈĀÅDÅĀÉǺÅĀBĀĄÇĐČĀÂÉĀĈÄÆÇĐĀĄĐÄĊĀÂÉÉǺĐĆĊBĊÆĀBĀǺĈÆÂEÂĀ
ÇĂǼĀÐÇČĀĆÉÂĐÐEÄǺĊÅǺĀEÇĐĐEĐÃÅĔĀĀ

ĒĀĀǺĐÆĀĐÂĊEËĀĊÂEÈĐĈBÆǼǺEĀ

ĀĖĀ

Ā

ĖĀ

Ė

ĞGĜHĖGĠĖĞGËĀĞGĜHĖGĠĖĞĤĀ

Ā  
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ÀÄÉÊEĚĀEĄÆÈĆDĚÆDÉÆEĆDBĀĄÆĊĀÄĚĀĀAÊDČÆEĐĄĀĦFĦIĘĀÃÉÆDÊDBÈÊDĄGĀÀÄÉÊEǺÆDÉEÊÇĀIĤĦĨĜĤÎĜIĨĀ

Ā 18Ā

10. Kraftledningsgata 
Ā

ĀĚĆÈÈÉĀDÄÉÊEĚĀEĄÆĀĜĀDÄÉÊEĚĀEĄÆÈČĊÄÈÈĀÍĀĞÐEÆĊĆÇĆDĀEĠĀ

ĆBÆDĚĀËDĆDBÈÇÄEČĀ

BEĀÈÇ ÄEČĀĎǺCĀÈDĂEÈČĎBĀ

Ĝ

FĀČEÄǼÉĊÆĄDĆDBÈBÄÉÄĀĆĀČÊÐÆEÄĄĀÉÆEEĀDBGĀĆ ÉĚĆÈĀĐÐÐÆDĀĎǺCĀǼÊČÉĆBĀÇ ÆĄĀĄĎÇ ĆDÄDÈĀÄĚĀĚÆČÆÉĂBĀ
ĎǺCĀÄDĄEÄĀBEĀÈĀÉĆĊĊÈÄÇÇ ÄDÈĀÇ ÆĄĀČEĒÐÅĈĐEDÅĀEGĀ ĀÇ ÆEĀCĐBĊĀDÉÄĀĊĀBÆDĀÈDĂEÈČĎBĀÇ ÆĄĀĄĎÇ ĆDÄDÈĀÄĚĀ
ÅĈĐEČĘĀÆDĘĀCÄÈÈÆĊĀĎǺCĀÅEÄČĚÆĄGĀĀÂĆČĊĆBÉĀÇ ÆĄĀČĊÆDĀĄĐĄĀĚÆĄĀÆǼÉÆEĀEĐĈDĆDBÄEĀĆĀCÆĊÄĀĎÅĈÆČÉÆÉGĀÁĎÉÆDÉĆÆĊĊÉĀ
ĚĀEĄÆǼÊĊĊĀÇ ĆĊĈĐĀǼĐEĀÄEÉÆEĀÄĚĀǼĂBĊÄEĘĀČEĀĊĄĈÊEĘĀBEĎĄĄĈÊEĀĎǺCĀĆDÈÆČÉÆEĀÈĎÇ ĀBĆĊĊÄEĀÈĎĊÅÆĊĒÈÉÄĀĊÊǺČĎEĀĆĀ
ÈČĎBÈÇĆĊĈĐÆEĀ

FĀEĆČÉĀÐĂĀĊĆBBÄDĄÆĀČĊÆDĀĄĐĄĀĚÆĄĘĀÅÊÈČEĆČÉĘĀÈĎĊÅÆĊĒÈÉĀ

ĀĜĀ

Ā

ĜĀ Ā

ĜĀ Ā

IĤĦĨĜĤÍĜIĤĘĀIĤĦĨĜĤÍĜIÏĘĀIĤĦĨĜĤÎĜĤÌĘĀIĤĦĨĜĤÎĜĦĦĀ

Ā
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ÂÅËĒÊĔǺÊBCĚĊÐĔCÐËCÊĊÐĈĀBCĎĀÅĔĀĀÁĒÐDCÊÈBĀÍĞÍÎĜĀÄËCÐĒÐĈĚĒÐBĠĀÂÅËĒÊǼCÐËÊĒĐĀÎÌÍĬĢÌĪĢÎĬĀ

Ā 19Ā

Ā

11. Tallskog 
Ā

ĀĔĊĚĚËĀÐÅËĒÊĔǺÊBCĀĢĀÐÅËĒÊĔǺÊBCĚDĎÅĚĚĀÏĀ

ĚDEĈĀ

ÆÅÊÊÆĎÅÐBĚDEĈĜĀČǺĎĎĐÅÊDĚËÅĎĎĚDEĈĀ

Ģ

ĞĀÐÅËĒÊĎĊĈČCËĜĀBÈBĀĔCBĜĀĚCÐĔĒĖÐÅĀËÅĎĎÅÊĀ

ĞĀËÅĎĎĚDEĈĀÉĄĀÆCÊĈĠĀAÐĚĎÅĈĀÅĔĀČǺĎĎĐ ÅÊDĚËÅĎĎĚDEĈĀĐCBĀĚCÐĔĒĖÐÅĜĀĔÊĊBÐÅĀ EǼČĀ ĆĎCÊĚËÅĐ Đ ĊĈÅĀ
ËÅĎĎÅÊĠĀÀĒÉCÊÅBĀËCÊÊǺÐĈĀEǼČĀCÐĚËÅDÅĀÊĊDËĊĈËĀĈÅĐ ĎÅĀĈÊEĔÅĀËÅĎĎÅÊĀĐCBĀĎĄĈËĀĚĊËËÅÐBCĀĈÊCÐÅÊĀĚEĐĀĔĒĖĊËĀ
ĒÉÉĀĊĀCÐĀËĊBĊĈÅÊCĀÈÉÉCÐĀĐ ĊĎÇÈĠĀÃĊDĎĊĈËĀĐ CBĀǺĎĈĚÉĊĎĎÐĊÐĈĀEǼČĀĆĎCÊÅĀĔĊĎËĚËĊĈÅÊĀĆĊÐÐĚĀĊĀEĐÊĄBCËĠĀ CĐĀEĎĊDÅĀ
BĘÐĈÆÅĈĈÅÊĀÐEËCÊÅBCĚĀĊĀĚÉĊĎĎÐĊÐĈCÐĀĔĊĎDCËĀĔĊĚÅÊĀÉĄĀĈEBĀDEÐËĊÐĒĊËCËĀÅĔĀǺĎĈĀĊĀĐĊĎÇÈÐĠĀ CËĀĆĊÐÐĚĀCÐĀBCĎĀ
BÈBĀĔCBĀĊĀĆEÊĐĀÅĔĀËEÊÊËÊǺBĜĀĎĄĈEÊĀEǼČĀĔĊÐBĆǺĎĎCÐĀÅĔĀĈÊÅÐĀEǼČĀËÅĎĎĠĀ ĒĔČÈDĀÂĀĀÐEËCÊÅBCĚĀHËĊĎĎĆǺĎĎĊĈËĤĀ
ĔĊBĀCËËĀÆCĚÈDĠĀĂĊBĀĚÈDĀCĆËCÊĀĊÐĚCDËĚĈÐÅĈĀÉĄĀËÅĎĎĀÐEËCÊÅBCĚĀËÊĊĔĊÅĎÅĀÅÊËCÊĀĚEĐ ĀËĊĐĐ CÊĐÅÐĜĀÆĎEBÊÈBĀ
ÊÈBÊEǼDĀEǼČĀĚËÈÊÊCĀĐǺÊĈÆEÊÊCĠĀ

ĀBĒĔČÈDĀ

Ā

ĢĀ Ā

ĢĀ Ā

ÎÌÍĬĢÌÏĢÎÌĜĀ ÎÌÍĬĢÌÏĢÎİĜĀ
ÎÌÍĬĢÌĪĢÌĨĜĀ ÎÌÍĬĢÌĪĢÍÍĀ

Ā

 
Ā  
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AÂEÈĐÉÃĐÅǺÐBĊÉǺĊEǺĐBĊÆĀÅǺĈĀÂÉĀĀ ÈĊĆǺĐDÅĀĞĔĞĠĒĀÀEǺĊÈĊÆÐÈĊÅĖĀAÂEÈĐĂǺĊEĐÈČĀĠĜĞĦĘĜĤĘĠĦĀ

Ā 20Ā

12. Gles lövskog 
Ā

ĀÉBÐÐEĀĊÂEÈĐÉÃĐÅǺĀĘĀĊÂEÈĐÉÃĐÅǺÐĆĈÂÐÐĀHĀ

ÐĆÇÆĀ

ĀĈÂĊÅĈDÉÐĆÇÆĀ

Ę

ĔĀÐǺĊÉÈÊĊÂĀĈDÉEĐÃÅĒĀÐÃĈÆĒĀÅDÅĀÉǺÅĀ

ĔĀDÐEÉÃĊÅĒĀÐÉÂÆEĀÐĈÈEEÂĊÅǺĀÆĈǺÐĀĈDÉÐĆÇÆĖĀĀÁĐÃÅǺĊĀÅÇČBĊǺĐÂÐĀÂÉĀǺĆĀÇĂǼĀÐÃĈÆĀČ ǺÅĀBĊÐĈÂÆĀÂÉĀ
EÂĈĈĒĀĀCDĐĆĀÇĂǼĀǺĊĖĀÀÃĈÆǺĊĀÃĐĀÉBĆEBÆĀĄDĐĀBĊÐǺĆEǺĐĀÐÇČ ĀĎÇĈĈǺĊĆÃĈĈÂĖĀĊÐEÂĆÂĀÅDÅÂĀǼDÆÐEÈĀĀÂĐĀÇĂǼĀĈÄÆÇĐĀ
ÂÉĀĆĈǺĊÂĐǺĀĄÇĐČÂEĀĄBĊĊÐĖĀĀ

ĀĘĀ

Ā

ĘĀ Ā

ĘĀ Ā

ĠĜĞĦĘĜHĘĠĜĒĀĠĜĞĦĘĜHĘĠIĒĀĠĜĞĦĘĜĤĘĜĢĀ

Ā  
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ÁĀÊĚÈËĂÈÆǼÉĈĎËǼĎÊǼÈĈĎCĀÆǼÇĀĀËĀĀÀĚĎĊǼÈÐÆĀĤGĤĦFĀÃÊǼĎĚĎCÉĚĎÆĜĀÁĀÊĚÈĄǼĎÊÈĚDĀĦHĤÎĞHÍĞĦÎĀ

Ā 21Ā

13. Blandlövskog 
Ā

ĀËĈÉÉÊĀĎĀÊĚÈËĂÈÆǼĀĞĀĎĀÊĚÈËĂÈÆǼÉĊÇĀÉÉĀÌĀ

ÉĊĐCĀ

ǺÇĀĎÆÇÐËÉĊĐCĀ

Ğ

GĀD ĈĎÆÈǼĀǺĂĄĊFĀÉĚDEÉĊĐCFĀÆÐÆĀËǼÆFĀÉÊǼĎDĚÈĀ

GĀCĀD D ĀÇĀÅĊǼÈDĀÈĊĀÉĐD ĀËĚĒĈÊĀĈCǼĎĀĐĄĆĀǺÇĈËĈÊĀÉĊĐCĜĀ ËCÈĂĎÉĀÉĀĈĀÐÉÊǼÈĀĀËĀÉÊǼĎDĚÈĜĀ ĎĀ
D ĈĎÆÈǼĀǺĂĄĊĀÉĐDĀÉÇĚÊĀÈĀĈĀǼĎĀǺÈĚĎĎĀÇÐEǼÈĀĈCǼĎĐDĀĐD ÈÅÆǼÊĜĀÄÊDǼÆĀǺĂĄĊǼĎĀBĈĎĎÉĀÈĈĊÇĈCÊĀD ǼÆĀĀÇĀD ǼÆĀ
ǼĎĀ ÆǼÇĀ ÆÐÆĀĀÉÊĀD D ĀÈĜĀ AĀ ÐËÈĈCÊĀBĈĎĎÉĀ DĔĄĊǼÊĀǺČÐÈĊĀD ǼÆĀĈĎÉÇĀCĀ ĀËĀǼĊFĀBÅCǼÇǺĂÈFĀĀEǼÇĀD D ĜĀ ĎÉÊĀĊĀĀ
ÇÅCĐÈĀĀËĀÉČĂÇËCĀÇÇÈĀÆǼĀÆÐÆĀĀÊÈĂÆĜĀÂĈĊÊĀEÅĀËǼÆÉËĀDEĜĀ

ĀĞĀ

Ā

ĞĀ Ā

ĞĀ Ā

ĦHĤÎĞHÌĞĦHFĀĦHĤÎĞHÌĞĦĨFĀĦHĤÎĞHÍĞHIFĀĦHĤÎĞHÍĞĤĤĀ
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ÁÃÈÉÐÊÄÐǺĄECÇÊĄÇÈĄÐCÇǼĀǺĄČĀÃÊĀĀÀÉÇĈĄÐĎǺĀĤĘĤĦĖĀÂÈĄÇÉÇǼEÉÇǺFĀÁÃÈÉÐÅĄÇÈÐÉĊĀĦHĤÎGHÍGĦÎĀ

Ā 22Ā

14. Hällmarkstallskog 
Ā

ĀÊCEEÈĀÇÃÈÉÐÊÄÐǺĄĀGĀÇÃÈÉÐÊÄÐǺĄEĈČÃEEĀÌĀ

EĈDǼĀ

BÄČČĊÃÐĈEÈÃČČEĈDǼĀ

G

ĘĀÇÃÈÉÐČCǼBĄÈĖĀBÄČČĊÃÐĈĄÐĖĀEĄÇÊÉĚÇÃĀÈÐÄǺĀĜÈÃČČĀDÅBĀĄÇĀĄĈĞĖĀǺĎǺĀÊĄǺĀ

ĘĀǼČĄEĀÈÃČČEĈDǼĀĐĀĀBĎĆǺÐËǼǼFĀAĆÉÇǼÐCĈĀÉÇǺĄÐÊĄǼĄÈÃÈCDÇĀĊĄǺĀCÇEČÃǼĀÃÊĀČCÇǼDÇĀDÅBĀĂČĀĂÄÐFĀ
C ÈÊCEĀÐĄÇÃĀBÄČČÃÐĀĊ ĄǺĀǼÉČÊCÈĀÐĄÇČÃÊĀDÅBĀĈÉĐĄÐÃǺĀÈĄÐÐÄÇǼĀĊ ĄǺĀEĄÇÊÉĚÇÃĀÈÐÄǺFĀ ÇĀEĄÇÊÉĚĄÇĀĄĈĀĊ ĄǺĀ
ÆCÇÈĀÉÈÊĄÅĈČÃǺĀĊDEEGĀDÅBĀČÃÊÆČDÐÃĀĐĀĀĂÃEĀDÅBĀČĀǼÈĀECÈÈÃÇǺĄĀǼÐĄÇÃÐĖĀĂČĀÃĀĈČCĐĐÆÐÉČČÃÇCÃFĀĀ

ĀĈČCĐĐÆÐÉČČÃÇCÃĀĜÂĞĀ

Ā

GĀ Ā

GĀ Ā

ĖĀĦHĤÎGHÌGĦĨĖĀĦHĤÎGHÍGHIĀ

Ā

783



ÁÃÈÉÐÊÄÐǺĄECÇÊĄÇÈĄÐCÇǼĀǺĄČĀÃÊĀĀÀÉÇĈĄÐĎǺĀĤĘĤĦĖĀÂÈĄÇÉÇǼEÉÇǺFĀÁÃÈÉÐÅĄÇÈÐÉĊĀĦHĤÎGHÍGĦÎĀ

Ā 23Ā

15. Tallskog 
Ā

ĀÊCEEÈĀÇÃÈÉÐÊÄÐǺĄĀGĀÇÃÈÉÐÊÄÐǺĄEĈČÃEEĀÌĀ

EĈDǼĀ

ÈÃČČEĈDǼĀ

G

ĘĀÇÃÈÉÐČCǼBĄÈĖĀǺĎǺĀÊĄǺĀĜČĀǼDÐĞĖĀBÄČČĊÃÐĈĄÐĖĀĄÇEÈÃĈÃĀEĄÇÊÉĚÇÃĀÈÐÄǺĀ

ĘĀǼČĄEĀÈÃČČEĈDǼĀĐĀĀBĎĆǺÐËǼǼFĀAĆÉÇǼÐCĈĀÉÇǺĄÐÊĄǼĄÈÃÈCDÇĀĊĄǺĀCÇEČÃǼĀÃÊĀČCÇǼDÇĀDÅBĀĂČĀĂÄÐFĀ
CÈÊCEĀÐĄÇÃĀBÄČČÃÐĀĊ ĄǺĀǼÉČÊCÈĀÐĄÇČÃÊĀDÅBĀĈÉĐĄÐÃǺĀÈĄÐÐÄÇǼĀĊ ĄǺĀĄÇEÈÃĈÃĀEĄÇÊÉĚÇÃĀÈÐÄǺFĀ ĀBĎĆǺČÄǼĄÇĀ
ĂCÈCÊEĀÐCĈČCǼÈĀĊĄǺĀÊCÇǺÆÄČČĄÇĀCĀDČCĈÃĀĀČǺÐÃÐFĀ

ĀGĀ

Ā

GĀ Ā

GĀ Ā

ĀĦHĤÎGHÌGĦĨĖĀĦHĤÎGHÍGHIĀ

Ā  
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AÂĐÐDEÃDĂÅĎÆĈEÅĈĐÅDÆĈǺĀĂÅCĀÂEĀĀ ÐĈBÅDĊĂĀĘÊĘFÉĀÁĐÅĈÐĈǺĎÐĈĂĚĀAÂĐÐDĀÅĈĐDÐĆĀFĖĘĠËĖĞËFĠĀ

Ā 24Ā

16. Sumpskog 
Ā

ĀEÆĎĎĐĀĈÂĐÐDEÃDĂÅĀËĀĈÂĐÐDEÃDĂÅĎBCÂĎĎĀĜĀ

ĎBČǺĀ

Ā

Ë

ÊĀÅĈĀĂÅCĀĂĊĂĀEÅĂĀ

ÊĀĆ ÆĈĂDÅĀĎÐĆÇĎBČǺĎĆÆCǼĊĀÆĀČĆ ǺÆEÂĈĂÅĀÐĈǺĎBČǺĚĀĈĎCÂǺĀÂEĀCĊEĐDÃĂĀĎČĆĀÂCÉĀDĊĈĈÉĀÄǼĊDBĀČĀĄĀ
DÅCÂĐÆEĐĀǺČĐĐĀČĆ ĀĂĊĂĀEÅĂĚĀÀÅCÂĐÆEĐĀCÆĐÅĐĀČÄǼÅBĐĀČĀĄĀĄÅCĐĀČĆ ǺÆEÅĐĀÂEĀÇCÂĈĐÅDÂĂĀǺDÂĈĎBČǺĚĀ

ĀËĀ

Ā

ĀĀ Ā

ËĀ Ā

FĖĘĞËĖĢËFGĚĀĀ
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ÁÃÈÉÐÊÄÐǺĄECÇÊĄÇÈĄÐCÇǼĀǺĄČĀÃÊĀĀÀÉÇĈĄÐĎǺĀĤĘĤĦĖĀÂÈĄÇÉÇǼEÉÇǺFĀÁÃÈÉÐÅĄÇÈÐÉĊĀĦHĤÍGHÌGĦÍĀ

Ā 25Ā

17. Tallskog 
Ā

ĀÊCEEÈĀÇÃÈÉÐÊÄÐǺĄĀGĀÇÃÈÉÐÊÄÐǺĄEĈČÃEEĀIĀ

EĈDǼĀ

ÈÃČČEĈDǼĀ

G

ĘĀÇÃÈÉÐČCǼBĄÈĖĀǺĎǺĀÊĄǺĀĜČĀǼDÐĞĖĀĄÇEÈÃĈÃĀEĄÇÊÉĚÇÃĀÈÐÄǺĖĀBÄČČĊ ÃÐĈĄÐĀ

ĘĀǼČĄEĀÈÃČČEĈDǼĀĐĀĀBĎĆǺÐËǼǼFĀAĆÉÇǼÐCĈĀÉÇǺĄÐÊĄǼĄÈÃÈCDÇĀĊĄǺĀCÇEČÃǼĀÃÊĀČCÇǼDÇĀDÅBĀĂČĀĂÄÐFĀ
C ÈÊCEĀÐĄÇÃĀBÄČČÃÐĀĊ ĄǺĀǼÉČÊCÈĀÐĄÇČÃÊĀDÅBĀĈÉĐĄÐÃǺĀÈĄÐÐÄÇǼĀĊ ĄǺĀĄÇEÈÃĈÃĀEĄÇÊÉĚÇÃĀÈÐÄǺFĀĀ ÇÃǼEĐĀÐĀ
ĄÆÈĄÐĀÈÐCÊCÃČÃĀÃÐÈĄÐĀEDĊ ĀEÈĎÐÐĄĀĊÄÐǼĂDÐÐĄĖĀÈCĊĊ ĄÐĊÃÇĀDÅBĀĂÃÐÐÈÐÄǺČĎĐÃÐĄFĀ

ĀGĀ

Ā

GĀ Ā

GĀ Ā

ĀĦHĤÍGHIGĦÎĀ
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18. Tallskog 
Ā

ĀÉBÐÐEĀĊÃEÈĐÉÄĐǺĄĀFĀĊÃEÈĐÉÄĐǺĄÐĆĈÃÐÐĀĦĀ

ÐĆÇÆĀ

EÃĈĈÐĆÇÆĀ

F

ĖĀĊÃEÈĐĈBÆǼĄEĔĀǺDǺĀÉĄǺĀGĈĀÆÇĐĜĔĀĄĊÐEÃĆÃĀEÇĐĐEĐÄǺĔĀĂĄĐÆĂĐÃĊEĀ

ĖĀÆĈĄÐĀEÃĈĈÐĆÇÆĀĎĀĀǼDCǺĐĚÆÆĘĀACÈĊÆĐBĆĀÈĊǺĄĐÉĄÆĄEÃEBÇĊĀČ ĄǺĀBĊÐĈÃÆĀÃÉĀĈBĊÆÇĊĀÇÅǼĀĂĈĀĂÄĐĘĀ
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EÇĐĐÃĆÇĐĀÃÉĀEÃĈĈĘĀ

ĀFĀ

Ā

FĀ Ā

FĀ Ā

ĤĢHÌFĢĦFĤÍĀ

Ā
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19. Tallskog 
Ā

ĀÉBÐÐEĀĊÃEÈĐÉÄĐǺĄĀFĀĊÃEÈĐÉÄĐǺĄÐĆĈÃÐÐĀĦĀ

ÐĆÇÆĀ

EÃĈĈÐĆÇÆĀ

F

ĖĀĊÃEÈĐĈBÆǼĄEĔĀǺDǺĀÉĄǺĀGĈĀÆÇĐĜĀÇÅǼĀEÇĐĐÃĆÇĐĀ

ĖĀÆĈĄÐĀEÃĈĈÐĆÇÆĀĎĀĀǼDCǺĐĚÆÆĘĀACÈĊÆĐBĆĀÈĊǺĄĐÉĄÆĄEÃEBÇĊĀČĄǺĀBĊÐĈÃÆĀÃÉĀĈBĊÆÇĊĀÇÅǼĀĂĈĀĂÄĐĘĀ
ĊÐEÃĆÃĀĈĀÆÇĐĀÇÅǼĀEÇĐĐÃĆÇĐĀÃÉĀEÃĈĈĘĀ ĊĀǺĄĈĀÐĄĊÉÈÊĊÃĀEÃĈĈÃĐĘĀ ĊÃÆÐĎĀĐĀÃÉĀEĐBÉBÃĈÃĀÃĐEĄĐĀÐÇČĀ
EBČ Č ĄĐČÃĊĔĀĂBEĂÇÅĆĀÇÅǼĀÐEDĐĐĄĀČÄĐÆĂÇĐĐĄĘĀ

ĀFĀ

Ā

FĀ Ā

FĀ Ā

ĤĢHÌFĢĦFĤÍĔĀĤĢHÌFĢIFĀ

Ā

Ā

Ā  
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20. Bäcksystem 
Ā

ĀÊÆĒǺČĐÇČĒĀEǺĒĔĚĖĄĚCĆĀHĀEǺĒĔĚĖĄĚCĆËĎĐǺËËĀÏĀ

ËÐÆĖǺĒĒĆEĀ

Ā

H

ĠĀǼÇĒĖÇËĀČĚĔËǼÈĒĒĆEĞĀĈÈĚĔĒËĄĒĒEÇEČĀĈÉĚĀČĚÈCĐĆĎĞĀCÇĚĆĎĒĀǺEĎEĘĒEÇEČĀĒÇĐĐĀÉĚÇEČĈÉĚǺECĆĀ
ĖǺĒĒĆEĀ

ĠĀÇĀËÉCĆĚĀĐÉÊĆĚĀĒĖÆĀÐÇECĚĆĀǼĄBĎǺĚĀÇĀĔEČËĎÈČĢĀAÇĒĖÇËĀĎǺEĀCĆĀĒÈĚĎǺĀĔĒĀĔECĆĚĀĖǺĚÐǺĀËÈÐĚǺĚĢĀ
ÀĆEĀĖĄËĒĚǺĀǼĄBĎĈÆĚǺEĀĈĔEČĆĚǺĚĀĄĖĆEĀËÈÐ ĀĖĄČCÇĎĆĀĤÊÆĈǺĚĒĀEÈĚĚĔĒĀÁİĦĢĀÀĆEĀÉËĒĚǺĀǼĄBĎCĆĐĆEĀĄĚĀÐ ĆĚĀ
EǺĒĔĚǺĐÇËĆĚǺCĀÐ ĆCĀËÐ ÆËĎĚĆCĀÇĀĎǺEĒĆĚEǺĢĀÂĀËĘCĖĄËĒĚǺĀĊÉĚEĆĒĀǺĖĀÈǼDĆĎĒĀĨ ĀĈÇEEËĀĆĒĒĀĖǺECĚÇEČËĊÇECĆĚĀÇĀ
ĈÈĚÐĀǺĖĀĖĄČĒĚĔÐÐ ǺĀËÈÐ ĀËÇĒĒĆĚĀĈÉĚĀĊÉČĒĢĀÅĒĆĀÊÆĀĊĘČČĆĒĀÇĀEÈĚCĖĄËĒĀ EÈĒĆĚǺCĆËĀ ČĚÈCĚÈÐ Ā ÇĀ ÉËĒĚǺĀ
ǼĄBĎĈÆĚǺEĢĀÄÈĚĚĀÈÐĀĔĒĈĐÉCĆĒĀĔECĆĚĀÁİĠǺEĀĄĚĀĈĐÉCĆĒĀËĒÉĚĚĆĀÈBĊĀĊĄĚĀĄĚĀČÈCǺĀĈÉĚĔĒËĄĒĒEÇEČǺĚĀĈÉĚĀÉĚÇEČĢĀ
AÇĒĖÇËĀĈÇEEËĀČĚĔËÇČĀǼÈĒĒĆEĀÈBĊĀĈÆĀĖǺECĚÇEČËĊÇECĆĚĢĀAĄBĎËĘËĒĆÐĆĒĀǺEËĐĔĒĆĚĀĐĄEČĚĆĀEĆCËĒĚÉÐ ËĀĒÇĐĐĀ
ÄÈĚĔÐËÆEĢĀĀÆĀĖĄČĆEĀCÇĒĀĈÇEEËĀĈĘĚǺHĈĆÐĀËĒÉĚĚĆĀĖĆCǼĚÉĒǺĚĀËÈÐĀCĄÐÐ ĆĚĀǼĄBĎĆEĀĤǺĐĐǺĀĈÇEEËĀÇĀEĄĚĊĆĒĆEĀ
ǺĖĀĎÈĚËEÇEČĆEĀÐ ĆĐĐǺEĀĖĄČǺĚEǺĀİĪJĀ ÈBĊĀÎĮÍĦĢĀÄĆCËĒĚÉÐËĀCĆËËǺĀǼĚÉĒǺĚĀEÈĒĆĚǺCĆËĀÉĚÇEČĞĀĔÊÊËĒĚÉÐËĀ
ČDÈĚCĆËĀÇEČǺĀEÈĒĆĚÇEČǺĚĢĀÂĀĈDÈĐĀĈǺEEËĀÉĚÇEČĀĔÊÊËĒĚÉÐËĀCĆĒĒǺĀÈÐ ĚÆCĆĀĆEĐÇČĒĀÄÇĎĐǺËĀ ǼĆĚČĞĀ
ĂĒĆEĔEČËĔECËĀĎÈÐ Ð ĔEĢĀĀ

ĀĖǺEĐÇČĀČĚÈCǺĀ

DǺĞĀǺEËĐĔĒĆĚĀEĆCËĒĚÉÐ ËĀĒÇĐĐĀÄÈĚĔÐ ËÆEĀ

ĀĖǺEĐÇČĀČĚÈCǺĀÈBĊĀEÉĒĎĚÆĎǺĀÈÐ ĈǺĒĒǺËĀǺĖĀËĎĘCCĀĆEĐÇČĒĀǺĚĒËĎĘCCËĈÉĚÈĚCEÇEČĆEĀĀ

HĀ Ā

ĨÍÎİHÍĪHĨÍĞĀ ĨÍÎİHÍĪHĨĲĞĀ ĨÍÎİHÍĬHÍÏĞĀ ĨÍÎİHÍĬHÎÎĀ
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 Inledning 
På uppdrag av Badhustorget Privatbostäder AB utförde Norconsult AB en Trafikutredning 2014-09-24 
i samband med framtagande planprogram för industriverksamheter på fastigheten Munkeröd 1:12 m.fl. 
i Stenungsunds kommun. 

Under våren 2015 fick Norconsult i uppdrag att göra fortsatta utredningar främst rörande infarten till 
det angränsande planområdet Kärr 1:1. Målet för den utredningen var att ta fram ytterligare underlag 
rörande alternativa sätt att utforma de båda planområdenas anslutningar till Ucklumsvägen. 

Efter detta beslutades att ingen ny infartsväg eller ny korsning skall byggas utan befintliga infartsvägar 
till både Kärr 1:1 och Munkeröd 1:12 skall finnas kvar och fungera ungefär som idag även i framtiden.  

Under 2017 fick Norconsult i uppdrag av Badhustorget Privatbostäder AB att studera möjlig 
vägdragning och höjdsättning längs infartsvägen och inne i området och uppdatera tidigare 
trafikutredning för att bättre stämma med de förutsättningar som gäller nu. Förslag på lämplig 
vägdragning, profil och tvärsektion för vägar i industriområdet inom Munkeröd 1:12 i Stenungssunds 
kommun togs fram under hösten 2017 och vintern 2017-2018. Trafikutredningen uppdaterades i 
januari 2018. Det är resultatet från dessa studier som kortfattat redovisas i detta PM som vi kallar 
trafikförslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Översiktskarta över planområdet och närområde) 
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 Förutsättningar. 

 Befintliga trafikförhållanden 

 Trafikflöden 

De aktuella planområdena är lokaliserade i östra utkanten av Stenungsunds tätort just öster om E6:an. 
Norr om planområdetet passerar Ucklumsvägen/väg 649 till vilken området skall anslutas, se figur 1. 
Trafik från E6 når området genom att svänga av i Stenungsundsmotet och sedan följa Ucklumsvägen 
nordost ut. Trafik från Stenungsund når områdena via antingen Ucklumsvägen eller väg 170. 

Ucklumsvägen förbi planområdet är en ca 8-9 meter bred tvåfältsväg med en hastighetsbegränsning 
på 70 km/h. Trafikverkets senaste trafikflödesmätning på sträckan förbi programområdet är från 2016 
och visade då på en årsdygnstrafik (ÅDT) på 3 180 fordon/dygn varav ca 7 % utgjordes av tung trafik.  

Från Ucklumsvägen finns en befintlig väganslutning in till planområdet i form av en enkelt utformad 3-
vägskorsning som i dagsläget leder trafik till och från en avfallssorteringsanläggning och en 
motorbana. Denna korsning planeras i framtiden användas som infart till det nya industriområdet. 

 Kollektivtrafik 

I höjd med planområdena, längs Ucklumsvägen finns redan idag busshållplatsen Kärr. Hållplatsen 
trafikeras av linje 332 mellan Stenungsund och Ljungskile samt linje 333 mellan Stenungsund och Lilla 
Edet. Bägge linjerna har ca 6 avgångar per dag och riktning. Hållplatsen trafikeras även av ett antal 
skolbusslinjer (931, 932, 933, 934 och 935) vilka var och en har enstaka avgångar anpassade efter 
skoltider. 

 Gång- och cykeltrafik 

Det finns idag ingen separat gång eller cykelväg som ansluter till planområdena. Stenungsunds tätorts 
gång- och cykelnätverk sträcker sig idag fram till och med där Ucklumsvägen möter väg 170 en knapp 
kilometer från planområdena, se figur 1.  

Inom planområdet föreslås 1,5 meter breda gångbanor på längs alla vägar. 
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 Trafikalstring i området och anslutning till området 

I arbetet med Trafikutredning 2014-09-24 gjordes en prognos för hur mycket trafik som framtida 
verksamheter i planprogramområdet söder om Ucklumsvägen kan komma att alstra. Totalt bedömdes 
då området alstra ca 2 860 fordon per vardagsdygn (VaDT). Det industriområde som då studerades 
hade 183 000 m2 industritomter. Det nu aktuella området är betydligt mindre (ca 100 000 m2 tomtyta).  

Det nu aktuella området kan antas alstra omkring 1 500 fordon per vardagsdygn. Omräknat till 
årsdygntrafik (ÅDT) bedöms detta motsvara ca 1 400 fordon per årsmedeldygn. Området kommer 
bestå av ca 42 000 m2 industribyggnader som antas alstra ca 35 fordonsrörelse per 1 000 m2 vilket 
ger 1 470 fordon per vardagsdygn som vi valt att avrunda uppåt till 1 500. Årsdygnstrafiken (ÅDT) 
antas utgöra 90% av vardagsdygnstrafiken. 

Av den prognostiserade trafiken till och från planområdet bedöms ca 90 % trafikera Ucklumsvägen 
västerifrån och ca 10 % österifrån. Prognostiserade trafikfördelningar direkt efter att 
verksamhetsområdet byggts ut fullt redovisas i figurer 2 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Prognostiserad trafikfördelning (ÅDT) 

Trafikmängderna vid trevägskorsningen är så pass stora att ett vänstersvängfält skulle kunna vara 
lämpligt att överväga av säkerhetsskäl. I detta fall bedöms dock den vänstersvängande 
trafikströmmen, alltså de som kommer från öster på Ucklumsvägen och svänger söderut, vara mycket 
liten, ca 15 fordon under maxtimmen på morgonen. Därför skulle ett vänstersvängfält inte innebära ett 
betydande bidrag till att förbättra varken säkerheten eller framkomligheten i korsningen. Utifrån detta 
har bedömningen gjorts att det inte behövs något vänstersvängfält. 

  

Ucklumsvägen 
3 320 4 440 

1 260 140 
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 Påverkan på övrigt befintligt vägnät 

Största delen, ca 90 %, av trafiken från området bedöms köra västerut mot Stenungsund och E6. I 
trafikplatsen där Ucklumsvägen korsar väg 170 betyder detta ett tillskott på ca 1 260 
fordon/årsmedeldygn. Av dessa antas: 

• ca 10 % ha målpunkter söderut läng Ucklumsvägen (120 fordon) 
• ca 30 % ha målpunker norrut längs E6 (380 fordon) 
• ca 30 % ha målpunker söderut längs E6 (380 fordon) 
• ca 30 % ha målpunker längs väg 170 västerut (380 fordon) 

 

Längs Ucklumsvägen bestod trafikplatsen av två stycken korsningar som båda är utformade med 
västersvängfält. Vid den nordöstra korsningen finns också infarten till en serviceanläggning. Tidigare 
fanns här en parkeringsplats och busshållplats. Relativt nyligen har det byggts ut även en 
hamburgerrestaurang och bensinstation i området.  

 

. 

Figur 3.  Trafikplatsen där Ucklumsvägen korsar Väg 170. 

 

I Trafikverkets vägtrafikflödeskarta finns data från en trafikmätning i trafikplatsen från 2003. Mätningen 
visar trafikflöden på samtliga fyra ramper i trafikplatsen. I trafikplatsen Ucklumsvägen/Väg 170 antas 
trafikmängderna efter år 2003 öka med 1,25 % per år fram till prognosåret 2030. Tillkommande trafik 
till och från utredningsområdet är egentligen en del av den allmänna trafikökningen men i prognosen 
nedan inför beräkning av belastningsgrad i korsningen väljer vi att lägga till hela den tillkommande 
trafiken från planområdet. Uppmätta och bedömda trafikflöden kan ses i tabell 1. 
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Tabell 1. Bedömda trafikflöden i trafikplats Ucklumsvägen/Väg 170 angivna i 
fordonsrörelser/årsmedeldygn. 

Korsning Väg/ Ramp Uppmätt 
(år) 

Antaget flöde 
2030 (1,25% 

ökning per år)  

Antagen 
ökning till 

följd av 
utbyggnaden 

Framtid 
2030 

 Ucklumsvägen nordost 
om korsningen 

3 180 
(2016) 

3 780 1 260 4 640 

Östra korsningen 

Ucklumsv. 170 Väst 1 100 
(2003) 

1 540 190 1 730 

170 Öst/E6  
Ucklumsv. 

400 
(2003) 

560 380 940 

Västra korsningen  

Ucklumsv.            
170 Öst/E6 

400 
(2003) 

560 380 940 

170 Väst  Ucklumsv. 1 300 
(2003) 

1 820 190 2 010 

 

Det är inte utförts några trafikräkningar av hur många fordon som svänger åt vilket håll under 
maxtimme i de båda korsningarna. Trafiksiffrorna för dygnstrafik som redovisas i tabell 1 har använts 
som underlag för att anta en trafikfördelning under en framtida maxtimme i de båda korsningarna. I de 
antagna maxtimmarna har det också lagts till ytterligare trafik till och från hamburgerrestaurangen och 
bensinstationen då trafikökningen som den verksamheten har orsakat troligen inte täcks in i 
prognosen i tabell 1. Dessa antagna trafikmängder har sedan använts för en enkel kontrollberäkning 
av vilken belastning man kan vänta sig i korsningarna i framtiden.  

Kontrollberäkning tyder på att korsningarna klarar tillkommande trafik från planområdet utan problem 
med framkomlighet. Beräkningarna visar på belastningsgrader under 0,3 i alla tillfarter dvs att mindre 
än 30% av tillfartens maximala kapacitet utnyttjas. De trafikmängderna som antogs vid beräkningen 
kan ökas med uppemot 200% innan belastningsgraden närmar sig 1 så även om trafiksiffrorna som 
använts i beräkningen är mycket osäkra och kanske för lågt antagna finns en god marginal.  

Trafikplatsens anslutningar mot Ucklumsvägen bedöms dimensionerande ur kapacitets- och 
trafiksäkerhetssynpunkt och således bedöms prognostiserade trafikökningar inte bidra till ökade 
framkomlighetsproblem i trafikplatsen.  
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 Förslag på gatuutformning 

 Vägdragning och lutningar 

Inom utredningsområdet är höjdskillnaderna stora. För att få lämpliga höjder på tomter och lämpliga 
profiler för vägen genom området behöver stora ingrepp göras.  

Infart till området från Ucklumsvägen sker från dagens infartsväg där höjden är ca +49.5. Nere vid 
korsningen ordnas ett vilplan med enbart svag lutning. Sedan blir lutningen 3,5% fram till och förbi 
korsningen där väg in till avfallsanläggningen ansluts. Därefter blir det en kraftig stigning på 7,5% upp 
till korsningen där motorbanan ansluts där höjden är ca + 78. Backen upp till området i en brant höjd 
och kräver stora skärningar. 

Efter korsningen där motorbanan ansluts stiger vägen ytterligare uppåt med en svag lutning till högsta 
höjden strax över +83. I dag ligger marknivån här på över + 90. 

Därefter går vägen i en slinga ner till ca + 71,5 och upp igen. Lutningarna på vägen runt i slingan ner 
och upp igen blir 6% respektive 7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.  Föreslagen vägdragning och höjdsättning. 

 

+ 71 

+ 69,5 

+ 72 

+ 71,5 

+ 72 

+ 83,5 
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+ 83 

+ 83 

+ 78 
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7,5% 
lutning 

6% lutning 

7% lutning 
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 Typsektion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.  Föreslagen typsektion för industrigata avgränsad av naturmark. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.  Föreslagen typsektion för industrigata avgränsad av tomtmark. 

 

Körbanan på industrigatorna i området föreslås vara 7 meter bred. Körbanan avgränsas på ena sidan 
av en 0,5 meter bred stödremsa och på andra sidan en 1,5 meter bred gångbana.  

Genom naturmark läggs ett dike bredvid vägen Bergsskärningar görs med lutningn2:1 och jordslänter 
med lutning 1:2. 

 

 

 

Bergsskärning 

Kvartersgräns Kvartersgräns 0,5                              K7,0                           G1,5 

0,5                              K7,0                           G1,5         1,5          1 
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1. Orientering 

På uppdrag av Badhustorget Privatbostäder AB har Norconsult AB utfört en 
geoteknisk undersökning för rubricerat objekt. Området ligger i anslutning till E6 
och trafikplats Stenungsund samt Ucklumsvägen/väg 649, ca fyra km öster om 
centrala Stenungsund, se Bild 1. 
  

 Bild 1. Översikt aktuellt område. Hämtat från http://maps.google.se/ 2013-01-21. 
 

2. Geotekniska undersökningar 

Utförda geotekniska undersökningar redovisas i ” Del av Munkeröd 1:12 m.fl. 
Stenungsund, Markteknisk undersökningsrapport (MUR)”. Med samma datum och 
uppdragsnummer som föreliggande rapport. 
 

3. Områdesbeskrivning 

Marknivån inom planområdets östra del ligger som högst på ca +90. Norr 
och väst om toppen, närmast väg E6 och Ucklumsvägen ligger nivåerna 

Ungefärligt läge för 
detaljplanegränsen 
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inom planområdet på mellan ca +40 och +50. Här och var i området finns 
partier där berg går i dagen.     
 
Inom detaljplaneområdet föreslås verksamhetsytor för industriändamål. 

 

4. Geotekniska förhållanden 

Inom detaljplanens norra del utgörs jorden under det organiska ytjordskiktet 
(mulljord) av ett lager sand/torrskorpelera. Dess mäktighet är ca 1–4 m. Därunder 
förekommer lera med en mäktighet av ca 3–5 m. Leran vilar på ett ca 0,5–1,5 m 
tjock lager av friktionsjord på förmodat berg. 
  
Djup till fast botten uppmättes inom hela delområdet till mellan ca 4 och 9 m. 
 
Inom detaljplanens övriga delar utgörs jorden under det organiska ytjordskiktet 
(mulljord) av ett lager torrskorpelera. Torrskorpeleran har en mäktighet av ca 1–3 
m och är gråbrun, sandig, siltig samt rostfläckig. Dess vattenkvot varierar mellan 
ca 18–32 %. Därunder förekommer friktionsmaterial med en mäktighet av ca 0,5–4 
m. Lokalt i enstaka punkter (pkt 9) kan ett ca 1–2 m tjockt lager lera förekomma 
mellan torrskorpan och friktionsmaterialet. Leran är grå, sandig och siltig. Dess 
vattenkvot är ca 20 %.    
 
Djup till fast botten uppmättes inom hela aktuellt område till mellan ca 1,5 och 7,5 
m. 
 
Lerans odränerade skjuvhållfasthet in situ (okorrigerade värden) har inom 
detaljplanen uppmätts till mellan ca 60 och 130 kPa. Dess korrigerade 
skjuvhållfasthet redovisas i Bilaga 2.  
 
Här och var i området finns partier där berg går i dagen. 
 

5. Hydrogeologi 

En mätserie har utförts för att prognostisera maximala grundvattennivåer i området 
samt för att göra en bedömning av grundvattenflöden. De hydrogeologiska 
förhållandena redovisas i ett separat PM, ”Del av Munkeröd 1:12 m.fl. 
Stenungsund-detaljplan, PM hydrogeologi”. Daterad 2013-04-30. 
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6. Stabilitet 

Stabiliteten för aktuellt detaljplaneområde har kontrollerats i en sektion, sektion 
A1-A1, vilket är den värsta sektionen ur stabilitetssynpunkt. 
 

6.1 Indata 
Följande beräkningsförutsättningar har använts: 
 
Beräkningarna har utförts med odränerad och kombinerad analys för båda 
sektionerna. Cirkulärcylindriska glidytor med Morgenstein-Price’s lamellmetod har 
använts vid beräkningarna. 
 
Underlaget har bestått av grundkartans nivåkurvor samt utförda undersökningar.  
 
Beräkningarna har utförts med GeoStudio 2007, Slope/W, version 7.23. 
 
Övriga materialegenskaper har valts utifrån kapitel 4.  
 
Beräkningarna har generellt utförts för en grundvattenyta på ca 1–2 m djup under 
markytan, i underkant torrskorpelera/sand (därunder hydrostatiskt tryck). 
 
Vid beräkning i kombinerad analys har hållfasthetsparametrar antagits enligt 
praxis, c’ = cu (Tfukorr) * 0,1 och med en friktionsvinkel på 30°.  
 
Sektionen har beräknats för befintliga samt för framtida förhållanden, med en 
utbredd last på den pådrivande sidan av den värsta glidytan.  
 
IEG:s riktvärden för erforderliga säkerhetsfaktorer har använts i föreliggande 
utredning. För nyexploatering är kravet på beräknad säkerhetsfaktor vid dränerad 
analys Fø ≥ 1,3, odränerad analys Fc ≥ 1,7 – 1,5 och i kombinerad analys Fkomb ≥ 
1,5–1,4. För aktuellt område har Fø ≥ 1,3, Fc ≥ 1,7 och Fkomb ≥ 1,5 valts. 
 
En sammanställning av beräknade säkerhetsfaktorer för beräkningssektionerna 
redovisas i Tabell 6.2 nedan. Beräkningarna redovisas i Bilaga 1:1–1:5. 
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6.2 Resultat 
Tabell 6.2 Beräknade säkerheter mot skred 

 
Sektion  

Säkerhetsfaktor 

Fø Fc Fkomb 
Sektion A1-A1, befintliga förhållanden 
(Bilaga 1:1–1:2) 

- 3,9 2,4 

Sektion A1-A1, 50 kPa utbredd last 
(Bilaga 1:3–1:4)  

- 2,8 2,4 

 
 

6.3 Slutsats 
Enligt utförda beräkningar för befintliga och framtida förhållanden är enligt 
gällande normer säkerheten mot skred tillfredsställande inom aktuellt område. 
Detta under förutsättning att marken inom aktuellt område ej belastas med mer än 
50 kPa. Större last är möjlig men bör detaljstuderas i nästa skede.  
 
Laster som placeras direkt på berg omfattas inte av lastrestriktionerna. 
 
Eftersom aktuellt detaljplaneområde till största delen består av berg i dagen och 
relativt fasta jordlager bedöms ej någon rasrisk ur geoteknisk synpunkt föreligga.  
 

6.4 Känslighetsanalys 
För att kontrollera hur säkerheten mot skred påverkas av en hög grundvattennivå 
har kompletterande beräkningar utförts i sektion A1-A1, se Bilaga 1:5. Beräkningar 
har genomförts för en grundvattenyta vid markytan, med därunder ökande 
hydrostatiskt tryck. 
 
Tabell 6.4 Känslighetsanalys, värden inom parantes visar beräknad säkerhetsfaktor för 
ursprunglig grundvattenyta, se även Tabell 6.2. 

Sektion Fkomb 

A1-A1 (Framtida förhållanden) 
(Bilaga 1:5) 

1,8 (2,4) 

 
Med avseende på höga portryck samt kombinerad analys med vald last anses de 
ursprungliga beräkningsförutsättningarna mest relevanta. Känslighetsanalysen visar 
däremot på effekten av portrycksförändringar. 
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7. Sättningar 

Utförda geotekniska undersökningar i detta skede indikerar på stora variationer av 
jordmäktigheten och typ av jord inom detaljplaneområdet.  
 
Leran bedöms inom de delar där sonderingar indikerar förekomst av lera vara något 
sättningsbenägen. 
 
Huvuddelen av detaljplaneområdet består av fastmark som inte är sättningskänslig. 
 

8. Radon 

8.1 Markradon 
Ingen undersökning av markradon har utförts i området.  
 

8.2 Gammastrålning 
Aktuellt område har undersökts med avseende på gammastrålning. Syftet med 
undersökningen har varit att bedöma risken för radon i området. Följande 
mätningar har nu utförts: 
 
 Gammastrålning från berg i dagen uppmättes med hjälp av en scintillometer 

(RS-111 - Handy Scint). 
 

Området genomströvades och kontinuerliga värden på gammastrålning från berget 
uppmättes med hjälp av en scintillometer. Resultaten varierade mellan 0,05 – 0,14 
μSv/h, se ritning G102 och Tabell 8.2. 
 
Radonklassificering sker enligt följande rekommenderade intervaller för uppmätta 
halter av gammastrålning från berg: 
 
Lågradonmark  < 0,08 μSv/h 
Normalradonmark 0,08-0,20 μSv/h 
Högradonmark  > 0,20 μSv/h 
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Tabell 8.2 Uppmätta värden på gammastrålning från berg. 
Provpunkt Gammastrålning 

μSv/h 
Kommentar 

γ 1 0,06 – 0,14 Berg i dagen (BID) 

γ 2 0,05 – 0,1 Berg i dagen 

γ 3 0,5 – 0,12 Berg i dagen 

 
Området klassificeras som normalradonmark med hänsyn till uppmätta värden på 
gammastrålning från berg i dagen. 
 

9. Blockutfall/bergras 

9.1 Berggrundsbeskrivning 
Inom de bergblottade ytorna i planområdet består berget av en granitoid, som 
okulärt bedöms vara granitisk-granodioritisk i sin sammansättning. Det finns 
generellt en svagt utvecklad gnejsighet som varierar lokalt både i intensitet och 
stupning och är därför mer eller mindre tydlig. 
 
Dominerande sprickgrupper inom området kan delas in i två huvudgrupper. Den 
ena huvudgruppen har en orientering som är VNV-OSO, med generellt medelbrant 
till brant stupning. Det finns även inslag av flacka sprickor i gruppen. Den andra 
huvudgruppen har en orientering som är SV-NO medel medelbrant till brant 
stupning.  
 

9.2 Bedömningar 
Planområdet sträcker sig runt ett höjdområde med generellt ytnära berg. I 
anslutning till plangräns kan det bli aktuellt att utföra mindre bergskärningar, 
maximal höjd bedöms till 3-5 m. Utgående från dominerande sprickriktning 
bedöms bergskärningarna som generellt stabil. Det kan dock förekomma lokala 
ogynnsamma sprickriktningar som skulle kunna riskera att bilda mindre block som 
kräver åtgärd i form av förstärkning eller skrotning. Detta får dock kontrolleras i 
detaljprojekteringen alternativt i utförandefasen.  
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Figur 1. Översiktliga områden med potentiella bergskärningar (heldragna linjer) samt 
område med förekomst av block (streckad linje). 12 tons block som redovisas i Bild 2 är 
markerat med ring. Underlag från ritning G102. 
 
Bergområdets norra sluttning ner mot detaljplaneområdet är blockrik. Här finns 
lokaler där det på något eller några tiotal års sikt kan uppstå en risk för blockutfall. 
Generellt utgör dessa block ingen risk för bebyggelse eller vägar inom 
planområdet. Det beror på blockens form samt att flack terräng nedanför själva 
blocken gör att, när de väl faller ut kommer de inte att röra sig särskilt långt. Det 
finns dock ett block som redovisas i Figur 1 samt i Bild 2 som på något eller några 
tiotal års sikt kan komma att utgöra en risk. Blocket uppskattas till ca 12 ton och 
terrängen nedanför blocket har en ganska ansenlig lutning, 30-35º. Blockets tyngd 
och form gör att det riskerar att få en hel del rörelseenergi och kunna färdas relativt 
långt, nerför sluttningen, om det väl kommer i rullning.  
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Bild 2. 12 tons block. 
 

10. Rekommendationer 

10.1 Stabilitet 
Enligt utförda beräkningar för befintliga och framtida förhållanden är enligt 
gällande normer säkerheten mot skred tillfredsställande inom aktuellt område. 
Detta under förutsättning att marken inom aktuell detaljplan ej belastas med mer än 
50 kPa. Det skall dock observeras att markbelastningar av denna storlek inom 
detaljplanens norra del kan ge stora konsolideringssättningar.  
 
Laster som placeras direkt på berg omfattas inte av lastrestriktionen. 
 
Eftersom aktuellt detaljplaneområde till största delen består av berg i dagen och 
fasta jordlager bedöms ej någon rasrisk ur geoteknisk synpunkt föreligga.  
 
Detaljplanens intentioner är genomförbara med nedanstående rekommendationer 
för grundläggning. 
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10.2 Grundläggning 
Större och mer sättningskänsliga byggnader bör preliminärt grundläggas på 
pålar/plintar. Lätta och sättningståliga byggnader, t ex förråd, kan preliminärt 
grundläggas direkt på platta på mark.  
 
En viss differens i markrörelser kan uppstå om plattan vilar på berg på en sida och 
på jord på den andra. Liknande grundläggningsförhållanden bör eftersträvas under 
hela plattan. 
 
Inför byggnation rekommenderas kompletterande geotekniska undersökningar i 
planerade byggnadslägen för bedömning av lerans sättningsegenskaper samt slutlig 
dimensionering av grundläggning och eventuell schakt. 
 

10.3 Radon 
Området bedöms som normalradonmark. Det rekommenderas att alla planerade 
byggnader dimensioneras för normalradonmark, dvs. utförs radonskyddande. Som 
radonskyddande utförande räknas en väl utförd betongplatta samt att håltagningar 
och rörgenomföringar genom bottenplattan skall utföras täta så att markluft ej kan 
tränga upp i byggnaden.  
 

10.4 Blockutfall/bergras 
Området bedöms generellt som stabilt. I den norra sluttningen finns dock ett flertal 
block varav ett bedöms på sikt kunna utgöra en risk för blockutfall.  
 
Områdets topografi innebär att det kan komma att krävas bergskärningar i 
anslutning till detaljplanegränsen. Dessa bedöms generellt vara stabila men vid 
detaljprojektering ska detaljerad bergkartering utföras för att bedöma 
bergskärningarnas stabilitet. 
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Sammanfattning 

På uppdrag av Badhustorget Privatbostäder AB tar Rådhuset Arkitekter AB fram 
en detaljplan för Munkeröd 1:12 m.fl. i Stenungsunds kommun. Syftet med den 
nya detaljplanen är att möjliggöra etablering av ett verksamhetsområde i största del 
bestående av industri men även kontorsverksamhet. Planområdet gränsar till E6 
som är rekommenderad transportled för farligt gods. En riskanalys avseende detta 
har tagits fram av Norconsult AB. 
 
Uppgifter avseende transporter av farligt gods på E6 är inte entydiga men genom 
att jämföra statistik från 2006 för vägsträckan med aktuella uppgifter som avser 
transporter av farligt gods i hela Sverige har en konservativ bedömning kunnat 
göras för transporter av farligt gods år 2030.  
 
Området ligger till stor del med en betydande nivåskillnad mot E6 vilket gör att det 
endast är de två planerade byggrätter närmast E6 som är av betydelse för 
risksituationen. 
 
Beräkningar av individrisken och samhällsrisken visar på tolerabla risknivåer vilket 
innebär att rimliga skyddsåtgärder skall genomföras. Det finns två alternativa 
lösningar för utformningen av skyddet längs vägen; en vall eller tunga vägräcken. 
En vall är en billigare lösning som ger ett bättre skydd men som också gör att 
området inte syns från vägen. Ett tungt vägräcke bedöms också ge ett tillräckligt 
skydd om det kombineras med vissa åtgärder på bebyggelsen närmast vägen. 
Denna lösning är dyrare men döljer inte området.  
 
Utöver detta finns vissa åtgärder som rekommenderas i båda alternativen. 
 
Nedan listas alla rekommenderade åtgärder: 
 
Båda alternativen: 
  Byggrätter på områden C1 och C2 får endast ha ett våningsplan och inte 

användas för renodlat kontorsverksamhet. 
  Utrymning av byggrätterna närmast E6 skall vara möjligt i riktning bort från 

vägen. 
  Friskluftsintag skall anläggas i skyddat läge bort från E6. 
 
Alternativ vall. 
  Skyddsvall anläggs längs E6 där vägen/rampen ligger i nivå med planområdet. 
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Alternativ räcke 
  Tungt vägräcke anläggs längs E6 där vägen/rampen ligger i nivå med 

planområdet. 
  Dike längs vägen som hindrar farliga vätskor att nå planområdet vid olycka på 

vägen. 
  Delar av byggnaderna närmast vägen där det normalt vistas människor skall 

vara avskärmade från vägen med skyddsmur i brandklass EI30.   
 

Med ovanstående åtgärder bedöms risksituationen som godtagbar. 
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1.  Inledning 

En detaljplan håller på att tas fram för fastigheterna Munkeröd 1:12, Kärr 1:1, 
Blixeröd 1:1 och delar av Hammar 1:5 som är belägna sydöst om Stenungsund, se 
figur 1. Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra etablering av ett 
verksamhetsområde till största del bestående av industri men även 
kontorsverksamhet. Fastigheten ligger öster om Stenungsundsmotet som förbinder 
E6 med väg 170. Båda dessa vägar är rekommenderade transportvägar för farligt 
gods.  
 

 
Figur 1   Områdets läge anges med den svarta ringen. 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillämpar ett riskbedömningsavstånd på 150 m 
från dessa transportleder (Lst 2006). En betydande del av området ligger närmare 
än det och en riskanalys har genomförts som redovisas i denna rapport.  
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2.  Risker med transport av farligt 
gods  

2.1  Typer av farligt gods 
Enligt internationella bestämmelser (ADR) delas farligt gods in i nio klasser, se 
nedanstående tabell 1. 
 
Tabell 1.  Indelning av farligt gods 
Klass  Innehåll  Exempel 
1  Explosiva ämnen  Massexplosiva varor 

(dvs. sprängämnen), 
fyrverkerier 

2  Komprimerade, kondenserade eller 
under tryck lösta gaser 

Brandfarliga gaser 
(gasol), giftiga gaser 
(ammoniak, svaveldioxid) 
och andra trycksatta 
gaser (kvävgas, syrgas) 

3  Brandfarliga vätskor  Bensin, eldningsolja 
4  Brandfarliga fasta ämnen  Kalciumkarbid 
5  Oxiderande ämnen  Väteperoxid, 

ammoniumnitrat 
6  Giftiga ämnen och smittfarliga ämnen  Kvicksilverföreningar och 

cyanider, bakterier, 
levande virus och 
laboratorieprover 

7  Radioaktiva ämnen  Radioaktiva preparat för 
sjukhus 

8  Frätande ämnen  Olika syror, lut 
9  Övriga farliga ämnen och föremål  Asbest 
 
 

2.2  Konsekvenser av en olycka med farligt gods 
Nedan följer en allmän beskrivning av de olika sorters farligt gods som 
transporteras i Sverige och potentiella följder av olyckor där farligt gods är 
inblandat. De förväntade följderna i form av dödsfall avser, om inget annat anges, 
personer som vistas utomhus utan skydd. 
 
Konsekvenserna beskrivs mer utförligt i bilaga 1. 
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Klass 1: Explosiva ämnen 
En explosion av s.k. massexplosiva ämnen kan ge omkomna upp till ca 100 m från 
explosionen och byggnader kan raseras på flera hundra meters avstånd. Övriga 
explosiva ämnen kan, i huvudsak genom raserade byggnader, ge effekter på några 
tiotal meters avstånd.  
 
Klass 2: Brännbara eller giftiga gaser  
Utsläpp av brännbar gas i luft kan antändas direkt och orsaka en s.k. jetflamma. 
Om gasen inte antänds direkt bildas först ett brännbart gasmoln som sedan kan 
antändas relativt omgående eller driva iväg och antändas över bebyggelsen. Detta 
resulterar då i en flash brand (Flash Fire) eller gasmolnsexplosion (Vapor Cloud 
Explosion). I ytterst sällsynta komplicerade olyckor kan gastanken explodera och 
bilda ett eldklot, s.k. BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion). Risken 
att omkomma av en jetflamma är vanligtvis liten på avstånd som överstiger 90 
meter. Ett gasmoln som driver iväg med vinden kan hamna nära bebyggelsen och 
orsaka betydande skador vid antändning. En BLEVE kan ge upphov till omkomna 
på ett avstånd av 150 m. 
 
Giftiga gaser kan vid ett utsläpp driva iväg i vindriktningen och leda till omkomna 
på flera hundra meter från utsläppskällan. Dödsfall inträffar framförallt bland de 
som vistas utomhus.  
 
Klass 3: Brandfarliga vätskor 
Om en tank med mycket brandfarlig vätska (exempelvis bensin) skadas rinner 
bensinen ut och en s.k. pölbrand kan uppstå. Eldningsolja är så svårantändlig att 
brandrisken är försumbar. Risken att omkomma är som regel liten på avstånd som 
överstiger några 10tals meter. 
 
Klass 4: Brandfarliga ämnen såsom svavel, fosfor och karbid 
Dessa ämnen är fasta och skadar endast i olycksplatsens direkta omgivning. 
 
Klass 5: Oxiderande ämnen 
Olycka med endast dessa ämnen leder normalt ej till personskador, men om 
ämnena blandas med olja eller bensin kan det uppstå explosionsrisk och 
explosionerna kan vara lika kraftiga som för ämnen i klass 1.  
 
Klass 6: Giftiga ämnen 
Giftiga ämnen ger mestadels enbart effekter vid direktkontakt. 
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Klass 7: Radioaktiva ämnen 
Dessa ämnen transporteras normalt endast i små mängder på väg och järnväg. 
Risken att omkomma är därför försumbar. 
 
Klass 8: Frätande ämnen såsom saltsyra och svavelsyra 
Risk för skador är normalt störst inom ca 20 m eftersom skada uppkommer vid 
direkt exponering på personen. 
 
Klass 9: Övriga farliga ämnen och föremål 
Denna klass omfattar bl.a. miljöfarligt avfall. Det är dock inga ämnen som är 
brandfarliga eller explosiva. 
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3.  Platsbeskrivning  

3.1  Planområdet 
Planområdet omfattar ett cirka 25,5 ha stort markområde bestående av 
fastigheterna Munkeröd 1:12, Kärr 1:1, Blixeröd 1:1 och delar av Hammar 1:5. 
Planområdet föreslås i framtiden exploateras med främst industrier men även 
småskalig kontorsverksamhet kan komma att bedrivas på platsen. 
 
Området är beläget cirka 4 kilometer öster om centrala Stenungsund och ligger i 
anslutning till Stenungsundsmotet som förbinder väg 170 med E6 som går väster 
om planområdet. Påfartsrampen till E6 passerar strax väster om området. I norr 
avgränsas området av väg 649, väg 170 går västerut från motet och passerar inte 
förbi planområdet.  
 
Se figur 2 för områdets disposition i förhållande till vägarna samt exempel på 
verksamheter inom området. 
 

 
Figur 2.  Illustrationskarta koncept med aktuella vägar i anslutning till 
  planområdet.  
 

831



 

20151109 
Detaljplan för Munkeröd 1:12 m.fl. Stenungsunds kommun 
Riskanalys transport av farligt gods   

 

11 (31)

Planområdet är beläget runt en höjd där terrängen sluttar ner mot norr och väst. I 
sydöstra delen av området är terrängen relativt flack utan större nivåskillnader. ́  
 
I figur 3 visas områdesspecifika förhållanden jämfört med E6 och dess 
påfartsramp. Den gröna markeringen indikerar den nivåkurva som ligger ca 10 
meter över påfartsrampen. De byggnader som ligger i princip öster om denna gräns 
antas ligga utanför påverkansområdet för en olycka med farligt gods på grund av 
höjdskillnaden, se kapitel 5. Det område som ligger väster om denna gräns ligger i 
nivå med påfartsrampen till E6. Måttet som anges i lila är det medelavstånd mellan 
byggnaderna och påfartsrampen. Måttet i gult är medelavstånd mellan 
fastighetsgränsen och påfartsrampen.  
 
Utmed påfartsrampen östra sida löper ett dike som är cirka 1 meter djupt. Ett lättare 
vägräcke finns från det att rampen löper parallellt med E6 men söder om detta 
saknas räcke. Se figur 3 för en sammanställning av avstånd och vägutrustning 
utefter planområdet. 
 

 
Figur 3.  Avstånd och vägutrustning i anslutning till planområdet 
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Persontäthet  
För att kunna bedöma konsekvenser i planområdet av eventuella olyckor med 
farligt gods inblandade så görs en uppskattning av antalet människor som förväntas 
befinna sig i området. Ett förslag på verksamheter och ytor för dessa finns 
beskrivna i figur 2. Den totala byggnadsarean (BYA) uppskattas enligt detta förslag 
till 39 500 m2. Då BYA är den yta som byggnaden upptar på marken så antas varje 
byggnad vara två våningar vilket innebär att den totala bruttoarean (BTA) är 
79 000 m2. Enligt tidigare beskrivning kommer verksamheten i området främst 
bestå av industrier men även kontorsverksamhet. Fördelningen av detta antas vara 
att 25 % av yta kommer att användas som kontor och 75 % kommer att vara 
industriverksamheter.  
 
Antal sysselsatta för industri respektive kontor är hämtat från Göteborgs stads 
vägledning till parkeringstal vid detaljplaner och bygglov (Göteborg 2011). Enligt 
den så är det i kontorsverksamhet 30 anställda per 1 000 m2 BTA och i 
industriverksamhet 20 anställda per 1 000 m2 BTA. Detta ger ett totalt antal 
anställda i området på ca 1 780 personer. 
 
Persontäthet beräknas även för det område som ligger närmast E6 (område C), se 
kapitel 5). BTA för området antas vara 6 000 m2. Lokalerna närmast vägen antas 
inrymma nästan uteslutande industriverksamhet så därför används det lägre av de 
två personstäthetstalen presenterade tidigare. Detta medför att antalet sysselsatta 
personer i område C blir ca 120 personer. 
 

3.2  Transporter av farligt gods förbi planområdet 
3.2.1  Transportvägar för farligt gods 
Transporter av farligt gods regleras genom det s.k. primära och sekundära vägnätet. 
Det primära vägnätet utgör stommen i vägnätet och används så långt som möjligt 
av genomfartstrafiken. Det sekundära vägnätet är avsett för lokala transporter till 
och från det primära vägnätet och leverantör eller mottagare av farligt gods. Det 
sekundära vägnätet används inte för genomfartstrafik. 
 
Väg E6 och påfartsrampen är primär transportled för farligt gods medan väg 649 
inte är transportled för farligt gods. Väg 170 är sekundär transportled för farligt 
gods som används framförallt för transporter till och från de petrokemiska 
industrierna i Stenungsund. 
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3.2.2  Inventering av transporter av farligt gods 
Transporter av farligt gods förbi planområdet kan ske på såväl på E6 som på 
påfartsrampen (från och till industriverksamheter i Stenungsund). För att inte 
underskatta riskerna görs det konservativa antagandet att alla transporter sker på 
påfartsrampen.  
 
Uppgifter om mängden farligt gods som transporteras förbi planområdet redovisas 
av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB 2006). Uppgifterna är 
baserade på en undersökning som genomförts under en månad, september 2006, 
och resultaten finns i GISdatabas hos MSB. 
 
MSB:s uppgifter för 2006 anger ca 12 000 transporter per år. Omräknat till år 2030 
med den ökning av godstransporter på E6 som anges av Trafikverket (Trafikverket 
2015:1) blir detta ca 27 000 transporter per år. Uppgifterna skall inte användas utan 
vidare som underlag för prognoser då endast en månad ingår i underlaget.  
 
Uppgifterna jämförs därför med nationell statistik som anger att i genomsnitt ca 4% 
av godstransporter innehåller farligt gods (TRAFA 2014).  
 
Antalet godstransporter på E6 var ca 730 000 år 2003 (räknat på trafiken som kör 
genom trafikplatsen samt trafik som kör norrut resp. kommer norrifrån i 
Stenungsundsmotet) (Trafikverket 2015:2). Omräknat till år 2030 blir detta ca 1,8 
miljoner transporter. Antal transporter med farligt gods uppskattas enligt denna 
beräkningsmetod till drygt 72 000 för år 2030. Som synes är skillnaden i resultaten 
från dessa båda beräkningsmetoderna betydande.  
 
En mer detaljerad jämförelse mellan statistiken för aktuell sträcka och den 
nationella statistiken görs i tabell 2 där även fördelningen på olika klasser 
presenteras och de uppgifter som används i riskberäkningarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 2.   Transporter av farligt gods på E6 år 2030 
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Klass  MSB  Trafikverket/ 
SCB 

Använd i risk
beräkningarna 

1  Explosiva ämnen  0  360  180 

2.1   Brandfarliga gaser  9 100  2 500  9 100 

2.2  Ej brandfarliga eller giftiga gaser  100  8 000   

2.3  Giftiga gaser  0  110  110 

3  Brandfarliga vätskor  15 000  47 000  31 000 

4  Brandfarliga fasta ämnen  1 400  730   

5  Oxiderande ämnen  0  2 700  1 360 

6  Giftiga ämnen m m  130  250   

8  Frätande ämnen  1300  8 800   

9  Övriga farliga ämnen    640  2 200   

Totalt  27 000  72 000   

 
Av de klasserna ovan är det ämnen i klasserna 1, 2.1, 2.3, 3 och 5 som kan leda till 
olyckor med betydande konsekvenser för området och som används i 
riskberäkningarna.   
 
För klass 1 används medelvärdet för MSB:s och SCB:s uppgifter, dvs 180 
transporter per år. Sprängämnen tranporteras mest i norra Sverige för 
gruvindustrins behov.  
 
För klass 2 .1 används MSB:s uppgifter som visar att det transporteras mer av 
denna klass förbi området än vad som är brukligt. Detta antas bero på att 
transporter förekommer från och till industrin i Stenungsund. 
 
För klass 2.3 används Trafikverket/SCB:s uppgifter då närheten till den 
petrokemiska industrin gör att dessa ämnen kan komma att transporteras även om 
MSB: uppgifter inte gav några sådana transporter. 
 
För klass 3 och 5 används medelvärdet för MSB:s och Trafikverket/SCB:s 
uppgifter. 
 
De angivna klasserna omfattar var för sig ett stort antal olika ämnen med 
varierande farlighetsgrad. För att kunna genomföra en riskberäkning måste antalet 
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transporter beräknas för de ämnesgrupper med de högsta risknivåerna. Detta görs 
nedan utifrån tillgänglig statistik på området. 
 
I klass 1 är det de massexplosiva ämnena som står för de betydande riskerna. 
Andelen massexplosiva ämnen sätts till 10 % (ØSA 2004). Statistiken anger att 
inga transporter förekom under september 2006. För att inte underskatta riskerna 
antas det 10 transporter. 
 
Andelen mycket brandfarlig vätska i klass 3 (bensin mm) sätts till 75 % (ØSA 
2004).  
 
För klass 5 räknas endast de oxiderande ämnen med som bedöms kunna leda till en 
massexplosion. De uppskattas stå för högst en tredjedel av den totala mängden. 
 
Detta ger följande antal transporter i de kategorier som främst bedöms innebära 
risker för området, se tabell 3. 
 
Tabell 3.  Farligt gods på E6 år 2030 som medför betydande risker för området 

Klass och ämnesgrupp  E6 

1.1   Massexplosiva ämnen  18 

2.1   Brandfarliga gaser  9 100 

2.3   Giftiga gaser  110 

3.  Mycket brandfarliga vätskor  23 000 

5.1   Oxiderande ämnen med explosionsrisk  450 

 

3.2.3  Sannolikhet för olyckor på väg E6 
Sannolikheten för olyckor på E6 fås från Trafikverkets handbok ”Effektsamband 
för transportsystemet” (Trafikverket 2015:2). Risken för olyckor på en motorväg 
med en högsta tillåten hastighet på 110 km/h anges till 0,07 olyckor per miljon 
fordonskilometer och år eller 7,0x108 per fordonskilometer och år. 
 
Andelen singelolyckor på den här typen av väg är ca 60 % (SRV 1996) vilket 
innebär att det vid 40 % av olyckorna är minst två fordon inblandade. Om det 
bortses från olyckor med fler än 2 fordon inblandade, vilket inte påverkar resultatet 
nämnvärt, så är risken för att ett fordon blir inblandat i en olycka på en 1 km lång 
sträcka av vägen lika med 7,0x108 x (1+0,4) = 9,8x108.  

836



 

  

20151109 
Detaljplan för Munkeröd 1:12 m.fl. Stenungsunds kommun 

Riskanalys transport av farligt gods 
 

16 (31)

4.  Riskbedömning i den fysiska
  planeringen  

4.1  Vad är risker 
Risker beror på att händelser som har oönskade konsekvenser kan inträffa. Viktiga 
frågor är: ”Hur ofta kan dessa händelser inträffa?” och ”Vad är följderna om den 
händelsen inträffar?”. Det handlar om sannolikheten för en händelse och dess 
konsekvenser. Risk definieras därför oftast som sannolikheten för oönskade 
händelser multiplicerat med konsekvenserna av dessa händelser.  
 
Sannolikheten brukar uttryckas som antalet gånger det förväntas att en händelse 
inträffar under ett år. Detta kan bli ett väldigt litet tal för händelser som inte 
förväntas inträffa så ofta. En sannolikhet på 0,001 per år innebär att olyckan 
förväntas ske en gång per 1000 år. Sannolikheten för olyckor med farligt gods är 
oftast mycket lägre, exempelvis 0,000 001 per år eller en gång per 1 000 000 år 
(matematiskt kan detta uttryckas som 1x106 per år).  
 
En olyckshändelse kan få många olika konsekvenser: materiella skador, 
miljöskador, skadade personer och omkomna personer. Det är svårt att beräkna 
skador på miljön, byggnader och personer då man även måste medta hur svår 
skadan är. Det är enklare (rent utredningsmässigt) att räkna på antalet personer som 
förväntas omkomma. Därför uttrycks konsekvensen av en olyckshändelse med 
farligt gods oftast som antalet omkomna. En bakomliggande tanke är att antalet 
skadade och övriga skador är proportionerligt till antalet omkomna. Även när det 
sätts kriterier för risknivåer vid transport av farligt gods talas det mest om antalet 
omkomna. 
 
Risker finns överallt omkring oss. Några risker och deras sannolikheter anges i 
figur 4. 
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Figur 4.   Exempel på olika risknivåer som finns i samhället. 1,E02 betyder 

1x102 eller en gång på 100 år. De röda och orangea sträcken är 
kriterier för bedömning av risknivåer och förklaras i avsnitt 4.2  

 
Vid riskutredning för den fysiska planeringen skiljs på individrisk och 
samhällsrisk. Individrisken är risken för en person att omkomma i en olycka när 
han/hon befinner sig på en specifik plats i närheten av en s.k. riskkälla. Det utgås 
från att personen befinner sig på denna plats under ett helt år. Risken uttrycks som 
risken att omkomma i en olycka under det året. Individrisken är ett mått på hur 
farligt det är på en viss plats och tar inte hänsyn till hur många människor som 
kommer att befinna sig på platsen. Individrisken är ett lämpligt mått vid 
riskbedömning för områden där det endast kommer att vistas ett fåtal människor. 
 
Samhällsrisken är ett mått på hur stora olyckor en riskkälla kan orsaka. Detta beror 
dels på riskskällans farlighet men även på hur många människor som brukar 
befinna sig i riskkällans omgivning. Detta mått är användbart om planeringen 
innebär att många människor kommer att befinna sig inom 150 m från en 
transportled för farligt gods. Samhällsrisk anges som sannolikheten för olyckor där 
minst ett visst antal personer omkommer. 
 
Samhällsrisken återges i ett FNdiagram där F står för frekvens och N för antalet 
omkomna. Det som anges är med vilken frekvens (F) olyckor med ett visst antal 
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omkomna (N) förväntas förekomma inom området. Detta ger en s.k. FNkurva för 
området. 
 

4.2  Bedömningsgrunder för risker vid transport 
av farligt gods 
Kvantitativa kriterier för individrisk 
I många fall, främst när det inte finns särskilda kommunala krav, tas kriterier för 
vad som kan bedömas vara en acceptabel risknivå från rapporten ”Värdering av 
risk” som tagits fram på uppdrag av dåvarande Räddningsverket (Räddningsverket 
ingår numera i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB) (SRV 1997). 
I rapporten används en övre och en undre gräns, se  figur 5. Om den övre gränsen 
överskrids bedöms att risknivån är så hög att den inte kan tolereras. 
 

 
Figur 5.     Risknivåer och gränserna mellan dem (Rtj Storgöteborg 2004). 
 
För individrisken ligger den övre gränsen på 1x105 per år (en gång på 100 000 år) 
och den undre på 1x107 per år (en gång på 10 000 000 år). Den undre gränsen 
ligger under risken att omkomma till följd av naturolyckor, vilket innebär att en 
sådan risknivå inte ger en signifikant påverkan på individens totala risknivå. Om 
risknivån ligger under denna gräns så anses den vara acceptabel och inga 
ytterligare åtgärder krävs.  
 

Övre gräns 

Undre 
gräns 

ALARP 
område 

839



 

20151109 
Detaljplan för Munkeröd 1:12 m.fl. Stenungsunds kommun 
Riskanalys transport av farligt gods   

 

19 (31)

Den övre gränsen motsvarar högst en tiondel av den totala dödsfallsrisken för olika 
grupper i samhället. Om risknivån ligger över denna gräns så skall åtgärder vidtas 
och effekten av dessa åtgärder skall verifieras (Lst 2006). 
 
Om risknivån ligger mellan den undre och den övre gränsen, det s.k. ALARP
området, så skall alla rimliga åtgärder vidtas för att minska risknivån. Efter detta 
betraktas risknivån som tolerabel. Beräkningar av effekten av risknivåer krävs 
normalt inte. 
 
Kvantitativa kriterier för samhällsrisk  
Även för samhällsrisk finns det kriterier i ovannämnda rapport. Kriterierna utgår 
från samhällsrisknivåer för ett område på båda sidor om en sträcka av 1 km längs 
transportleden för farligt gods, se figur 6.  
 

 
Figur 6.  Riskkriterier för dubbelsidig bebyggelse längs 1 km transportled för 

farligt gods.  
 
Kriterier i figur 9 innebär till exempel att en olycka med högst en omkommen 
accepteras högst en gång på 1 000 000 år (orangea linjen). Olyckor med en 
omkommen kan inte tolereras oftare än en gång per 10 000 år (röda linjen). 
Olyckor med 10 omkomna kan accepteras om de är så sällsynta som en gång på 
10 000 000 år. Om dessa olyckor förekommer oftare än en gång på 100 000 år så 
kan detta inte tolereras. 
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När risknivån ligger i det acceptabla området så krävs inga ytterligare åtgärder. 
Ligger risknivån i området med tolerabla risker (ALARPområde) så skall rimliga 
skyddsåtgärder vidtas, se avsnitt 4.4. 
 
Kriterierna ovan gäller för område längs 1 km transportled. Kriterier för det 
aktuella planområdet beräknas utifrån transportledens längd längs området vilket är 
715 m och det faktum att planområdet endast gränsar mot en sida av E6, se figur 7.  
 

 
Figur 7.  Riskkriterier för 715 m transportled längs Munkeröd 1:12 m.fl., 

Stenungsund 
 

4.3  Metodik vid riskhantering i den fysiska 
planeringen 
Krav på hantering av risker i den fysiska planeringen finns i plan och bygglagen 
och miljöbalken. Hälsa och säkerhet skall beaktas så tidigt som möjligt i 
detaljplaneprocessen. Ofta startar detta arbete redan i programarbete för 
detaljplanen för att sedan bli mer detaljerat i planarbetet. Riskfrågan bör då vara så 
pass utredd att den kan utgöra ett beslutsunderlag för att avgöra om risken anses 
tolerabel eller inte. Slutsatserna från riskbedömningen bör föras in i 
planhandlingarna. Om riskreducerande åtgärder krävs för att nå en acceptabel 
risknivå ska dessa om möjligt föras in som planbestämmelser på plankartan. 
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Åtgärder som inte omfattas av detaljplanen bör befästas på annat sätt, till exempel 
genom avtal. 
 
Riskhanteringsprocessen kan delas upp i tre delar; riskanalys, riskvärdering och 
riskreduktion/kontroll, se figur 8 (Lst 2006).  I den första delen beräknas riskerna, i 
den andra delen bedöms de och åtgärder föreslås och i den tredje delen tas beslut 
om åtgärderna.  
 
 

 
Figur 8.   Schema över riskhanteringsprocessen (Lst 2006) 
 
I denna rapport genomförs den första delen – riskanalys – samt ges input till den 
andra delen – riskvärdering – genom att riskerna jämförs med kriterier och förslag 
till åtgärder ges. Själva beslutet om hur riskerna skall värderas och den fortsatta 
hanteringen tas i kommunen med möjlighet för länsstyrelsen att överpröva beslutet.  
 
Förslag till riskreducerande åtgärder ges redan vid risknivåerna inom ALARP
området. Kravet på verifiering av dessa åtgärder aktualiseras normalt inte om inte 
risknivåerna överskrider gränsen för det tolerabla. 
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4.4  ALARPområdet 
ALARPområdet är området i riskkriterierna där riskerna är lägre än det som inte 
kan tolereras men högre än det som kan accepteras utan vidare. ALARP betyder As 
Low As Reasonably Practicable, på svenska betyder detta att risknivån skall göras 
så låg som är praktiskt möjligt med rimliga åtgärder när risknivån hamnar i detta 
område.  
 
Området spänner över en faktor 100 i risknivåer, de lägsta nivåerna inom området 
är hundra gånger lägre än de högsta nivåerna. Området är så pass stort beroende på 
den osäkerhet som alltid finns i riskberäkningar. Ofta anses att osäkerheten i 
resultaten av en riskberäkning kan vara så högt som en faktor 10, beroende på alla 
okända faktorer som ingår. Att ha ett brett område där det finns krav på viss 
hänsynstagande av riskerna säkerställer att inga risknivåer över det tolerabla släpps 
igenom utan vidare.  
 
Kraven på skyddsåtgärder inom ALARPområdet är att alla rimliga 
skyddsåtgärder, sett ur kostnadsperspektiv och praktiskt genomförbarhet, är 
vidtagna.  
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5.  Resultat av riskberäkningarna  

I detta kapitel redovisas beräkningsresultaten för individrisk och samhällsrisk utan 
skyddsåtgärder. De ingångsvärden för beräkningarna som är specifika för 
planområdet har redovisats i kapitel 3.  
 
Området som ligger mer än 10 m över vägen (öster om det gröna sträcket i figur 3) 
antas inte beröras vid en olycka med farligt gods. Höjdskillnaden gör att 
brandfarliga vätskor inte når denna del av området. Inte heller brandfarliga eller 
giftiga gaser förväntas nå området då dessa gaser är tyngre än luften och därför inte 
sprider sig upp mot höjden. Område D ligger på mer än 200 m från transportleden 
och berörs endast marginellt vid en olycka med farligt gods. Beräkningarna 
koncentrerar sig därför på områden C1 och C2. 
 
Ingångsvärden för sannolikheter och konsekvenser för de möjliga händelseförlopp 
när en olycka väl inträffat samt beräkningsmetoderna redovisas i bilagan. 
 

5.1  Individrisk 
I figur 9 visas individrisken i området längs E6 och rampen. 
 

 
Figur 9.  Individrisken längs E6 ligger på acceptabla nivåer från ca 95 m från 

vägen.  
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Individrisken är acceptabel från ca 95 m från närmaste vägkant. Närmare vägen är 
individrisken tolerabel, detta innebär att det måste bedömas vilka rimliga 
skyddsåtgärder som kan genomföras, se kapitel 4. 
 

5.2  Samhällsrisk 
I figur 10 redovisas samhällsrisken inom området.  
 

 
Figur 10.  Samhällsrisken för det planerade området ligger inom ALARP

området. 
 
Av figur 10 framgår att samhällsriskenligger inom ALARPområdet. Detta innebär 
att rimliga skyddsåtgärder bör genomföras, se avsnitt 4.4. 
 

5.3  Osäkerhetsanalys  
Det finns alltid osäkra faktorer i beräkningar av risker i samband med transporter 
av farligt gods förbi områden där det vistas människor. Eftersom det handlar om en 
prognos för en framtida situation så är osäkerheten i vilka mängder farligt gods 
som kommer transporteras förbi området år 2030 av betydelse. Detta är också 
viktigt då uppgifterna om transporterade mängder redan i nuläget är ganska osäkra.  
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För att hantera detta har mängderna farligt gods valts på ett konservativt sätt, d.v.s. 
det har utgåtts från väl tilltagna mängder farligt gods som sannolikt är högre än vad 
som kommer att transporteras i verkligheten.  
 

Ytterligare en källa till osäkerhet är att det inte helt går att förutspå hur många 
personer som kommer att vistas inom området. Även här har konservativa val 
gjorts. 
 

För att kunna bedöma hur osäkerheten i ingångsvärden påverkar våra slutsatser och 
för att samtidigt säkerställa att själva risknivån inte underskattas har en beräkning 
av samhällsrisken genomförts för området där såväl antalet transporter som antalet 
personer inom området ökats med 25 %, se figur 11. 
 

 
Figur 11.  Osäkerhetsanalysen visar samhällsrisken om såväl antalet 

transporter som antalet personer inom området ökas med 25 % 
(mörkblå linje) jämfört med vad som antagits tidigare (blå linje).  

 
Figur 11 visar att samhällsrisken fortfarande ligger inom ALARPområdet, även 
vid den osäkerhetsanalys där antalet transporter och antalet personer ökats med 
25 %.  
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6.  Diskussion och slutsatser 

6.1  Diskussion avseende skyddsåtgärder  
Eftersom samhällsrisknivåerna ligger i ALARPområdet skall det undersökas vilka 
skyddsåtgärder som kan genomföras för att minska riskerna. Skyddsåtgärderna 
skall vara ekonomiskt rimliga och tekniskt genomförbara, se avsnitt 4.4. Riskerna 
är främst kopplade till olyckor med transporter av brandfarliga komprimerade gaser 
som transporteras i större omfattning än vad som är brukligt förbi planområdet. 
 

6.1.1  Alternativ vall 
Den mest effektiva åtgärden för att minska riskerna är att minska sannolikheten för 
olyckor. Genom att anlägga en vall mellan rampen till E6 och område C1 och C2 
kan risken för skador på det avåkande fordonet minskas till hälften genom att 
utforma vallen så att den mjukt fångar upp avåkande fordon (Vägverket 2008, VTI 
2002). Detta innebär att risken för utsläpp av farliga ämnen minskar lika mycket. 
Dessutom försvårar en vall spridningen av vätskor och kondenserade gaser in till 
planområdet, vallens höjd bör vara minst 3 m över vägytan. 
 
Beräkningar har genomförts för risknivåerna med föreslagen vall på plats. I bilagan 
anges detaljer angående den antagna skyddseffekten av vallen. 
Beräkningsresultaten visas i figur 12 för individrisk och figur 13 för samhällsrisk, 
brun kurva. 
 

6.1.2  Alternativ tungt vägräcke och fasadåtgärder 
Om det inte bedöms vara möjligt att anlägga en vall kan istället ett tungt vägräcke 
ha samma funktion när det gäller att minska risken för skador på avåkande tunga 
transportfordon. Åtgärderna kan även kombineras så att det anläggs en vall längs 
en del av sträckan som kombineras med räcke längs resten. Resultat av utförda 
beräkningar utifrån detta visas i figur 12 för individrisk och figur 13 för 
samhällsrisk, grön kurva. 
 
Där tungt skyddsräck är skyddsåtgärd bör detta kompletteras med 
byggnadsåtgärder så att byggnadsdelar som är riktade mot E6 och där det normalt 
vistas människor utförs i brandklass EI30. Det måste även säkerställas att 
brandfarliga vätskor inte kan rinna ner i planområdet vid en olycka. Dike längs 
vägen kan ha denna funktion. 
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6.1.3  Ytterligare åtgärder 
Åtgärderna bör kompletteras med vissa begränsningar för byggrätterna närmast 
vägen. Endast ett våningsplan bör tillåtas, denna åtgärd ingår i beräkningarna för 
effekten av vallen alternativ räcke i figur 13. På området mellan byggnaden och 
vägen bör publikdragande verksamheter undvikas, parkering kan få förekomma. 
Utrymning skall vara möjligt bort från vägen och friskluftsintag skall anläggas i 
skyddat läge bort från E6. 
 

 
Figur 12.  Individrisk efter skyddsåtgärd. Blå kurva är risknivån utan åtgärder, 

grön kurva är risknivån med tungt vägsräcke och brun kurva är 
risknivån med vall. 
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Figur 13.  Samhällsrisk efter skyddsåtgärd. Blå kurva är risknivån utan 

åtgärder, grön kurva är risknivån med tungt vägräcke och brun 
kurva är risknivån med vall. 

 

6.1.4 Sammanfattning av skyddsåtgärder 
Sammanfattningsvis bör följande skyddsåtgärder genomföras. 
 
Båda alternativen: 
  Byggrätter på område C1 och C2 får endast ha ett våningsplan och inte 

användas för renodlad kontorsverksamhet. 
  Utrymning av byggrätterna närmast E6 skall vara möjligt i riktning bort från 

vägen. 
  Friskluftsintag skall anläggas i skyddat läge bort från E6. 
 
Alternativ vall. 
  Skyddsvall anläggs längs E6 förbi område C1 och 2 

 
Alternativ räcke 
  Tungt vägräcke anläggs längs E6 förbi område C1 och 2. Kombination av vall 

och räcke är möjlig. 
  Dike längs vägen som hindrar farliga vätskor att nå planområdet vid olycka på 

vägen. 
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  Delar av byggnaderna närmast vägen där det normalt vistas människor skall 
vara avskärmade från vägen med skyddsmur i brandklass EI30.   
 

Med ovanstående åtgärder bedöms risksituationen som godtagbar. 
 
Norconsult AB 
Väg och Bana/Trafik 
 
 
Herman Heijmans 
herman.heijmans@norconsult.com 
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1. Inledning 
1.1 Beräkningsmetod 
1.1.1 Inledning 
Riskberäkningsmetoden kan delas upp i fyra steg. 
1. Beräkning av sannolikhet för olyckor med olika ämnen 
2. Beräkning av sannolikhet av olika scenarier utifrån händelseträd 
3. Beräkning av konsekvenserna av dessa scenarier avseende antalet omkomna 

utomhus och inomhus 
4. Sammanräkning av resultaten som individrisk och samhällsrisk 
 
Alla beräkningar genomförs i excelblad. Dessa excelblad finns för insyn för 
myndigheterna och endast vissa utdrag publiceras här. 
 
Sannolikheter och effektområdens storlek har, för klass 2.1, klass 2.2 och klass 3 
tagits från den nederländska beräkningsmetoden RBMII som är en av den 
nederländska staten godkänd metod för riskberäkning vid transport av farligt gods 
utifrån de modeller som presenteras i den s.k. Gula Boken (PGS2 2005) och Lila 
Boken (PGS3 2005). För klass 1.1 och klass 5.1 anges mera i detalj hur 
sannolikheterna och effektområdens storlek har beräknats. 
 

1.1.2 Sannolikhetsberäkning 
Sannolikheten för en olycka med transport av farligt gods beräknas utifrån de av 
Trafikverket angivna sannolikheter för personskadeolyckor per fordonskilometer 
på en vägsträcka av den aktuella typen (Vägverket 2008). Olycksrisken för enstaka 
fordon har beräknats ur risken per fordonskilometer för olyckor på vägsträckan 
med antagandet en viss andel av olyckorna är singelolyckor och resten olyckor har 
två fordon inblandade Uppgifterna om hur stor andel av olyckorna är singelolyckor 
fås från rapporten Farligt gods – Riskbedömning vid transport (SRV 1996).   
 
Antal transporter med de olika klasser farligt gods ger sedan antalet olyckor med 
transporter av de olika klasser farligt gods per kilometer. Beräkningsresultaten för 
dessa olyckor finns i figur 4. Att sannolikheten beräknas per kilometer beror på att 
vägsträckan som skall användas i sannolikhetsberäkningar varierar beroende på 
vilket scenario som är aktuellt 
 
För samhällsrisken förklaras detta i figur 1 till 3 nedan. 
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Figur 1. Tre olika lägen för en olycka med farligt gods med effektområde 

mindre än det planerade området. 
 
Tre lägen för olyckor visas. I läge 1 drabbas området av halva effekten, i läge 2 av 
hela effekten och läge 3 åter av halva effekten. Till vänster om läge 1 och till höger 
om läge 3 drabbas området av mindre än halva effekten. Detta förenklas till att 
området drabbas av hela effekten (som i olycksplats 2) för alla olyckslägen mellan 
1 och 3. Olyckor utanför denna sträcka tas däremot inte med i beräkningen. 
Approximationen förtydligas i figur 2 nedan. 
 

 
Figur 2.  Förenkling av effekten av olyckor med farligt gods. 
 
Om effektområdets längd utmed leden är större än planområdets längd utmed leden 
så är det effektområdets längd som är utgångspunkten. Detta visas i figur 3 som 

1 3 2 

planområdets utsträckning 
längs leden 
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visar effektområdet för exempelvis ett gasmoln som blåses av vinden längs med 
vägen. Om olyckan sker mellan läge 1 och läge 2 så antas området drabbas av 
effekten. Avståndet är lika med effektområdets utsträckning längs leden.  
 

 
Figur 3. Två olika lägen (lila resp röda effektområdet) för en olycka med 

farligt gods (gas i detta fall) med effektområde större än det 
planerade området. 

 
Vid individriskberäkningar bestäms sannolikheten för olyckor alltid av 
effektområdenas utsträckning längs leden. 
 
Sannolikheten att en olycka leder till ett utsläpp av betydelse (>100 kg) för klass 
2.1, 2.3, 3 och 5.1 har tagits från RBMII. 
 
Händelseträden för klass 1.1 och klass 5.1 förklaras i nästa kapitel vid aktuella 
scenarier  
 
Händelseträden för klass 2.1, 2.3 och 3 har tagits från RBMII. 
 

1.1.3 Konsekvenser 
Konsekvenserna beräknas med hjälp av effektområden för scenarier för ämnen i 
klass 2.2, 2.3 och 3. För ämnen i klass 1.1 och 5.1 används en något annorlunda 
metod som förklaras vid dessa scenarier. 
Effektområden har tagits från den nederländska metoden RBMII som är 
föreskriven metod i Nederländerna vid denna sorts beräkningar. Effektområden har 
förenklats till att vara rektangulära. Storleken på dessa effektområden är generellt 
något större än på de effektområden som används i RBMII vilket leder till mera 
konservativa beräkningar. 
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I vissa fall finns det skäl att använda två effektområden i ett scenario. Detta är fallet 
när effekten av olyckan endast avklingar långsamt som exempelvis för olyckor 
med giftiga gaser i klass 2.3. För många scenarier avklingar effekten ganska snabbt 
från att alla omkommer till att nästan inga omkommer. I dessa fall används endast 
ett effektområde vars storlek har utökats för att även täcka de delar där endast en 
del av de närvarande omkommer. 
 
Vindens påverkan tas med för de effekter som beror på vindriktningen. Alla 
vindriktningar mot området samlas till en vindriktning lodrätt från leden mot 
området. Vindriktningar längs leden beaktas också då vissa scenarier ger plymer 
längs leden som påverkar närmast leden. 
 
Antalet omkomna i ett scenario beräknas utifrån ytan på området där scenariot 
påverkar, antal personer som befinner sig ute och inne inom detta område samt 
andelen av dessa som omkommer. 
 

1.2 Ingångsdata till scenarieberäkningar 
Resultaten av beräkningen av olycksrisk per kilometer för de olika klasser farligt 
gods framgår av figur 4 a och b. Där framgår också beräkningarna av persontäthet 
inom området och i husen närmast vägen. 
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Figur 4a. Ingångsvärden för riskberäkningarna för Munkeröd 1:12 

m fl..  

Ingångsdata Uppdragsnamn:Munkeröd 1:12 2015-11-04

Olycksrisk
Risk för olycka 5,3E-08 1/fordonskm, år
Andel singelolyckor 0,60
Olycksrisk fordon 7,4E-08 1/km, år
Område enl nedan 4 ange siffervärde

Sannolikhet utströmning > 100 kg

Område
Kondenserad
e gaser Vätskor

Motorväg 1 0,052 0,101
Utanför tätort 2 0,034 0,077
Inom tätort 3 0,006 0,021

4 4 0,043 0,089

Sannolikhet utströmning olika klasser
antal transporter/årrisk olycka/km,årrisk>100 kg olycksrisk/km,år

Klass 1, massexplosiv 18 1,3E-06 1 1,3E-06
Klass 2.1 9054 6,7E-04 0,043 2,9E-05
Klass 2.3 113 8,3E-06 0,043 3,6E-07
Klass 3, bensin 22972 1,7E-03 0,089 1,5E-04
Klass 5.1, explosionsrisk 454 3,3E-05 0,089 3,0E-06

Områdesinfo
Inne Ute

Befolkningstäthet 2,4E-03 1,8E-04

Områdets storlek
Inne Ute

Planområdets avstånd leden 64 42,5 m
Planområdets bredd 120 120 m
Planområdets längd 380 380 m

Antal personer total 120
Andel närv dagtid 100%
Antal personer dagtid 120

Inne Ute
Andel i % 93% 7%
Antal personer 111,6 8,4

Antal personer första raden 
totalt 120
Andel närv dagtid 100%
Antal personer dagtid 120

Inne Ute
Andel i % 93% 7%
Antal personer 111,6 8,4
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Observera att sannolikheten för en olycka har reducerats med en faktor 9/12 
jämfört med det som angivits i rapporten, (avsnitt 3.2.3) då det endast under 9 
timmar av 12 timmar (dagtid) antas vara människor i området. 
 
I figur 5 visas vindrosen som används vid beräkningar av vissa scenarier med 
gasutsläpp. Beräkningen av andelen av tiden som vinden kan föra gasen mot 
området respektive längs vägen framgår. 
 

 
Figur 5.  Vindros för Stenungsund 
 
För beräkningar av spridning av brandfarliga gaser och giftiga gaser har 
effektområden anpassats för att ta hänsyn till påverkan från höjdskillnaden (område 
A) och en vall (område B) längs vägen. Denna påverkan har beskrivits i avsnitt 6.1 
i rapporten. I texten i bilagan anges de ursprungliga effektområden för scenarierna. 
I den redovisning av beräkningsresultaten som finns i kapitel 3 i bilagan anges 
dock de effektområden som används i beräkningarna. 

Vindros olycksplatsen Uppdragsnamn: Munkeröd 1:12 2015-11-04

Vindros Göteborg
N 8%
NO 12%
O 8%
SO 14%
S 18%
SV 15%
V 17%
NV 8%
Summa 100%

Vägens orientering NO-SV
Området Sydost om vägen

Vindriktning mot området 40%
Vindriktning längs leden 27%

0%

5%

10%

15%

20%
N

NO

O

SO

S

SV

V

NV

Vindros Stenungsund

E6:ans
orientering
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2. Aktuella scenarierna  
Här ges en generell beskrivning av scenarierna som kan leda till betydande 
konsekvenser för området utifrån de klasser farligt gods som kan komma att 
transporteras, se rapporten.  
 

2.1. Scenarier med sprängämnen, klass 1.1 
2.1.1 Sannolikheter 
Sannolikheten för en olycka med massexplosiva sprängämnen framgår av figur 4 
 
Vid en olycka finns olika utfall som här förenklas till följande:  
• ingen brand eller explosion,  
• explosion på grund av den mekaniska påverkan vid olyckan,  
• brand i fordonet som inte leder till explosion.  
• brand i fordon som leder till explosion. 
 
Sannolikhet för explosion på grund av den mekaniska påverkan vid olyckan 
Sprängämnen som transporteras antas vara av emulsionstyp som är den typen som 
huvudsakligen används inom gruvindustrin. Ett antal studier har rapporteras (ERM 
2008, FOA 2000) som visar att den hastighet som krävs för att en stöt skall leda till 
explosion av sprängämnet är jämförbara med typiska hastigheter för kulor från 
skjutvapen (500 m/s dvs. 1800 km/t). Vid förhöjda temperaturer sänks visserligen 
denna hastighet men ligger fortfarande vida över vad som förekommer vid en 
olycka.  
 
Tidigare studier har visat att den kritiska hastigheten för att en projektil skall leda 
till en explosion för ett emulsionssprängämne är några tiotals gånger större än för 
dynamit. En studie med fallvikter på nitroglycerinbaserade sprängämnen har visat 
att sannolikheten för antändning låg under 0,1 %. I studien simulerades den stöten 
som skulle orsakas av ett fall på 12 m.  
 
Sammantaget bedöms det att sannolikheten för detonation på grund av stöt vid en 
olycka med emulsionssprängämnen ligger under 0,1 %. Detta värde kommer att 
användas vid sannolikhetsberäkningarna. 
 
Sannolikhet för detonation på grund av brand 
Sannolikheten för att en olycka leder till en fordonsbrand beräknas utifrån statistik 
från USA då pålitlig svensk statistik saknas. Enligt statistiken (NFPA 2012, FEMA 
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2008, USCB 2012) förekom det under perioden 2005-2009 ca 52,7 miljoner 
trafikolyckor på motorvägar i USA. Av dessa var lastbilar inblandade i ca 3,1 % 
eller 1,6 miljoner olyckor. Av trafikolyckorna på motorväg under perioden 2005-
2009 ledde ca 1,13 miljoner till brand i fordon. Av dessa olyckor med brand i 
fordon berörde ca 6,4 % eller 72 600 lastbilar. Andelen trafikolyckor med lastbilar 
som ledde till brand är således 72 600/1 600 000 = 4,5 % under 2005-2009 i USA. 
Denna siffra används som sannolikhet för att lastbil fattar eld vid en olycka. 
 
Sannolikheten att en brand leder till detonation av sprängämnet uppskattas grovt 
till 10 %.  Händelseträdet för olycka med sprängämnen visas i figur 6. 
 

 
Figur 6.  Händelseträd för olycka med sprängämnen, klass 1.1.   
 
Resultaten av sannolikhetsberäkningar för fallet att en massexplosion på grund av 
en olycka med en sprängämnestransport visas i tabell 2, avsnitt 3. 
 

2.1.2 Konsekvenser  
Explosionslast 
Vid beräkning av explosionslast utgås från en explosion av 16 ton TNT. Mängden 
sätts till 16 ton då detta är den maximalt tillåtna mängden som får transporteras i en 
vägtransport. Att välja TNT görs för att inte underskatta explosionsstyrka, ämnet 

Händelseträd klass 1

Väg
Händelseträd klass 1.1
Olycka 
med 
klass 1.1

Sannolik
het per 
olycka Konsekvens

ja
0,001 Explosion

0,001

1,0E+00 ja
0,0045 Explosion

ja 0,1

0,045
nej

nej 0,040 Ej explosion
0,9

0,999

nej
0,95 Ej explosion

0,96

0,0055
Summa 
explosion

Stötvåg ger detonation Bilen antänder Brand ger detonation
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som transporteras mest är ANFO vars explosionsstyrka ligger på ca 82 % av TNT. 
För att inte underskatta riskerna väljs dock TNT. 
 
Explosionens övertryck och impuls har beräknats nedan. Både oreflekterade och 
reflekterade värden har beräknats. De reflekterade värdena är aktuella när 
explosionen träffar en yta som är riktat vinkelrät mot explosionen. De oreflekterade 
värdena gäller för ytor som är riktade i samma riktning som explosionen.  
 
Explosionsstyrkan beräknas med hjälp av figur 7 och 8 som tagits från rapporten 
Dynamisk lastpåverkan – Referensbok (SRV 2005). För en närmare förklaring av 
beräkningsmetoden hänvisas till denna rapport.  
 
Z är det ska skalade avståndet enligt nedan 
 

� = �
� � / �  

 
R = avstånd från explosionscentrum (m) 
M = mängd sprängämne i explosionen (kg) 
 
Figur 7 ger övertrycket p+ 
 

 
Figur 7 Reflekterat och oreflekterat övertryck som funktion av det skalade 

avståndet Z (från SRV 2007). 
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Figur 8 ger den skalade impulsen delat med kubikroten ur mängden sprängämne: 
i+/M1/3. Den skalade impulsintensiteten räknas sedan ut genom att multiplicera med 
M1/3 = 160001/3 = 25,2 kg1/3. 
 

 
Figur 8. Reflekterat och oreflekterat impulsintensitet som funktion av det 

skalade avståndet Z (från SRV 2007). 
 
Resultaten visas i tabell 1. 
 
Tabell 1. Reflekterat och oreflekterat tryck och impultstäthet som funktion av 

avståndet till explosionscentrum. 
Avstånd Z p+ pr i+ ir 

m m/kg1/3 kPa kPa kPas kPas 
25 1,0 900 5000 4,8 14,0 
50 2,0 200 750 2,3 6,3 
63 2,5 120 400 1,8 4,3 
75 3,0 80 220 1,6 3,3 
100 4,0 45 110 1,3 2,6 
125 5,0 33 70 1,0 2,0 
150 6,0 23 50 0,9 1,8 
175 6,9 20 40 0,8 1,5 
200 7,9 15 33 0,7 1,3 
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Skador på bebyggelsen 
Enligt amerikanska undersökningar (EAI 1997) rasar hus vid ett övertryck (p+) på 
25-35 kPa medan en vanlig stadsbebyggelse bedöms få allvarliga skador vid 
ungefär samma övertryck, se figur 9 och 10. Detta tryck uppnås enligt tabell 1 
ungefär 125 m från platsen för explosionen.  
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Figur 9  Övertryck som leder till raserade byggnader mm. 
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Figur 10.  Beskrivning av byggnadstyper mm i figur 9. 
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Sammantaget antas att byggnader närmast vägen får allvarliga skador inom 125 m 
från explosionen. Bebyggelsen bakom skyddas i stor utsträckning av husen framför 
och antas inte få lika betydande skador.  
 
Storleken av området längs vägen där husen rasar beräknas utifrån husens avstånd 
till vägen och Pythagoras sats. 
 
Inom området där husen skadas allvarligt antas att husens raszon sträcker sig in 
mot ungefär halva huset och att det i raszonen omkommer cirka en tredjedel av de 
personer som vistas där (FOA 1997). Detta innebär att cirka en sjättedel av de 
boende inom detta område antas omkomma vid en explosion med sprängämnen.  
 
Antalet omkomna beräknas utifrån antal i husraden närmast vägen, resultaten visas 
i tabell 2. 
 
Skador utomhus 
Direkta skador pga. tryck  
Människan tål tryck relativt bra. Gränsen för lungskador anges vara ca 70 kPa, 
döda på grund av lungskador förväntas vid 180 kPa och 50 % omkomna vid 260 
kPa. Detta innebär att inga omkomna förväntas pga. lungskador på ett avstånd på 
mer än 50 m från explosionen (FOA 1997). 
 
Indirekta skador 
Indirekta skador kan uppstå genom att någon kastas mot något hårt förermål av 
tryckvågen eller att personer träffas av nedfallande byggnadsdelar.  
 
Som skademått för skador pga. att någon kastas av tryckvågen tas skallskador. 
Enligt FOA får en person med kroppsvikt 70 kg skallfraktur på ca 50 m från 
explosionen, se figur 11 och tabell 1. På 75 m har sannolikheten avtagit till 50 % 
och minskar till 10 % på ca 90 m.  
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Figur 11.  Kombinationer av övertryck och skalad impulstäthet som ger 

allvarliga skador vid islag av huvudet (från FOA 1997). 
 
Personer utomhus kan även omkomma av fallande byggnadsdelar eller splitter och 
vi antar därför att alla personer som befinner sig kring hus som förväntas rasera 
omkommer i explosionen.  
 
En gynnsam omständighet som inte beaktats i detta scenario är att det kommer att 
ta tid innan en brand i ett fordon med sprängämnen sprider sig till lasten och ger 
upphov till en explosion. Under denna tidsperiod finns möjligheter att evakuera 
personer från området. Praktiska erfarenheter från olyckor med sprängämnen visar 
att evakueringen ofta har kunnat genomföras och lett till en reduktion av antalet 
omkomna.  
 
Det här beskrivna scenariot ger därför konservativa värden för det förväntade 
antalet omkomna. 
 
Individrisk 
En person antas omkomma om han befinner sig i området kring den bebyggelse 
som kommer att rasa vid en massexplosion. Avståndet beror på avståndet mellan 
transportleden och husen och husens bredd, som default används 30 m för detta. 
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Sannolikheten beräknas med att explosionen måste ske på de 250 m av vägen som 
är närmast individen. 
 
Samhällsrisk 
Sannolikheten för en person att omkomma inomhus är 17 % i de hus som antas 
rasa vid massexplosionen, dvs de som ligger inom 125 m från olycksplatsen. Alla 
personer som befinner sig utomhus kring husen antas omkomma, se avsnittet om 
individrisk. 
 
 

2.2 Scenarier med brandfarliga gaser, klass 2.1 
Sannolikheten för en olycka med ett fordon med brandfarliga gaser per kilometer 
transportled har beräknats på samma sätt som för massexplosiva ämnen i avsnitt 
2.1.1 och framgår av ingångsdata i figur 3. 
 

2.2.1 Scenario Jetflamma  
I detta scenario uppstår ett hål på 5 cm i tanken på tankfordon med komprimerad 
brandfarlig gas. Gasen sprutar ut och antänds vilket leder till en låga som sträcker 
sig från olycksplatsen in mot området. Inom ett område av 45x74 m (längs vägen x 
in mot området) förväntas alla omkomma. Utomhus på grund av att människorna 
hamnar i eller nära lågan, inomhus då byggnaden fattar eld och brinner ner. 
 
Av händelseträdet för brandfarliga gaser, figur 12, framgår att sannolikheten för 
scenario Jetflamma vid en olycka med brandfarlig gas med betydande utströmning 
är lika med 0,16. 
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Figur 12. Händelseträd olycka med brandfarlig gas 
 
Individrisk 
Scenario Jetflamma antas leda till att oskyddade individer utomhus omkommer 
inom ett område på 45 m av leden i ledens riktning och som sträcker sig ca 74 m in 
i området.  
 
En individ omkommer om olyckan sker på de närmaste 45 m av leden från där 
personen står och om personen står på mindre än 74 m från leden.  
 
Samhällsrisk 
Personer som vistas inom ett område på 45 m längs vägen och 74 m in från vägen 
antas omkomma, såväl inomhus som utomhus.  
 
 

Händelseträd klass 2.1

Väg
Händelseträd brandfarlig gas
Utströmning Typ av Direkt Försenad Sannolikhet Scenario
> 100 kg utströmning antändning antändning per olycka

0,8
0,084 BLEVE

ja
0,11

Momentan 0,6
0,013 Gasbrand M

0,2 brand

nej
0,4

0,0084 Gasexplosion M
explosion

0,8
1,0E+00 0,16 Jet

ja
0,20

Kontinuerlig, 50 mm hål 0,6
0,023 Gasbrand K

0,2 brand

nej
0,4

0,016 Gasexplosion K
explosion

0,7
0,70 Ingen

Ej relevant
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2.2.2 Scenario Gasbrand vid momentant utsläpp  
I detta scenario havererar tanken och hela innehållet släpps ut momentant. Gasen 
blandas med luft tills den lägre brännbarhetsnivån är nådd (LFL) då gasen antänds. 
Förbränningen kan ske som deflagration (flamfronten rör sig med en hastighet som 
är lägre än ljudets hastighet), vilket leder till en gasbrand, eller som en detonation 
(flamfronten rör sig med en hastighet som överstiger ljudets) vilket leder till en 
gasexplosion. Detta är scenario Gasbrand M respektive Gasexplosion M. För dessa 
scenarier spelar vindriktningen en mindre roll på grund av den stora mängden gas 
som expanderar och antänds snabbt. För scenario Gasbrand M antas gasmolnet ha 
sitt centrum på olycksplatsen och en storlek av 18 5x 185 m. Inom ett område av 
185 x 93 m (längs vägen x in mot området) omkommer alla ute och inne. 
Effektområdet har valt med marginal så att det även tas hänsyn till att gasmolnet 
förflyttar sig i viss mån med vinden innan det antänds. 
 
Sannolikheten för detta scenario vid en olycka med utsläpp av brandfarlig gas 
framgår av händelseträdet i figur 10 och är lika med 0,013. 
 
Individrisk 
En individ omkommer vid detta scenario om han/hon befinner sig inom det 
brinnande molnet, dvs om olyckan händer inom 93 m från personen och om 
personen står på ett avstånd av mindre än 93 m från leden. 
 
Samhällsrisk 
Personer som vistas inne i det brinnande gasmolnet antas omkomma, inne såväl 
som ute.  
 

2.2.3 Scenario Gasbrand vid kontinuerligt utsläpp 
I detta scenario uppstår ett hål på 5 cm i tanken på samma sätt som i scenario 
Jetflamma. Den brandfarliga gasen antänds inte direkt men sprids med vinden mot 
olycksplatsen. Gasen blandas med luft tills den lägre brännbarhetsnivån är nådd 
(LFL) då gasen antänds. Molnets utsträckning är då 50 x 10 m i vindriktningen. 
Förbränningen kan ske som deflagration (flamfronten rör sig med en hastighet som 
är lägre än ljudets hastighet), vilket leder till en gasbrand, scenario Gasbrand K, 
eller till en detonation (flamfronten rör sig med en hastighet som överstiger ljudets) 
vilket leder till en gasexplosion, detta är scenario Gasexplosion K. 
 
Vid Scenario Gasbrand K antas alla som vistas i det brinnande molnet omkomma, 
såväl inomhus som utomhus. 
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Sannolikheten för Scenario Gasbrand K framgår av händelseträdet i figur 12 och är 
lika med 0,023 vid en olycka med utsläpp av brandfarlig gas. 
 
Sannolikheten för olika vindriktningar framgår av vindrosen i figur 5. Om vinden 
står rakt eller snett mot området så transporteras gasen in mot området, detta är 
scenario Gasbrand KT. Blåser vinden i ledens riktning transporteras gasen längs 
leden, detta ger scenario Gasbrand KL. Vid övriga vindriktningar förs gasen bort 
från området. 
 
Individrisk 
I scenario Gasbrand KT omkommer en person om olyckan sker på de närmaste 10 
m av leden från där personen står och om personen står på mindre än 50 m från 
leden.  
 
I scenario Gasbrand KL omkommer en person om olyckan sker på de närmaste 50 
m av leden från där personen står och om personen står på mindre än 5 m från 
leden. 
 
Samhällsrisk 
I scenario Gasbrand KT antas personer omkomma inom ett område med längd 10 
m längs leden och bredd 50 m in från vägen. 
 
I scenario Gasbrand KL antas personer omkomma inom ett område med längd 50 
m längs leden och bredd 5 m in från vägen. 
 

2.2.4 Scenario Gasexplosion vid momentant utsläpp  
Detta är samma som scenario Gasbrand M, med den skillnaden att 
gas/luftblandningen förbränns explosionsartat. En individ antas omkomma vid ett 
explosionstryck över 0,3 Bar. Detta inträffar vid en gasexplosion inom ett område 
på 252 x 252 m, centrum för explosionen antas ligga på leden. 
 
Sannolikheten för detta vid en olycka med utsläpp av brandfarliga gaser framgår av 
händelseträdet i figur 12 och är lika med 0,0084 vid en olycka med utsläpp av 
brandfarlig gas. 
 
Individrisk 
I scenario Gasexplosion M omkommer en person om olyckan sker på de närmaste 
252 m av leden från där personen står och om personen står på mindre än 126 m 
från leden.  
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Samhällsrisk 
Personer som vistas inomhus eller utomhus inom ett område med längd 252 m 
längs leden och bredd 126 m från vägen antas omkomma. Inom ett område utanför 
detta område med längd 504 m och bredd 252 m antas 3 % av de som befinner sig 
inomhus omkomma. 
 

2.2.5 Scenario Gasexplosion vid kontinuerligt utsläpp  
Dessa scenarier är detsamma som scenario Gasbrand KT och KL med den 
skillnaden att gas/luftblandingen förbränns snabbare vilket leder till en 
gasexplosion. En individ antas omkomma vid ett explosionstryck över 0,3 Bar. 
Detta inträffar i ett område av 66x66 m. Sannolikheten för detta är enligt 
händelseträdet i figur 12 lika med 0,016 per olycka med utsläpp av brandfarlig gas.  
 
Sannolikheten för olika vindriktningar framgår av vindrosen i figur 5. Om vinden 
står rakt eller snett mot området så transporteras gasen in mot området detta är 
scenario Gasexplosion KT. Centrum för explosionen antas då ligga 33 m från 
vägen så att hela effektområdet a ligger vid sidan om vägen.  
 
Blåser vinden i ledens riktning transporteras gasen längs leden, detta ger scenario 
Gasexplosion KL. Centrum för explosionen antas då ligga på vägen men mitt 
framför området. Vid övriga vindriktningar förs gasen bort från området. 
 
Individrisk 
I scenario Gasexplosion KT omkommer en person om olyckan sker på de närmaste 
66 m av leden från där personen står och om personen står på mindre än 66 m från 
leden.  
 
I scenario Gasbrand KL omkommer en person om olyckan sker på de närmaste 66 
m av leden från där personen står och om personen står på mindre än 33 m från 
leden 
 
Samhällsrisk 
I scenario Gasexplosion KT antas personer inomhus och utomhus omkomma inom 
ett område med längd 66 m längs leden och bredd 66 m in från vägen.  
 
I scenario Gasexplosion KL antas personer omkomma inom ett område med längd 
66 m längs leden och bredd 33 m in från vägen inomhus och utomhus.  
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2.2.6 Scenario BLEVE  
Vid en BLEVE havererar tanken brandfarlig gas, mestadels på grund av en brand i 
en annan del av fordonet, vilket leder till ett momentant utsläpp som antänds direkt. 
Detta kallas en BLEVE och leder till att personer omkommer inom ett område av 
80x80m. BLEVE:ns centrum ligger på olycksplatsen. Sannolikheten för detta 
scenario vid en olycka med utsläpp av brandfarlig gas framgår av händelseträdet i 
figur 10 och är lika med 0,084 vid en olycka. 
 
Individrisk 
En person antas omkomma inom ett område med längd 80 m längs vägen och 
bredd 40 m in från vägen. 
 
Samhällsrisk 
I scenario BLEVE antas personer omkomma inom ett område med längd 80 m 
längs leden och bredd 40 m in från vägen inomhus och utomhus.  
 

2.3 Scenarier med giftiga gaser, klass 2.3 
Sannolikheten för en olycka med ett fordon med giftiga gaser per kilometer 
transportled har beräknats på samma sätt som för massexplosiva ämnen i tidigare 
avsnitt 2.1.1 och framgår av ingångsdata i figur 3. 
 
Händelseträdet för scenarier med giftiga gaser framgår i figur 13 nedan. 
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Figur 13. Händelseträd för olycka med giftiga gaser 
 

2.3.1 Scenario Gasmoln M 
I detta scenario havererar tanken och hela innehållet släpps ut momentant. På grund 
av det snabba händelseförloppet bedöms vindriktningens spela mindre roll. 
Effektområdena har dock anpassat för att ta hänsyn till spridning med vinden i 
olika riktningar. Storleken av effektområde 1 bedöms vara 70x70 m med centrum 
på olycksplatsen. Effektområde 2 har storlek 120x120 m.  
 
Sannolikhet för scenariot framgår av händelseträdet i figur 13 och är lika med 
0,015 per olycka med utsläpp. 
 
Individrisk 
En person har 100 % sannolikhet att omkomma om olyckan sker på de närmaste 70 
m av leden från där personen står och 35 m in från vägen. En person har 30 % att 
omkomma om olyckan sker på de närmaste 120 m av leden från där personen står 
och 60 m in från vägen. 
 

Händelseträd klass 2.3

Händelseträd väg, gas
Sannolikhet 
per olycka

Scenario

0,015
0,015 Gasmoln M

Momentant

1,0

0,20
0,20 Gasmoln K

Kontinuerligt 
5 cm hål

Utströmning 
>100 kg

Utströmning
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Samhällsrisk 
Inom effektområde 1 antas alla som vistas utomhus inom molnet omkomma. Av de 
som vistas inomhus antas ca 10 % omkomma. Inom effektområde 2 antas 30 % av 
de som vistas utomhus omkomma. Av de som vistas inomhus antas 3 % omkomma 
här. 
 

2.3.2 Scenario Gasmoln K  
Vid detta scenario uppstår ett hål på 5 cm i tanken med ammoniakgas. En gasplym 
uppstår som rör sig i vindriktningen. Sannolikheten för scenariot framgår av 
händelseträdet i figur 12 och är lika med 0,20 per olycka med utsläpp. 
 
Effektområde 1 har bredd 25 m och längd 135 m i vindriktningen. Effektområde 2 
har bredd 75 m och längd 220 m i vindriktningen. Båda effektområden börjar vid 
olycksplatsen. 
 
Sannolikheten för olika vindriktningar framgår av vindrosen i figur 5. Om vinden 
står rakt eller snett mot området så transporteras gasen till området, detta är 
scenario Gasmoln KT. Blåser vinden i ledens riktning transporteras gasen längs 
leden, detta ger scenario Gasmoln KL. Vid övriga vindriktningar förs gasen bort 
från området. 
 
Individrisk 
I scenario Gasmoln KT har en person 100 % sannolikhet att omkomma om olyckan 
sker på de närmaste 25 m av leden från där personen står och 135 m in från vägen. 
En person har 30 % att omkomma om olyckan sker på de närmaste 75 m av leden 
från där personen står och 220 m in från vägen. 
 
I scenario Gasmoln KL har en person 100 % sannolikhet att omkomma om olyckan 
sker på de närmaste 135 m av leden från där personen står och 13 m in från vägen. 
En person har 30 % att omkomma om olyckan sker på de närmaste 220 m av leden 
från där personen står och 38 m in från vägen. 
 
Samhällsrisk 
Inom effektområde 1 antas alla som vistas utomhus inom molnet omkomma. Av de 
som vistas inomhus antas ca 10 % omkomma. Inom effektområde 2 antas 30 % av 
de som vistas utomhus omkomma. Av de som vistas inomhus antas 3 % omkomma 
här. 
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2.4. Scenarier med mycket brandfarliga vätskor, 
klass 3.1 
Sannolikheten för en olycka med ett fordon med mycket brandfarliga vätskor på 
har beräknats på samma sätt som i avsnitt 2.1.1 och framgår av ingångsdata i figur 
3. 
 
Händelseträdet för scenarier med mycket brandfarliga vätskor framgår i figur 13 
nedan. 
 

2.4.1 Scenarier Pölbrand S och M 
I scenario Pölbrand sker en olycka där tanken skadas och ett utsläpp sker av 
mycket brandfarlig vätska (exempelvis bensin) som rinner ut till en pöl som sedan 
antänds. Värmestrålningen kan leda till att människor omkommer. Vid en stor 
pölbrand (Pölbrand S) antas personer inom ett område på 48x48 m omkomma, 
såväl inne som ute. Vid en mindre pölbrand (Pölbrand M) antas personer inom ett 
område på 25x25 m omkomma såväl inne som ute. Områdena antas centrerade 
kring olycksplatsen. 
  
Sannolikhet 
Sannolikheten för att ett utsläpp leder till scenario Pölbrand S (en pölbrand med en 
yta på 600 m2) är lika med 0,020 per olycka med utsläpp av mycket brandfarlig 
vätska. Sannolikheten för scenario Pölbrand M (en pölbrand med yta 300 m2) är 
lika med 0,078 per olycka med utsläpp. Se händelseträdet i figur 14 nedan. 
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Figur 14  Händelseträd för mycket brandfarliga vätskor i klass 3. 
 
Individrisk 
I scenario Pölbrand S har en person 100 % sannolikhet att omkomma om olyckan 
sker på de närmaste 48 m av leden från där personen står och 24 m in från vägen.  
 
I scenario Pölbrand M har en person 100 % sannolikhet att omkomma om olyckan 
sker på de närmaste 23 m av leden från där personen står och 13 m in från vägen.  
 

Händelseträd klass 3.1

Väg
Händelseträd mkt brf vätskor
Utströmning Typ av Direkt SannolikhetScenario
> 100 kg utströmning antändning per olycka

0,13
0,020 Pölbrand S

ja
0,15

Hela innehållet

0,87
0,13 Ingen

nej

0,13
1,0 0,078 Pölbrand M

ja
0,60

5,0 m3

0,87
0,52 Ingen

nej

0,25
0,25 Ingen

0,5 m3
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Samhällsrisk 
Inom ett område med längd 48 m längs vägen och bredd 24 m in från vägen antas 
alla omkomma såväl inomhus som utomhus i scenarion Pölbrand S. 
 
I scenario Pölbrand M antas alla utomhus och inomhus omkomma inom ett område 
med längd 25 m längs vägen och bredd 13 m in från vägen. 
 

2.5. Scenarier med oxiderande ämnen, klass 5.1 
Sannolikheten för en olycka med ett fordon med oxiderande ämnen med risk för 
massexplosion har beräknats på samma sätt som för massexplosiva ämnen i avsnitt 
2.1.1 och framgår av ingångsdata i figur 4. 
 
Händelseträdet för scenarier med oxiderande ämnen framgår i figur 15 nedan. 
 

2.5.1 Scenario Explosion S och M 
I dessa scenariot har vi utgått från att transporterna sker som ammoniumnitrat som 
vid blandning med dieselolja kan leda till en explosion som motsvarar 16 ton TNT 
vid ett stort utsläpp av ammoniumnitrat och cirka hälften vid ett mindre utsläpp. 
Detta överskattar explosionens kraft då den blandningen som kommer att ske om 
båda ämnen rinner ut vid en olycka inte räcker för att åstadkomma ett effektivt 
sprängämne vilket egentligen kräver en ganska exakt blandning av dessa ämnen.  
 
Konsekvenserna av dessa explosioner härleds på samma sätt som för 
massexplosiva ämnen i klass 1. 
 
Sannolikhet 
Sannolikheten för en olycka med dessa transporter per kilometer transportled 
framgår av figur 3.  
 
För att en olycka med en transport med oxiderande ämnen skall leda till betydande 
konsekvenser krävs att det oxiderande ämnet blandas med dieselolja och att 
blandningen antänds. För att detta skall ske måste flera förutsättningar vara 
uppfyllda: 
 
1. Ett betydande utsläpp av oxiderande ämnen måste ske. 
2. Utsläpp av dieselolja måste ske. 
3. Blandningen måste antändas. 
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Sannolikheten för detta framgår av händelseträdet i figur 15 nedan. Händelseträdet 
är baserat på statistik för tunnväggiga tankbilar. 
 

 
Figur 15  Händelseträd oxiderande ämnen i klass 5.1 som kan orsaka 

explosion. 
 
Konsekvenser 
Två scenarier finns beroende på storleken på utsläppet av det oxiderande ämnet. 
Storleken på utsläppet av den brandfarliga vätskan är av mindre vikt då en explosiv 
blandning endast kräver en mindre mängd brandfarlig vätska (ca 1 del brandfarlig 
vätska på 7 delar oxiderande ämne). Ett stort utsläpp av oxiderande ämnen ger 
scenario Explosion S, ett något mindre utsläpp ger scenario Explosion M. 
 
Konsekvenserna av en stor explosion har antagits vara desamma som för en 
explosion av 16 ton TNT. Konsekvenserna avseende individrisk och samhällsrisk 
är således desamma som i scenariot för klass 1.1.  
 
Konsekvenserna för en mindre explosion har antagits vara hälften av 
konsekvenserna av en stor explosion.  

Händelseträd klass 5.1

Väg
Händelseträd oxiderande ämnen
Sannolikhet Utströmning Bränsletanken Antändning Sannolikhet Scenario
olycka skadad per olycka

ja
0,25

ja 0,031 Explosion S
0,56

nej
Stor 0,75
0,22 0,092 Inget

nej
0,44

0,097 Inget

1,0
ja

0,25
ja 0,048 Explosion M

0,56

nej
Liten 0,75
0,34 0,14 Inget

nej
0,44

0,15 Inget
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Skyddsåtgärder 
Skyddsvall 
Det har antagits att en skyddsvall i viss mån hindrar spridning av brandfarliga och 
giftiga gaser (klass 2.1 respektive klass 2.3) vid en olycka. Dessa gaser är tyngre än 
luft och vid utsläpp bildas moln som rör sig över markytan med vinden och vars 
tjocklek kan uppgå till några meter. Molnens beteende kommer att påverkas av den 
3 meter höga vallen längs vägen. I olyckans första skede stoppas gasens transport 
mot området av vallen, molnet breder ut sig åt sidan istället. När molnet har nått en 
viss höjd så börjar det föras över vallen av vinden. Molnet är då mer utsträckt längs 
vägen än det skulle varit utan vall. Molnet förs in mot området men är mera 
utsträckt längs vägen och mindre utsträckt in mot området. 
 
För de beräkningar som presenteras här har detta omsatts i följande antaganden: 
 

• Molnets totala yta har antagits vara konstant för att spegla att gasmängden i 
molnet inte ändrar sig på grund av vallen.  

• Vid scenarier med kontinuerliga utsläpp har molnets utsträckning i riktning 
längs leden fördubblats och in mot området har den halverats. 

• Vid scenarier med momentana utsläpp har molnets utsträckning i riktning 
längs leden multiplicerats med 1,5 och in mot området har den delats med 
1,5. 

 
Antaganden ovan baseras på CFD-beräkningar som genomförts för en liknande 
situation i ett tidigare projekt (Norconsult 2010). Dessutom antas följande: 
 

• Om en olycka leder till att en så kallad jetflamma uppstår (se avsnitt 2.2) så 
kommer vallen att hindra denna jetflamma från att nå fram till området. 

• Vallen kommer att utgöra skydd vid olyckor som leder till explosioner 
(massexplosiva ämnen och vissa oxiderande ämnen, se avsnitt 2.2).  

Vid olyckor med brandfarliga vätskor kommer vallen att hindra att dessa vätskor 
rinner ner mot området och leder till brand där. 
 

  

880



 

 

 
   

30 (35)

n:
\1

04
\1

4\
10

41
42

8\
5 

ar
be

ts
m

at
er

ia
l\0

1 
do

ku
m

en
t\b

ila
ga

 m
un

ke
rö

d 
st

en
un

gs
un

d.
do

cx
 

3. Beräkningsresultat 
I tabell 2 presenteras resultaten av riskberäkningarna Munkeröd 1:12 m fl. som 
presenteras grafisk i figur 9 och 10 i rapporten. 
 
Tabell 2. Riskberäkningar för Munkeröd 
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I tabell 3 presenteras resultaten av osäkerhetsberäkningarna som presenteras 
grafisk i figur 11 i rapporten. 
 
Tabell 3. Osäkerhetsberänkingar  
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I tabell 4 presenteras resultaten beräkningar med skyddsvall som ingår i figur 12 
och 13 i rapporten. 
 
Tabell 4. Riskberäkningar med skyddsvall  
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I tabell 5 presenteras resultaten beräkningar med skyddsvall som ingår i figur 12 
och 13 i rapporten. 
 
Tabell 5. Riskberäkningar med tungt vägräcke  
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1 Orientering 
På uppdrag av Stenungsunds kommun har Norconsult AB utarbetat föreliggande 
VA-utredning för detaljplan för del av fastigheten Munkeröd 1:12 m.fl., se figur 1 
nedan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av industrier och 
småindustrier. 
 
Denna utredning syftar till att beskriva befintliga VA-förhållanden och ta fram 
förslag på lämpliga ledningsdragningar, dimensioner och förbindelsepunkter för 
VA samt utreda behovet av pump-/tryckstegringsstationer för området. Vidare 
utarbetas förslag på lämplig utformning och placering av lösningar för 
dagvattenhantering med hänsyn till flödesutjämning och rening. 
 

 
Figur 1. Placering av detaljplanområde 

 
 
I direkt anslutning till detaljplanområde för del av fastigheten Munkeröd 1:12 m.fl. 
finns planer på ytterligare exploateringar, se figur 2. Tidigare har en VA-utredning 
tagits fram för planområde 0317-11 (del av Kärr 1:1) som ligger norr om 
planområdet samt för planområde 158. Planer finns även för utbyggnad inom 
planområde 266 (del av Kärr 1:8).  

891



 

 Ursprunglig handling 2016-05-13 Reviderad 201 
Del av fastigheten Munkeröd 1:12 m.fl. 
VA-utredning  

 

5 (28) 

\\n
or

co
ns

ul
ta

d.
co

m
\d

fs
\S

W
E\

G
öt

eb
or

g\
N

-D
at

a\
10

3\
33

\1
03

33
62

 

 
 
Figur 2. Omgivande detaljplaneområden där exploatering planeras (Norconsult 
AB, 2016a) 

 

1.1 Underlagsmaterial 
• VA-utredning till detaljplan 158, Munkeröd-Kärr Stenungsund  

(Norconsult AB, 2016a) 
• PM-Hydrologi – del av Munkeröd 1:12 m.fl. Stenungsund  (Norconsult 

AB, 2013) 
• Illustrationskarta koncept, del av fastigheten Munkeröd 1:12 m.fl. (2018-

05-02) 
• Detaljplan för industri och småindustri. Del av Munkeröd 1:12 m.fl. 

Stenungsunds kommun. Koncept/Arbetsmaterial (2015-12-30) 
• Plankarta koncept. Munkeröd 1:12 m.fl. (2018-05-02) 
• Grundkarta (2015-05-05) 
• VA-karta (2015-04-14) 
• VA utredning för Kärr 1:1 (Norconsult AB, 2017) 
• VA-Utredning Munkeröd – Kärr (SWECO, 2019) 
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1.2 Planförslag 
Inom planområdet planeras industrier och småindustrier, se figur 3. 
 

 

 
Figur 3. Illustrationsskiss över detaljplan för del av fastigheten Munkeröd 1:12 m.fl. 
(Stenungsunds kommun, 2018) 

 
Planområdet omfattar en area om totalt ca 29 ha varav ca 15,4 ha planeras bli 
fastighetsmark. Marken i området utgörs idag av kuperad skogsmark. Terrängen 
varierar mellan ca +46 m i norr till ca +100 m i de södra delarna. Väster om 
planområdet går E6:an och i norr Ucklumsvägen. Öster och söder om planområdet 
finns naturmark, samt en återvinningscentral och en motorbana. 
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2 Nuvarande VA-förhållanden 
Det finns inga kommunala ledningar för vatten, spill- eller dagvatten inom 
detaljplaneområdet.  
 
I VA-utredning till detaljplan 158 (Norconsult AB, 2016) föreslogs sträckor för 
VA-ledningar för att underlätta påkoppling av planområde 0317-11 och delar av 
fastigheten Munkeröd 1:12 m.fl. Dessa föreslagna ledningar fick i projekterings-
skedet en annan sträckning och är nu utbyggda fram till korsningen Ucklumsvägen 
och Sylvägen. 
 
Föreslagna anslutningspunkter redovisas även i bilaga 1. 
 
 

2.1 Nuvarande vattenförsörjning  
Ledningsnätet i Munkeröds industriområde förses med vatten från högvatten-
reservoaren för Stenungsund som är placerad i Hällebäck, ca 1 km från området. 
Nivåerna för reservoaren anges variera mellan +75 och +70 m ovan havsnivå. 
Trycket i ledningarna är okänt, men kan uppskattas utifrån nivån i reservoaren. 
Tryckförlusterna i vattenledningsnätet mellan vattentornet och Munkeröds 
industriområde antas uppgå till ca 0,75 m/km. Detta ger en tillgänglig trycknivå på 
uppskattningsvis +68 till +73 m. (Norconsult AB, 2016a) 
 
Den sammanlagda effekten av anslutningarna av detaljplanerna runt Munkeröd och 
Norra Hallerna är en större nivåvariation i Hällebäck. Från att lägsta vattennivån 
legat på en nivå på ca +3,5 m över bottennivån hamnar nu lägsta nivå på strax 
under +2 m. 
 
I VA-utredningen för detaljplan 158 föreslås en uppdimensionering av befintliga 
ledningssträckor i Munkeröds industriområde, mer om detta finns att läsa i ovan 
nämnda utredning (Norconsult AB, 2016a). 
 
 

2.2 Nuvarande spillvattenförsörjning 
Det finns inga spillvattenledningar inom planområdet, men i VA-utredning till 
detaljplan 0317-11 (Norconsult 2017) föreslås att en pumpstation och 
spillvattenledningar anläggs längs Ucklumsvägen. Pumpstationen är föreslagen i 
Delområde D och pumpar spillvattnet västerut till södra delarna av Munkeröds 
industriområde, där det når pump nr. S21.  
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Pumpstation S22 har enligt kommunen en begränsad kapacitet. Behov av 
uppdimensionering bedöms behövas av både S22 och S21 för att ansluta 
kommande detaljplaner. Pumpstationerna har enligt spillvattenmodellen inte 
tillräcklig kapacitet för att hantera nuvarande belastning av tillskottsvatten.  
Lägst kapacitet har inloppsledningen till pumpstation 22, som bedöms kunna 
hantera ett flöde om ca 25 l/s. Tillgänglig kapacitet i ledningen anges vara ca 20 l/s 
(Norconsult AB, 2016a).  
 
I VA-utredning Munkeröd -Kärr (SWECO 2018) föreslås att P22 avlastas och 
spillvattnet från de nya planerna öster om E6 Munkeröd 1:12  och Kärr 1.1 leds 
direkt till P21.  I denna utredning förutsätts att kapaciteten i pumpstationerna är 
tillräcklig.  
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3 Befintlig dagvattenavledning 
Befintlig dagvattenavrinning redovisas i bilaga 1. Inom planområdet avrinner 
dagvattnet ytligt. I norr och väster finns diken som avleder dagvattnet till ett 
biflöde till Norumsån som rinner inom detaljplanområdet. Detta biflöde leds under 
E6:an, där utbredningen fortsätter inom planområde 158 innan den till slut ansluter 
sig till Norumsån ca 800 m åt sydväst. Även övriga delar av planområdet har 
Norumsån som recipient.  
 
Planområdet består av skogsmark i kuperad terräng. I sydöst finns en motocross-
bana samt återvinningscentral. Terrängen varierar mellan ca +46 m i norr till ca 
+100 m i de södra delarna. Väster om planområdet går E6:an och i norr 
Ucklumsvägen. I söder och öst finns skogsmark och sandtag.  
 
Planområdet har delats upp i fyra avrinningsområden; norra, västra, östra och södra 
avrinningsområdet eftersom dagvattnet avrinner i olika riktningar, se bilaga 1.  
 
 

3.1 Recipient 
Planområdet ligger inom Norumsåns avrinningsområde. Norumsån är fiskförande 
och känslig för termiska föroreningar, framförallt under sommarhalvåret då vatten-
nivåerna är låga.  
 
Vattendraget har klassificerats av Vattenmyndigheterna samt Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län med avseende på kemisk och ekologisk status. År 2013 
angavs vattendragets ekologiska status som måttlig och 2016 klassificerades den 
kemiska ytvattenstatusen som ej god status. Vattendraget anges vara påverkat av 
jordbruk, enskilda avlopp, fysiska förändringar samt annan morfologisk påverkan. 
Detta har lett till miljöproblem, vilka innefattar övergödning, miljögifter samt 
förändrade habitat (VISS, 2018). 
 
 

3.2 Geotekniska förhållanden 
År 2013 gjordes en hydrogeologisk och geoteknisk undersökning av planområdet. 
Utifrån jordartskartan har det konstaterats att det inom planområdet förekommer 
fem jordartsförhållanden; sand, lera, isälvssediment, morän och berg, se figur 4 
(SGU, 2016). Berg och lera har låg genomsläpplighet. Morän är en relativt tät 
jordart som kan vara något mer genomsläpplig ytligt.  
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Sanden underlagras i lägre liggande partier av lera alternativt isälvssediment och i 
högre partier är det en övergång till underliggande morän. Denna jordlagerföljd kan 
ha god genomsläpplighet men den begränsade mäktigheten medför att det generellt 
är begränsade grundvattenakviferer. Isälvsediment i skikt med grövre kornstorlek 
har en hög genomsläpplighet, men i de mer finkorninga skikten är dock 
genomsläppligheten begränsad (Norconsult AB, 2013).  
 
Två områden pekas ut som möjliga för infiltration, och det bedöms finnas goda 
förutsättningar för infiltration här, se figur 4. För att bedöma hur stor 
infiltrationskapaciteten är måste fler undersökningar av bland annat 
grundvattennivå, marknivåer, exakt jordsammansättning, gradienter etc. göras 
(Norconsult AB, 2016c). 
 

 
Figur 4. Jordartskarta över området (SGU, 2016) 

 
 

3.3 Befintliga dagvattenledningar i närområdet 
Inom planområdet finns inget dokumenterat kommunalt ledningssystem för dag-
vatten. Närmast belägna ledningssystem för dagvatten finns i Munkeröds industri-
område, väster om planområdet. 

Infiltration 

Infiltration 
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4 Föreslaget VA-system 
Föreslaget VA-system presenteras i bilaga 2 och beskrivs i följande kapitel. 
 
 

4.1 Föreslagen vattenförsörjning 
Vattenledningar från planområdet föreslås anslutas till i tidigare utredning 
(Norconsult AB, 2016a) föreslagna vattenledningsnät i Ucklumsvägen, se bilaga 2. 
 
Enligt Svenskt Vattens publikation P83 bör trycket vid högsta tappställe ej 
understiga 15 mvp. Vidare anges att trycket ej bör överstiga 70 mvp. I avsnitt 2.1 
angavs att tillgänglig trycknivå vid Munkeröds industriområde är + 68 m. Med 
hänsyn till denna tillgängliga trycknivå får högsta tappställe ej vara beläget högre 
än + 53 m. Marknivåerna i planområdet anges variera mellan ca +51 m till +83 m. 
Om man räknar med att byggnaderna förutsätts uppföras i en våning samt att 
högsta tappställe är beläget 2 m över färdig golvnivå, så kan det översiktligt sägas 
att alla fastigheter belägna på en höjd över +50-51 m kommer att behöva 
trycksättas. I bilaga 2 visas föreslagen lokalisering av tryckstegringsstation.  
 
I VA-utredning Munkeröd -Kärr (SWECO 2018) föreslås att en högzon skapas för 
Munkeröd 1:12 och Kärr 1:1. En tryckstegringsstation rekommenderas att anläggas 
i korsningen Sylvägen/Ucklumsvägen på marknivå ca +42 m och föreslås styras 
mot ett utgående tryck på 70 mvp, motsvarande en utgående trycknivå på +112 m. 
Högsta tryckhöjning blir ca 50 mvp. 
 
Enligt VAV P83 kan vattenbehovet vid överslagsräkning för ett större område med 
handel, övriga tjänsteservice, småindustrier och kontor utan särskilt vattenkrävande 
verksamheter, antas vara 0,1 l/(s, ha). Under arbetstid kan medelförbrukningen 
antas uppgå till 0,4 l/(s, ha) och den maximala timförbrukningen kan antas uppgå 
till 0,8 l/(s, ha). Fastighetsytor inom planområdet har beräknats till ca 15,4 ha. 
Vattenförbrukningen för planområdet har beräknats till ca 12,3 l/s vid en maximal 
timförbrukning samt en medelförbrukning om 6,2 l/s.  
 
Enligt Svenskt Vattens publikation P83 bör ett industriområde med normal 
brandbelastning, dvs. brandsäkra byggnader utan större upplag av brännbart 
material dimensioneras för en släckvattenförbrukning om 20 l/s. Dimensionerande 
flöde fram till brandpost utgörs av medelförbrukningen tillsammans med 
släckvattenförbrukningen, vilket beräknas till ca 26 l/s. Erforderlig 
ledningsdimension för att tillgodose släckvattenförbrukning och samtidig 
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medelförbrukning bedöms till PE160 mm. Erforderlig servisledning bedöms till 
PE63 mm. I bilaga 2 framgår förslag på förbindelsepunkter.  
 
I Svenskt Vattens publikation P83 anges att avståndet mellan brandposter inom 
bebyggt område bör vara maximalt 150 m. Detta innebär att sju brandposter 
behöver anläggas inom planområdet. Föreslagen placering av brandposter framgår 
av bilaga 2. Då systemet inte rundmatas, föreslås spolposter anläggas i 
ändledningarna.  
 
 

4.2 Föreslagen spillvattenavledning 
Spillvattenledningar från planområdet föreslås anslutas till befintligt spillvatten-
ledningsnät längs Ucklumsvägen enligt bilaga 2.  
 
En överslagsmässig bedömning av befintligt flöde i ledningen har gjorts utifrån 
antagandet att maximalt spillvattenflöde motsvarar maximal vattenförbrukning 
under arbetstid. För industriområden kan detta antas uppgå till 0,8 l/(s, ha) enligt 
Svenskt Vattens publikation P83. Industrifastigheterna som är anslutna till spill-
vattenserviser uppskattas uppta en yta om ca 15,4 ha, vilket ger ett flöde i 
ledningen motsvarande ca 12,3 l/s.  
 
Då spillvattenflödet från området är förhållandevis litet bedöms 
ledningsdimensionen 200 mm, vilket enligt Svensk Vattens publikation P110 utgör 
minimidimension, vara tillräcklig.  
Lutningen för allmän del av en spillvattenservis bör enligt Svenskt Vattens 
publikation P110 ej understiga 10 ‰. Vidare bör minidimensionen för 
spillvattenledning vara 200 mm för att minska risken för stopp i ledningsnätet. 
Minimilutning för en ledning av denna dimension är omkring 5 ‰ om 
självrensning ska uppnås.  
 
Spillvattenledning ska i möjligaste mån förläggas med självfall och i gemensam 
schakt med vattenledning och dagvattenledning. I bilaga 2 visas föreslagen 
ledningsdragning. En självfallsledning anläggs i lokalgatan. Fastigheterna i 
Delområde B föreslås anslutas till en självfallsledning som avleds till en 
pumpstation vid Delområde Bs nordvästliga del.  Pumpstationen pumpar 
spillvattnet till självfallsledningen i lokalgatan. Pumpstationen föreslås förses med 
en bräddledning som leder till det föreslagna diket som går till 
dagvatteninfiltrationen.   
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4.3 Föreslagen dagvattenhantering 
Dagvattenflöden före och efter exploatering har beräknats. För beräkningarna har 
följande antagits: 
 

• beräkning av dimensionerande regn sker enligt rationella metoden i 
Svenskt Vatten P110  

• regnintensitet har bestämts enligt Svenskt Vatten P110 
• en klimatfaktor på 1,25 har tagits med i beräkningarna enligt Svenskt 

Vatten P110 för framtida dagvattenflöde. 
• avrinningskoefficient som används är 0,1 för grönytor  
• avrinningskoefficient för industriområde har ansatts till 0,85 i samråd med 

kommunen.  
• dagvattenflödet från området ska fördröjas motsvarande avrinning från 

naturmark på ca 15 l/s och hektar 
• endast de områden inom planområdet som exploateras har tagits med i 

beräkningarna.  
• vägarna behandlas separat 

 
Beräkningar har gjorts för det befintliga och det framtida dagvattenflödet. Då 
höjdsättningen ändras markant i och med exploateringen kommer avrinningen av 
dagvatten ändras inom planområdet. Efter exploatering föreslås dagvattnet från 
stora ytor avledas åt ett annat håll än vad det gör nu. Därför skiljer sig arealen före 
och efter exploatering för avrinningsområdena. Det gör även att flöden före och 
efter exploatering kan vara svåra att jämföra. De arealer som används i 
flödesberäkningen redovisas i tabell 2. 
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Tabell 1. Markanvändning före och efter exploatering samt total reducerad area 

Markanvändning Före expl 
[ha] 

Efter expl 
[ha] 

Avrinnings-
koefficient 

Norra området  
Naturmark 11,4 1,8 0,1 
Industri 0 2,0 0,85 
Total reducerad area 1,14 1,88   
Västra området 
Naturmark 3,6 6,4 0,1 
Industri 0 8,6 0,85 
Total reducerad area 0,36 7,95   
Östra området 
Naturmark 9,7 2,5 0,1 
Industri 0 4,7 0,85 
Total reducerad area 0,97 4,25   
Södra området 
Naturmark 4,3 2,9 0,1 
Industri 0 0 0,85 
Total reducerad area 0,43 0,29   
   
SUMMA 2,9 9,01   

 
I och med att de hårdgjorda ytorna ökar i samband med exploateringen, minskar 
möjligheterna till infiltration samtidigt som rinntiden genom området går snabbare. 
Detta leder i sin tur till att flödet från området ökar efter exploateringen. I tabell 3 
visas beräknade flöden från området före och efter exploatering. Beräkningar har 
gjorts för ett 10-årsregn och 100-årsregn. Rinntiden skiljer sig mellan befintlig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
situation och efter exploatering eftersom vattnet förväntas avrinna snabbare via 
hårdgjorda ytor och i ledningar efter exploatering. Detta påverkar regnintensiteten i 
beräkningarna, se tabell 3.  
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Tabell 2. Regnintensiteter samt olika dagvattenflöden före och efter exploatering 

Regnets 
återkomsttid 

Regnintensitet exkl. 
klimatfaktor, före 

exploatering [l/s*ha] 

Regnintensitet inkl. 
klimatfaktor, efter 

exploatering  
[l/s*ha] 

Före 
expl 

Efter 
expl* 

[l/s] [l/s] 

Norra området 
10-årsregn 60 285 68 536 
100-årsregn 123 611 140 1149 
Västra området 
10-årsregn 116 285 42 2266 
100-årsregn 247 611 89 4857 
Östra området 
10-årsregn 71 285 69 1210 
100-årsregn 152 611 147 2594 
Södra området 
10-årsregn 71 285 31 83 
100-årsregn 152 611 65 177 
*Inkl. klimatfaktor 1,25 

 
Ett 100-årsregn ger ungefär ett dubbelt så stort dagvattenflöde som ett 10-årsregn. 
Dagvattnet från planområdet föreslås fördröjas till att motsvara befintliga max-
flöden vid ett 10-årsregn. Eftersom dagvattenflödet fördröjs till dagens nivåer 
innan det avrinner från planområdet förändras inte situationen för Norumsån vid 
regn med upp till 10-års åtkomsttid.  
 
 

4.3.1 Norra området 
I den norra delen av planområdet föreslås dagvattnet fördröjas i en dagvattendamm 
anlagd i det nordvästra hörnet av planområdet, se exempel på dagvattendamm i 
figur 5. Enligt kommunen ska dammen dimensioneras så att dagvattenflödet från 
området fördröjs för att motsvara avrinning från naturmark på ca 15 l/s och hektar.  
Fördelar med dagvattendammar är att man effektivt kan ta hand om stora mängder 
dagvatten samtidigt som de kan ha god reningseffekt. En nackdel är att de kräver 
stort utrymme. Dessutom måste skötsel i form av gräsklippning omhändertagande 
av sediment etc. genomföras regelbundet för att de skall fungera tillfredsställande. 
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Figur 5. Dagvattendamm i ett bostadsområde 

 
 Beräknad erforderlig magasinsvolym redovisas i tabell 4.  
 
Tabell 3. Erforderlig magasinsvolym norra avrinningsområdet 
 Antaget utflöde 

ur magasin 
[l/s] 

Ansluten red. yta 
[ha] 

Erforderlig volym 
[m3] 

Norra området 30 1,7 450 

 
Den erforderliga magasinsvolymen för det norra området har beräknats till  
ca 450 m3. För att få en uppskattning på den area som en damm kräver har en oval 
damm utformats med mått enligt tabell 5. 
 
Tabell 4. Utformning av damm i norra avrinningsområdet.  

 Volym 
[m3] 

Area 
[m2] 

Bredd 
[m] 

Längd 
[m] 

Reglerdjup 
[m] Släntlutning 

Damm 450 903 20 59 0,8 1:5 
 
Om en oval damm byggs med utformning enligt tabell 4 behövs en yta på  
ca 900 m2. Dammen föreslås kompletteras med åtgärder på fastighetsmark 
beskrivna i kapitel 4.3.5. Dammen föreslås placeras i nordvästra hörnet av 
detaljplanområdet.  
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Förslagsvis placeras dammen så att den inte direkt påverkar de befintliga 
vattenstråken i området. En ungefärlig placering av dammen kan ses i bilaga 2.  
Området som dammen föreslås anläggas i är en naturlig lågpunkt vilket även gör 
det till en naturlig yta där dagvatten riskerar bli stående vid extrema skyfall.  
 
Dagvattnet föreslås avledas till dammen via dagvattenledningar som anläggs i 
Ucklumsvägen där de kan samförläggas med ledningar för vatten och spillvatten. 
Översiktlig föreslagen dragning av dagvattenledningar kan ses i bilaga 2. 
 
 

4.3.2 Västra och östra området 
Det västra området föreslås leda sitt dagvatten västerut till ett naturmarksområde 
där det kan infiltrera, detta område är därmed viktigt att bevara. Det östra området 
föreslås avleda sitt dagvatten norrut till ett annat naturmarksområde där det kan 
infiltrera. Dessa infiltrationsområden är markerade i bilaga 2.  
 
Infiltrationen kan ske genom att leda vattnet till torra dammar eller till 
översilningsytor/gräsytor där vattnet får infiltrera ner i marken och renas. Genom 
att göra gräsytorna skålformade eller anlägga torra dammar utjämnas flödet vid 
högre flöden då ytan fungerar som dagvattenmagasin.  Det är viktigt att ha flera 
utsläppspunkter för dagvattnet för att inte skapa för höga flöden som kan riskera att 
erodera jordmassor vid utsläppspunkterna. Om man har flera utsläppspunkter får 
man en jämnare spridning av dagvattnet och kan på så sätt säkerställa en bättre 
infiltration i marken. Vid utloppen kan det behövas erosionsskydd i form av 
stenkistor eller liknande. För avledning av dagvatten från norra delarna av 
delområde B föreslås att ett dike anläggs i västra grönområdet. Infiltration i 
delområde A bör utformas så att överskottsvatten inte riskerar att rinnea ut på 
vägen nedanför infiltrationsområdet. Detaljerad utformning av 
översilningsyta/infiltration bör utredas vidare i ett senare skede. Den erforderliga 
magasinsvolymen för det västra och östra området har beräknats enligt tabell 6.   
 
Tabell 5. Erforderlig magasinsvolym 
 Antaget utflöde 

ur magasin 
[l/s] 

Ansluten red. yta 
[ha] 

Erforderlig volym 
[m3] 

Västra området 54 7,3 2637 
Östra området 146 4,0 790 

 
På fastighetsmark bör det kompletteras med åtgärder beskrivna i kapitel 4.3.55, 
detta bör utredas vidare i senare skede. 

904



 

  

 Ursprunglig handling 2016-05-13 Reviderad 201 
Del av fastigheten Munkeröd 1:12 m.fl. 

VA-utredning 
 

18 (28) 

\\n
or

co
ns

ul
ta

d.
co

m
\d

fs
\S

W
E\

G
öt

eb
or

g\
N

-D
at

a\
10

3\
33

\1
03

33
62

 

4.3.3 Södra området 
Det södra avrinningsområdet består av naturmark både före och efter exploatering 
men den effektiva ytan som bidrar till avrinning minskar i samband med 
exploatering. Det beräknade flödet som rinner söderut är därför mindre även 
inkluderat klimatfaktor. Med föreslagen lösning leds inget dagvatten från 
exploaterad yta till det södra avrinningsområdet. 
  

4.3.4 Vägområde 
Makadamdiken föreslås att anläggas längs vägarna i området där det är möjligt. 
Vägen höjdsätts så att dagvattnet avrinner mot diket. I makadamdiket kan en 
dränledning läggas som kan ledas ut till grönområde alternativt anslutas till de 
föreslagna dagvattenledningarna. 
 

4.3.5 Dagvattensystem 
För att skapa förutsättningar för en trög dagvattenavrinning föreslås att fördröjande 
åtgärder anläggs på fastighetsmark. Exempelvis kan rain gardens eller 
makadamdiken anläggas dit dagvatten från tak och/eller parkeringsytor avleds.  
 
 
Rain gardens 

Rain gardens byggs upp med en väldränerad bädd med växter som klarar perioder 
av både torka och höga vattennivåer, anpassade till klimatet i den region där den 
anläggs. Växtbädden underlagras lämpligen av ett väldränerat lager av exempelvis 
makadam, där flödesutjämningen till stor del äger rum. I botten av varje rain 
garden föreslås en dräneringsledning anläggas, för avtappning av utjämnat 
dagvattenflöde till ledningsnät avsett för dagvatten och vidare mot dammen i 
nordväst, alternativt infiltrationsområdena för område väst och öst. Genom att välja 
lämplig dimension på utloppsledningen kan avtappningen från respektive rain 
garden regleras. I figur 6 redovisas en principiell sektion av en rain garden. 
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Figur 6. Principiell utformning av en rain garden 

 
 
Makadamdiken 

Makadamdiken har främst fördröjande förmåga men de har även en renande effekt. 
Den fria volymen, d.v.s. magasinerings- eller utjämningsvolymen, i diket utgörs av 
porvolymen i fyllningsmassorna, vanligtvis ca 30 %. Nackdelen med 
makadamdiken är att de normalt behöver grävas om efter ca tio till femton år, 
eftersom de kan sätta igen sig. Genom att makadamdikena förses med s.k. geo-
textil, som omsluter diket enligt skissen i figur 7, ökar dikets livslängd. Notera att 
geotextildukens ändar överlappar varandra där de möts i den övre delen av diket. 
Med sådan utformning krävs endast omgrävning av det översta skiktet vid en 
eventuell igensättning. Geotextilen bör ungefärligen placeras 10 cm under dikets 
ovankant. En dränledning kan läggas i makadamdiket som är kopplad till 
dagvattennätet som leder till dammen i norr, alternativt mot infiltrationsområdena 
för område väst och öst. 
 

 
Figur 7. Skiss på makadamdike med dräneringsledning 
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Oljeavskiljare 

Kommunens avdelning för Miljö & Hälsa anger att dagvattnet från ytor som kan 
vara utsatta för oljeutsläpp, bör genomgå rening via oljeavskiljning innan vidare 
avledning till utjämningsmagasin och vidare till recipienten Norumsån. 
Oljeavskiljare bör vara av klass I enligt SS EN 858-1, lamellavskiljare eller 
avskiljare med bypass enligt Gryaab (Gryaab, 2014). När denna rapport skrivs är 
det osäkert vilken slags verksamhet som kommer att finnas inom planområdet, 
vilket gör det svårt att bedöma om en oljeavskiljare är nödvändig. Om det 
framkommer i ett senare skede att verksamheterna är av den karaktären att en 
oljeavskiljare behövs kan rännstensbrunnarna från de hårdgjorda ytorna kopplas till 
en sådan. 
 
Avskärande diken 

I de fall fastigheterna ligger lägre än omgivande naturområden, krävs avskärande 
diken för att avleda dagvatten som avrinner mot planområdet. Det krävs även 
avskärande diken runt fastigheterna för att säkerställa att dagvatten inte avrinner ut 
från fastigheterna och skapar problem nedströms. Förslag på lokalisering av 
avskärande diken är markerade i bilaga 2. 
 
 
Gröna tak 

För att minska avrinningen av dagvatten från takytor kan byggnader förses med s.k. 
gröna tak, se figur 8. 
 

 
Figur 8. Bostadshus med gröna tak (Vegtech) 
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Vegetationsklädda takytor minskar den totala avrinningen jämfört med konven-
tionella, hårdgjorda tak. Tunna gröna tak, med t.ex. sedum, kan minska den totala 
avrunna mängden på årsbasis med ca 50 %. Gröna tak med djupare vegetations-
skikt magasinerar enligt Svenskt Vattens publikation P105 i medeltal 75 % av års-
avrinningen. Dessutom kan gröna tak magasinera upp till 10 mm nederbörd vid 
enskilda regntillfällen. Förutom detta har sedum till skillnad från vanligt gräs den 
speciella egenskapen att det klarar längre torrperioder utan att torka ut. 
 
Förutsättningar för att tekniken ska kunna utnyttjas är att taket inte har alltför brant 
lutning. Takkonstruktionen ska vara dimensionerad för den extra last som det gröna 
taket innebär. Lasten är dock inte större än att motsvara ett vanligt tegeltak. 
Vidare kan gröna tak ha en ljud- och värmeisolerande verkan, vilket kan bidra till 
en bättre inomhusmiljö samt reducera hushållens energibehov för uppvärmning. 
Gröna tak kräver dock skötsel i form av gödsling m.m. för att bibehålla sin 
funktion och karaktär. 
 
 
Genomsläppliga beläggningar 

För att minska avrinningen från hårdgjorda ytor och om det finns möjlighet till 
infiltration kan markbeläggning t ex utgöras av en s.k. genomsläpplig beläggning. 
Mängden hårdgjorda ytor kan minskas betydligt om genomsläppliga material 
används som alternativ till asfalt och plattor. Exempel på genomsläppliga material 
är hålsten av betong, permeabel asfalt och grus eller en kombination av dessa, se 
figur 9.  
 

 
Figur 9. Yta med hålsten av betong, makadambelagd gång, samt gångstig med 
gräs och ett fåtal gångplattor 
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Även om det inte går att infiltrera dagvattnet genom underliggande material kan 
genomsläppliga beläggningar öka koncentrationstiden, jämfört med asfalterade 
ytor, eftersom dagvattnet rinner av långsammare från genomsläppliga 
beläggningar. 
 
Om man vill avleda dagvattnet till exempelvis en oljeavskiljare, kan det vara bättre 
att inte ha en genomsläpplig beläggning. Detta eftersom man vill samla upp 
dagvattnet på en plats för att rena det.  
 

4.3.6 Föroreningsbelastning 
Vid förändring av markförhållanden från naturmark till hårdgjord yta förändras inte 
bara flödet utan även föroreningsinnehållet i dagvattnet. 
 
Eftersom det inte är känt vilken typ av verksamhet som kommer att finnas inom 
planområdet, är det svårt att avgöra den framtida föroreningsbelastningen. Hur en 
enskild verksamhet påverkar dagvattnet och om/vilken typ av rening som krävs får 
utredas utifrån varje fastighetsägares behov. 
 
Generellt förekommer föroreningar främst i dagvatten som avrinner från 
trafikerade ytor såsom gator och parkeringar. Detta dagvatten är normalt förorenat 
med olja, PAH:er och tungmetaller. Dagvatten från ”större” parkeringsytor föreslås 
ledas till oljeavskiljare för rening. På fastighetsmark kan makadamdiken och rain 
gardens användas för att rena dagvatten. Makadamdiken föreslås även läggas längs 
gator för att omhänderta och rena vägdagvatten. Dagvatten från det norra området 
kommer att fördröjs i en damm där även rening sker. 
 
För att uppskatta reningseffekten för föreslagna åtgärder kan databasen Stormtac 
användas. Stormtac tillhandahåller schablonrening i form av procentuella 
avskiljningsgrader för olika typer av dagvattenåtgärder, baserade på ett flertal olika 
studier (Stormtac, 2016). I tabell 7 presenteras reningseffekter för makadamdiken, 
våt damm, rain gardens och lamelloljeavskiljare. Det bör noteras ett dessa 
reningseffekter är generella och har uppvisat stor spridning i olika studier. 
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Tabell 6. Schablonrening för lamelloljeavskiljare (LOA), torr damm, makadamdike 
och rain garden (Stormtac, 2016) 

Ämne/parameter Enhet 

Reningseffekt  

LOA Torr damm Makadamdike Rain garden* 

Arsenik, As µg/l ** ** 55 % 80 % 

Krom, Cr µg/l ** 45 % 70 % 25 % 

Kadmium, Cd µg/l 10 % 80 % 60 % 85 % 

Bly, Pb µg/l 15 % 80 % 75 % 80 % 

Koppar, Cu µg/l 10 % 30 % 70 % 65 % 

Zink, Zn µg/l 10 % 45 % 70 % 85 % 

Nickel, Ni µg/l ** 60 % 55 % 75 % 

Kvicksilver, Hg µg/l ** 10 % 40 % 50 % 

         

PCB µg/l ** ** ** ** 

TBT µg/l ** ** ** ** 

Olja µg/l 80 % 75 % 75 % 60 % 

Bens(a)pyren µg/l ** ** ** ** 

MTBE µg/l ** **               ** ** 

Bensen µg/l ** ** ** ** 

         

Totalfosfor, Tot-P µg/l ** 20 % 35 % 65 % 

Totalkväve, Tot-N µg/l 5 % 25 % 45 % 40 % 

TOC mg/l ** ** ** ** 

SS (partiklar) mg/l 15 % 55 % 80 % 80 % 
*Reningseffekt för rain garden baseras på angiven reningseffekt för biofilter  
**Uppgift saknas 
 
Som synes, fungerar föreslagna makadamdike, rain gardens och damm inte enbart 
flödesutjämnande utan de har även en god renande effekt på ett flertal olika 
parametrar såsom olja och tungmetaller. Oljeavskiljare renar främst olja men även 
tungmetaller och partiklar till viss del. 
 
För att minska risken att stora mängder föroreningar leds till Norumsån i samband 
med snösmältning bör en anvisad plats finnas för upplagring av snömassor, där 
spridningen till vattendraget kan minimeras. 
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4.4 Höjdsättning inom planområdet 
Höjdsättningen av utredningsområdet är mycket viktigt och bör ägnas stor omsorg. 
Gator och fastigheter ska i möjligaste mån harmonisera med varandra. Kvarters-
mark bör generellt höjdsättas till en nivå högre än anslutande gatumark för att en 
tillfredsställande avledning av yt- och dränvatten samt spillvatten ska kunna 
erhållas, se figur 10. Lägsta golvnivå föreslås inte understiga 0,5 m över marknivån 
vid förbindelsepunkt för dagvatten 
 

 
Figur 10. Principskiss över höjdsättning 

 
 
Om höjdsättningen utformas enligt ovan, så att gator i området alltid är belägna på 
lägre nivåer än kringliggande kvartersmark, kan dagvatten avledas via gatorna om 
dagvattensystemets maxkapacitet skulle överskridas vid extrem nederbörd. 
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Syfte och lokalisering 
På uppdrag av Stenungsunds kommun har Sweco gjort en bedömning av de hydrogeologiska 
aspekterna för planerad dagvatteninfiltration i samband med detaljplan för del av fastigheten 
Munkeröd 1:12 m.fl. Detaljplaneområdet är lokaliserat sydost om korsningen mellan Ucklumsvägen 
och E6:an, öster om Stenungsund. Planområdets ungefärliga läge ses i Figur 1.  
 

  
Figur 1. Ungefärlig placering av planområde, söder om Stenungsund vid korsningen Ucklumsvägen/E6. 
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Föreslagna dagvattenlösningar 
Norconsult har tidigare utfört en VA-utredning för detaljplanen som presenterar föreslagna 
dagvattenlösningar (Norconsult, 20191). Planområdet har i utredningen delats upp i fyra olika 
avrinningsområden utifrån hur dagvattnet avrinner i olika riktningar (se Figur 2).  
 
Det östra samt västra området föreslås avleda sitt dagvatten till var sitt område med naturmark för 
infiltration. Dagvattnet från det norra avrinningsområdet föreslås ledas till en dagvattendamm anlagd i 
det nordvästra hörnet av planområdet, i korsningen mellan Ucklumsvägen och E6. Inget dagvatten 
planeras att ledas från exploaterad yta till det södra avrinningsområdet som både före och efter 
exploatering utgörs av naturmark. 

 
Figur 2. Strömningsriktning av dagvattenavrinningen i planområdet. Utifrån avrinningen har området delats in i 
fyra områden: norr, söder, väst samt öst. Avrinningen från det västra samt östra området föreslås avledas till 
varsitt naturområde för infiltration (ungefärligt läge för ytorna markerat med grönt). Ungefärligt läge av föreslagen 
dagvattendam för avrinningen från norra området markerat med blått. (Norconsult, 20192).  

  

                                                      
1 Norconsult AB. (2019). VA-utredning Del av fastigheten Munkeröd 1:12 m.fl.  
2 Norconsult AB. (2019). VA-utredning Del av fastigheten Munkeröd 1:12 m.fl.  

Avrinningsormåde nord  

Avrinningsormåde syd  

Avrinningsormåde väst 

Avrinningsormåde öst 
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Hydrogeologiska förutsättningar  
Den östra delen av detaljplaneområdet är enligt SGU:s jordartskartor till stor del beläget på 
isälvssediment. Isälvssediment är jordarter som har avsatts av smältvatten från inlandsisen och består 
huvudsakligen av grövre kornstorlekar som sten, grus och sand som oftast är sorterade efter 
kornstorlek i olika skikt och lager. Den isälvsavlagring, på vilken planområdet ligger, är en 
israndbildning vilket innebär att lager av finsediment och morän kan förekomma inlagrade i grus och 
sand.  
 
Inom en stor del av isälvsavlagringen har tidigare täktverksamhet bedrivits och en stor del av det 
grövre sedimentet är utbrutet.  Grustäktens utbredning västerut är inte helt känd. Enligt SGU:s 
jordartskarta från 1985 har även de östra delarna av planområdet (däribland området där 
infiltrationsytan är belägen) inkluderats i den tidigare grustäkten (se Figur 3).  Detta innebär att delar 
av det grövre isälvsmaterialet kan ha schaktats bort. I jordartskartan från SGU:s kartvisare visas 
däremot inte utbredningen av den tidigare schaktverksamheten (se Figur 4) vilket kan vara 
missledande.     
 
Grovt och sorterat isälvsmaterial har en hög vattengenomsläpplighet vilket är av intresse om marken 
ska användas för infiltration. Beroende på bildningssättet kan skikt av finmaterial så som lera och silt 
samt morän förekomma i isälvsavlagringen, vilket kan minska infiltrationskapaciteten.   
 
Geotekniska sonderingar vid den planerade infiltrationsytan (Norconslut, 20163) visar på ytliga skikt av 
finmaterial (silt och lera). En teori är att området för den planerade östra infiltrationsytan har ingått i 
täktverksamheten och att delar av det ytliga, grova och vattenförande isälvsmaterialet därför är 
bortschaktat ner till tätare lera (vilket är vad som finns kvar ytligt idag enligt sonderingar). 
Infiltrationskapaciteten i detta område bedöms som mycket begränsad på grund av den ytliga lerans 
låga vattengenomsläpplighet. Dock är grustagets utsträckning oklar och orörda delar av grövre, ytligt 
material, kan förekomma ytterligare längre väster eller söder ut.     
  

                                                      
3 Norconsult AB. 2016. Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik, Underlag för detaljplan. 
Del av Munkeröd 1:12 mfl Stenungsund. 
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Figur 3. SGU:s jordartskarta med detaljplanområde grovt skissat med streckad svart linje. Ungefärligt läge för 
föreslagna infiltrationsytor i blått. Grönt = isälvsavlagring. Orange = sand. Gult = lera. Blått = morän. Rött = berg. 
Grustäktens utbredning visas i kartan med heldragen linje med vinkelräta streck. Notera att vägars sträckning är 
enl 1984 och skiljer sig mot nuvarande sträckning (SGU Ser. AE nr 63. Jordartskartan 7A Marstrand NO/7B 
Göteborg NV 1984) 

 
Figur 4. Utsnitt från kartvisarens jordartskarta (SGU, kartvisaren 2019). Ungefärligt läge för infiltrationsytorna 
markerade med blåa cirklar. Grönt = isälvsavalagring. Orange = sand. Gult = lera. Blått = morän. Rött = berg. 
Skrafferat grått = fyllnadsmaterial. 
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Föreslagen infiltrationsyta för det västra avrinningsområdet är beläget på ett ytligt lager av svallsand. I 
högre liggande terräng i öster finns morän och väster om svallmaterialet finns lera i markytan. Sanden 
kan vara avsatt över morän eller lera.  
 
Sand är en sorterad jordart och har vanligtvis en relativt hög vattengenomsläpplighet. Morän är en 
osorterad jordart, ofta med en begränsad vattengenomsläpplighet och infiltrationskapacitet och lera 
kan betraktas som mer eller mindre tätt. Dalgången där svallsanden förekommer sluttar västerut vilket 
borde ge en god förutsättning för infiltrerat dagvatten att avrinna.       
 
Tidigare utförda sonderingar (Norconsult, 20164) visar att lagret med svallsand är relativt tunt (ca 1 
meter) och förekommer ovan ett lager med lera. Däremot är sonderingarna vid den västra 
infiltrationsytan få. Sandlagret har även en siltig karaktär vilket påverkar vattengenomsläppligheten 
negativt. För att ytterligare utreda sandens infiltrationsförmåga samt mäktighet föreslås 
kompletterande utredningar i området. Det är även viktigt att klargöra vilken jordart som finns under 
sandlagret. 

Tidigare observationer av grundvattennivåer 
Sedan tidigare utredningar finns tre stycken grundvattenrör där mätningar av grundvattennivåer har 
skett två gånger per månad under januari 2013 till april 2013 (Norconsult, 20135). Samtliga tre rör är 
placerade i planområdets östra del, öster om det berg som går upp i dagen i planområdets mitt.  

Utifrån rörens längd (Norconsult, 20135) samt tidigare sonderingar (Norconsult, 20164) är 
bedömningen att rören är installerade med filterdelen i friktionsjord på berg. Ovan friktionsjorden vilar 
ett lager med torrskorpelera/lera med förväntad låg vattengenomsläpplighet. Mätningar i dessa rör 
bedöms därmed representera trycknivåer i det undre magasinet vilket infiltrationsytorna inte planeras 
ha direktkontakt med. Enligt framtaget förslag är infiltrationsytorna ytliga och dagvattnet infiltrerar till ett 
övre magasin. Uppmätta grundvattentrycknivåer i det undre magasinet har därför inte studerats vidare 
i denna utredning.   

Överslagsberäkningar 
Utifrån tidigare utförda sonderingar i området för den västra infiltrationsytan har överslagsberäkningar 
gjorts för att grovt kvantifiera storleksordningen på eventuellt möjligt infiltrationsflöde. Beräkningarna 
bör ses som grova uppskattningar då underlaget är glest. Beräkningarna kan vara vägledande för att 
avgöra om det bedöms ekonomiskt motiverbart att gå vidare med kompletterande undersökningar för 
infiltration eller ej. Vad som är tillräckligt stort för att vara motiverat avgörs av storleksordningen på 
flödena i dagvattensystemet.     

För att möjliggöra infiltration krävs för det första att grundvattennivån inte förekommer ytligt i markytan 
samt att jordartens genomsläpplighet är så pass hög att tillräckligt stort flöde kan infiltrera. I en av 
borrpunkterna från 2013 vid den västra infiltrationsytan observerades vattenyta i borrhål på 0,2 meter 
under markytan, i överkant av det siltiga sandlagret. Detta indikerar att det vattenförande sandlagret 
troligtvis är vattenmättat, vilket i så fall gör platsen olämplig för infiltration. Däremot är detta en okulär 
vattenyteobservation i endast en borrpunkt, överslagsberäkningar har ändå utförts för att ge 
beslutsunderlag för att gå vidare med kompletterande undersökning eller ej.    

En enkel beräkningsmodell för hur mycket vatten som kan infiltreras till grundvattnet är Darcys lag: Q 
= i*K*A. Den förenklade beräkningsansatsen förutsätter att det finns möjlighet för vattnet att flöda 
neråt i jordprofilen, dvs att jordlagret inte är vattenmättat. A är infiltrationsytan (exempelvis bottenarean 
på en damm), K är jordlagrets vattengenomsläpplighet och i är den hydrauliska gradienten som i fallet 

                                                      
4 Norconsult AB. 2016. Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik, Underlag för detaljplan. 
Del av Munkeröd 1:12 mfl Stenungsund.  
5 Norconsult AB. 2013. PM Hydrogeologi. Del av Munkeröd 1:12 m.fl. Stenungsund – detaljplan. 
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är med infiltration sätts till 1,0. För olika K-värden blir infiltrationsflödet per areaenhet infiltrationsyta 
enligt tabellen nedan.  

Tabell 1. Flöden för olika K-värden med Darcys lag 

K-värde (m/s) Infiltrationsflöde (m3/s) per kvm 
infiltrationsyta  

Infiltrationsflöde (L/s) per kvm 
infiltrationsyta 

1*10-4 1*10-4 0,1 

1*10-5 1*10-5 0,01 

1*10-6 1*10-6 0,001 

1*10-7 1*10-7 0,0001 

 

Enligt litteraturvärden förväntas siltig sand (som förekommer som ytlig jordart under 0,2 m av mulljord 
vid västra infiltrationsytan) ha en vattengenomsläpplighet mellan 1*10-4 och 1*10-6 m/s. Detta innebär 
ett teoretiskt infiltrationsflöde mellan 0,1 och 0,001 liter per sekund per kvm infiltrationsyta. Däremot, 
om grundvattenytan står så pass högt som observerades i en av borrpunkterna vid undersökningarna 
2013 kan infiltrationsförutsättningarna vara mycket begränsade. För att bedöma huruvida så är fallet 
behövs kompletterande undersökning (se nästa rubrik). 

Vilka volymer som kan infiltrera beror utöver K-värde och grundvattenytans nivå även på hur väl 
infiltrerat vatten avbördas vidare i marken. Om infiltrationsflödet är större än vad som kan 
transporteras bort blir marken på sikt vattenmättad. Hur väl infiltrerat vatten avbördas vidare i marken 
är något som vidare utredning bör undersöka ytterligare. 

Sammanfattning och rekommenderade fortsatta utredningar 
Förutsättningarna för infiltration vid den föreslagna östra infiltrationsytan bedöms vara dålig.  Området 
bedöms kunna svälja mycket små mängder vatten då lera förekommer ytligt under ett tunt skikt av 
mulljord. Eventuellt har det tidigare funnits grövre material med god vattengenomsläpplighet i området, 
men detta har i så fall brutits ut i samband med täktverksamheten. Utbredningen av den före detta 
grustäkten är inte känd, men för att utreda dess utbredning in på planområdets västra del kan 
eventuella kompletterade sonderingar utföras. 

Den ytligt förekommande jordarten vid föreslagen plats för den västra infiltrationsytan, mot E6:an, 
bedöms ha bättre potential för infiltration. Sonderingar visar på ett ytlig, dock tunt, lager att 
vattenförande siltig sand. Dock krävs ytterligare utredning av grundvattennivån i det övre magasinet 
eftersom vattenmättnaden i det översta jordlagret påverkar infiltrationsmöjligheten. För att utreda 
grundvattennivåerna föreslås ett par grundvattenrör installeras i det vattenförande sandlagret i 
närheten av infiltrationsytan. Installation av grundvattenrör föreslås kompletteras av ytterligare 
geotekniska sonderingar samt siktanalyser för att utreda sandens mäktighet och underliggande 
lagerföljd.  
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-05-05

§ 38 Dnr: KS 2020/342

Ny timtaxa och ny debiteringsmodell för plankostnad

Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att:

 Vid detaljplanearbete ska kommunens samtliga kostnader för egen personal, konsulter 
och utredningar mm som kan hänföras till detaljplanearbetet debiteras 
sökande/exploatör löpande enligt tecknade plankostnadsavtal när inte planavgift 
tillämpas.

 Timtaxa för samhällsbyggnads personal vid detaljplanearbete med extern aktör ska 
vara 1000 kr/tim, taxan ska uppräknas enligt prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV).

 Timtaxa vid detaljplanearbete för interna projekt ska vara personalens faktiska 
lönekostnader.

 Den nya debiteringsmodellen gäller för plankostnadsavtal som tecknas efter att 
beslutet vunnit laga kraft i kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Plan- och bygglagen (PBL) ger möjlighet för kommuner att ta ut en avgift för ärenden om 
detaljplaner och planbesked. 

Kostnaden för detaljplanearbete kan tas ut genom planavgift eller plankostnadsavtal. Vid 
planavgift bekostar kommunen initialt detaljplanearbetet och avgiften tas sedan ut vid 
bygglovsansökan. Det är vanligast att plankostanden tas ut i anslutning till planarbetet genom 
förutsättningar i tecknade plankostnadsavtal. Planavgift tillämpas exempelvis när det är flera 
fastighetsägare som har nytta av en detaljplan och det inte går att teckna plankostnadsavtal 
med samtliga fastighetsägare, exempelvis vid förtätning eller ökade byggrätter.
 
Stenungsunds kommun tecknar i dagsläget plankostnadsavtal med ett fast uppskattat pris för 
arbetet som kommunens egen personal lägger ner. Kostnad för konsulter, utredningar med 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-05-05

mera som kan hänföras till detaljplanearbetet debiteras därtill. Eftersom detaljplanearbetet 
ibland kan bli mer komplicerat än vad som först beräknats får kommunen inte alltid täckning 
för den egna personalens kostnader. Förvaltningen föreslår därför att kommunens samtliga 
faktiska kostnader för personal, konsulter och utredningar debiteras exploatör/byggherre 
löpande när inte planavgift tillämpas. För att korrekt nedlagd tid ska kunna debiteras ska 
tidredovisning ske. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-07

Beslut skickas till
victorien.okouma@stenungsund.se
veronica.gotzinger@stenungsund.se
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/342
2020-04-07

Veronica Götzinger Till kommunfullmäktige
Verksamhetschef Exploatering

Ny timtaxa och ny debiteringsmodell för plankostnad

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att:

 Vid detaljplanearbete ska kommunens samtliga kostnader för egen personal, konsulter 
och utredningar mm som kan hänföras till detaljplanearbetet debiteras 
sökande/exploatör löpande enligt tecknade plankostnadsavtal när inte planavgift 
tillämpas.

 Timtaxa för samhällsbyggnads personal vid detaljplanearbete med extern aktör ska 
vara 1000 kr/tim, taxan ska uppräknas enligt prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV).

 Timtaxa vid detaljplanearbete för interna projekt ska vara personalens faktiska 
lönekostnader.

 Den nya debiteringsmodellen gäller för plankostnadsavtal som tecknas efter att 
beslutet vunnit laga kraft i kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Plan- och bygglagen (PBL) ger möjlighet för kommuner att ta ut en avgift för ärenden om 
detaljplaner och planbesked. 

Kostnaden för detaljplanearbete kan tas ut genom planavgift eller plankostnadsavtal. Vid 
planavgift bekostar kommunen initialt detaljplanearbetet och avgiften tas sedan ut vid 
bygglovsansökan. Det är vanligast att plankostanden tas ut i anslutning till planarbetet genom 
förutsättningar i tecknade plankostnadsavtal. Planavgift tillämpas exempelvis när det är flera 
fastighetsägare som har nytta av en detaljplan och det inte går att teckna plankostnadsavtal 
med samtliga fastighetsägare, exempelvis vid förtätning eller ökade byggrätter.
 
Stenungsunds kommun tecknar i dagsläget plankostnadsavtal med ett fast uppskattat pris för 
arbetet som kommunens egen personal lägger ner. Kostnad för konsulter, utredningar med 
mera som kan hänföras till detaljplanearbetet debiteras därtill. Eftersom detaljplanearbetet 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/342
2020-04-07

ibland kan bli mer komplicerat än vad som först beräknats får kommunen inte alltid täckning 
för den egna personalens kostnader. Förvaltningen föreslår därför att kommunens samtliga 
faktiska kostnader för personal, konsulter och utredningar debiteras exploatör/byggherre 
löpande när inte planavgift tillämpas. För att korrekt nedlagd tid ska kunna debiteras ska 
tidredovisning ske. 

Beskrivning av ärendet
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har sedan 2011 haft ett underlag för 
taxekonstruktion, ”Plan- och bygglovstaxa 2011”. Underlaget har uppfattats som krångligt att 
förstå och har sällan tillämpats i sin helhet av kommuner vad gäller detaljplanearbete. SKR 
har nu tagit fram ett nytt förslag, ”Underlag för konstruktion av PBL-taxa, version december 
2019”. 

I SKR:s nya förslag finns just nu inte någon generell modell för att räkna fram planavgifter. I 
underlaget konstateras att det idag är många kommuner som i vissa typer av detaljplaner tar ut 
ersättning för kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner genom olika former av 
plankostnadsavtal med en eller flera exploatörer. 

SKR skriver vidare att sådana civilrättsliga avtalsformer saknar direkt lagreglering, men 
bestämmelserna i PBL ger den rättsliga grunden och ramen för plankostnadsavtalen. SKR:s 
aktuella underlag för konstruktion av PBL-taxa behandlar enbart planavgift i samband med 
bygglovgivning i enlighet med 12 kap 9 § PBL, inte civilrättsliga plankostnadsavtal.

Ekonomiska konsekvenser
Genom debitering av kommunens samtliga faktiska kostnader för egen personal, konsulter och 
utredningar mm som kan hänföras till detaljplanearbetet när inte planavgift tillämpas blir kan 
detaljplanearbetet bli självfinansierat. 

Verksamheten arbetar även med interna utredningsuppdrag med service och rådgivning till 
allmänhet mm, denna del av verksamhetens arbete kommer även fortsättningsvis att behöva 
vara skattefinansierad.

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.
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Juridiska bedömningar
Bestämmelserna i Plan och bygglagen (PBL) ger den rättsliga grunden att debitera 
sökande/exploatör för kommunens samtliga faktiska kostnader vid detaljplanearbete genom 
förutsättningar i tecknade plankostnadsavtal. 

För kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincipen som huvudregel enligt 2 kap 6 § 
kommunallagen:  ”Kommuner och regioner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.” För att korrekt nedlagd 
tid ska kunna debiteras ska tidredovisning ske.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-07

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling Veronica Götzinger
Sektorchef Verksamhetschef 

Beslut skickas till
victorien.okouma@stenungsund.se
veronica.gotzinger@stenungsund.se
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Anna-Maria Samuelsson Till kommunstyrelsen
Projektledare Infrastruktur

Svar på återremiss - Omfördelning av investeringsbudget på grund 
av utbyggnad av gång- och cykelväg längs väg 574

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 2 800 tkr ur totala investeringsbudgeten för 
utbyggnad gång- och cykelvägar för färdigställandet av gång- och cykelväg längs väg 574.

Sammanfattning av ärendet
Den aktuella sträckan är cirka 400 meter lång och sträcker sig strax söder om bensinstationen 
i Stora Höga rakt söder ut till korsningen Anråsvägen- väg 574 (vägen ner till Getskärs 
badplats).

2016 ansökte kommunen om bidrag till prioriterade cykelvägar hos Västra Götalandsregionen 
(VGR). Sträckan finansieras i dagsläget till 70% av VGR för vägplan, planering och 
projektering. Trafikverket finansierar 50% av produktionen (byggnationen av cykelbanan). 
Första budget som togs fram 2018 för cykelbanan var 7,1 mnkr där kostnaden för 
Stenungsunds kommun är 3,0 mnkr. Budgeten byggde på en första skattning i ett tidigt skede.

Ny budget som togs fram 2019 med hänsyn till projektets specifika förutsättningar, där bland 
annat tillkommande geotekniska lösningar för bron medför ökade kostnader. Ny budget är satt 
till 13 mnkr där kostnaden för kommunen är 5,8 mnkr, en ökning för kommunen med 2,8 
mnkr.

Ökningen beror på de på geotekniska förutsättningarna vid Anråseån, bro, marknadsläget, 
naturmiljö och arkeologi.

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 23 mars 2020 till förvaltningen med uppdraget 
att utreda av alternativa möjligheter. Alternativt förslag är att låta anlägga cykelbanan utefter 
en upptrampad stig och ansluta cykelbanan mot Stora vägen till blandtrafik söder om bron och 
sedan leda in oskyddade trafikanter till förlängning av cykelbanan igen. 
Detta alternativ uppgår till en kostnad av 5,3 mnkr, detta innebär en minskning av den totala 
budgeten av investeringsprojektet på 0,5 mnkr.
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Beskrivning av ärendet
I Stenungsunds kommuns cykelplan antagen den 20 juni 2016 anges sträckan mellan Stora 
Höga och Jörlanda som en av fem sträckor som är kvar av högsta prioritet. Sträckan är 
inplanerad i den ekonomiska planen för 2020 - 2022.

Etappen och sträckningen är implementerad och prioriterad från Göteborgsregionen (GR). Det 
finns inom GR ett politiskt ställningstagande om att prioritera huvudcykelnätet i regional 
planering.

Etappen Stora Höga till Anråsevägen är en del i ett större sammanhang där syftet är att få en 
gemensam sammanhållande cykelväg från Kode till Ödsmål. För Stenungsunds kommun är 
detta en viktig länk för att binda samman hela cykelnätet.

Aktuell sträcka lämnades in via kommunalförbundet 2016 för att få Trafikverket att prioritera 
och finansiera sträckan via regional plan och att kommunen går in och medfinansierar med 
50% av kostnaden.

Enligt väglagen måste cykelvägen ligga i direkt anslutning till Trafikverkets väg för att kunna 
genomföra och delfinansiera projektet. Trafikverket har utifrån denna förutsättning undersökt 
två alternativ i sin utredning, där cykelvägen ligger öster eller väster om befintlig väg. Utifrån 
detta har Trafikverket kommit fram till att nuvarande förslag (västra sidan) är det bästa av de 
två.

Den aktuella sträckan är cirka 400 meter lång och sträcker sig strax söder om bensinstationen 
i Stora Höga rakt söder ut till korsningen Anråsvägen - väg 574 (vägen ner till Getskärs 
badplats).

Uppdrag från kommunstyrelsen den 23 mars 2020, blandtrafik på bron.
Att anlägga cykelbanan utefter en upptrampad stig som invånarna idag använder sig av och 
låta cykelbanan sedan ansluta sig mot Stora vägen till blandtrafik och över befintlig vägbro. 
Söder om bron leda in oskyddade trafikanter till förlängning av cykelbanan igen.
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Beräknad kostnad: ca 5,3 mnkr.

Ej kalkylerade risker: 
 Stor risk för geotekniska åtgärder, på 

grund av känd skredrisk i området.
 Inlösen för mark.
 Ny detaljplan.
 Att del av sträckan ligger inom 

trafikverkets vägområde, kräver då en 
övervakande projektledare från 
Trafikverket, som kommunen 
bekostar.

 Skicket på befintlig bro.
 Strandskyddsdispens.

Konsekvenser för kommunen:
 Projektet måste spelas in i vår kommunala åtgärdslista och prioriteras.
 Projektet kommer dra resurser internt inom kommunen.
 Kommunen får ta ansvar för drift och underhåll.
 Kommunen får ta ansvar för trafiksäkerheten.

Positiva effekter:
 Mindre påverkan på närmiljön vid byggnation.
 Projektets totala budgetkostnad blir lägre jämfört med trafikverkets förslag på 13 

mnkr, varav kommunen ska stå för 5,8 mnkr.

Negativa effekter: 
 Oskyddade trafikanter blandas med fordonstrafik.
 Ökad omväg på ca 100 meter.
 Planer finns att göra om trafiksituationen för Stora Högaskolan, risken är då hög att 

trafikmängden ökar över bron. 
 Kommunen tar inte hänsyn till den plan som finns i GR om sammanhållande 

cykelvägar inom regionen.
 Flera vägkorsningar för oskyddade trafikanter.
 Bidrar inte till hållbart resande och kommunens politiskt antagna Mobilitetsstrategi. 
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Ursprungligt uppdrag, Trafikverkets förslag.

Beräknad kostnad: 13,0 mnkr. Varav kommunen ska stå 
för 5,8 mnkr.

Ej kalkylerade risker:
 Ökade kostnader under produktionen.
 Ökade kostnader för projekteringsuppehållet.

Konsekvenser för kommunen:
 Projektet kommer dra resurser internt inom 

kommunen.

Positiva effekter:
 Drift och underhållet hamnar på Trafikverket.
 Oskyddade trafikanter behöver inte blandas med 

fordonstrafik. 
 Sammanhållande cykelbana från Kode till Stenungsund är möjlig då man följer GR 

cykelplan.
 Inga vägkorsningar för oskyddade trafikanter.
 Bidrar till hållbart resande och kommunens politiskt antagna Mobilitetsstrategi.

Negativa effekter: 
 Större påverkan på närmiljön vid byggnation.

Det alternativa förslaget har något lägre beräknad anläggningskostnad för kommunen, men 
tillkommande är istället ett drift- och underhållsansvar. Miljöeffekten är också lägre då man 
inte behöver bygga någon bro.
Det ursprungliga förslaget är däremot en säkrare väg för oskyddade trafikanter och bidrar till 
en sammanhållande cykelbana från Kode till Stenungsund. Det ursprungliga förslaget är redan 
med i trafikverkets planering för kommande byggnationer av cykelbanor och kan därmed 
snabbare komma igång igen då projekteringen är klar. All framtida drift- och underhåll 
hamnar på trafikverket. 
Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att det ursprungliga förslaget är mer 
fördelaktigt utifrån ett helhetsperspektiv och förordar därför det.

Ekonomiska konsekvenser
Ursprungsförslaget har en beräknad kostnad på 13 mnkr varav kommunens ska finansiera 5,8 
mnkr. Medel som måste skjutas till från kommunen är 2,8 mnkr.

934



Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/321
2020-04-03

Det alternativa förslaget med blandtrafik på bron har en beräknad kostnad 4,3 mnkr av vilket 
tidigare upparbetade medel inom projektet är 1 mnkr. Medel som kommunen skulle behöva 
skjuta till är 2,3 mnkr. 

Kostnadsskillnaden för Stenungsunds kommun mellan de två förslagen är 0,5 mnkr.

Barnkonsekvensanalys
En sammanhållande gång- och cykelväg skapar en trygg och säker trafiksituation för barn och 
ungdomar som tar sig från Jörlanda till Stora Höga och från Stora Högas samhälle till Stora 
Högaskolan. 

Verksamhetsmässiga konsekvenser
Det alternativa förslaget med blandtrafik på bron leder till att Stenungsunds kommun kommer 
att stå som väghållare och blir ansvarig för drift och underhåll. Det skulle leda till ett behov av 
ökade medel till driftbudgeten.

Juridiska bedömningar
Inga juridiska konsekvenser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-03
Bilaga 1, GC-nät

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling Camilla Svensson 
Sektorchef Verksamhetschef/funktionschef 

Beslut skickas till
Anna-maria.samuelsson@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-05-05

§ 37 Dnr: KS 2020/301

Höjning av bruknings- och anläggningsavgift, taxa för vatten och 
avlopp VA

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att förvaltningen inför behandling i kommunstyrelsen ska 
komplettera ärendet med en underhållsplan, konsekvens av att öka anslutningskostnaden med 
10% den 1 september och konsekvens av att öka förbrukningstaxan med 6% den 1 september. 
I övrigt lämnar allmänna utskottet över ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande. 

Sammanfattning av ärendet
Under 2019 gjorde VA-kollektivet ett underskott vilket medfört att förvaltningen under en 
treårs period behöver betala av det uppkomna underskottet. Förvaltningen förslår därav en 
höjning av befintlig taxa enligt nedan:

 Höja brukningsavgiften för VA med 12 % jämfört med gällande avgift.  
 Höja anläggningsavgiften för VA med 5 % jämfört med gällande avgift.  

Genom att höja taxan i enlighet med förvaltningens förslag kommer det uppkomna 
underskottet vara avbetalat inom tre år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-26

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att allmänna utskottet lämnar ärendet utan ställningstagande samt 
att ärendet kompletteras med en underhållsplan, konsekvens av att öka anslutningskostnaden 
med 10% den 1 september och konsekvens av att öka förbrukningstaxan med 6% den 1 
september. 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-05-05

Beslut skickas till
Tony.strandh@stenungsund.se
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Tony Strandh Till kommunfullmäktige
Enhetschef Teknik

Höjning av bruknings- och anläggningsavgift för VA

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att  
 Höja anläggningsavgiften för VA med 5 % jämfört med nu gällande avgift.  Den nya 

avgiften ska gälla från och med 1 januari 2021. 
 Höja brukningsavgiften för VA med 12 % jämfört med gällande avgift.  Den nya 

avgiften skall gälla från och med 1 januari 2021.

Sammanfattning av ärendet
Under 2019 gjorde VA-kollektivet ett underskott vilket medfört att förvaltningen under en 
treårs period behöver betala av det uppkomna underskottet. Förvaltningen förslår därav en 
höjning av befintlig taxa enligt nedan:

 Höja brukningsavgiften för VA med 12 % jämfört med gällande avgift.  
 Höja anläggningsavgiften för VA med 5 % jämfört med gällande avgift.  

Genom att höja taxan i enlighet med förvaltningens förslag kommer det uppkomna 
underskottet vara avbetalat inom tre år.

Beskrivning av ärendet
Vatten- och avloppsverksamheten inom kommunen är taxefinansierad och erhåller på så vis 
inga skattemedel. VA-taxan ska tas ut i enlighet med den prislista som kommunfullmäktige 
beslutat och ska vara beräknad att täcka de kostnader som verksamheten kostar.

Under 2019 gjorde VA-verksamheten ett underskott vilket medför att verksamheten har en 
skuld till taxekollektivet som ska betalas tillbaka inom en treårsperiod.

För att säkerställa en budget i balans sett över tre år har en uppräkning av befintlig VA-taxa 
gjorts. 

Taxan har beräknats från och med 2020 och visar på ett behov av höjning av taxan. 
Förvaltningen föreslår därför följande höjning:
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 Höja anläggningsavgiften för VA med 5 % jämfört med gällande avgift.  
 Höja brukningsavgiften för VA med 12 % jämfört med gällande avgift.  

Brukningsavgiften höjdes 2020-01-01 med 2 % jämfört med då gällande taxa. 
Anläggningsavgiften höjdes 2020-01-01 med 5 % jämfört med då gällande taxa.

Förvaltningen har räknat på ett exempel på vad kostanden skulle bli med den nya taxan för att 
ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp.
Privata abonnenter påverkas av höjningen på följande sätt:

 Brukningsavgiften för en normalvilla med en förbrukning om 150 m3/år innebär det en 
höjning från 6201 kr/år till 6945 kr/år inkl. moms för 2021

 Anläggningsavgiften för typhus A innebär det en höjning från 169 785 kr till 178 274 
kr inkl. moms för 2021

Ekonomiska konsekvenser
En höjning av bruknings- och anläggningsavgiften för VA är en förutsättning för att 
säkerställa en budget i balans för VA-kollektivet. Skulden uppgår 2020 till – 1 496 Tkr

Genom att höja 12% är budget i balans 2021 och kan under tre år arbeta bort skulden till VA 
kollektivet genom årliga höjningar med 3 % under perioden 2022 – 2024.

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-26

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling Camilla Svensson
Sektorchef Verksamhetschef 

Beslut skickas till
Tony.strandh@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-05-06

§ 32 Dnr: KS 2020/284

Återrapport om skolans resursfördelningsmodell

Beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att resursfördelningsmodellen justeras genom att 1 000 tkr 
omfördelas internt till kommunala skolor med färre än 100 elever. Kostnaderna finansieras 
inom ram.

Välfärdsutskottet beslutar för egen del att ge förvaltningen i uppdrag att på nästa sammanträde 
återkomma med en fördjupad analys av den socioekonomiska fördelningsmodellen samt en 
omvärldsbevakning. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 21 oktober 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att göra en 
översyn av skolans resursfördelningsmodell i Stenungsunds kommun. 

Förvaltningen anser att nuvarande fördelningsmodell i hög grad uppfyller lagstiftningens 
mening att ”Kommuner ska fördela resurser till utbildningen inom skolväsendet efter barnens 
och elevernas olika förutsättningar och behov”. EY lyfter dock i sin rapport från 2018 att ett 
glesbygdstillägg i resursfördelningsmodellen kan övervägas i den mån små skolenheter 
bedöms nödvändiga. Förvaltningens gör samma bedömning som EY och utifrån detta föreslår 
förvaltningen att resursfördelningsmodell bör justeras genom att 1 000 tkr omfördelas internt 
till kommunala småskolor, skolor med färre än 100 elever. Med denna justering ser 
förvaltningen att kommunala småskolors fördyrande förutsättningar kompenseras delvis. Den 
justerade fördelningsmodellen påverkar inte bidrag på lika villkor då den endast sker internt 
och blir därmed inte kostnadsdrivande för kommunen. Den minskar dock samtidigt 
rambudgeten för skolor med fler än 100 elever. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-24
Bilaga - Statsbidrag: Likvärd skola-peng
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-05-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST): Välfärdsutskottet beslutar för egen del att ge förvaltningen i 
uppdrag att på nästa sammanträde återkomma med en fördjupad analys av den 
socioekonomiska fördelningsmodellen samt en omvärldsbevakning. 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om välfärdsutskottet kan besluta i enlighet med Agneta Petterson Bell
(ST) förslag och konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
roland.persson@stenungsund.se

marie.wrethander@stenungsund.se
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Björn Wikman Till kommunfullmäktige
Utvecklingsledare

Återrapport om skolans resursfördelningsmodell 

Förslag till beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att resursfördelningsmodellen justeras genom att 1 000 tkr 
omfördelas internt till kommunala skolor med färre än 100 elever. Kostnaderna finansieras 
inom ram.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 21 oktober 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att göra en 
översyn av skolans resursfördelningsmodell i Stenungsunds kommun. 

Förvaltningen anser att nuvarande fördelningsmodell i hög grad uppfyller lagstiftningens 
mening att ”Kommuner ska fördela resurser till utbildningen inom skolväsendet efter barnens 
och elevernas olika förutsättningar och behov”. EY lyfter dock i sin rapport från 2018 att ett 
glesbygdstillägg i resursfördelningsmodellen kan övervägas i den mån små skolenheter 
bedöms nödvändiga. Förvaltningens gör samma bedömning som EY och utifrån detta föreslår 
förvaltningen att resursfördelningsmodell bör justeras genom att 1 000 tkr omfördelas internt 
till kommunala småskolor, skolor med färre än 100 elever. Med denna justering ser 
förvaltningen att kommunala småskolors fördyrande förutsättningar kompenseras delvis. Den 
justerade fördelningsmodellen påverkar inte bidrag på lika villkor då den endast sker internt 
och blir därmed inte kostnadsdrivande för kommunen. Den minskar dock samtidigt 
rambudgeten för skolor med fler än 100 elever. 

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 21 oktober 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att göra en 
översyn av skolans resursfördelningsmodell i Stenungsunds kommun. 

Varför en fördelning?
Staten anger skolans mål. Huvudmannen är ansvarig för hur målen ska nås samt avgör vilka 
organisatoriska och finansiella resurser som krävs för att skolan ska kunna leva upp till de 
nationella målen. Detta ger kommunen stor frihet i utformningen av exempelvis 
resurstilldelning till och mellan skolor i kommunen. Lagstiftaren ställer dock krav på 
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kommunen att skolan ska vara likvärdig1. I grund och gymnasieskolans läroplaner framgår att 
likvärdigheten inte innebär lika resurser till alla elever2.  Det finns emellertid ingen närmare 
reglering av hur en kommun ska fördela medel mellan olika skolor utan ska utgå från 
skollagens skrivning: ”Kommuner ska fördela resurser till utbildningen inom skolväsendet 
efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov”3. Kommunen, huvudmannens 
mandat begränsas dock. Detta då rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och 
ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas förutsättningar och 
behov. I detta innefattas ansvar för och beslut om övergripande organisation av det 
pedagogiska arbetet och arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd. Det innebär att 
kommunen kan fördela resurser mellan de olika skolorna men det är rektor som beslutar lokalt 
om hur den inre organisationen ska se ut.

I kommunsverige finns flertalet olika fördelningssystem där olika faktorer vägs olika mycket 
och fördelningsandelen av den totala budgeten skiljer sig också stort. En 
resursfördelningsmodell blir också mer avgörande desto fler fristående aktörer som finns i 
relation till kommunala skolor då de kommunala skolorna kan skötas som en koncern där 
resurser kan fördelas mellan olika enheter.

Stenungsunds kommun fördelningsmodell idag

Resurstilldelningen i skolan kan delas upp i tre grupper; 
intern elevpeng, rambudget och övriga intäkter. 

Intern elevpeng
Den interna elevpengen ger varje kommunal skola en 
elevpeng baserat på antal elever och årskurs. Detta ska i 
princip täcka kostnader för personal och 
läromedel. 

Rambudget
I rambudgeten finns resurser som fördelas 
centralt. Vilket exempelvis utjämnar höga 
lokalkostnader så dessa inte påverkar 
verksamhetens pedagogiska arbete på respektive 
skolan. 

1 1 kap. 9 § skollagen (2010:800)
2 Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, s. 8, Skolverket (2011), 
Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola, s. 6.
3 

Intern elevpeng 2020 kr/elev
F-Klass 36 900 kr
Grundskola 1-3 44 300 kr
Grundskola 4-6 54 100 kr
Grundskola 7-9 59 100 kr
Fritids 30 000 kr
F-klubb 15 400 kr
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I rambudgeten tilldelas också varje skola ett belopp för att täcka kostnaderna för rektor och 
biträdande rektor. Ett ytterligare belopp tilldelas varje skola som bygger på en schabloniserad 
intern socioekonomisk omfördelning baserad på elevernas bakgrund4. Dessa båda belopp styr 
rektor själv över hur de ska fördelas utifrån vilka behov och resurser som finns på respektive 
skola. 

Övriga intäkter
De kommunala skolorna (och även fristående skolor) får två ersättningar baserat på elevers 
individuella behov i form av tilläggsbelopp och svenska som andraspråk-tillägg (SVA-
tillägg). Detta baseras på att skolorna har högre kostnader grundat på dessa två målgruppers 
större behov av resurser.
 
Skolorna kan också ta del av andra intäkter, företrädelsevis statliga bidrag från Skolverket, 
exempelvis Likvärdig skola (se fördelning för 2020 i bilaga 1).

Sammanfattningsvis baseras resurstilldelningen till skolor idag på:
 Rambudgetens utformning
 Intern elevpeng 
 Socioekonomisk omfördelning 
 Statliga bidrag

samt bidrag baserade på individuella behov i form av 
– Tilläggsbelopp
– SVA-tillägg 

Förslag till förändring av fördelningsmodell
Viktiga faktorer i resursfördelningsmodellen är att den tar hänsyn till elevernas olika 
förutsättningar och behov samt är följsam mot volymförändringar.

Förvaltningens bedömning är att dagens fördelning uppfyller dessa faktorer i Stenungsunds 
kommun generellt. I rapporten ”Utredningen av sektor utbildning” från konsultföretaget EY 
som kommunen tog emot den 10 september 2018 går det dock att utläsa: ”Glesbygdstillägg i 
resursfördelningsmodellen kan övervägas i den mån små skolenheter bedöms nödvändiga”.

Utifrån EY:s rekommendation föreslår därför förvaltningen en justering där 1 000 tkr i 
rambudgeten knyts till de kommunala småskolorna. Definition av småskola är att den har 
under 100 elever den 15 oktober året innan budgetåret. Justeringen innebär att fördelningen 

4 2 500 tkr total fördelat baserat 50 % på elever med utländsk bakgrund (varav 50 % fördelat född utomlands 
och 50 % född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands) samt 50 % på elevernas vårdnadshavares 
utbildningsbakgrund (varav 60 % fördelat på folk/grundskola och 40 % på gymnasial utbildning)
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till övriga skolor blir mindre men blir inte kostnadsdrivande då den sker internt och då inte 
påverkar bidrag på lika villkor. Resurstilldelningen följer då också Skolverket 
rekommendation att dela upp fördelningen utifrån socioekonomiska faktorer (baserat på 
elevunderlag) och småskolors förutsättningar (baserat på verksamhetens förutsättningar). Med 
denna justering ser förvaltningen att kommunala småskolors fördyrande förutsättningar till 
stor del kompenseras. I övrigt bör nuvarande modell kvarstå. 

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget skulle innebära att resurser fördelas till kommunala småskolor med färre än 100 
elever från kommunala skolor med fler än 100 elever. Då det handlar om omfördelning internt 
påverkar detta ej bidrag på lika villkor. Det innebär att det inte är kostnadsdrivande för 
kommunen men minskar samtidigt resurstilldelningen för alla skolor med fler än 100 elever. 

Idag finns det en skola med färre än 100 elever, Ucklumskolan. Skolan har ett strukturellt 
underskott vilket skulle minskas genom den justerade omfördelningen. Föreslagen 
omfördelning skulle innebära en minskning av resurstilldelning per elev på övriga skolor med 
cirka 300 kr per år. 

Barnkonsekvensanalys
Med denna justering ser förvaltningen att kommunala småskolors fördyrande förutsättningar 
blir kompenserade.

Resursfördelningen till skolan är ett medel för att uppnå målet att alla elever ska få tillgång till 
en likvärdig utbildning av god kvalitet. Utifrån de utmaningar som finns för småskolor, 
exempelvis att den pedagogiska interaktionen och dialogen i klassrummet blir mindre samt 
begränsade möjligheter att finna sin grupptillhörighet kan dock förvaltningen fortsatt se 
hinder för en likvärdig utbildning. 

Verksamhetsmässiga konsekvenser
De ekonomiska förutsättningarna för den berörda skolan, Ucklumskolan stärks genom 
förslaget utifrån att småskolors generellt fördyrande förutsättningar kompenseras till stor del. 

De utmaningar som finns för småskolor, exempelvis att personalstyrkan är liten, leder till att 
huvudmannen har svårt att säkerställa en utveckling av undervisningen genom det kollegiala 
lärandet sker på det sätt lagstiftaren avsett.  

Juridiska bedömningar
Bidrag på lika villkor innebär att fristående aktörer ska få samma ersättning som kommunala 
skolor per elev i genomsnitt. Förslaget påverkar inte bidrag på lika villkor då den justerade 
resursfördelningen inte genererar ett tillskott av medel till skolan generellt utan en 
omfördelning mellan kommunala skolor.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-24
Bilaga - Statsbidrag: Likvärd skola-peng

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor utbildning

Elisabeth Andreasson Marie Wrethander
Tf. sektorchef Verksamhetschef 

Beslut skickas till
roland.persson@stenungsund.se

marie.wrethander@stenungsund.se
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Björn Wikman

Bilaga - Statsbidrag: Likvärd skola-peng

Satsning Belopp
Elevdatorer 4-5 (helår) 773 000 kr
Lågstadiesatsningen jul-dec 2 685 000 kr
Fritidshemssatsningen (helår) 1 499 000 kr
Digitala läromedel 4-6 400 000 kr
Digitala läromedel 7-9 700 000 kr
Appwriter 25 000 kr
Kompetensutveckling 236 387 kr
Personal K-dal F-6 (helår) 1 281 000 kr
Personal k-dal 7-9 (helår) 615 000 kr
Pers. förberedelseklass K-dal (helår) 665 000 kr
Förändringsgruppen (helår) 763 000 kr
Digitalisering SYV (helår) 220 000 kr

Vad satsningarna innebär: 

Elevdatorer 4-5 (helår), Digitala läromedel 4-6, Digitala läromedel 7-9 och Appwriter 
Detta innebär att kunna fördela och förtäta med fler digitala verktyg per elev längre ner i 
grundskoleåldrarna. Därtill att ha kvalité på läromedel och att ha ett kapital för 
kompetensutveckling och resursstöd i form av personal med adekvat digital kompetens är en 
förutsättning för att möta statens krav på huvudmännens digitaliseringsupplägg. 
Om inte kommunen får statliga bidrag för att tillmötesgå statens krav, så behöver 
huvudmannen ta höjd ekonomiskt för att tillgodose behoven för den statliga 
digitaliseringsstrategin.  
 
Lågstadiesatsningen (jul-dec) och Fritidshemssatsningen (helår) 
Personalförtätning – detta ersätter tidigare statsbidraget Lågstadiesatsningen och 
Fritidshemssatsningen 
 
Kompetensutveckling 
Större kompetensutveckling som riktar sig mot personal som ingår i förändringsgrupperna, 
föreläsare för samtliga lärare i grundskolan tex John Steinberg ”Ledarskap i klassrummet”. I 
detta ingår vikariekostnader vid kompetensutvecklingsinsatser via ex Skolverket 
 
Personal K-dal F-6 (helår), Personal k-dal 7-9 (helår), Personal förberedelseklass K-dal 
(helår): 
Bidraget bidrar till att stärka det pedagogiska ledarskapet för att skapa ökad trygghet och 
studiero. Satsning innebär att aktivt och målinriktat arbete med skolans värdegrundsarbete och 
mot kränkande behandling. Därtill en utveckling av kollegialt förbättringsområde gällande 
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elever i behov av särskilt stöd samt insatser gällande språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt för att skapa förutsättningar för nyanlända elevers lärande.   

Förändringsgruppen (helår)
Förstelärare har nedsättning 10% för att varje vecka arbeta kommunövergripande i syfte att 
utveckla och sprida kompetens i organisationen utifrån det utvecklingsområde som det 
systematiska kvalitetsarbetet ger.  
 
Digitalisering SYV (helår) 
Detta omfattar två satsningar. En i form av en lärare som har ett utvidgat ansvar för att hålla 
ihop och utveckla grundskolans digitalisering.  Den andra insatsen handlar om att 
systematisera, utveckla och spinna vidare på GR:s projekt SAMSYV – SYV allas ansvar och 
syftar också till att skapa en likvärdighet.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-05-06

§ 33 Dnr: KS 2019/655

Uppföljning av utvecklingsarbete kring elever i behov av särskilt 
stöd

Beslut
Välfärdsutskottet noterar informationen om utvecklingsarbetet kring elever i behov av särskilt 
stöd och föreslår att kommunstyrelsen får samma information. 

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. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-02
Uppföljning
Välfärdsutskottet 2019-10-02 § 55
Utredning
Kartläggning 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-05-06

Beslut skickas till
annika.sunesson@stenungsund.se
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Agneta Dejenfelt Till välfärdsutskottet
Planeringsledare

Uppföljning av utvecklingsarbete kring elever i behov av särskilt 
stöd

Förslag till beslut
Välfärdsutskottet beslutar att notera informationen om utvecklingsarbetet kring elever i behov 
av särskilt stöd. 

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. 

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-27 ge sektor utbildning i uppdrag att kartlägga särskilda 
undervisningsgrupper, Nyborg, barn och elevhälsan, Skolfam för att identifiera inkluderande 
lösningar för elever som innebär effektivt resursutnyttjande och ekonomisk hållbarhet. 

Förvaltningen gjorde en kartläggning av organisationen kring elever i behov av stöd och 
identifierade inkluderande lösningar för effektivt resursutnyttjande och ekonomisk hållbarhet.
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Både välfärdsutskottet och kommunstyrelsen ställde sig bakom kartläggningen och 
förvaltningens förslag till lösningar vilket framgår av kommunstyrelsens beslut 2019-10-21 
enligt följande:  
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.

Välfärdsutskottet beslutade för egen del, 2019-10-02, att uppföljning av utvecklingsarbetet 
kring processer mm, forum för dialog samt tilläggsbelopp skulle ske på Välfärdsutskottet 
2020-05-06.

Nedan följer en uppföljning av arbetet med genomförande av inkluderande lösningar för 
effektivt resursutnyttjande och ekonomisk hållbarhet:

Mindre skolenheters elevhälsa samordnas inom ramen för annan skolenhet. Innebär ingen 
försämring för elever.
Elever ska ges likvärdiga förutsättningar att utvecklas oavsett vilken skola de går på. Det 
finns en risk att elever på mindre enheter inte ges samma tillgång till elevhälsa som elever på 
större enheter. Det blir även svårt att organisera elevhälsan på ett ändamålsenligt och 
effektivt sätt. 

Från och med våren 2020 är rektor på Spekerödskolan också rektor på Ucklumskolan. Det 
innebär att elevhälsoteamen på de båda skolorna kan samordnas till ett team. I 
elevhälsoteamet ingår rektor, specialpedagog, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog.
Som ett resultat av samordningen får eleverna utökad tillgång till elevhälsans personal. 
Åtgärden innebär en förbättring för eleven samtidigt som det är en kostnadseffektivisering.
Samordningen av mindre skolenheters elevhälsa verkställs hösten 2020. 

Förvaltningen fortsätter utvecklingsarbetet med att tydliggöra och kommunicera ansvar, 
uppdrag och processer för de insatser som finns för elever i behov av särskilt stöd. 
Det råder otydlighet kring vem som fattar beslut om att insatser ska initieras samt när och på 
vilket sätt detta sker. På motsvarade sätt finns en otydlighet kring avslutandet av insatser. Det 
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är heller inte säkerställt att det finns en likvärdighet gällande i vilka situationer och på vilket 
sätt skolenheterna använder sig av exempelvis Nyborg, Skifo samt centrala elevhälsans 
kompetenser. Utvecklingsarbete här bidrar till ett effektivare arbete med elevernas behov i 
centrum och ökad likvärdighet mellan kommunens skolenheter.
OCH
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. 
Forum för dialog förväntas bidra till att skapa samsyn och samarbete kring organiseringen 
av särskilda undervisningsgrupper, flexgrupper och enskild undervisning. En ökad dialog, 
dels mellan olika skolenheter men även med elevhälsa och ev. andra aktörer, kommer på sikt 
att bidra till effektivare arbetssätt, likvärdighet samt ett ekonomiskt hållbart 
resursutnyttjande. Genom ökad dialog antas även kvalitén öka genom att elevens behov sätts i 
centrum och leda till en mer dynamisk organisation för ett mer effektivt resursutnyttjande för 
hela kommunen. 

En fördjupad kartläggning i form av djupintervjuer av rektorer och enhetschef har genomförts.
I den fördjupade kartläggningen ingår också insamling av statistik och dokument med rutiner.
Kartläggningen visar att det behövs en gemensam struktur, riktlinjer och rutiner för arbetet 
med särskilt stöd på skolorna. Det måste bli tydligt vilka kommungemensamma insatser som 
finns, vilka som omfattas av insatserna och hur man får tillgång till dem.
Syftet med arbetet är att skapa en samsyn och likvärdighet när det gäller förhållningssätt och 
elevsyn på grundskolorna så att eleverna får en likvärdig tillgång till stöd utifrån sina behov.

Fortsatt arbete med särskilda undervisningsgrupper/flexgrupper på varje enhet kommer att 
genomföras 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. Detta kommer att minska 
behovet av stationära särskilda undervisningsgrupper/flexgrupper.

Verksamheten i de kommungemensamma undervisningsgrupperna på Nyborg kommer att 
placeras under en skolenhet. Detta för att den ska vara mer skolinriktad och att elever får 
möjlighet till undervisning i alla ämnen samt möjlighet till inkludering i ordinarie 
undervisningsgrupper. 

En första analys visar att ett utvecklingsområde är att arbeta vidare med likvärdigheten i 
tillgången till särskilt stöd och differentierad undervisning i enlighet med specialpedagogiska 
skolmyndighetens (SPSM) modell för tillgängliga lärmiljöer enligt nedan. 
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Det är skolans uppdrag att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt 
lärande och i sin utveckling för att de, utifrån sina egna förutsättningar, kan utvecklas så långt 
som möjligt enligt utbildningens mål. 

Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att 
genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. 
Det behöver inte fattas något formellt beslut om denna stödinsats. 

Särskilt stöd handlar om insatser av mer ingripande karaktär, som normalt inte är möjliga att 
genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. 
Det är insatsernas omfattning och/eller varaktighet som skiljer särskilt stöd från det stöd som 
ges i form av extra anpassningar. 

Utgångspunkten för det fortsatta utvecklingsarbetet är att ”bredda basen i triangeln” det vill 
säga ledning och stimulans och extra anpassningar, så att fler elever får ökad tillgång till 
tillgängliga lärmiljöer och således ”minska toppen i triangeln” det vill säga behovet av särskilt 
stöd. 

Detta arbete kommer att bli en del av det systematiska kvalitetsarbetet så att insatser och 
åtgärder genomförs på skolnivå, och når till varje klassrum. Arbetet kommer att utgå ifrån de 
utvecklingsbehov som finns på enhetsnivå och utvecklas i dialog mellan verksamhetschef, 
rektorer och enhetscheferna på barn- och elevhälsan.  
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Mer konkret innebär det att den fördjupade kartläggningen kommer att följas upp genom 
kvalitetsanalyser som rektorerna gör tillsammans med verksamhetschef och enhetscheferna på 
barn och elevhälsan som sedan kommer att ligga till grund för insatser och åtgärder på varje 
enhet. På så sätt blir detta en del av det systematiska kvalitetsarbetet enligt den nya modellen 
och når ner i varje verksamhet och klassrum.

Förvaltningen utvecklar arbetssättet kring fördelning av interna tilläggsbelopp till 
kommunala skolor och förskolor för att öka kvalitén och förenkla administrationen. 
Tilläggsbeloppet är ett lagstadgat bidrag som enskilda huvudmän för skolor och förskolor 
kan ansöka om för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd. I Stenungsund kan 
även kommunala skolor och förskolor ansöka om tilläggsbelopp enligt samma förfarande som 
de fristående verksamheterna. Arbetsgruppen ser en möjlighet att arbeta på ett annat sätt vid 
fördelning av tilläggsbelopp internt, i syfte att öka kvalitén och likvärdigheten samt förenkla 
administrationen.

Inför hösten 2020 prövas en modell där elever som är i behov av extraordinära stödåtgärder 
under större delen av dagen kartläggs. Kartläggningen ligger till grund för fördelning av 
höstens ”interna tilläggsbelopp” till förskola och grundskola och utgår från tidigare 
ansökningar där extraordinära stödåtgärder identifierats. Fortsättningsvis kommer det ”interna 
tilläggsbeloppet” att benämnas tillägg för extraordinära stödåtgärder. 
Stödet är alltid kopplat till enskilt barn/elev och har direkt samband med individens särskilda 
stödbehov av framförallt fysisk och medicinsk karaktär. Denna modell ersätter tidigare modell 
med ansökningsförfarande. Modellen är implementerad, prövas och utvärderas i höst.

Ekonomiska konsekvenser
Samtliga lösningar bedöms innebära ett effektivt resursutnyttjande och vara ekonomiskt 
hållbara

Barnkonsekvensanalys
Ökad tydlighet, kommunikation och samsyn kring ansvar, roller, organisation och processer 
rörande insatser för barn i behov av stöd bedöms gynna barn. Samordning av mindre 
skolenheters elevhälsa inom ramen för större enheter och förändrat arbetssätt beträffande 
fördelningen av interna tilläggsbelopp antas leda till ökad likvärdighet och minskad 
administration.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-02
Uppföljning
Välfärdsutskottet 2019-10-02 § 55
Utredning
Kartläggning 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/655
2020-02-21

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor utbildning

Elisabeth Andreasson Annika Sunesson
Tf sektorchef Funktionschef 

Beslut skickas till
annika.sunesson@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
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 2019-
08-28. 

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 
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Justerare Rätt utdraget intygar

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
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Välfärdsutskottet
2019-10-02

§ 55 Dnr: KS 2019/655

Kartläggning av särskilda undervisningsgrupper Nyborg, barn och 
elevhälsan, Skolfam för effektiv resursutnyttjande ekonomisk 
hållbarhet

Beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

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.

Välfärdsutskottet beslutar för egen del att uppföljning av utvecklingsarbetet kring processer 
mm, forum för dialog samt tilläggsbelopp önskas på Välfärdsutskottet 2020-05-06.

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 2019-
08-28. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Välfärdsutskottet
2019-10-02

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 
är ekonomiskt hållbara. Förvaltningens förslag till lösningar presenteras mer utförligt i separat 
bilaga.    

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-08-28
Bilaga 2019-09-18
Bilaga 2019-09-23
Beslut VÄL 2019-08-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST): 

1. Följande text tas bort: ”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. Lägg till ”Innebär ingen försämring för elever” till punkten ”Mindre skolenheters 
elevhälsa samordnas inom ramen för annan skolenhet.”

3. Välfärdsutskottet beslutar för egen del att uppföljning av utvecklingsarbetet kring 
processer mm, forum för dialog samt tilläggsbelopp önskas på Välfärdsutskottet 2020-
05-06.

Maria Renfors (M) och Lisbeth Svensson (L): Bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och ställer dessa mot varandra. Ordföranden
finner att välfärdsutskottet beslutar i enlighet med Agneta Pettersson Bells (ST) förslag.

Beslut skickas till
Annika.sunesson@stenungnsund.se
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Bilaga Dnr KS 2019/655
2019-09-24

Nina Bergman
Annika Sunesson

Utredningsuppdrag kring barn i behov av särskilt stöd 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har 2019-05-27 beslutat 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 återrapportering har skett till välfärdsutskottet 2019-08-28, 
vilket följs av slutrapportering 2019-10-02. 

Tillvägagångssätt 
För uppdraget har en arbetsgrupp skapats med representation från grundskolans rektorsgrupp, 
elevhälsan, Nyborg samt socialtjänsten. Arbetsgruppen leds av funktionschef stab stöd. 

Med utgångspunkt i kartläggningen av befintliga strukturer för särskilt stöd har arbetsgruppen 
identifierat lösningar för elever i behov av särskilt stöd som innebär ett effektivt 
resursutnyttjande och är ekonomisk hållbarhet. Arbetsgruppen bedömer även att ökad 
tydlighet, kommunikation och samsyn är viktiga faktorer för att på sikt uppnå högre kvalitet 
och ett mer effektivt resursutnyttjande. 

Arbetsgruppens förlag
- skolfam som arbetsmodell avslutas. Socialtjänstens lagstadgade uppdrag med 

uppföljning av familjehemsplacerade elever kvarstår, uppföljning av elevernas 
skolgång sker vid behov tillsammans med centrala elevhälsan.   

- mindre skolenheters elevhälsa samordnas inom ramen för annan skolenhet.
- förvaltningen fortsätter utvecklingsarbetet med att tydliggöra och kommunicera 

ansvar, uppdrag och processer för de insatser som finns för elever i behov av särskilt 
stöd. 

- 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. 

- förvaltningen utvecklar arbetssättet kring fördelning av interna tilläggsbelopp till 
kommunala skolor och förskolor för att öka kvalitén och förenkla administrationen. 
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Bilaga Dnr KS 2019/655
2019-09-24

Skolfam som arbetsmodell avslutas
Skolfam är en manualbaserad arbetsmodell som syftar till att höja familjehemsplacerade barns 
skolresultat. Stenungsund har jobbat utifrån modellen sedan 2012. Skolfam drivs i samverkan 
mellan sektor utbildning och socialtjänst och består av ett tvärprofessionellt team av psykolog, 
specialpedagog, barnsekreterare och familjehemssekreterare som leder arbetet kring varje 
familjehemsplacerat barn. Verksamheten är inte lagstadgad och endast 23 kommuner i 
Sverige tillämpar modellen. 

Socialtjänsten har ett lagstadgat uppföljningsansvar för familjehemsplacerade barn, skolan har 
inget uppföljningsansvar då det är den kommun som eleven blir skriven i som ansvarar för 
skolgången. Inga lokala utvärderingar av Skolfam görs, däremot sker nationella utvärderingar 
av allmänna barnhuset. 2018 uppnådde 84,4% av skolfambarnen behörighet till gymnasiet 
efter ett års komplettering efter grundskolan. Detta innebär att Skolfambarnen, efter det 
kompletterande året, uppnår samma resultat som riksgenomsnittet för barn i svensk skola1.   

Då Skolfam inte är en lagstadgat och endast ett fåtal kommuner i landet arbetar utifrån den 
manualbaserade modellen ser arbetsgruppen möjlighet att säkerställa uppföljningen av 
familjehemsplacerade elevers skolgång på annat sätt. Socialtjänstens har, till skillnad från 
skolan, ett lagstadgat uppföljningsansvar för denna grupp barn även efter det att barnet 
folkbokförts i annan kommun. Sektor utbildning ser möjlighet att vid behov bistå 
socialtjänsten kring uppföljning av dessa elever, dock under andra former än vad som erbjuds 
via skolfam-modellen. Avslutas skolfam ser arbetsgruppen en risk att kvalitén i 
skoluppföljningarna av familjehemsplacerade barn inte kvalitetssäkras. 

Tidigare har skolfam bedrivits i samarbete med Tjörns kommun som sedan 1 september 2019 
sagt upp avtalet, vilket innebär en minskad intäkt som behöver hanteras om Stenungsund 
fortsätter arbetet med skolfam. Under de senaste åren har det varit svårigheter att rekrytera 
psykologtjänst till skolfam. För närvarande saknas, trots annonsering, psykolog. Mot denna 
bakgrund föreslår arbetsgruppen att Stenungsund avslutar sitt arbete enligt den 
manualbaserade skolfam-modellen. Detta innebär att socialtjänsten fortsätter sitt lagstadgade 
arbete och att sektor utbildning vid behov är behjälpliga avseende uppföljning av elevernas 
skolgång.   

Mindre skolenheters elevhälsa samordnas inom ramen för annan skolenhet.
SKL framhåller att skolhuvudmannen behöver säkerställa likvärdigheten i elevhälsoarbetet 
mellan skolorna så att eleverna ges likvärdiga förutsättningar att utvecklas oavsett vilken 
skola de går på2. Arbetsgruppen ser en risk att elever på mindre enheter inte ges samma 
tillgång till elevhälsa som elever på större enheter. Det blir även svårigheter att organisera 
elevhälsan på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. 

1 Tengwal, E, Tordön, R (2018), Skolfam 2018 En sammanställning av resultat- och kvalitetsenkäten för läsåret 
2017/2018
2 SKL (2018) Nuläge och utmaningar i elevhälsan 2018 s.24
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Bilaga Dnr KS 2019/655
2019-09-24

Ett litet elevantal på en skola medför enligt elevhälsans resursfördelningsmodell en begränsad 
tillgång till elevhälsopersonal. Trots extra tilldelning utöver ordinarie resursfördelning är 
tillgången till elevhälsopersonal fortfarande låg på mindre skolor. En samordning med större 
skolenhet kan innebära ett mer effektivt resursutnyttjande. Arbetsgruppen föreslår att mindre 
skolenheters elevhälsa samordnas inom ramen för en annan skolenhet. 

Tydliggöra och kommunicera ansvar, uppdrag och processer för de insatser som finns 
för elever i behov av särskilt stöd. 
Arbetsgruppen har identifierat att det finns en otydlighet kring de insatser som finns för elever 
i behov av särskilt stöd. Det råder otydlighet kring vem som fattar beslut om att insatser ska 
initieras samt när och på vilket sätt detta sker. På motsvarade sätt finns en otydlighet kring 
avslutandet av insatser. Det är heller inte säkerställt att det finns en likvärdighet gällande i 
vilka situationer och på vilket sätt skolenheterna använder sig av exempelvis Nyborg, Skifo 
samt centrala elevhälsans kompetenser. Arbetsgruppen föreslår mot denna bakgrund ett 
fortsatt utvecklingsarbete med att tydliggöra och kommunicera ansvar, uppdrag och processer 
för de insatser som finns för elever i behov av särskilt stöd. Utvecklingsarbetet bedöms kunna 
bidra till ett effektivare arbete med elevernas behov i centrum och ökad likvärdighet mellan 
kommunens skolenheter.

Skapa forum för dialog i syfte att utveckla samsyn och organisation
För att skapa samsyn kring särskilt stöd föreslår arbetsgruppen att det skapas forum för dialog, 
vilket förväntas bidra till att skapa samsyn och samarbete kring organiseringen av särskilda 
undervisningsgrupper, flexgrupper och enskild undervisning. Arbetsgruppen bedömer att 
ökad dialog, dels mellan olika skolenheter men även med elevhälsa och ev. andra aktörer, på 
sikt kommer bidra till effektivare arbetssätt, likvärdighet samt ett ekonomiskt hållbart 
resursutnyttjande. Genom ökad dialog antas även kvalitén öka genom att elevens behov sätts i 
centrum och leda till en mer dynamisk organisation för ett mer effektivt resursutnyttjande för 
hela kommunen. 

Utveckla arbetssättet kring fördelning av interna tilläggsbelopp till kommunala skolor 
och förskolor för att öka kvalitén och förenkla administrationen
Tilläggsbeloppet är ett lagstadgat bidrag som enskilda huvudmän för förskolor och skolor kan 
ansöka om för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd. I Stenungsund kan 
även kommunala skolor och förskolor ansöka om tilläggsbelopp enligt samma förfarande som 
de fristående verksamheterna. Arbetsgruppen ser en möjlighet att arbeta på ett annat sätt vid 
fördelning av tilläggsbelopp internt i syfte att öka kvalitén och likvärdigheten samt förenkla 
administrationen.  
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Kartläggning av särskilda undervisningsgrupper, Nyborg, barn- och 
elevhälsan samt Skolfam
Det övergripande syftet med barn- och elevhälsoarbetet är att utifrån ett salutogent perspektiv 
främja varje enskilt barns och elevs lärande och utveckling samt att bidra till att säkerställa alla 
barns och elevers rätt till en likvärdig utbildning.

Enligt skollagen ska elevhälsa finnas tillgänglig för alla elever i grundskola, särskola och gymnasiet. 
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. 
Alla elever ska ha tillgång till skolsköterska, psykolog, kurator, skolläkare och personal med 
specialpedagogisk kompetens. 

Elevhälsoarbetet utgör en integrerad del av skolans uppdrag. Stenungsunds kommun är huvudman 
för skolverksamheten och elevhälsan i kommunen. Huvudmannen ansvarar bland annat för beslut 
om elevhälsans organisation, placering och anställningsvillkor för elevhälsans personal samt att 
verksamheten har en adekvat kompetensförsörjning.

Elevhälsans organisation i Stenungsunds kommun 
I Stenungsund är, med undantag av lokala specialpedagoger, elevhälsans professioner centralt 
anställda och arbetar lokalt på uppdrag av rektor i skolornas elevhälsoarbete.  Utöver detta finns 
logoped, skolläkare samt specialpedagoger med spetskompetens som arbetar på uppdrag av hela 
kommunens skolenheter. 

Varje profession arbetar utöver det dagliga tvärprofessionella elevhälsoarbetet också med 
professionsutveckling tillsammans med övriga medarbetare i professionen, för att vässa 
kompetensen. Detta ger även gemensam kunskap och överblick, vilket bidrar till att likvärdig tillgång 
på insats och kompetens för barn och elever.

Lokal barnhälsa i förskolan
Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. 
Förskolans uppgift är att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att 
utvecklas efter sina förutsättningar. Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i 
förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med 
hänsyn till egna behov och förutsättningar. 

 I Stenungsunds kommun har alla förskolor ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt med fokus 
på att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg och miljö. All 
verksamhet utgår från en helhetssyn på barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och 
lärande bildar en helhet. Förebyggande och hälsofrämjande arbetsmetoder och förhållningssätt 
genomsyrar allt arbete på förskolan, hos förskolechef/arbetsledare, pedagogisk personal, på alla 
nivåer i verksamheten. Som stöd i detta arbete finns tillgång till 2,5 tjänster med specialpedagogisk 
kompetens och 0,2 psykologtjänst. Dessa är centralt anställda och jobbar på uppdrag av de lokala 
förskolorna. 

Utifrån ett utvecklingsarbete med utgångspunkt i förskolans tidigare arbete med BHT 
(barnhälsoteam) och förkolekonferenser har man nu på två pilotförskolor startat en modell kallad 
BBM (barnets bästa möte). Som stöd i detta arbete finns tillgång till specialpedagogisk kompetens 

965



och psykolog. Syftet är att arbeta än mer förebyggande och främjande, och skapa en större tillgång 
till dessa professioner för all personal. Den modell som implementeras liknar elevhälsomötes-
modellen (EHM), en metod som används på många grundskolor och enheter på gymnasiet. BBM-
modellen utgår från förskolans läroplan och har ett tydligt barnperspektiv som ska belysas på 
organisations-, grupp- och individnivå̊.  Förskolechefen äger forumet och ansvarar för att möten 
genomförs på enheten

Lokal elevhälsa i grundskola, särskola och gymnasieskola
Samverkan mellan skolans pedagoger och den lokala elevhälsan är en förutsättning för att ett 
förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt ska kunna komma till stånd och bidra till en god miljö 
för utveckling och lärande. Arbetslaget i skolan ansvarar, tillsammans med rektor och elevhälsans 
kompetenser, för att ge alla elever förutsättningar att nå skolans mål. Elever som riskerar att inte nå 
kunskapsmålen ska uppmärksammas och anmälas till rektor så att elevens behov av stöd utreds. 
Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. 
Om åtgärdsprogram behöver utarbetas ska eleven och vårdnadshavaren ges möjlighet att delta. 

Det lokala elevhälsoteamet är navet 
Navet i elevhälsans arbete utgörs av skolans lokala elevhälsoteam. I Stenungsunds grundskolor, 
särskola och gymnasium finns lokala elevhälsoteam på varje skola. Dessa team består av rektor, lokal 
specialpedagog, kurator, skolsköterska, psykolog samt studie- och yrkesvägledare i årskurs 7-9 och 
gymnasiet. Rektor är ansvarig för elevhälsoteamets arbete på respektive skola. Det lokala 
elevhälsoteamet har ett gemensamt uppdrag, förutom detta har varje profession inom gruppen egna 
ansvarsområden.

Det lokala elevhälsoteamet träffas regelbundet för att arbeta med skolans elevhälsorelaterade 
frågor. Elevhälsoteamen erbjuder vid behov pedagogiska, medicinska, psykologiska och sociala 
kartläggningar/utredningar till elever. Teamet stöttar vid behov ansvarig lärare vid upprättandet av 
åtgärdsprogram. Elevhälsoteamets arbete utvärderas minst en gång per läsår. 

Rektors ansvar
Rektor har det övergripande ansvaret för att leda och samordna det pedagogiska arbetet och verka 
för att utveckla verksamheten och elevhälsan. Rektor beslutar även om sin enhets inre organisation. 
Som ledare för elevhälsan ska rektor säkerställa verksamhetens kvalitet och tydliggöra elevhälsans 
uppdrag. Rektor ansvarar också för att behov av särskilt stöd skyndsamt utreds, så snart rektor fått 
kännedom om att det befaras att en elev inte kommer nå kunskapskraven. I det fall en elev uppvisar 
andra svårigheter i sin skolsituation ska även detta utredas skyndsamt. Vidare ansvarar rektor för att 
eleven får det stöd som eventuell utredning visar att eleven är i behov av för att nå de kunskapskrav 
som minst ska uppnås.

Det lokala elevhälsoteamets ansvar
Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsan har ett ansvar att på 
uppdrag av och i samverkan med rektor planera och genomföra insatser, till exempel genom att ha 
ett nära samarbete med arbetslagen och kännedom om elevernas arbetsmiljö, handledning och 
konsultation till pedagoger, initiera utvecklingsarbete på organisationsnivå samt identifiera 
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kompetensutvecklingsbehov. Elevhälsan har även ett åtgärdande ansvar att på uppdrag av och i 
samverkan med rektor planera och genomföra insatser, till exempel vid behov initiera och utföra 
kartläggningar och utredningar samt stödjande samtal till elever, elevgrupper och föräldrar.

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 
Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i 
sin personliga utveckling för att de, utifrån sina egna förutsättningar, kan utvecklas så långt som 
möjligt enligt utbildningens mål. 

Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att 
genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det 
behöver inte fattas något formellt beslut om denna stödinsats. 

Särskilt stöd handlar om insatser av mer ingripande karaktär, som normalt inte är möjliga att 
genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det är 
insatsernas omfattning och/eller varaktighet som skiljer särskilt stöd från det stöd som ges i form av 
extra anpassningar. 

Kravet på att utarbeta åtgärdsprogram omfattar alla skolformer. För grundskolan och gymnasiet 
gäller att om det på något sätt framkommer att en elev riskerar att inte nå de fastställda målen, ska 
detta anmälas till rektorn. Rektorn ansvarar då för att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt 
utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin 
skolsituation. Vid behov ska samråd med elevhälsan ske. Om utredningen visar att eleven är i behov 
av särskilt stöd ska rektorn fatta beslut om att ett åtgärdsprogram ska upprättas. Om utredningen å 
andra sidan visar att eleven inte är i behov av särskilt stöd fattar rektorn beslut om att inte upprätta 
åtgärdsprogram. Båda dessa beslut kan överklagas av vårdnadshavare, liksom åtgärdsprogrammets 
innehåll.

967



Särskild undervisningsgrupp, flexgrupp samt enskild undervisning
Inom ramen för ett åtgärdsprogram kan rektor fatta beslut om att en elev ska få sin undervisning i 
särskild undervisningsgrupp och ibland också enskild undervisning. En elev får då undervisning i en 
annan grupp inom skolan, eller enskilt.  Det kan också förekomma undervisning i andra lokaler med 
särskild personal i en kommungemensam undervisningsgrupp, såsom Nyborg. Skälet till att en elev 
placeras i särskild undervisningsgrupp kan förutom inlärningsproblematik vara social problematik 
eller olika funktionsnedsättningar. Placering i särskild undervisningsgrupp sker först efter att annat 
stöd är prövat och man i utredning ser att denna lösning blir bäst för eleven. 

Begreppet flexgrupp innebär att gruppen erbjuder undervisning också del av dag för elever som 
behöver stunder i mindre sammanhang för att klara av exempelvis de syn- och hörselintryck som 
skolan ger. Det kan också handla om att träna socialt samspel i en mindre grupp. Detta kan vara ett 
sätt för elever med exempelvis neuropsykiatriska funktionshinder att orka skoldagen och därigenom 
minska risken för problematisk skolfrånvaro.   

Källa: Skolverkets allmänna råd, arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 
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Centralt anställd personal - Barn- och elevhälsan
Den centralt anställda elevhälsopersonalen ingår i stab stöd och leds av två enhetschefer. Enheten 
består av psykologer, specialpedagoger, skolläkare, logoped, kuratorer, skolsköterskor, studie- och 
yrkesvägledare samt den pedagogiska personalen på öppna förskolan inom familjecentralen 
Hasselkärnan I Stenungsund är, med undantag av lokala specialpedagoger, elevhälsans professioner 
centralt anställda och arbetar lokalt på uppdrag av rektor i skolornas elevhälsoarbete. Logoped, 
skolläkare samt specialpedagoger med spetskompetens arbetar på uppdrag av alla kommunens 
skolenheter.

Enhetens främsta uppdrag är att stödja förskolor och skolor i det förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet och bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar barns och elevers lärande, utveckling och 
hälsa. Inom teamet ingår även olika samverkansmodeller och samverkansgrupper som stödjer barn- 
och elevhälsoarbetet.

Enheten har ett kommunövergripande uppdrag att driva och utveckla elevhälsofrågor, samt arbeta 
för att skapa likvärdighet i kommunens förskolor och skolor. Enheten har även ett 
kommunövergripande uppdrag att arbeta stödjande och utvecklande till hela sektor Utbildning. 
Enheten ska bidra till att skapa förutsättningar för att övriga enheter inom sektor Utbildning ska nå 
sina mål utifrån det systematiska kvalitetsarbetet samt ansvara för vissa aktiviteter som är 
gemensamma för all barn- och elevhälsopersonal.

Personal
Under läsåret 2019/2020 finns följande elevhälsopersonal anställd med uppdrag inom sektor 
Utbildning. 

 4,5 specialpedagoger som har sin tjänst i specifika uppdrag såsom SKIFO, Skolfam, Nyborg, 
Plug-In samt grund- och gymnasiesärskola. 

 2,5 specialpedagogtjänster som arbetar på uppdrag av förskolan. 
 2,7 specialpedagogtjänster som företrädesvis får sina uppdrag från grundskolan och 

gymnasiet utifrån spetskompetens i matematik, språk, läs- och skriv, neuropsykiatriska 
funktionsvariationer samt nyanlända och flerspråkighet. 

 0,6 logopedtjänst
 5,4 psykologtjänst som har sina uppdrag inom förskola, grundskola, gymnasieskolan, grund- 

och gymnasiesärskolan samt Skolfam.
 11 kuratorstjänster
 12,6 skolsköterskor
 6,9 studie- och yrkesvägledare 
 1,75 Pedagogisk personal på öppna förskolan inom familjecentralen Hasselkärnan
 Skolläkare, köps in enligt gällande avtal

Centralt stöd, barn- och elevhälsa
Stöd från enheten erbjuds till förskolechefer, rektorer och de lokala elevhälsoteamen, pedagogisk 
personal samt i viss mån även till föräldrar och elever. Det stöd som erbjuds är främst förebyggande 
och hälsofrämjande insatser i form av vägledning, handledning och konsultation utifrån 
evidensbaserade metoder och modeller. Ansökan om stöd görs via förskolechef eller rektor genom 
att fylla i ärendeblankett ”En väg in” i det digitala dokumentationssystemet PMO.

Centralt anställd barn- och elevhälsopersonal erbjuder också handledning/konsultation utifrån 
frågeställningar gällande språk-, läs- och skrivutveckling, matematik, hörsel, alternativ och 
kompletterande kommunikation (AKK) och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Enheten 
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erbjuder även specifika utredningar utifrån pedagogiska frågeställningar och det finns möjlighet för 
enheterna att ta del av skräddarsydda utbildningar och föreläsningar utifrån pedagogiska 
frågeställningar. 

Samverkansgrupper inom centrala barn- och elevhälsan
Både den centrala och den lokala elevhälsan samt förskolan samverkar inom den egna verksamheten 
vid bedömningar och utredningar utifrån specifika behov. Samverkan sker också med andra 
verksamheter och myndigheter i syfte att främja barns och ungas psykiska hälsa. I Stenungsunds 
kommun finns ett antal olika samverkansarbeten mellan centrala barn- och elevhälsan och andra 
aktörer. De olika formerna av samverkansarbete beskrivs nedan. 

SKIFO
Skifo är ett samverkansarbete mellan skola och Individ- och familjeomsorg i Stenungsunds kommun. 
Skifo arbetar med elever i årskurs 5-9 som har svårigheter att fullfölja sin skolgång och/eller vara 
elever utifrån ett socialt perspektiv. Arbetet inbegriper både hem, skola och fritid. Skifo består av 
specialpedagog, pedagog, familjebehandlare och socialpedagog, totalt 2,8 årsarbetare, varav 50% 
finansieras av socialtjänst och 50% av sektor utbildning. 

Plugin
Plugin riktar sig till gymnasieelever som riskerar att avbryta eller har avbrutit sin gymnasieutbildning. 
Plugin-teamet består av specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, samordnare för det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA) samt personal från arbetsmarknadsenheten. Uppdraget är att tillsammans 
med ungdomen hitta meningsfull sysselsättning i form av arbete, praktik eller utbildning.

Västbas
Västbas är ett samarbete utifrån en strukturerad nätverksmodell. Målet med Västbas-arbetet är att 
kunna arbeta förebyggande med tidiga och samtidiga insatser för barns och ungas hälsa och positiva 
utveckling. Västbasmötet är en arena för samverkan och samsyn som ska möjliggöra att samhällets 
resurser kan ställas till förfogande för barn och unga och deras familjer, utifrån synsättet att detta är 
vårt gemensamma ansvar. 

Västbus
Västbus är ett regionalt samverkansorgan mellan förskola, skola, socialtjänst och BUP. Västbus 
arbetar för att barn och ungdomar med psykisk, psykiatrisk och social problematik inte ska falla 
mellan stolarna. Kommunen och regionen har enligt Västbus riktlinjer ett ansvar att samarbeta. I 
Stenungsund/Tjörn finns en lokal styrgrupp för Västbus bestående av chefer från elevhälsa, 
socialtjänst och BUP som tillsammans arbetar fram lokala rutiner för samverkan kring barn och elever 
med komplex problematik. Väsbusmöten hålls regelbundet, samtliga verksamheter har ett ansvar att 
delta vid kallelse.

Skolfam
Skolfam är en manualbaserad arbetsmodell med målet att skapa möjligheter för 
familjehemsplacerade elever att utvecklas optimalt och lyckas med sin skolgång. Skolfam riktar sig till 
elever går i förskoleklass till och med årskurs 9 och som har placerats i familjehem av vår kommun. 
Eleven följs under hela sin grundskoletid. Arbetet drivs i samverkan mellan sektor utbildning och 
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socialtjänst. Ett tvärprofessionellt team bestående av psykolog, specialpedagog, barnsekreterare och 
familjehemssekreterare leder arbetet kring varje familjehemsplacerat barn. Socialtjänsten har ett 
lagstadgat uppföljningsansvar för familjehemsplacerade barn, skolan har inget uppföljningsansvar då 
det är den kommun som eleven blir skriven i som ansvarar för skolgången.

Nyborg
Nyborg är en kommungemensam särskild undervisningsgrupp, vilken erbjuder skola för elever mellan 
9 och 16 år. Målgruppen är elever som behöver utveckla sina kamrat- och vuxenrelationer, har 
svårigheter att fungera i grupp och riskerar att inte nå skolans kunskapskrav. Nyborg erbjuder ett tätt 
samarbete med vårdnadshavare. Föräldrastöd kan sökas av vårdnadshavare genom kommunens 
socialtjänst, barn- och unga – utifrån bedömning och beslut kan familjebehandling erbjudas av 
socialtjänstens enhet för familjebehandling. 

Familjecentralen Hasselkärnan
Familjecentralen Hasselkärnan är ett samarbete mellan sektor utbildning, socialtjänst, 
barnmorskemottagning, barnavårdcentral/vårdcentral. På familjecentralen finns bland annat en 
öppen förskola, vilken är en hälsofrämjande och förebyggande verksamhet som riktar sig till barn i 
åldern 0 - 6 år och deras föräldrar. Hasselkärnans uppgift är att tidigt stärka och stödja nyblivna 
föräldrar i föräldrarollen och lyfta fram föräldrarnas egna resurser.

SIMBA-teamet
SIMBA-teamet samverkar kring barn- och unga 6 - 18 år med lindrig psykisk ohälsa. I SIMBA-teamet 
ingår primärvård, elevhälsa och socialtjänst, och det finns nu även en konsultationsmodell med BUP. 
Målet för samverkan i SIMBA-teamet är att barn och unga, med psykisk ohälsa och dess 
vårdnadshavare ska erbjudas tidiga och samordnade insatser samt optimal hantering på rätt nivå.   

SSPF
SSPF är en samverkansform mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. Syftet är att genom 
individbaserat brottsförebyggande arbete tidigt upptäcka ungdomar i riskzon för kriminalitet och 
missbruk.

GR SAMSYV
GR SAMSYV syftar till att utveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar 
samt att tydliggöra hur hela kommunen samt lokalsamhällets arbetsliv kan arbeta tillsammans för att 
bidra till den strategiska kompetensförsörjningen.

Särskolans mottagningsteam
Kommunen är enligt skollagen skyldig att erbjuda elever som uppfyller kriterierna för diagnos 
intellektuell funktionsnedsättning att läsa inom grundsärskolans och gymnasiesärskolans ramar och 
kursplan. När hemskolan misstänker att en elev tillhör särskolans målgrupp, bör en utredning om 
målgruppstillhörighet initieras.

För att säkerställa att mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan sker enligt skollagen och 
Skolverkets allmänna råd om mottagande i särskolan, finns ett mottagningsteam i Stenungsund. 
Särskolans mottagningsteam består av enhetschef för barn- och elevhälsa, rektor för särskola, 
specialpedagog, psykolog, skolsköterska och kurator. Mottagningsteamet träffas regelbundet för att 
gå igenom inkomna ansökningar. Mottagningsteamets uppgift är att bevaka gällande lagstiftning 
kring utredning och mottagande i grund- och gymnasiesärskolan, samt utifrån gällande lagstiftning 
revidera kommunövergripande riktlinjer och rutiner för utredning och mottagande i grund- och 
gymnasiesärskolan.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-05-06

§ 34 Dnr: KS 2020/262

Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola

Beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för skolplacering i förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola att gälla från och med 2020-07-01. Därmed upphör de av kommunstyrelsen 
2013-03-04 beslutade turordningsreglerna för skolplacering i förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola att gälla.

Sammanfattning av ärendet
De föreslagna riktlinjerna för skolplacering i förskoleklass, grundskola och grundsärskola i 
Stenungsunds kommun reglerar exempelvis grundläggande principer för skolplacering, hur 
skolvalet går till, undantag, uppsägning och överklagande. 

Den största förändringen i förhållande till befintliga rutiner och turordningsregler är 
anpassningen till gällande lag där förskoleklass är en obligatorisk skolform, skolplikt gäller 
från sex till sexton år och att det fria skolvalet är en grundläggande princip för skolplacering. 

Det fria skolvalet innebär att vårdnadshavaren har rätt att välja skolenhet för sitt barn i hela 
kommunen. Hur många elever som får plats vid varje skolenhet bestäms av kommunen. 

Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när en elev ges en plats vid 
en skola. Men vårdnadshavares önskemål får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering 
vid en skolenhet nära hemmet. Den principen kallas närhetsprincipen. När platserna på en 
skola inte räcker till alla sökanden är det kommunen som bedömer vilka elever som har rätt 
till en plats på skolan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-08
Förslag till riktlinjer för skolplacering i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.
Kommunstyrelsen 2013-03-04 § 64 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-05-06

Beslut skickas till
Jeanette.johansson@stenungsund.se
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/262
2020-03-11

Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen
planeringsledare

Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola

Förslag till beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för skolplacering i förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola att gälla från och med 2020-07-01. Därmed upphör de av kommunstyrelsen 
2013-03-04 beslutade turordningsreglerna för skolplacering i förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola att gälla.

Sammanfattning av ärendet
De föreslagna riktlinjerna för skolplacering i förskoleklass, grundskola och grundsärskola i 
Stenungsunds kommun reglerar exempelvis grundläggande principer för skolplacering, hur 
skolvalet går till, undantag, uppsägning och överklagande. 

Den största förändringen i förhållande till befintliga rutiner och turordningsregler är 
anpassningen till gällande lag där förskoleklass är en obligatorisk skolform, skolplikt gäller 
från sex till sexton år och att det fria skolvalet är en grundläggande princip för skolplacering. 

Det fria skolvalet innebär att vårdnadshavaren har rätt att välja skolenhet för sitt barn i hela 
kommunen. Hur många elever som får plats vid varje skolenhet bestäms av kommunen. 

Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när en elev ges en plats vid 
en skola. Men vårdnadshavares önskemål får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering 
vid en skolenhet nära hemmet. Den principen kallas närhetsprincipen. När platserna på en 
skola inte räcker till alla sökanden är det kommunen som bedömer vilka elever som har rätt 
till en plats på skolan.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Förvaltningen tog i januari 2013 fram rutiner för skolplacering i förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola. Rutinerna bedömdes, förutom turordningsreglerna i rutinerna, vara en 
konsekvens av regelverk i skollag och föräldrabalk och beslutades inte politiskt. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/262
2020-03-11

Enligt rutinerna hänvisade Stenungsunds kommun barn/elever till en skolenhet. 
Vårdnadshavare kunde välja annan skolenhet än den kommunen hänvisade till och det 
tillmötesgicks i mån av plats. Om det var fler sökande än tillgängliga platser till den skolenhet 
som vårdnadshavare valt tillämpades turordningsregler. Turordningsreglerna och deras 
prioriteringsordning beslutades av kommunstyrelsen 2013-03-04. 

Eftersom befintliga rutiner och turordningsregler avviker från gällande lag har förslag till nya 
riktlinjer för skolplacering i förskoleklass, grundskola och grundsärskola i Stenungsunds 
kommun utarbetats. Riktlinjerna reglerar exempelvis grundläggande principer för 
skolplacering, hur skolval går till, undantag, uppsägning och överklagande. 

Den största förändringen i förhållande till befintliga rutiner och turordningsregler är 
anpassningen till gällande lag där förskoleklass är en obligatorisk skolform, skolplikt gäller 
från sex till sexton år och att det fria skolvalet är en grundläggande princip för skolplacering. 

Det fria skolvalet innebär att vårdnadshavaren har rätt att välja skolenhet för sitt barn i hela 
kommunen. Alltså inte bara i den kommundel eleven bor. Hur många elever som får plats vid 
varje skolenhet bestäms av kommunen. 

Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när en elev ges en plats vid 
en skola. Men vårdnadshavares önskemål får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering 
vid en skolenhet nära hemmet. Den principen kallas närhetsprincipen. Det kan finnas fler 
skolor i kommunen som ligger nära hemmet, så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet 
blir placerat i den skola som ligger närmast hemmet. När platserna på en skola inte räcker till 
alla sökanden är det kommunen som bedömer vilka elever som har rätt till en plats på skolan. 

Närhetsprincipen innebär inte att barn som bor närmast en viss skola enbart av det skälet ska 
ges företräde framför andra sökande i kommunen. Istället är det enligt rättspraxis relativ 
närhet som gäller, det vill säga alla barns rätt till en skola nära hemmet. Det innebär att varje 
elevs avstånd till sökt skola och andra närliggande skolor ska vägas i relation till andra elevers 
motsvarande avstånd. Beslut fattas utifrån den bästa lösningen för alla berörda elever. Med 
avståndet avses den faktiska gång- eller cykelvägen till skolan. I praktiken innebär det att 
avstånd mäts mellan elevens folkbokföringsadress och den ansökta skolan och mellan 
folkbokföringsadress och närmaste alternativa skola. Om flera elever får samma relativa 
avstånd, används lottning för att avgöra vem/vilka av eleverna med samma avstånd som 
erbjuds plats.

Kommunen får annars bara frångå elevens vårdnadshavares önskemål om den önskade 
placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 
uppstår för kommunen. Vid placering i grundskolan får kommunen även frångå önskemål om 
placering om det är nödvändigt med hänsyn till elevers trygghet och studiero.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/262
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Barnkonsekvensanalys
Med anledning av att riktlinjer följer skollag och föräldrabalk tillgodoses elevers behov av 
rättssäkerhet.  

Juridiska bedömningar
Enligt skollagen ska kommunen tillmötesgå det fria skolvalet så länge som inte en annan 
elevs berättigade krav på plats i skola nära hemmet åsidosätts. Däremot får kommunen frångå 
önskemål om önskad placering om det medför betydande organisatoriska och ekonomiska 
svårigheter för kommunen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-08
Förslag till riktlinjer för skolplacering i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.
Kommunstyrelsen 2013-03-04 § 64 

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor utbildning

Elisabeth Andreasson Marie Wrethander
Tf sektorchef Verksamhetschef grundskolan

Beslut skickas till
Jeanette.johansson@stenungsund.se

977



Typ av dokument
Riktlinjer

Beslutat av
Kommunstyrelse

Beslutsdatum
2020-xx-xx

Diarienummer
2020/262

Dokumentägare
Sektor utbildning

Giltighetstid
Tills vidare

Framtagen av 
Central skolhandl. 
Planeringsledare 

Reviderad

Riktlinjer för skolplacering i Stenungsunds 
kommun

Förskoleklass, grundskola och grundsärskola

978



2

Innehåll
Inledning........................................................................................................................................3
Fritt skolval – grundläggande princip för skolplacering .........................................................3

Vad är fritt skolval?..................................................................................................................3
Relativa närhetsprincipen.......................................................................................................3

Så går skolvalet till ......................................................................................................................4
Skolval .......................................................................................................................................4
Ansökan om skolval ................................................................................................................4
Beslut om skolplacering..........................................................................................................5
Skolplacering av syskon .........................................................................................................5
Skolskjuts..................................................................................................................................5
Senare skolstart .......................................................................................................................5

Undantag från skolval .................................................................................................................5
Grundsärskolan........................................................................................................................5
Särskilda skäl ...........................................................................................................................6

Andra bestämmelser ...................................................................................................................6
Fristående skolor .....................................................................................................................6
Skolor i annan kommun..........................................................................................................6

Överklagande av beslut om skolplacering...............................................................................6
Lagstiftning ...................................................................................................................................8
Skollagen (2010:800)..................................................................................................................8

7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning ...................................................................................8
9 kap. Förskoleklassen ...........................................................................................................8
10 kap. Grundskolan ...............................................................................................................9
11 kap. Grundsärskolan .......................................................................................................10

Föräldrabalk (1949:381) ...........................................................................................................11
6 kap. Om vårdnad, boende och umgänge .......................................................................11

979



3

Inledning
Alla barn från sex till sexton år har skolplikt. Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i 
den verksamhet som anordnas där. De obligatoriska skolformerna är förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola. 

En grundläggande princip för skolplacering är det fria skolvalet som innebär att vårdnadshavare har 
rätt att välja skolenhet för sitt barn i hela kommunen. Hur många elever som får plats vid varje 
skolenhet bestäms av kommunen.

I detta dokument redovisas riktlinjer som reglerar grundläggande principer för skolplacering. Bilagt 
finns de lagrum som ligger till grund för detta dokument.

Fritt skolval – grundläggande princip för skolplacering 
Vad är fritt skolval?
Enligt skollagen ska en elev placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare 
önskar att eleven ska gå. 

Kommunen får frångå vårdnadshavares önskemål:
 om önskad placering medför att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet 

nära hemmet åsidosätts, 
 om den önskade placeringen medför att betydande organisatoriska eller ekonomiska 

svårigheter uppstår för kommunen.
 om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. (Gäller endast 

grundskolan och grundsärskolan).

Stenungsunds kommun som avgör hur många elever som får plats på varje skolenhet. När det är fler 
elever som vill gå på en skola än det finns platser, avgör den relativa närhetsprincipen vilka elever 
som har företräde till plats på skolan. 

Relativa närhetsprincipen
Den relativa närhetsprincipen innebär att varje elevs avstånd till sökt skola och andra närliggande 
skolor vägs i relation till andra elevers motsvarande avstånd. Det innebär inte att elever som bor 
närmast en viss skola enbart av det skälet ges företräde framför andra sökande i kommunen. Istället 
gäller, enligt rättspraxis, relativ närhet, det vill säga alla elevers rätt till en skola nära hemmet. 

För att fastställa den relativa närheten mäts avståndet mellan elevs folkbokföringsadress och den 
ansökta skolan och mellan folkbokföringsadress och närmaste alternativa skola. Resultatet av 
mätningen, den relativa närheten, innebär att om flera vårdnadshavare sökt samma skola, och bara en 
elev kan erbjudas plats, så har elev med längst skolväg till övriga skolor företräde. 

Med skolväg avses kortaste färdvägen längs vägnätet mellan elevens folkbokföringsadress och 
skolans huvudentré. Färdvägen kan vara gång-, cykel-, och bilväg. 
Skulle flera elever hamna på exakt samma mätresultat tillämpas lottning.
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Så går skolvalet till 
Skolval
Skolval görs av vårdnadshavare till elever som är folkbokförda i Stenungsunds kommun: 

 vid val av skolenhet till förskoleklass, 
 vid val av ny skolenhet exempelvis till årskurs 4 och 7,
 vid önskemål om skolbyte, och
 vid inflyttning till kommunen.

Valet till förskoleklass görs det kalenderår barnet fyller sex år. 

Det kalenderår ett barn fyller 5 år kan vårdnadshavare ansöka om att börja förskoleklass. Ansökan 
godkänns i mån av plats.

Det kalenderår ett barn fyller 6 år kan vårdnadshavare ansöka om att börja grundskola utan att först 
ha gått i förskoleklass om barnet bedöms ha förutsättningar för det.

Barn folkbokförda i Stenungsunds kommun har företräde framför barn folkbokförda i annan 
kommun som gör skolval i Stenungsunds kommun. 

Barn som stadigvarande vistas i kommunen på grund av särskilda omständigheter som exempelvis 
vid familjehemsplacering eller som ensamkommande, likställs med folkbokförda i kommunen. 

Det är viktigt att folkbokföringsadressen är korrekt eftersom den utgör grunden för mätningen av 
relativ närhet. 

Vårdnadshavare till barn med skyddad identitet kan inte genomföra skolvalet på sedvanligt sätt. 
Kontakt tas i stället med kommunen.

Ansökan om skolval
Skolvalet i Stenungsund görs vanligen mellan 15 november och 15 december. Övrig tid sker skolval 
vid behov.
Ansökan görs av vårdnadshavare, företrädesvis via e-tjänst1, men kan också ske via blankett som 
finns på kommunens hemsida. Vid gemensam vårdnad för barn ska ansökan signeras av båda 
vårdnadshavarna. 

Om vårdnadshavare avstår från att göra skolval skolplaceras eleven ändå. Det gäller också om valet 
av någon anledning inte är giltigt, till exempel om det finns två vårdnadshavare och en inte har 
signerat ansökan. Om vårdnadshavare trots påminnelser inte gör ett aktivt och giltigt skolval placeras 
eleven utifrån folkbokföring och relativ närhet, i mån av plats i förhållande till de elever vars 
vårdnadshavare gjort ett skolval.

1 https://www.stenungsund.se/skolval   

981

https://www.stenungsund.se/skolval


5

Beslut om skolplacering
Beslut om skolplacering inför kommande läsår sker under vårterminen och beslutet fattas i enlighet 
med kommunstyrelsens delegationsordning. Detta gäller även beslut om skolplacering för elev 
folkbokförd i annan kommun. 
Information om skolplacering vid annan skolenhet än den vårdnadshavaren valt meddelas skriftligen. 

Beslut om skolplacering vid önskemål om byte av skola efter det att läsåret påbörjats fattas i enlighet 
med kommunstyrelsens delegationsordning. Det gäller även beslut om skolplacering för elev som 
flyttar till kommunen. 

Skolplacering av syskon
Syskonförtur kan tillämpas i de fall det inte påverkar annan vårdnadshavares önskemål och 
närhetsprincipen.
Syskonförtur innebär att elever från förskoleklass till och med årskurs 6, som har ett äldre syskon 
(t.o.m. årskurs sex) som går på skolenhet kan få plats på samma skolenhet om det finns plats.

Skolskjuts 
Ansökan om skolskjuts görs separat. Det är vårdnadshavares ansvar att hos kommunen undersöka 
vad deras eventuella skolval kan få för effekter på rätten till skolskjuts. Ett skolbyte kan innebära att 
elev förlorar rätten till skolskjuts. Mer information om skolskjuts finns på kommunens hemsida. 

Senare skolstart
Skolplikten börjar höstterminen det år då barnet fyller sex år. Skolplikten kan skjutas upp ett år om 
barnets vårdnadshavare begär det och det finns särskilda skäl. För ett barn som fått skolplikten 
uppskjuten börjar skolplikten istället höstterminen det år då barnet fyller sju år. Det är barnets 
hemkommun som beslutar om skolplikten ska skjutas upp för ett barn. Om skolplikten skjuts upp ska 
kommunen erbjuda barnet att gå i förskola istället.

Undantag från skolval
Grundsärskolan
Barn som ska skolplaceras i grundsärskolan gör inget skolval. För dessa barn finns ett särskilt 
antagningsförfarande.2
För individintegrerade3 elever i grundsärskolan görs skolval enligt riktlinjer för skolval ovan.

Särskilda skäl 
Om en elev har omfattande särskilda behov som styrks med en utredning av rektor och/eller 
elevhälsoteam kan skolplacering påverkas. Utredningen kan visa att skolgången inte kan fullgöras på 
ett likvärdigt sätt på en skolenhet, på grund av exempelvis behov av omfattande anpassningar. 

2 https://www.stenungsund.se/grundsarskola
3 Elever som går i vanlig klass men läser grundsärskolans läroplan.
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Utredningen kan också visa att elevens möjlighet till likvärdig skolgång skulle påverkas negativt av 
en skolplacering.

Andra bestämmelser
Fristående skolor
Stenungsunds kommun handlägger eller förmedlar inte ansökningar till fristående skolor. 
Vårdnadshavare som vill placera sitt barn på en fristående skola vänder sig direkt till den skola där 
plats önskas. 
När plats på fristående skola erhållits informerar vårdnadshavaren kommunen. Informationen sker på 
därför avsedd blankett som finns på kommunens hemsida.

Skolor i annan kommun 
Vårdnadshavare som vill placera sitt barn på en skola i en annan kommun vänder sig direkt till den 
kommun där plats önskas. När plats erhållits informerar vårdnadshavaren Stenungsunds kommun. 
Informationen sker på därför avsedd blanketts som finns på kommunens hemsida.

Om särskilda skäl föreligger har elev med hänsyn till sina personliga förhållanden rätt att bli 
mottagen i en annan kommuns skola. Den mottagande kommunen avgör om särskilda skäl föreligger 
efter att ha inhämtat yttrande från elevens hemkommun. Om en elev har tagits emot i en annan 
kommuns skola har eleven rätt att gå kvar i den skolan hela läsåret även om de förhållanden som låg 
till grund för mottagandet ändras under läsåret. Om bara en årskurs återstår av skolgång har eleven 
rätt att gå kvar det sista läsåret.

Överklagande av beslut om skolplacering
Vårdnadshavare som är missnöjda med ett skolplaceringsbeslut kan överklaga beslutet. Beslutets art 
avgör formerna för överklagandet:

 Beslut om skolplacering enligt den relativa närhetsprincipen kan bara överklagas med 
laglighetsprövning enligt kommunallagen. Vid laglighetsprövning prövas beslutets laglighet, 
inte om beslutet är lämpligt. Det betyder att domstolen inte kan fatta nytt beslut i frågan utan 
endast upphäva beslutet. Information om överklagande genom laglighetsprövning finns på 
kommunens hemsida.

 Beslut som innebär att kommunen frångår vårdnadshavares önskemål på grund av att den 
önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 
för kommunen eller på grund av att det bedömts som nödvändigt med hänsyn till övriga 
elevers trygghet och studiero, kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.
Vid denna typ av beslut är kommunen skyldig att skicka med anvisningar om hur beslutet kan 
överklagas.
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Bilaga 1

Lagstiftning
Skollagen (2010:800)

7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning
När skolplikten inträder
10 § Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. 

Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det 
kalenderår då barnet fyller sju år. 

Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets 
vårdnadshavare. 

Tidigare skolstart
11 § Ett barn får tas emot i förskoleklassen redan höstterminen det kalenderår då barnet 
fyller fem år.

9 kap. Förskoleklassen
Mottagande i en annan kommun
13 § Ett barn har rätt att bli mottaget i förskoleklass med offentlig huvudman i en annan 
kommun än den som ska svara för barnets utbildning, om barnet med hänsyn till sina 
personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens förskoleklass. Innan 
kommunen fattar beslut om att för visst läsår ta emot ett sådant barn, ska den inhämta 
yttrande från barnets hemkommun. 

Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en kommun även i annat fall i sin 
förskoleklass ta emot ett barn från en annan kommun. 

14 § En elev som har tagits emot i en kommuns förskoleklass ett visst läsår har rätt att gå 
kvar hela läsåret, även om de förhållanden som låg till grund för mottagandet ändras under 
läsåret.

Placering vid en skolenhet
15 § En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare 
önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs 
berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock 
kommunen placera eleven vid en annan skolenhet. 
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Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade 
placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 
uppstår för kommunen.

10 kap. Grundskolan
Mottagande i en annan kommun
25 § En elev har rätt att bli mottagen i en grundskola som anordnas av en annan kommun 
än den som ska svara för elevens utbildning, om eleven med hänsyn till sina personliga 
förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola. Innan kommunen 
fattar beslut om att för ett visst läsår ta emot en sådan elev ska den inhämta yttrande från 
elevens hemkommun.
En elev som vistas i ett sådant hem för vård eller boende som avses i 6 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (2001:453) och som är beläget i en annan kommun än den som ska svara 
för elevens utbildning har rätt att bli mottagen i en grundskola i den kommun där eleven 
vistas.

Kommunens organisation av sin grundskola
29 § Varje kommun är skyldig att vid utformningen av sin grundskola beakta vad som är 
ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt för eleverna. 

Varje kommun ska organisera sin grundskola så att ingen elev på grund av skolgången 
behöver bo utanför det egna hemmet. 
Avsteg härifrån får dock göras om förhållandena är så speciella att det framstår som 
orimligt att kommunen måste anordna skolgång på sådant sätt att eleven kan bo kvar i 
hemmet under skolgången. Vid denna bedömning ska särskild vikt fästas vid elevens ålder. 

En elev i grundskola med offentlig huvudman som till följd av sin skolgång måste bo utanför 
det egna hemmet har rätt till tillfredsställande förhållanden. Hemkommunen ska svara för 
detta utan extra kostnader för eleven. Hemkommunens skyldighet omfattar dock inte elever 
som med stöd av 25-27 §§ går i en annan kommuns grundskola eller elever som väljer att 
gå i en annan skolenhet i hemkommunen än den där de annars skulle ha placerats. 

Placering vid en skolenhet
30 § En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare 
önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs 
berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock 
kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola. 

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om
1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska 

svårigheter för kommunen, eller
2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. 
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Beslut enligt andra stycket 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas.

11 kap. Grundsärskolan
Mottagande i en annan kommun
25 § En elev har rätt att bli mottagen i en grundsärskola som anordnas av en annan 
kommun än den som ska svara för elevens utbildning, om eleven med hänsyn till sina 
personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundsärskola. Innan 
kommunen fattar beslut om att för ett visst läsår ta emot en sådan elev, ska den inhämta 
yttrande från elevens hemkommun.

En elev som vistas i ett sådant hem för vård eller boende som avses i 6 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (2001:453) och som är beläget i en annan kommun än den som ska svara 
för elevens utbildning har rätt att bli mottagen i en grundsärskola i den kommun där eleven 
vistas.

Kommunens organisation av sin grundsärskola
28 § Varje kommun är skyldig att vid utformningen av sin grundsärskola beakta vad som är 
ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt för eleverna. 

Varje kommun ska så långt det är möjligt organisera sin grundsärskola så att ingen elev på 
grund av skolgången behöver bo utanför det egna hemmet. 

I lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade finns det föreskrifter om 
stöd och service i form av boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn 
och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet. 

Placering vid en skolenhet
29 § En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare 
önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs 
berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock 
kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundsärskola. 

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om
1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska 

svårigheter för kommunen, eller
2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. 

Beslut enligt andra stycket 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas.
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Föräldrabalk (1949:381)

6 kap. Om vårdnad, boende och umgänge
Vårdnadens utövande
11 § Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets 
personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder 
och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Lag (1983:47).

12 § Barnet ingår självt avtal om anställning eller annat arbete, men endast om 
vårdnadshavaren samtycker till avtalet. Barnet får självt säga upp avtalet och, om barnet 
har fyllt sexton år, utan nytt samtycke avtala om annat arbete av liknande art.

Barnet eller vårdnadshavaren får säga upp avtalet med omedelbar verkan, om det behövs 
med hänsyn till barnets hälsa, utveckling eller skolgång. Har vårdnadshavaren sagt upp 
avtalet av detta skäl, får barnet inte därefter träffa nytt avtal utan vårdnadshavarens 
samtycke.

Om verkan av att barnet ensamt har träffat avtal om arbete utan att ha rätt till det finns 
bestämmelser i 9 kap. 6 och 7 §§. Lag (1983:47).

13 § Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare, skall vad som sägs i 11§ eller 12§ 
gälla dem tillsammans.

Är en av vårdnadshavarna till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak förhindrad att ta 
del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte utan olägenhet kan uppskjutas, bestämmer 
den andre ensam. Denne får dock inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för 
barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det.

I 8 a § finns bestämmelser om ändring i vårdnaden när den ena föräldern är varaktigt 
förhindrad att utöva vårdnaden. Lag (2005:430).
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STENUNGSUNDS
     KOMMUN
Kommunstyrelsen

Utdrag ur
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2013-03-04

§ 64 Diarienummer 0023/13

Centralisering av skolplacering och rutiner för skolplacering

Rutiner för skolplacering och information riktad till elever och vårdnadshavare skiljer sig åt 
mellan skolorna. Skolplaceringen sköts utan ett kommunövergripande och långsiktig 
perspektiv. Det har medfört att vissa skolor i kommunen har tagit emot fler elever än vad 
som är rimligt. Om en centraliserad och samordnad skolplacering görs utifrån elevprognos 
och skolors kapacitet, kan överbelastning och snedfördelning av elever både på kortare och 
längre sikt undvikas. Centraliserad skolplacering ökar även möjligheten att möta de krav som 
den nya skollagen ställer på rättssäkerhet. 

Utifrån skollagen och föräldrabalken har rutiner gällande skolplacering i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola tagits fram. Rutinerna ska fungera som bedömningsgrund när 
kommunen fattar beslut och som information till vårdnadshavare och elever. Rutinerna är, 
frånsett turordningsreglerna, en konsekvens av vad som står i skollagen och föräldrabalken. 
Turordningsreglernas prioritetsordning är baserade på de vanligaste skäl som vårdnadshavare 
åberopar samt vad förvaltningen bedömer är relevant att ta hänsyn till och behöver beslutas 
politiskt. Nödvändiga förändringar i delegationsordningen beslutas i eget ärende.

Bildningsutskottet beslutar 2013-01-29 att notera informationen om centralisering av 
skolplacering i förskoleklass och årskurs 7 och överlämna informationen till 
kommunstyrelsen för kännedom. Bildningsutskottet noterar informationen om rutiner för 
skolplacering i förskoleklass, grundskola och grundsärskola och överlämnar den till 
kommunstyrelsen för kännedom.
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om turordningsreglerna i rutinerna 
för skolplacering i förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt att överlämna dem till 
kommunfullmäktige för kännedom. Rutinerna gäller tills vidare. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-02-08
Barnkonsekvensanalys, 2013-02-08. (kompletterad till kommunstyrelsen)
Bildningsutskottet 2013-01-29 § 3
Nya rutiner för skolplacering i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 2013-01-14 
Befintliga rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande av elever i
grundsärskola Stenungsunds kommun, 2011-11-21
Befintlig rutin för barns placering inom förskola, F-klass, skolbarnsomsorg och grundskola 
samt för barns skolplacering vid oenighet mellan vårdnadshavare, 2010-06-07

Tilläggsyrkande
Christina Engström (M), Martin Martinsson (MP): På kommunstyrelsen i oktober 2013 
redovisas vilka föräldrar/barn som fått placering enligt önskemål och vilka föräldrar/barn 
som inte fått det. Rutinen följs upp i den interna kontrollen.
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Samtliga i kommunstyrelsen är överens om att lägga till Engström/Martinssons 
tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna turordningsreglerna i rutinerna för skolplacering i 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola och överlämnar dem till kommunfullmäktige för 
kännedom. Rutinerna gäller tills vidare. 

På kommunstyrelsen i oktober 2013 redovisas vilka föräldrar/barn som fått placering enligt 
önskemål och vilka föräldrar/barn som inte fått det. Rutinen följs upp i den interna 
kontrollen.

Kommunstyrelsen noterar informationen om centralisering av skolplacering i förskoleklass 
och årskurs och informationen om rutiner för skolplacering i förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola.

______________________

Vidare 
Kommunfullmäktige

Vid protokollet

Agneta Dejenfelt 

2013-03-07

ordförande
Kent Sylvan (M)

justeringsperson
Bo Pettersson (S)

989



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-05-06

§ 31 Dnr: KS 2020/51

Svar på återremiss - Utvärdering av hallvärdar

Beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
På välfärdsutskottet den 19 februari 2020 beslutades att utredningen om hallvärdar skulle 
återremitteras till förvaltningen för att utreda de ekonomiska och organisatoriska 
konsekvenserna av att förbättra information, städ och underhåll utifrån hallvärdarnas uppdrag 
på ett kostnadseffektivt sätt.

Förvaltningen anser att tjänsten som hallvärd skulle kunna återinföras med ett minskat ansvar 
som tar tillvara de mest efterfrågade uppgifterna på ett kostnadseffektivt sätt. Det skulle 
innebära att hallvärden inte kommer finnas ute i idrottshallarna hela kvällar och helger utan 
att värden utgår från Stenungsund Arena och därifrån åker runt till de olika idrottshallarna. 
Detta medför också att Stenungsund Arena förstärks med personal under vissa tider.  
Kostnaden för tjänsten per år uppgår till 310 tkr per år.  Kostnaden kan inte täckas inom ram. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-20
Beslut VÄL 2020-02-19
Tjänsteskrivelse 2020-01-17

Beslut skickas till
Pia.solefors@stenungsund.se
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/51
2020-03-20

Björn Wikman Till kommunstyrelsen
Utvecklingsledare

Svar på återremiss - utvärdering hallvärdar

Förslag till beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
På välfärdsutskottet den 19 februari 2020 beslutades att utredningen om hallvärdar skulle 
återremitteras till förvaltningen för att utreda de ekonomiska och organisatoriska 
konsekvenserna av att förbättra information, städ och underhåll utifrån hallvärdarnas uppdrag 
på ett kostnadseffektivt sätt.

Förvaltningen anser att tjänsten som hallvärd skulle kunna återinföras med ett minskat ansvar 
som tar tillvara de mest efterfrågade uppgifterna på ett kostnadseffektivt sätt. Det skulle 
innebära att hallvärden inte kommer finnas ute i idrottshallarna hela kvällar och helger utan 
att värden utgår från Stenungsund Arena och därifrån åker runt till de olika idrottshallarna. 
Detta medför också att Stenungsund Arena förstärks med personal under vissa tider.  
Kostnaden för tjänsten per år uppgår till 310 tkr per år.  Kostnaden kan inte täckas inom ram. 

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-27 § 126 som besparingsåtgärd att avveckla 
hallvärdverksamheten i Spekeröds och Kyrkenorums idrottshall. Samtidigt togs beslut att det i 
december 2019 skulle ske en utvärdering av huruvida hallvärdarna ska återtas under 2020. 

På välfärdsutskottet den 19 februari 2020 redovisades utvärderingen. Utvärderingen, där 
föreningarnas, kultur och fritids och lokalvårdens synpunkter inhämtats kunde påvisa en rad 
problem som uppstått efter att hallvärdarna togs bort. Bland annat är upplevelsen att 
nedskräpning ökat sedan hallvärdarna togs bort. Hallgolven upplevs under kvällar och helger 
som hala, vilket ökar skaderisken för de aktiva. Föreningarna saknar även en kontaktperson, 
exempelvis vid nyckelhantering. Därtill upplever föreningarna även svårigheter med att 
släppa in de aktiva i hallarna och samtidigt säkerställa att obehöriga inte kommer in i 
lokalerna. 

På välfärdsutskottet den 19 februari 2020 beslutade att ärendet skulle återremitteras till 
förvaltningen för att utreda de ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna av att 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/51
2020-03-20

förbättra information, städ och underhåll utifrån hallvärdarnas uppdrag på ett 
kostnadseffektivt sätt. Nedan redovisas utredningen.

Så kan hallvärdarna organiseras i ett nytt format
För att förbättra information, städ och underhåll på ett kostnadseffektivt anser förvaltningen 
att upplägget för hallvärdarna som tidigare fanns bör justeras. Den nya ansvarsfördelningen 
utgår utifrån att hallvärdstjänsten ska vara kostnadseffektiv och prioriteras till de 
arbetsuppgifter som anses vara viktigast utifrån såväl kommunens lokalvård som 
föreningarnas behov. 

Likt tidigare är det en timanställd som kommer fungera som hallvärd men hen skulle utgå från 
Stenungsund Arena istället för att finnas ute på vardera idrottshall hela sitt arbetspass. 
Hallvärden prioriteras då till specifika arbetsuppgifter ute på hallarna och finns även till hands 
övrig tid på Stenungsund Arena och via telefon vid frågor. Med detta upplägg skulle 
hallvärden åka ut till de två hallarna (tre när Hallerna idrottshall blir klar) och sköta lättare 
städ i omklädningsrum och foajé några gånger per kväll. Genom att lättare städ genomförs är 
förhoppningen att nedskräpningen minskar då lokalerna kommer kännas som mindre 
skräpiga. Den justerade hallvärdstjänsten skulle också ansvara för att rengöra hallgolven 
under lördag och söndag, vilket bör kunna minska risken för skador. Måndag till fredag 
rengörs hallgolven av lokalvården redan idag. 

Föreningar ansvarar därmed fortsatt, enligt detta upplägg, för nyckelhantering och att slänga 
skräp, men med detta förslag kommer det finnas en kontaktperson som de kan nå vid problem, 
med exempelvis nyckelhantering.  

Hallvärdstjänsten kommer att finns 34 veckor per år då lokalerna inte används på ett lika 
intensivt sätt under semesterperioder och högtider. 

Ekonomiska konsekvenser
Lönekostnaderna för timanställd hallvärd uppgår till 310 000 kr per år. Kostnaden kan inte 
täckas inom ram.

Barnkonsekvensanalys
Genom den förslagna justerade hallvärdstjänsten skulle risken för skador minska och 
förbättrad service gällande exempelvis nyckelhantering minskar risken för att barns möjlighet 
att utöva idrott förhindras.

Verksamhetsmässiga konsekvenser
Förutom att servicenivån förbättras för föreningarna kommer behovet av lokalvård minska då 
hallvärdarna sköter detta under helger. Därtill ökar servicenivån i Stenungsund Arena då 
hallvärdar utgår därifrån och kommer kunna vara behjälplig även där. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/51
2020-03-20

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-20
Beslut VÄL 2020-02-19
Tjänsteskrivelse 2020-01-17

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor utbildning

Elisabeth Andreasson Pia Solefors
T.f sektorchef Verksamhetschef Kultur och fritid 

Beslut skickas till
Pia.solefors@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-02-19

§ 9 Dnr: KS 2020/51

Utvärdering av hallvärdar

Beslut
Välfärdsutskottet beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att utreda de 
ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna av att förbättra information, städ och 
underhåll utifrån hallvärdarnas uppdrag på ett kostnadseffektivt sätt.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-27 § 126 som besparingsåtgärd att avveckla 
hallvärdverksamheten i Spekeröds och Kyrkenorums idrottshall. Samtidigt togs beslut att det i 
december 2019 skulle ske en utvärdering av huruvida hallvärdarna ska återtas under 2020. 

Under utvärderingen har föreningarnas, kultur och fritids och lokalvårdens synpunkter 
inhämtats. Utvärderingen visar att upplevelsen av nedskräpning ökat sedan hallvärdarna togs 
bort. Hallgolven upplevs under kvällar och helger som mycket hala, vilket ökar skaderisken 
för de aktiva. Föreningarna saknar även en kontaktperson, exempelvis vid nyckelhantering. 
Föreningarna upplever även svårigheter med att släppa in de aktiva i hallarna och samtidigt 
säkerställa att obehöriga inte kommer in i lokalerna. Detta upplevdes inte som problematiskt 
då hallvärdarna fanns på plats. Beslutas att hallvärdarna ska återinföras behöver formerna, 
organiseringen och kostnaderna kring dessa utredas vidare.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbeth Svensson (L) föreslår att förvaltningen ska få i uppdrag att återkomma med förslag på 
ny organisation för städ och jourfunktion.

Melisa Nilsson (S) föreslår att ärendet ska återremitteras till förvaltningen för att utreda de 
ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna av att förbättra information, städ och 
underhåll utifrån hallvärdarnas uppdrag på ett kostnadseffektivt sätt.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-02-19

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut men som till stor del har samma 
innebörd. Ordföranden frågar därför om utskottet kan enas kring Melisa Nilssons (S) förslag 
och konstaterar att välfärdsutskottet så beslutar. 

Beslut skickas till
pia.solefors@stenungsund.se

bjorn.wikman@stenungsund.se
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/51
2020-01-17

Björn Wikman Till kommunstyrelsen
Utvecklingsledare

Utvärdering hallvärdar

Förslag till beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsens beslutar att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-27 § 126 som besparingsåtgärd att avveckla 
hallvärdverksamheten i Spekeröds och Kyrkenorums idrottshall. Samtidigt togs beslut att det i 
december 2019 skulle ske en utvärdering av huruvida hallvärdarna ska återtas under 2020. 

Under utvärderingen har föreningarnas, kultur och fritids och lokalvårdens synpunkter 
inhämtats. Utvärderingen visar att upplevelsen av nedskräpning ökat sedan hallvärdarna togs 
bort. Hallgolven upplevs under kvällar och helger som mycket hala, vilket ökar skaderisken 
för de aktiva. Föreningarna saknar även en kontaktperson, exempelvis vid nyckelhantering. 
Föreningarna upplever även svårigheter med att släppa in de aktiva i hallarna och samtidigt 
säkerställa att obehöriga inte kommer in i lokalerna. Detta upplevdes inte som problematiskt 
då hallvärdarna fanns på plats. Beslutas att hallvärdarna ska återinföras behöver formerna, 
organiseringen och kostnaderna kring dessa utredas vidare.  

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-27 § 126 som besparingsåtgärd att avveckla 
hallvärdverksamheten i Spekeröds och Kyrkenorums idrottshall. Samtidigt togs beslut att det i 
december 2019 skulle ske en utvärdering av huruvida hallvärdarna ska återtas under 2020. 
Nedan redovisas denna utvärdering. 

Hallvärdarna - utvärdering
Hallvärdar fanns tidigare på Spekeröds och Kyrkenorums idrottshall och togs bort från 
verksamhet under maj månad efter ovan politiska beslut utifrån besparingsbehov. Ansvar som 
låg på hallvärdarna var bland annat larm- och nyckelhantering, att hålla snyggt, ta om hand 
om utrustning samt till viss del förebyggande arbete för att minska risken för skadegörelse. 
Hallvärdarna fanns på plats på kvällar och helger och var timanställda. 

Utifrån övriga verksamheter som använder lokalerna har lokalvården fått utöka sin 
verksamhet, framförallt på måndagar, då ingen personal från kommunen funnits på plats 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/51
2020-01-17

under helgen. Detta har medfört att tid från övriga skollokaler har fått prioriteras ner till viss 
del. 

Föreningarnas syn på hallvärdarna
En förfrågan har gått ut till de totalt elva föreningarna som har verksamhet i Spekeröds eller 
Kyrkenorums idrottshall. Totalt har sex föreningar som svarat. Utifrån detta anser 
föreningarna följande: 

- Ansvaret för nyckelhantering har övergått till föreningarna, vilket har medfört vissa 
problem. Nyckel till förråd har försvunnit ett antal gånger, vilket inneburit att mycket 
tid lagts på att finna reservnyckel alt. har personal från Stenungsund Arena fått komma 
och hjälpa till. Detta har föranlett att träningspass blivit nedkortade eller inställda. 

- Föreningarna framför önskemål om att det ska finnas en tillgänglig kontaktperson. 
Föreningarna föreslår att det ska sättas upp information vid hallarnas entré om vart 
föreningarna kan vända sig vid problem, ex. avsaknad av nyckel eller skador på 
lokalen.

- Hala golv och smutsiga förrådsutrymmen. I Spekeröd kan golvet vara mycket halt på 
kvällstid och helger, vilket leder till ökad skaderisk för de aktiva. 

- Föreningarna upplever svårigheter att släppa in de aktiva i hallarna utan att ställa upp 
entrédörren. Detta medför att föreningarna har svårt att säkerställa att obehöriga inte 
kommer in i lokalerna. 

- Hallarna upplevs som smutsigare än tidigare då ingen städning sker på kvällar eller 
helger. Det lämnas kvar sopor, matrester och markeringstejp etcetera. 

- Tilldelning av omklädningsrum följs inte alltid, vilket leder till behov av extra 
städning.  

- Föreningarna önskar att hallvärdar återinförs, då de ser dessa som en viktig 
förebyggande åtgärd enligt ovan nämnda risker och synpunkter. 

Övriga konsekvenser av borttagna hallvärdar
- Tidigare hade hallvärdarna viss uppsyn även utanför hallarna, förstörelsen utanför 

Kyrkenorumskolan har ökat sedan hallvärdarna avskaffades. Viss invändig 
skadegörelse har skett i form av exempelvis uppbrutna förrådslås.  

Om hallvärdarna skulle återtas 

997



Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/51
2020-01-17

Sedan årsskiftet 2019/2020 är enheten Anläggning organiserad under Kultur och Fritid. I det 
fall hallvärdarna återtas finns troligtvis möjlighet att organisera på ett annat sätt än tidigare. 
Det kan finnas möjlighet för en hallvärd att rondera och utgå från Stenungsund Arena, vilket 
antas medföra att tjänsten blir mer flexibel och kan anpassas utifrån behov. 

Ekonomiska konsekvenser
Det kan finnas möjligheter att organisera hallvärdarna på ett annat och mer flexibelt sätt än 
tidigare. Detta kan medföra lägre kostnader jämfört med tidigare, se budgetutfall för tidigare 
år. De faktiska kostnaderna för ett eventuellt återinförande av hallvärdar är beroende av hur 
tjänsten ser ut och organiseras. I det fall ett återinförande är aktuellt behöver detta utredas 
vidare. 

 Budget 
2018

Utfall 
2018

Diff. 
2018

Budget 
2019

Utfall 
2019

Diff.
2019

Kyrkenorum 500 362 138 500 114 386

Spekeröd 500 482 18 500 197 303

Summa 1000 844 156 1000 311 689

Barnkonsekvensanalys
Nuvarande ansvarsfördelning mellan kommunen och föreningarna fungerar i dagsläget inte 
fullt ut. Detta leder till att lokalerna inte alltid är i fullgott skick, vilket kan leda till ökad 
skaderisk. Föreningarna har i vissa fall inte tillgång till lokalerna på grund av exempelvis 
förkomna nycklar, vilket kan påverka barns möjligheter att utöva idrott. 

Verksamhetsmässiga konsekvenser
Utifrån nuvarande ansvarsfördelning utförs ingen lokalvård på kvällar och helger. Detta leder 
till att nedskräpningen har ökat, vilket leder till ökat behov av städning på framför allt 
måndagar. På grund av detta prioriteras städning i hallarna på bekostnad av andra skollokaler. 
Bristande tillsyn riskerar att leda till ökad skadegörelse och slitage. Viss typ av skadegörelse i 
form av exempelvis skadade förrådslås har redan skett.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-17

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor utbildning

Pia Alhäll Pia Solefors 
Sektorchef Verksamhetschef Kultur och fritid
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Beslut skickas till
pia.solefors@stenungsund.se

bjorn.wikman@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

§ 157 Dnr: KS 2019/599

Svar på återremiss - Utredningsuppdrag Ramsön

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2020 att återremittera ärendet och ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda alternativet om uthyrning med liknande upplägg som 
Tollenäs camping för den del av fastigheten som inte är utarrenderad samt undersöka 
möjligheterna till en exteriör byggnadsminnesförklaring.

Förvaltningen har utrett möjligheten för uthyrning av byggnaderna på Ramsön med liknande 
upplägg som Tollenäs camping. Förvaltningen bedömer att det saknas ett allmänt intresse med 
en uthyrning av byggnaderna till att användas för privat boende. Förutom den juridiska 
begräsningen uppgår renoveringskostnaderna till så höga kostnader att en uthyrning skulle bli 
svår om den ska användas till boende. Ett ändrat användningsområde för byggnaderna skulle 
behöva genomgå en bygglovsprocess där utfallet är svårt att föregå, bland annat utifrån att 
fastigheten ligger i ett naturskyddsområde. 

Förvaltningen föreslår därför att fastigheten Ramsön 1:12 säljs på den öppna marknaden till 
högstbjudande.

Gällande exteriör byggnadsminnesförklaring föreslår förvaltningen att en ansökan om 
byggnadsminnesförklaring ska genomföras innan en försäljning alternativt uthyrning samt att 
vid ett avslag säkerställa högsta möjliga skydd av de kulturhistoriska värdena innan en 
försäljning. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Svar på uppdrag att utreda gångbara användningsområden 2020-02-19
Beslut KS 2020-11-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Christian León Lundberg (ST) föreslår att ärendet bordläggs.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Christian León 
Lundbergs (ST) förslag och konstaterar att så sker. 

Beslut skickas till
Pia.solefors@stenungsund.se
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/599
2020-02-19

Björn Wikman Till kommunstyrelsen
Utvecklingsledare

Svar på återremiss Ramsön

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att verka för att fastigheten 
Ramsön 1:12 säljs på den öppna marknaden till högstbjudande 

Kommunstyrelsens beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ansöka om 
byggnadsminnesförklaring av fastigheten Ramsön 1:12 innan en försäljning samt att vid ett 
avslag säkerställa högsta möjliga skydd av de kulturhistoriska värdena innan en försäljning 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2020 att återremittera ärendet och ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda alternativet om uthyrning med liknande upplägg som 
Tollenäs camping för den del av fastigheten som inte är utarrenderad samt undersöka 
möjligheterna till en exteriör byggnadsminnesförklaring.

Förvaltningen har utrett möjligheten för uthyrning av byggnaderna på Ramsön med liknande 
upplägg som Tollenäs camping. Förvaltningen bedömer att det saknas ett allmänt intresse med 
en uthyrning av byggnaderna till att användas för privat boende. Förutom den juridiska 
begräsningen uppgår renoveringskostnaderna till så höga kostnader att en uthyrning skulle bli 
svår om den ska användas till boende. Ett ändrat användningsområde för byggnaderna skulle 
behöva genomgå en bygglovsprocess där utfallet är svårt att föregå, bland annat utifrån att 
fastigheten ligger i ett naturskyddsområde. 
Förvaltningen föreslår därför att fastigheten Ramsön 1:12 säljs på den öppna marknaden till 
högstbjudande.

Gällande exteriör byggnadsminnesförklaring föreslår förvaltningen att en ansökan om 
byggnadsminnesförklaring ska genomföras innan en försäljning alternativt uthyrning samt att 
vid ett avslag säkerställa högsta möjliga skydd av de kulturhistoriska värdena innan en 
försäljning. 

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2020 att återremittera ärendet och ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda alternativet om uthyrning med liknande upplägg som 
Tollenäs camping för den del av fastigheten som inte är utarrenderad samt undersöka 
möjligheterna till en exteriör byggnadsminnesförklaring. 
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Förvaltningen har utrett möjligheten för uthyrning med liknande upplägg som Tollenäs 
camping och möjligheterna till en exteriör byggnadsminnesförklaring. 

Tollenäs camping
I hyresavtalet av Tollenäs Camping kravställs att hyresgästen ”skall bekosta upprustning, 
underhåll enligt bilagd underhållsplan, myndighetskrav för verksamheten samt övrigt för att 
hålla byggnaden i gott skick under hyrestiden”. Underhållsplanens fokus är helrenovering av 
samtliga ytskikt, utbyte av allmänbelysning, målning samt byte av takplåt, rännor och rör. 
Lokalerna uthyres att användas till vandrarhem och servicelokal för den närliggande 
campingen. 

Uthyrning likt uthyrning av Tollenäs Camping
En skillnad mellan Tollenäs Camping och de berörda husen på Ramsön är 
användningsområdet. Till skillnad från Tollenäs camping är den avsedda användningen av 
husen på Ramsön bostadsändamål. Det är en betydelsefull skillnad eftersom det enligt 
kommunallagens regler måste finnas ett allmänt intresse med de angelägenheter kommunen 
företar sig. Allmänintresset bedöms med utgångspunkt i om det är lämpligt, ändamålsenligt 
och skäligt att kommunen befattar sig med angelägenheten.

Bebyggelsen på fastigheten Ramsön 1:12 är avsedd för bostadsändamål. Kommunen får, inom 
ramen för allmänintresset, engagera sig i den kommunala bostadsförsörjningen som regleras i 
lagen (2010:879) om allmännyttiga bostadsföretag. Fastigheten på Ramsön ingår dock inte i 
beståndet av fastigheter som hyrs ut för att trygga bostadsförsörjningen i kommunen. 

Skulle emellertid en uthyrning med bostadsändamål godkännas skulle den dock bara kunna 
hyras ut som fritidsbostad. Detta utifrån att husen inte är fullt brukbara vilket, enligt 
Jordabalken, är ett krav vid uthyrning av en permanentbostad.

Utifrån det hyresavtal som finns upprättat för Tollenäs Camping, där en underhållsplan ska 
följas av hyresgästen, har förvaltningen tagit fram en motsvarande för husen på Ramsön. 
Underhållsplanens investeringskostnad ligger på cirka 4 600 tkr exklusive moms, 
byggnadsmaterial och byggnadsställningar. Underhållsplanen som är framtagen har som 
målsättning att lyfta standarden till beboeligt skick. Kalkylen utgår från att arbetena utförs 
antikvariskt, utifrån ambitionen att alla byggnader på fastigheten (som ägs av kommunen) 
bevaras och restaureras som om fastigheten vore byggnadsminnesförklarad. Detta i likhet med 
hur kommunen hanterat husen när renovering skett. 

Utifrån underhållsplanens höga kostnader bedömer förvaltningen att objektet kommer bli 
mycket svårt att hyra ut då lokalen är anpassad för boende, vilket inte skapar möjligheter att 
bedriva någon verksamhet, en förutsättning för att få tillbaka de investeringar hyresgästen 
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måste göra, enligt underhållsplanen. Detta kan jämföras med Tollenäs Camping där en 
verksamhet kan bedrivas. Om den framtida hyresgästen skulle vilja bedriva en verksamhet 
måste detta genomgås av en bygglovsprocess där utfallet är svårt att föregå, bland annat 
utifrån att fastigheten ligger i ett naturskyddsområde. 

Därtill försvåras en uthyrning av besittningsskyddet vilket påverkar kommunens möjligheter 
att förfoga över fastigheten eftersom hyresgästen, under vissa förutsättningar, har rätt att bo 
kvar även om kommunen säger upp avtalet. Besittningsskyddets ställning beror också på om 
byggnaderna används för boende eller för någon typ av verksamhet, då besittningsskyddet är 
starkare för den som använder lägenheten (husen) till boende i jämförelse med lokal 
(verksamhet). 

Sammanfattningsvis förordar förvaltningen fortsatt en försäljning av fastigheten utifrån vad 
som ovan angetts.

Byggnadsminnesförklaring
Länsstyrelsen har möjlighet att byggnadsminnesförklara sådana byggnader och anläggningar 
som genom sitt "kulturhistoriska värde är synnerligen märkliga eller som ingår i ett 
synnerligen märkligt bebyggelseområde". Det kan gälla såväl bostadshus som 
industrianläggningar, parker och broar med mera. 

Vem som helst kan väcka fråga hos länsstyrelsen om att en byggnad eller anläggning ska 
byggnadsminnesförklaras. Länsstyrelsen har tillsynsansvar samt prövar frågor om tillstånd till 
åtgärder som strider mot skyddsbestämmelserna. De som äger ett byggnadsminne har 
möjlighet att söka bidrag för de antikvariska överkostnader som kan uppstå vid till exempel 
underhåll och restaurering. Till varje byggnadsminnebeslut hör skyddsbestämmelser som 
preciserar vilka värdefulla detaljer som ska bevaras.

En byggnadsminnesförklaring begränsar handlingsutrymmet vid en renovering för en köpare 
eller hyresgäst, men samtidigt kan den boende söka bidrag för antikvariska merkostnader. Det 
är dock rimligt att tro att en byggnadsminnesförklaring skulle kunna påverka priset vid en 
försäljning eller uthyrning. 

Förvaltningens förslag är att ansöka om byggnadsminnesförklaring av hela fastigheten innan 
en försäljning eller uthyrning av aktuella byggnader. Förvaltningens bedömning är att det är 
mer troligt att en sådan ansökan skulle beviljas om den kompletta bebyggelsemiljön (husen 
och tomten) i sitt sammanhang tas med i en ansökan utifrån att det är helheten som är unik 
och som bör bevaras. 

Som påtalats i tidigare tjänsteskrivelse skyddas byggnaderna redan idag av Plan- och 
bygglagen där det bland annat påbjuds varsamhet. En byggnadsminnesförklaring stärker dock 
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skyddet. Om en byggnadsminnesförklaring inte skulle godkännas av Länsstyrelsen kan andra 
typer av utökat skydd utredas vidare, exempelvis q-märkning eller utökad lovplikt och 
dessutom kan förvaltningen utreda om det finns samordningsvinster i förhållande till 
skötselplanen för naturreservatet. Skulle en byggnadsminnesförklaring av Ramsön 1:12 nekas 
av Länsstyrelsen avser förvaltningen att säkerställa högsta möjliga skydd ska vara 
genomförda av de kulturhistoriska värdena innan en försäljning, alternativt uthyrning. 

Allmänhetens tillgång till ön vid en försäljning
Risken att ön, vid en försäljning av fastigheten, skulle bli mer svårtillgänglig för besökare 
bedömer förvaltningen som mycket liten. Detta beroende på att den aktuella fastigheten är 
mycket liten och att Västkuststiftelsen redan idag bedriver besöksverksamhet på ön som gör 
den tillgänglig. I kartbild nedan markeras fastigheten som föreslås till försäljning med grön 
färg. Övrig yta på ön ägs av Västkuststiftelsen med undantag för några små fastigheter som 
ägs av privatpersoner (orangea pilar) samt en samfällighet (gul pil). 

Ekonomiska konsekvenser
Uthyrning
Hyresnivån vid en uthyrning är svår att fastställa men utifrån de höga renoveringskostnaderna 
bedömer förvaltningen att hyresnivån måste vara låg. Samtidigt måste det vara en 
marknadsmässig hyra, då hyran inte får sättas så låg att det kan betraktas som gynnande av 

1005



Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/599
2020-02-19

enskild. Därtill tillkommer kostnaderna för kommunen att kontrollera att den omfattande 
underhållsplanen efterföljs. Då objektet är unikt är det idag svårt att fastställa en hyresnivå.

Oförutsedda kostnader vid en uthyrning kan uppkomma som förvaltningen inte tagit med i 
beräkningarna då underhållsplanen måste vara mycket detaljerad gällande hyresgästens 
ansvar. Då hyresavtalet kan gälla under många år framöver ökar risken för att uppkomna 
problem med husen tillfaller kommunens ansvar som ägare. Riskbilden är dock svår att 
fastställa ekonomiskt.  

Försäljning
Beroende på hantering av arrenden och eventuella begräsningar gällande möjligheter att 
förändra byggnaderna kan priset påverkas vid en försäljning. Ingen värdering är gjord av 
fastigheten idag.

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.

Juridiska bedömningar
12 kap. 9 § Jordabalken 
Om en uthyrning av byggnaderna övervägs behöver bostadsbyggnaden enligt 12 kap. 9 § 
jordabalken vara fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Det innebär att kommunen, 
beroende på byggnadens skick, kan komma att behöva vidta åtgärder för att bostaden ska 
anses vara fullt brukbar som bostad innan uthyrningen kan ske. Avtal får dock träffas om att 
lägenheten skall vara i sämre skick, om upplåtelsen avser en bostadslägenhet för 
fritidsändamål eller en lokal (verksamhet).

Besittningsskydd
Vilken typ av besittningsskydd en eventuell framtida hyresgäst blir avgörande för kommunens 
möjlighet att i framtiden kunna nyttja lokalen. Detta utifrån om hyresgästen ej missköter 
lokalerna eller liknande. Får hyresgästen ett direkt besittningsskydd (bostadshyresgäst) är det 
rimligt att tro att hyresgästen inte kommer att säga upp hyresavtalet på lång tid med tanke på 
den stora investering som behöver göras. Då fastigheten idag är för bostadsändamål är det 
mest troligt att det starkare av besittningsskydd (direkt) kommer bli aktuellt. Skulle en 
förändring av ändamålet för fastigheten förändras kan det svagare besittningsskyddet 
(indirekt) bli aktuellt. En förändring av ändamål måste dock prövas som ett bygglovsärende. 

Skyldighet som fastighetsägare
Om underhållet avtalas bort så skall det specificeras vad detta avser och med vilka intervaller 
som det skall göras. Fastighetsägare är emellertid skyldig att säkerställa att fastigheten inte 
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medför risker för de boendes hälsa eller för miljön och är skyldig att exempelvis betala 
fastighetsskatt och efterleva myndighetskrav.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Svar på uppdrag att utreda gångbara användningsområden 2020-02-19
 Beslut KS 2020-11-13

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner och sektor utbildning

Marcus Starcke Elisabeth Andreasson
Sektorchef Tf Sektorchef 

Beslut skickas till
Pia.solefors@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

§ 11 Dnr: KS 2019/599

Svar på uppdrag att utreda gångbara användningsområden och 
ägarskap för kommunens fastighet på Ramsön

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet och ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
alternativet om uthyrning med liknande upplägg som Tollenäs camping för den del av 
fastigheten som inte är utarrenderad samt undersöker möjligheterna till en exteriör 
byggnadsminnesförklaring.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
gångbara användningsområden och ägarskap, med tillhörande ekonomiska och eventuella 
andra konsekvenser, för de byggnader kommunen äger på Ramsön.

Utredningen kan fastställa två alternativ för hur byggnaderna på Ramsön ska hanteras. Det 
ena alternativet är att sälja hela fastigheten, vilket också förvaltningen förordar och det andra 
är att behålla byggnaderna och hyra ut dem. 

På grund av byggnadernas geografiska placering är platsen svårtillgänglig, vilket är 
kostnadsdrivande för såväl den renovering byggnaderna behöver liksom för framtida 
kommunal verksamhet på ön. Förvaltningens samlade bedömning är att en försäljning av 
kommunens fastighet på ön bör genomföras på grund av de höga renoveringskostnaderna i 
relation till möjligheten att nyttja byggnaderna i framtiden. 

Beslutsunderlag
Beslut KS 2018-08-19 Utredningsuppdrag Ramsön
Tjänsteskrivelse, Svar på uppdrag gångbara användningsområden och ägarskap för 
kommunens fastighet på Ramsön

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår att ärendet återremitteras och att förvaltningen får i 
uppdrag att utreda alternativet om uthyrning med liknande upplägg som Tollenäs camping för 
den del av fastigheten som inte är utarrenderad samt undersöker möjligheterna till en exteriör 
byggnadsminnesförklaring.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

Maria Renfors (M) tillstyrker förvaltningens förslag. 

Jimmy Lövgren (MP) tillstyrker Agneta Pettersson Bells (ST) förslag

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Agneta Pettersson Bells 
(ST) förslag.

Beslut skickas till
Bjorn.wikman@stenungsund.se
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Anette Oscarsson Till kommunstyrelsen
Utredare

Stöd till det lokala näringslivet genom en nedsättning av hyra för 
kommersiella lokaler

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommersiella hyresgäster som uppfyller kriterierna i 
hyresstödsförordningen om stöd kan efter en individuell prövning beviljas en nedsättning av 
den fasta hyran för månaderna april, maj och juni 2020. Följande ska gälla: 

 Varje ansökan om hyresrabatt skall prövas enskilt. 
 Hyresrabatten uppgår till 50% av den fasta delen av hyran.
 När ansökan prövas ska eventuellt obetalda hyror innan april 2020 vägas in, eventuella 

skatteskulder samt om aktiv ansökan om konkurs är inlämnad. En förutsättning för att 
erhålla stödet är att hyresgästen omfattas av särskilt utsatta branscher såsom 
sällanköpshandel, hotell och restaurang. Branscher som avses framgår i den 
tillämpliga förordningen (SFS 2020:237) med koder i Standard för svensk 
näringsgrensindelning (SNI). Överenskommelsen mellan parterna skall vara tecknad 
senast den 30 juni 2020.

 För att hyresgästen ska få hyresrabatt ska hyresgästen kunna visa att företagets 
ekonomi kraftigt har försämrats till följd av coronakrisen.

 Hyresgästen ska redovisa vilka åtgärder som genomförts för att hantera den 
försämrade ekonomiska situationen.

Kommunstyrelsen delegerar till ekonomichefen att fatta beslut i ärenden om hyresrabatt i 
enlighet med detta beslut.

Kommunstyrelsen bemyndigar ekonomichefen att för kommunens räkning ansöka om statligt 
stöd enligt hyresförordningen.

Sammanfattning av ärendet
Den pågående pandemin har en stor påverkan på näringslivet. Med anledning av detta har 
regeringen utfärdat en förordning vars syfte är att stödja lokalhyresgäster inom vissa särskilt 
utsatta branscher, såsom sällanköpshandeln, hotell och restaurang. Stödet innebär att om en 
hyresvärd sätter ned hyran kan hyresvärden få statlig ersättning för hälften av 
hyresnedsättning, dock maximalt 25 % av den ursprungliga hyran. 
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Beskrivning av ärendet
Om kommunen i egenskap av hyresvärd tillfälligt sänker hyran för en kommersiell hyresgäst 
perioden april till juni 2020 kan staten ersätta hälften av kommunens kostnad i form av 
hyresbortfall. Ersättningen får dock maximalt uppgå till en fjärdedel av den ursprungliga 
hyran. För att kommunen ska kunna söka ersättning från staten måste kommunen ha ingått 
överenskommelser med hyresgästerna senast den sista juni 2020. 

Av förordningen framkommer vidare att endast hyresgäster som inte redan innan pandemin 
befann sig på ekonomiskt obestånd omfattas av förordningen. Dessutom gäller stödet bara för 
hyresvärdar som har hyresgäster med vissa i förordningen definierade 
verksamhetsinriktningar. 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att de kommersiella aktörer som hyr 
lokal av kommunen ska kunna få en nedsättning av hyran enligt förordningen. Förvaltningens 
förslag är att hyresrabatten ska uppgå till 50% av den fasta delen av ordinarie hyran och att en 
individuell prövning ska göras efter ansökan från hyresgäst. Den individuella bedömningen 
syftar till att pröva om hyresgästen har påverkats kraftigt av pandemin och att hyresgästen inte 
redan innan pandemin befann sig i en ekonomiskt ohållbar situation. 

Ekonomiska konsekvenser
Underlättandet för näringslivet kan uppgå till 400 tkr. Kommunen kan söka statlig ersättning 
för hälften av detta belopp, vilket gör att den ekonomiska konsekvensen för kommunen 
uppskattas till cirka 200 tkr. Bedömningen är att fem till tio företag kan omfattas av stödet.

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.

Juridiska bedömningar 
En kommun eller dess bolag får inte ge ett individuellt riktat stöd till en enskild näringsidkare 
om det inte föreligger synnerliga skäl för det. Detta regleras i 2 kap. 8 § andra stycket 
kommunallagen. ”Synnerliga skäl” innebär att det ska finnas mycket starka allmänna 
intressen av att stödet ges.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att det finns rättsliga förutsättningar för 
kommuner att sätta ned hyra i enlighet med förordningen. Enligt SKR har kommuner, 
regioner och deras bolag i egenskap av hyresvärdar ett utrymme för affärsmässiga 
överväganden i relationerna till sina hyresgäster. SKR framhäver att kommuner i egenskap av 
hyresvärdar måste kunna beakta och till exempel sätta ned hyran under viss tid för hyresgäster 
som riskerar att hamna i en obeståndssituation för att undvika tomma lokaler. Till grund för 
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SKR:s bedömning ligger det statliga stödet som endast ges till utsatta branscher och där det 
krävs att hyresvärden sätter ned hyran för att ersättning ska utgå.

Enligt SKR bör ett affärsmässigt övervägande att sätta ned hyra enligt förutsättningarna i 
förordningen inte kunna ses som ett näringslivsstöd till enskild näringsidkare som omfattas av 
2 kap. 8 § kommunallagen.

Skulle hyresnedsättningen ändå betraktas som ett sådant näringslivsstöd stöd är det enligt 
SKR möjligt att argumentera för att det föreligger synnerliga skäl när staten beslutar om ett 
stöd till näringslivet under de extrema förhållanden som coronapandemin medför. 
Förordningen om det statliga stödet är dock en nödvändighet för att göra denna bedömning. 
Stöd till näringslivet är, utöver de möjligheter till att allmänt främja näringslivet som en 
kommun får göra utifrån 2 kap 8 § första stycket kommunallagen, en statlig angelägenhet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-11

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke Erica Bjärsved
Sektorchef Ekonomichef 

Beslut skickas till
anette.oscarsson@stenungsund.se
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Anette Oscarsson Till kommunstyrelsen
Utredare

Svar på förfrågan om att få driva den nya förskolan i Hallerna

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om att bedriva den planerade förskolan på 
Hallerna i privat regi. 

Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit en ansökan den 8 augusti 2019 om att starta en ny förskola i Hallerna.
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2019 att ge kommundirektören i uppdrag att 
utreda alternativa driftsformer utifrån juridiska, ekonomiska och behovsmässiga perspektiv 
för bedrivande av förskola. 
 
I Stenungsunds kommun finns 15 förskolor som bedrivs i kommunal regi och åtta enskilda 
förskolor. I Hallerna finns tre förskolor, två fristående (Tallbacken och Finger-Borgen) samt 
en kommunal. 

Ur ett juridiskt perspektiv finns det inga hinder att låta privata aktörer bedriva fristående 
verksamhet inom förskolan. Enligt skollagen kan förskoleverksamhet antingen bedrivas i 
entreprenadform där kommunen kvarstår som huvudman eller som fristående förskola där 
privat aktör ansöker om tillstånd att få bli huvudman för förskolan. 

Ur ett ekonomiskt perspektiv är valet att bedriva verksamhet i kommunal regi alternativt 
privat regi, i fråga om skolverksamhet, kostnadsneutralt. Anledningen till det är skollagens 
regler om bidrag på lika villkor vilka föreskriver att fristående verksamheter ska ges samma 
ekonomiska förutsättningar som de kommunala verksamheterna av samma art. 
 
Alternativet att driva den nya förskolan i Hallerna i privat regi skulle, med nuvarande 
hanteringen av bidrag på lika villkor, bli svårt. Anledningen är att den nya lokalen skulle få en 
hyra som klart överstiger den genomsnittliga kommunala hyran som ligger till grund för 
bidraget till de fristående aktörerna. Det finns utrymme i lagstiftningen att ersätta fristående 
verksamheter med faktiska lokalkostnader i stället för genomsnittliga men det riskerar att leda 
till ökade kostnader för kommunen. 

Ur ett behovsmässigt perspektiv så är den nya förskolan i Hallerna tänkt att innefatta ett 
produktionskök vilket även har betydelse för andra kommunala förskolenheter. Utifrån detta 
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perspektiv är det inte lämpligt att verksamheten bedrivs som fristående eftersom det skulle 
leda till att produktionen av måltider måste planeras om i mycket stor utsträckning.  

Bakgrund
Drift av förskoleverksamhet av privat aktör kan enligt skollagen antingen bedrivas i 
entreprenadform där kommunen kvarstår som huvudman eller som fristående förskola där 
privat aktör ansöker om tillstånd att få bli huvudman för förskolan. 

Kommunens behov av förskoleplatser i Hallerna
Hallernas befintliga kommunala förskola är i dag placerad i samma byggnad som 
grundskolan. I samband med att Hallernaskolan byggs ut från en F-3 skola till en F-6 skola 
kommer grundskolan, från höstterminen 2020, att behöva ta hela byggnaden i anspråk. Ny 
förskola i norra Hallerna planeras att stå färdig till sommaren 2022. I avvaktan på ny byggnad 
kommer verksamheten att bedrivas i den tillfälliga förskolan på Kristinedals fotbollsplan (i 
modulerna där Brudhammar förskola befinner sig fram till sommaren 2020).
  
Den nya förskolan planeras med åtta avdelningar varav fyra ersätter befintlig verksamhet och 
fyra avdelningar utgör en utökning av den kommunala förskoleverksamheten. 

I Stenungsunds kommun finns 15 förskolor som bedrivs i kommunal regi och åtta enskilda 
förskolor. I Hallerna finns tre förskolor, två fristående (Tallbacken och Finger-Borgen) samt 
en kommunal. Om den nya förskolan kommer att bedrivas i fristående regi så kommer det inte 
att finnas något alternativ i kommunal regi i Hallerna. Kommunen är skyldig att erbjuda 
barnomsorgsplats vid behov och försöker i största möjligaste mån erbjuda plats i närområdet. 
 
Den nya förskolan planeras också att byggas med produktionskök för att möta ett ökande 
behov av antal matportioner. Köket ska ersätta nuvarande produktionskök på Getskärs 
förskola där kapaciteten och maskinparken ej kommer att vara tillräcklig för att producera fler 
portioner än i dagsläget. Förskolans centrala placering lämpar sig väl för mattransporter till 
kommunens förskolor utan tillagningskök.  

Ekonomiska konsekvenser
Ur ett ekonomiskt perspektiv är valet att bedriva verksamhet i kommunal regi alternativt 
privat regi, i fråga om skolverksamhet, generellt sett kostnadsneutralt. Anledningen till det är 
skollagens regler om bidrag på lika villkor vilka föreskriver att fristående verksamheter ska 
ges samma ekonomiska förutsättningar som de kommunala verksamheterna av samma art. 
 
Upparbetade kommunala kostnader för projektet är 1,7 mnkr (1,2 mnkr är betalda). Dessa 
avser plankostnader och beställda utredningar gällande trafik och gata.
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Alternativet att driva den nya förskolan i Hallerna i privat regi skulle, med nuvarande 
hanteringen av bidrag på lika villkor, bli svårt. Anledningen är att den nya lokalen skulle få en 
hyra som klart överstiger den genomsnittliga kommunala hyran som ligger till grund för 
bidraget till de fristående aktörerna. Det finns utrymme i lagstiftningen att ersätta fristående 
verksamheter med faktiska lokalkostnader i stället för genomsnittliga men det riskerar att leda 
till ökade kostnader för kommunen. 

Verksamhetsmässiga konsekvenser
I den principiella frågan rörande huruvida en förskoleverksamhet bedrivs i kommunal eller 
privat regi finns det inga verksamhetsmässiga konsekvenser. I de kommunala förskolorna 
finns en viss överkapacitet vilket innebär att kommunen i stor utsträckning kan erbjuda plats 
till de som behöver förskola inom en rimlig tid. 
 
I den specifika frågan om Hallernas nya förskola blir konsekvensen av att den skulle drivas i 
privat regi att planerna på att ha ett produktionskök omöjliggörs samt att det inte kommer att 
finnas något kommunalt förskolalternativ i just det området.  

Juridiska bedömningar
Privat förskoleverksamhet kan enligt skollagen antingen bedrivas i entreprenadform där 
kommunen kvarstår som huvudman eller som fristående förskola där privat aktör ansöker om 
tillstånd att få bli huvudman för förskolan. 
 
Drift i entreprenadform 
Enligt 23 kap. 1 § skollagen får kommunen med bibehållet huvudmannaskap lägga ut viss 
skolverksamhet, däribland uppgifter inom förskola, på entreprenad. Det innebär att 
kommunen sluter avtal om att någon annan ska utföra uppgifter inom utbildning eller annan 
verksamhet enligt skollagen. Inom förskolan får uppgifter överlämnas på entreprenad till en 
enskild fysisk eller juridisk person.  

Vid drift i entreprenadform ansvarar kommunen i egenskap av huvudman för verksamhetens 
innehåll men låter någon annan sköta själva utförandet. Kommunen beslutar om 
verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet samt ansvarar för uppföljning och 
utvärdering av verksamheten. Bibehållet huvudmannaskap innebär också att kommunen ska 
försäkra sig om att undervisningen håller den kvalitet som krävs och genomförs i enlighet 
med skollagen och andra författningar på skolområdet, till exempel läroplaner. 

Drift i fristående förskola 
En privat aktör kan också ansöka om att få driva en fristående förskola. Enligt 2 kap. 5 § 
skollagen ska enskilda, dvs. bolag, föreningar, stiftelser, registrerade trossamfund eller 
enskilda individer, som uppfyller vissa i skollagen ställda krav, godkännas som huvudman för 
förskola. 
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Kommunen prövar ansökningar om att få bedriva fristående förskola. Om en ansökan 
godkänns blir den sökande huvudman för den fristående förskolan och kommunen ska då 
lämna bidrag till huvudmannen för varje barn vid förskolenheten. Kommunen har i dessa fall 
inget direkt ansvar för verksamheten gentemot barn och föräldrar. Kommunen är dock 
tillsynsmyndighet och ska granska att den fristående förskolan följer skollagen och andra 
föreskrifter. 

Skolverket bedömer att bidragsfinansierade förskolor med enskild huvudman helt dominerar 
framför förskolor som drivs i entreprenadform.1 
 
Är driften upphandlingspliktig? 
När det gäller drift av förskola i entreprenadform och i fristående förskola finns det uttalanden 
i förarbeten som talar för att driften inte är upphandlingspliktig. I SOU 2016:78, s. 409-410, 
anges att grundläggande utbildningsverksamhet enligt skollagen kan anses vara en tjänst av 
allmänt intresse som inte är ekonomisk och därmed faller utanför tillämpningen av EU:s 
upphandlingsregler. Frågan om skolan är att betrakta som en ekonomisk verksamhet eller inte 
har dock inte prövats av domstol och det saknas därför praxis. 

Om kommunen har planer på att uppföra en förskola och byggnaden därefter planeras att 
hyras ut till/drivas av en enskild aktör uppkommer upphandlingsplikt. Upphandling görs då 
antingen i form av en byggnadsentreprenad enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller 
genom upphandling av en byggkoncession enligt lagen om upphandling av koncessioner 
(LUK). En byggkoncession blir aktuell om ersättningen till leverantören för uppförandet av 
byggnaden helt eller delvis utgörs av en rätt för leverantören att utnyttja anläggningen. 
 
Huruvida drift av förskola utgör en upphandlingspliktig tjänst eller inte får bedömas i varje 
enskilt fall och mot bakgrund av eventuella planer om uppförande av lokaler. 
 
Annan lagstiftning som kan behöva beaktas 
Om kommunen överväger att sälja mark till en fristående förskola där syftet är att 
huvudmannen ska bygga en ny skola där förskolan kan bedrivas måste inte bara 
upphandlingslagstiftningen beaktas utan även kommunallagens regler om stöd till enskild 
näringsidkare samt reglerna om statsstöd. 
 
Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-09
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STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke Elisabeth Andreasson
Sektorchef Tf Sektorchef 

Beslut skickas till
anette.oscarsson@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-05-06

§ 41 Dnr: KS 2020/452

Intresseanmälan privata aktörer Stora Höga förskola

Beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar för en 
privat aktör att driva Stora Höga förskola. Utredningen ska innehålla en möjlighet för en 
uthyrning alternativt försäljning. Uppdraget innefattar även en långsiktig behovsanalys av 
förskoleplatser för kommundelen. En första rapportering ska ske på välfärdsutskottet 2020-
06-03.

Sammanfattning av ärendet
Tre aktörer har kommit in med intresseanmälan om att driva Stora Höga förskola. 

Beslutsunderlag
Intresseanmälan från Huvudman för Förskolan Vilda Tilda i Ucklum och Skogsbackens 
förskola i Svenshögen
Intresseanmälan från Svenska Kyrkan
Intresseanmälan från Tallbackens Förskola AB

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST), Lisbeth Svensson (L), Melisa Nilsson (S), Linda-Maria 
Hermansson (C), Nedzad Deumic (KD):
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
förutsättningar för en privat aktör att driva Stora Höga förskola. Utredningen ska innehålla en 
möjlighet för en uthyrning alternativt försäljning. Uppdraget innefattar även en långsiktig 
behovsanalys av förskoleplatser för kommundelen. En första rapportering ska ske på 
välfärdsutskottet 2020-06-03.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om välfärdsutskottet kan besluta i enlighet med Agneta Petterson Bell
(ST) mfl förslag och konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
Elisabeth.andreasson@stenungsund.se
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Till: Välfärdsutskottet samt    Datum: 2020-05-05          

Tf sektorchef Utbildning Elisabeth Andreasson 

 

 
 
 
 
Intresseanmälan för att driva Stora Höga förskola i fristående regi 
 
 

Huvudman för Förskolan Vilda Tilda i Ucklum och Skogsbackens förskola i Svenshögen vill 
härmed anmäla sitt intresse, för att överta Stora Höga förskola och bedriva förskolan som en 
fristående förskola.  
Huvudman har redan tidigare anmält intresse via mail till Tf sektorchef Elisabeth Andreasson 
den 2020-04-22. 
När detta övertagande skulle kunna ske är upp till välfärdsutskottet att avgöra men 
huvudman vill att det ska ske så att det blir så lite ”störning” för barn och vårdnadshavare 
som möjligt.  
Styrelsen kommer således att fortsätta bedriva en förskola med god kvalitet enligt skollag, 
läroplan för förskolan och övriga styrdokument som styr en fristående förskola. 
Tilläggas ska att huvudman för Förskolan Vilda Tilda och för Skogsbackens förskola har lång 
erfarenhet och god kompetens att bedriva fristående förskolor.   
 
Detta är bara en intresseanmälan.  
Finns det intresse från välfärdsutskottet så tar huvudman för Förskolan Vilda Tilda och 
Skogsbackens förskola fram alla uppgifter enligt ”Riktlinjer för fristående förskola” som 
Stenungsunds kommun har antagit 2012-08-27 Dnr: 0388/12. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 

Huvudman för Förskolan Vilda Tilda och Skogsbackens förskola 
genom 
 
 
Anette Larsson 
Rektor 
Mobil:070-29 25 344 
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Till Stenungsunds kommun  

Sektor Utbildning  
Sektorchef Utbildning; 
Elisabeth Andreasson
elisabeth.andreasson@stenungsund.se 

Tf verksamhetschef Förskola
Annelie Schön
0303-73 25 77
annelie.schon@stenungsund.se 

Kommunfullmäktige:
Agneta Pettersson Bell
Förste vice ordförande kommunstyrelsen 
Ordförande Välfärdsutskottet
agneta.petterssonbell@stenungsund.se 

Maria Renfors
Oppositionsråd (M)
maria.renfors@stenungsund.se 

Från; 
Tallbackens Förskola AB
Jessica Falk Petersson
Norra Ängen 2
444 54 Stenungsund
Tfn: 0303-77 10 70

Bakgrund:
Vi driver förskolor idag varav en ligger i Stenungsunds område Hallerna sedan 
2007/2008. Vi har idag ca: 70-75 barn i vår verksamhet fördelat på 4 avdelningar. 

Ansökan:
Stenungsunds kommun har beslutat att stänga Stora Höga förskola för barn mellan 
1-5 år. Jag bor själv i Stora Höga och brinner för området och tycker det vore så 
tråkigt om förskolan ska stänga och vill härmed visa mitt intresse för att driva 
verksamheten vidare. 

Om kommunen inte vill att verksamheten sker via ett övertagande är jag även öppen 
för andra tillvägagångssätt. 
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Min tanke är att köpa fastigheten och verksamheten, men en sådan affär kan ta tid. 
Om jag förstod rätt finns en önskan att verksamheten ska fortsätta redan från augusti 
utifrån ett barnperspektiv, vilket är kort om tid. Men jag träffar er gärna för att 
diskutera och hitta en bra lösning om ni har andra tankar. 

Verksamheten kommer ha en Reggio Emilia inriktning som våra övriga förskolor 
arbetar med idag. 

Verksamhetsidé för våra förskolor är:
Vår profil är: Reggio Emilia inspirerade förskolor.
Reggio Emilias pedagogiska filosofi är ett demokratiskt ställningstagande för att 
förskolan ska vara en demokratisk praktik för såväl barn som för samhället 
runtomkring. I Reggio Emilia ses barn som kompetenta och viktiga 
samhällsmedborgare, väl värda att lyssna på. Lyssnande, dokumentation och 
reflektion är några av kännetecknen i Reggios filosofi.
 
Vi arbetar utifrån Skollagen och förskolans Läroplan (Lpfö -18).
Vi ser barns utveckling och lärande som en livslång process. Vår uppgift som 
förskola kopplat till barns lärande handlar om att vi ska ge barnen möjlighet att 
utveckla en social kompetens, en kommunikativ förmåga, förståelse för olika innehåll 
av fenomen, samt glädje, lust och tillit till att lära. Ett viktigt verktyg som pedagog är 
att genom beröm och uppmuntran stärka barnets självkänsla och självförtroende 
”Hjälpa mig så att jag kan själv”.

Min uppgift som pedagog är att utgå från förskolans verksamhetsplan framtagen 
utifrån skollagen och läroplanen för förskolan. Lika viktigt är ta varje enskilt barns 
tidigare erfarenheter, kunskaper, intressen och förutsättningar i beaktande. Med 
hänsyn till dessa komponenter kan vi planera vår verksamhet kring vad vi som 
pedagoger vill att barnen ska utveckla en förståelse kring. Varje barn har sin unika 
förutsättning och i förskolan skall varje barn ges möjlighet att ta tillvara och utveckla 
sina förmågor tillsammans med barn och vuxna. 

Alla medarbetare på våra förskolor är väl förankrade i sitt uppdrag. Vi är aktiva, 
närvarande och medforskande pedagoger med en gemensam kunskaps och 
barnsyn. Vi ger barnen inflytande och delaktighet över verksamheten. 
På våra förskolor har vi en föränderlig och flexibel miljö där vi utgår från barnens 
behov och intressen. Vårt synsätt präglas av att vi ser hela förskolan som vår och 
barnens gemensamma arbetsplats. Vi samarbetar och omgrupperar oss utifrån 
verksamhetens behov. 
Vi är väl förankrade i vårt uppdrag utifrån rådande styrdokument- läroplan för 
förskolan samt skollag. 

På våra förskolor vi idag driver finns en kock/verksamhet anställd som lagar all mat 
från grunden och bakar allt bröd. 
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Vår Kvalitetspolicy
Vi vill uppfylla våra kunders krav och förväntningar på bästa sätt, detta gör vi genom 
vårt systematiska kvalitetsarbete. Lagar och andra krav gällande kvalitet skall 
identifieras, regelbundet uppdateras samt efterlevas av alla medarbetare. 
Genom kontinuerlig utveckling och utbildning av förskolans personal upprätthåller vi 
kvalitén i företaget. Vi strävar efter att ha en hög kompetens där pedagogerna 
medvetet arbetar med ett lärandeperspektiv i fokus. All personal får fortbildning 
utifrån de mål förskolan satt upp, detta kan se olika ut från individ till individ baserat 
på deras kompetens.

Vår organisation 

Dessa dokument har jag skickat in i en tidigare ansökan 2019 om att starta en 
förskola på Hallerna, dessa handlingar skickas ut efter förfrågan om denna handling 
blir aktuell:

 Likabehandlingsplan för Tallbackens förskola 
 Registreringsbevis, F-skattsedel
 Registerutdrag
 Bolagsordning

Även punkter nedan kan fås på begäran; 

 Hantering av barnomsorgskön 
 Klagomålshantering
 Handlingsplaner för Krishantering

Taxan för vår barnomsorg är densamma som Stenungsunds kommun. 

Tallbackens 
förskola AB
Stenungsunds 
kommun 

Ullstorps 
förskola AB
Kungälvs 
kommun
 

Huvudman & 
Rektor
Jessica Falk Petersson

Rektor
Emelie Olsson

1022



Jag brinner för att driva och verka i Stenungsunds kommun. Att när jag träffar på de 
barn jag haft i min verksamhet, kunna se dom i ögonen och säga att jag gjorde allt för 
att ge varje individ bästa förutsättningarna att möta framtiden. Det är viktigt för mig att 
ha en hög kvalitet i min verksamhet både för barn, personal och vikten av nöjda 
kunder. Jag hoppas med denna ansökan få möjlighet att försätta driva Stora Högas 
förskola med en hög kvalitet med mycket glädje, lustfylldhet och en verksamhet som 
är till nytta för sina kunder.

Med förhoppning om ett positivt svar.

Stenunsgund den 5 maj 2020

Med vänliga hälsningar 

Jessica Falk Petersson
VD
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From:                                 Victoria Olsson
Sent:                                  Wed, 6 May 2020 08:23:25 +0000
To:                                      Sophie Nygren
Subject:                             VB: Intresse-förfrågan

Hej! 
 
Vidarebefordrar detta ärende till dig enligt önskemål. 
 
 
Vänliga hälsningar 
----------------------------------------- 
Victoria Olsson 
Medborgarservice 
  
Funktion Kommunikation 
Stenungsund Kommun 
Besöksadress: Strandvägen 15, Stenungsund 
Telefon: 0303-73 00 00 
E-post: medborgarservice@stenungsund.se 
Hemsida: www.stenungsund.se 
 
Information om behandling av personuppgifter För att Stenungsunds kommun ska kunna utföra sitt uppdrag och 
besvara ditt meddelande kommer kommunen att behandla dina personuppgifter. Läs gärna mer om hur 
kommunen behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad: 
http://www.stenungsund.se/personuppgifter 
 

 
 
 
 

Från: noreply <ticket@stenungsund.se> 
Skickat: den 30 april 2020 15:06
Till: Medborgarservice Stenungsund <medborgarservice@stenungsund.se>
Ämne: Nytt ärende 
 
-- skriv ditt svar ovanför denna linje -- 

Ett nytt ärende #920845 har skapats  

Från:  Mattias Winberg  
Epost:  mattias.winberg@svenskakyrkan.se  
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Ärende:  Intresse-förfrågan  
Meddelande
:  

Till berörda inom sektor utbildning, Stenungsund kommun 

  

Vi är intresserade av huvudmannaskapet för Stora Höga förskola.  

  

Stora Höga växer och det byggs på flera platser. Vår vision är att få vara en god kraft i 
”bygget av mjukvaran”.  
  

  

Ser fram emot er respons! 

  

  

Allt gott från Mattias Winberg 
Präst Jörlanda församling  

  

TFN 0303-552 66 
SMS 0705-759624 
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Marcus Starcke Till kommunfullmäktige
Sektorchef

Uppdragsbeskrivning för folkhälsorådet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att anta demokratiberedningens förslag till uppdragsbeskrivning 
för folkhälsorådet med följande komplettering: 

 Under avsnittet folkhälsorådets uppdrag och sammansättning ändras: 

Arbeta efter gällande dokument så som, Vision 2035 Stenungsund med där tillhörande 
dokument samt beslutad kommunal folkhälsoplan. Likaså Västra Hälso- och 
Sjukvårdsnämndens Mål- och inriktningsdokument. 

Till:

Arbeta efter gällande dokument såsom bland annat Stenungsunds kommuns Vision 
2035, program för social hållbarhet och strategiska plan med inriktningsmål samt 
Västra Götalandsregionens budget, regionala utvecklingsstrategi och Västra hälso- 
och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument.  

Kommunfullmäktige beslutar att uppdragsbeskrivningen upphör att gälla i slutet av 
innevarande mandatperiod. Demokratiberedningen ansvarar för att revidera dokumentet. 

Sammanfattning av ärendet
Demokratiberedningen har tagit fram ett förslag till uppdragsbeskrivning för folkhälsorådet. 
Uppdragsbeskrivningen bygger på det samverkansavtal som har tecknats mellan 
Stenungsunds kommun och Västra Götalandsregionen. Den innehåller skrivningar om syfte 
och mål med folkhälsorådet samt beskrivning av rådets uppdrag och sammansättning. 

Om uppdragsbeskrivningen och övriga styrdokument har, eller över tid utvecklar, mot 
varandra stridande föreskrifter gäller avtalet och andra styrdokument framför 
uppdragsbeskrivningen.
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Beskrivning av ärendet
Stenungsunds kommun har ett avtal med västra Götalandsregionens västra hälso- och 
sjukvårdsnämnd om samverkan och samfinansiering av gemensamma folkhälsoinsatser i 
Stenungsunds kommun. Av avtalet framgår att det ska finnas ett tvärsektoriellt sammansatt 
råd för samverkan mellan förtroendevalda i kommunen och regionen. Demokratiberedningen 
har tagit fram ett förslag på uppdragsbeskrivning för folkhälsorådet. Förslaget baseras på det 
nu gällande avtalet med regionen. 

Förvaltningen har gjort en juridisk och ekonomisk granskning av förslaget till 
uppdragsbeskrivning. 

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen bedömer att ett antagande av uppdragsbeskrivningen inte får några ekonomiska 
konsekvenser. 

Juridiska bedömningar
Utgångspunkten för samverkan avseende gemensamma folkhälsoinsatser är det 
samverkansavtal som tecknas mellan kommunen och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden. 
Förvaltningen har som ett led i sin juridiska bedömning prövat om uppdragsbeskrivningen är 
förenlig med vad som framkommer i det nya avtal som ska tecknas för perioden 2021-2024. 
Bedömningen är att uppdragsbeskrivningen och samverkansavtalet i allt väsentligt är 
förenliga med varandra, men att en passage i uppdragsbeskrivningen rörande vilka 
styrdokument som ligger till grund för samverkan bör kompletteras. Förvaltningen föreslår 
följande omformulering:

Arbeta efter gällande dokument så som, Vision 2035 Stenungsund med där tillhörande 
dokument samt beslutad kommunal folkhälsoplan. Likaså Västra Hälso- och 
Sjukvårdsnämndens Mål- och inriktningsdokument. 

Ändras till: 

Arbeta efter gällande dokument såsom bland annat Stenungsunds kommun Vision 2035, 
program för social hållbarhet och strategiska plan med inriktningsmål samt Västra 
Götalandsregionens budget, regionala utvecklingsstrategi och Västra hälso- och 
sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument.  

Om uppdragsbeskrivningen och övriga styrdokument har, eller över tid utvecklar, mot 
varandra stridande föreskrifter gäller avtalet och andra styrdokument framför 
uppdragsbeskrivningen. 
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Förvaltningen föreslår även att dokumentet gäller till och med mandatperiodens slut, det vill 
säga 2022-12-31, samt att demokratiberedningen ansvarar för att revidera det. 

I övrigt bedömer förvaltningen att uppdragsbeskrivningen att det inte finns några juridiska 
hinder för antagande av uppdragsbeskrivningen. 

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-12
Folkhälsorådet uppdragsbeskrivning

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef  

Beslut skickas till
Carina.johansson-strandberg@stenungsund.se
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Bakgrund, samverkansavtalet med Västra 
Götaland regionen 
En strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland är den gemensamma vägvisaren för 
Västra Götalands utveckling. Invånarna i Västra Götaland ska ha goda möjligheter att 
utvecklas bland annat genom utbildning och arbete. Utbildning och arbete är två av de 
viktigaste faktorerna för att minska skillnader i hälsa och bryta utanförskap. Avsikten med 
avtalet tillsammans med Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, är att underlätta det 
tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft. 
Arbetet med folkhälsa och social hållbarhet ska bedrivas strategiskt och innehålla 
systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens levnadsvillkor och hälsa 
samt utjämna skillnader i hälsa. Arbetet ska omfatta hälsofrämjande och förebyggande samt 
generella och riktade insatser. Arbetet ska bygga på långsiktighet och utgå från befolkningens 
behov. 

Syfte och mål 
Folkhälsorådet är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen, nämnder, beredningar och 
förvaltningar i frågor som rör folkhälsoområdet. Syftet med ett tvärsektoriellt folkhälsoråd är 
att åstadkomma en god samverkan mellan Stenungsunds kommun och Västra Götaland 
Regionen där grunden vilar på ett "Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser 
i Stenungsunds kommun” men samtidigt också mellan kommunala verksamheter i frågor som 
rör folkhälsa. Det övergripande målet är att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika 
villkor för hela befolkningen. En ökad jämlikhet i hälsa och livsvillkor är en förutsättning för 
att uppnå ett långsiktigt socialt hållbart samhälle, vilket innebär att grundläggande mänskliga 
rättigheter respekteras och att inga grupper diskrimineras eller missgynnas. Rätten till bästa 
möjliga fysiska och psykiska hälsa är en mänsklig rättighet. Barn och ungas behov och 
rättigheter ska särskilt uppmärksammas. 

Folkhälsorådets uppdrag och sammansättning 
Leda kommunens folkhälsoarbete genom att: 

o I Folkhälsorådet deltar förtroendevalda från kommunen, bland vilka man utser till 
ordförande, samt Västra Hälso- och Sjukvårdsnämnden, vilka då innehar vice 
ordförandeposten. Kommunens folkhälsoplanerare har i och med sitt uppdrag en 
naturlig roll i rådet och bör även delta vid rådets möten. Övriga deltagare och 
tjänstepersoner får delta på rådets initiativ men har bara en rådgivande funktion. 

o Samverka enligt avtal med Region Västra Götaland 
o Arbeta efter gällande dokument så som, Vision 2035 Stenungsund med där tillhörande 

dokument samt beslutad kommunal folkhälsoplan. Likaså Västra Hälso- och 
Sjukvårdsnämndens Mål- och inriktningsdokument. 

o Ta fram verksamhetsplan årligen. 
o Följa hälsoutvecklingen för invånarna i kommunen. 
o Deltagande politiker och tjänstepersoner i rådet ansvarar för att ta med sig inspel från 

sina respektive nämnder/styrelser/förvaltningar till rådet samt att återföra rådets arbete 
tillbaka till dessa. 

o Folkhälsorådet ska skriftligt rapportera till kommunfullmäktige en gång per år. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-05-06

§ 37 Dnr: KS 2020/305

SIMBAs samverkansplan för hälsa och den nära vården 2020-2021

Beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar att anta SIMBAs samverkansplan för hälsa och den nära vården 
2020-2021.

Sammanfattning av ärendet
Samverkansplanen för hälsa och den nära vården är politiskt beslutad i SIMBA:s politiska 
samrådsgrupp som Stenungsund ingår i. Planen utgår ifrån närvårdssamverkan inom SIMBA 
som är till för invånare, som har behov av samordnade och samtidiga vård-, stöd- och 
omsorgsinsatser från både kommun och region. I samverkansplanen finns beskrivningar och 
uppsatta mål som syftar till att förbättra samordnade vård- och omsorgsinsatser 
från primärvård, kommun, sjukhus och övriga samverkansparter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-26
Bilaga 1 – SIMBA skrivelse politiska samrådsgruppens samverkansplan
Bilaga 2 – SIMBA samverkansplan för hälsa och den nära vården åren 2020-2021

Beslut skickas till
Carina.vesterelve@vgregion.se
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/305
2020-03-26

Anders Eggertsen Till kommunstyrelsen
Utvecklingsledare

SIMBAs samverkansplan för hälsa och den nära vården 2020-2021

Förslag till beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar att anta SIMBAs samverkansplan för hälsa och den nära vården 
2020-2021.

Sammanfattning av ärendet
Samverkansplanen för hälsa och den nära vården är politiskt beslutad i SIMBA:s politiska 
samrådsgrupp som Stenungsund ingår i. Planen utgår ifrån närvårdssamverkan inom SIMBA 
som är till för invånare, som har behov av samordnade och samtidiga vård-, stöd- och 
omsorgsinsatser från både kommun och region. I samverkansplanen finns beskrivningar och 
uppsatta mål som syftar till att förbättra samordnade vård- och omsorgsinsatser 
från primärvård, kommun, sjukhus och övriga samverkansparter.

Beskrivning av ärende
SIMBA (Samverkan I Mellersta Bohuslän och Ale) bildades i mitten av 1990-talet och är en 
vårdsamverkanorganisation för den nära vården i mellersta Bohuslän där Stenungsund ingår.
SIMBAs politiska samrådsgrupp tog ut inriktningen för samverkansarbetet under de 
kommande åren, under en gemensam introduktionsdag i februari 2019. Utifrån den inriktning 
politikerna enades om har en samverkansplan för hälsa och den nära vården tagits fram som 
föreslås sträcka sig till och med den 31 december 2021. 

Samverkansarbetet inom SIMBA samlas under fem fokusområden:
- Trygg och säker vårdövergång
- Barn och ungas psykiska hälsa
- Vuxnas psykiska hälsa
- Våld i nära relationer
- Vård och omsorg om äldre över 75 år

Varje fokusområde finns i Samverkansplanen med tillhörande beskrivning och uppsatta mål 
som utgår ifrån SIMBAS närvårdssamverkan. Närvårdsamverkan inom SIMBA bygger på 
sammanhållna vårdprocesser mellan flera vård- och omsorgsgivare där den totala kvaliteten i 
samverkan kring individen är det som ger mervärde för individen. Individens vård och 
omsorg ska inte störas av organisatoriska gränser. Genomförandet för att nå målen i 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/305
2020-03-26

samverkansplanen bör ske i linjeorganisationen där närområdesgrupperna utgör basen för den 
lokala samverkan och gemensamma arbetet för att nå målen.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-26
Bilaga 1 – SIMBA skrivelse politiska samrådsgruppens samverkansplan
Bilaga 2 – SIMBA samverkansplan för hälsa och den nära vården åren 2020-2021

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor socialtjänst

Rickard Persson
Sektorchef  

Beslut skickas till
Carina.vesterelve@vgregion.se
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Till: 
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Styrelsen för Närhälsan  
Styrelsen för region gemensam hälso-
sjukvård RHS 
Styrelsen för Habilitering och hälsa 
Tandvårdsstyrelsen 
Styrelsen för sjukhusen i Väst 
Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden, Ales kommun 
Utbildningsnämnden, Ales kommun 
Kommunstyrelsen 
Kungälvs kommun 
Kommunstyrelsen, 
Stenungsunds kommun 
Barn- och utbildningsnämnden,  
Tjörns kommun 
Socialnämnden, Tjörns kommun 
 

 
 
 

      
 
SIMBAs samverkansplan för hälsa och den nära vården 2020-2021 
 
 
Ärende 
SIMBAs nya politiska samrådsgrupp tog ut inriktningen för samverkansarbetet under de 
kommande åren, under en gemensam introduktionsdag i februari 2019. Utifrån den 
inriktning politikerna enades om har en samverkansplan för hälsa och den nära vården tagits 
fram som föreslås sträcka sig till och med den 31 december 2021. 
 
Föreliggande plan antogs av SIMBAs politiska samrådsgrupp den 3 maj 2019 och översänds 
nu till berörda nämnder och styrelser i kommunerna och regionen för antagande. 
 
Beslutsunderlag 
SIMBAS samverkansplan, antagen 2019-05-03 (bilaga1). 
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Förslag till beslut 
SIMBAs politiska samrådsgrupp föreslår SIMBAs ingående nämnder och styrelser att anta 
SIMBAs samverkansplan för hälsa och den nära vården.  
 
Bakgrund 
SIMBA bildades i mitten av 1990-talet och är en vårdsamverkansstruktur för hälsa och den 
nära vården i mellersta Bohuslän och Ale.  
Närvårdssamverkan i SIMBA omfattas av: 

 Regionens öppna hälso- och sjukvård: Vårdval vårdcentraler, Vårdval rehab, 
Regiongemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hälsa, Tandvården  

 Kungälvs sjukhus  
 Kommunal vård, omsorg, socialtjänst och elevhälsa i Ales-, Kungälvs- Stenungsunds- 

och Tjörns kommun. 
 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 

 
Närvårdssamverkan är till för invånare, som har behov av samordnade och samtidiga vård-, 
stöd- och omsorgsinsatser från både kommun och region.  Vården och insatserna ska av den 
enskilde upplevas som sömlös, jämlik och ha sin utgångspunkt i den enskildes behov. 
Förhållningsättet är personcentrerat för att skapa en helhet utifrån den enskildes perspektiv. 
 

Närvårdssamverkan kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett 
hälsofrämjande förhållningssätt som syftar till att stärka individens hälsa, reducera framtida 
vård- och insatsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna. 
Närvårdssamverkan ska också främja en jämlik vård. 
 
 
 
Monika Beiring   Mats Dahl 
Ordförande    Ordförande 
Politisk samrådsgrupp   Samordningsgruppen 
 
 
Beslut skickas till: 
SIMBAs processledare Carina Westerelve 
carina.vesterelve@vgregion.se 
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SAMVERKANSPLAN 
för hälsa och den nära vården 

inom SIMBA-området 
Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn

2020–2021  
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 BAKGRUND OCH BEGREPP
SIMBA 
SIMBA bildades i mitten av 1990-talet och är en 
samverkansorganisering för hälsa och den nära 
vården i mellersta Bohuslän och Ale.  

Närvårdssamverkan är till för invånare, som har 
behov av samordnade och samtidiga vård- 
stöd- och omsorgsinsatser från både kommun 
och region.  Vården och insatserna ska av den 
enskilde upplevas som sömlös, jämlik och ha 
sin utgångspunkt i den enskildes behov. 
Förhållningsättet är personcentrerat för att 
skapa en helhet utifrån den enskildes 
perspektiv. 

Grupper som särskilt ska uppmärksammas: 

• Barn och unga vuxna i utsatt situation 
• Äldre multisjuka och multisviktande 
• Personer med psykisk ohälsa 

• Personer med funktionsnedsättning 
• Personer med behov av vård i livets 

slutskede 

Arbetssättet i SIMBA utgår från huvudmännens 
samlade insatser genom gemensamt lärande. 
Det gemensamma lärandet har hämtat sitt 
synsätt från systemteoretisk grund och handlar 
om hur man i en pågående process skapar en 
lärande organisation. Avgörande för det 
systemiska lärandet är systemiskt ledarskap. 

Närvårdssamverkan kännetecknas av helhets-
syn, kontinuitet, samverkan och ett hälso-
främjande förhållningssätt som syftar till att 
stärka individens hälsa, reducera framtida 
vård- och insatsbehov samt effektivt nyttja de 
gemensamma resurserna. Närvårdssamverkan 
ska också främja en jämlik vård.

I Västra Götalandsregionen används begreppet 
närsjukvård som ett samlat begrepp för den 
vård, oavsett driftsform, som ges för att 
tillgodose hälso- och sjukvårdsbehov som är: 

• vanligt förekommande i befolkningen 
• ofta återkommande för individen 

• samhällsekonomiskt och medicinskt rimligt 
att tillgodose lokalt 

 
Basen för närsjukvården utgörs av primär-
vården. 

Närvårdssamverkan 
Närvårdssamverkan sker på såväl politisk-, 
förvaltnings- och verksamhetsnivå. Samverkan 
på politisk- och ledningsnivå skapar legitimitet 
och struktur. 

Närområdesgrupper (NO-grupper) 
Närområdesgrupperna utgör basen för det 
medborgar- och individinriktade samverkans-
arbetet.   

I varje kommun finns en närområdesgrupp som 
har övergripande lednings- och samordnings-
ansvar för närvårdssamverkan i området. 

Samordningsgrupp 
Samordningsgruppen ansvarar för över-
gripande strategiska samverkansfrågor över 
huvudmannagränserna. Samordningsgruppen 
har ansvaret att koordinera, följa upp, utveckla 

Närvårdssamverkan i SIMBA omfattas av: 

• Regionens öppna hälso- och sjukvård: Vårdval vårdcentraler, Vårdval rehab, Regiongemensam 
hälso- och sjukvård, Habilitering och hälsa, Tandvården 

• Kungälvs sjukhus 
• Kommunal vård, omsorg, socialtjänst och elevhälsa i kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund  

och Tjörn  
• Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 
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och fatta inriktningsbeslut i frågor som är 
gemensamma. 

Samordningsgruppen består av förvaltnings-
chefer eller personer med motsvarande 
beslutsmandat från ingående kommuner och 
region samt representanter för privata vård-
givare inom vårdvalssystem som regleras av 
Lagen om valfrihet (LOV).  

Politiska samrådsgruppen  
Politiska samrådsgruppen har till uppgift att 
med ett utförar- och beställarperspektiv föra 
en regelbunden politisk dialog kring gemen-
samma närvårdsfrågor men även att skapa 
förutsättningar för politiskt samförstånd för att 
tillgodose medborgarnas behov av en väl 
fungerande närvårdsamverkan.  

Därutöver har den politiska samrådsgruppen 
till uppgift att följa upp resultaten av närvårds-
samverkan utifrån fastställda målområden. 

SIMBA:s politiska samrådsgrupp är samman-
satt av ordförande samt en eller två valda 
representanter från Västra hälso- och sjuk-
vårdsnämnden, Styrelsen för Närhälsan, 

Styrelsen för regiongemensam hälso- och 
sjukvård, Styrelsen för habilitering och hälsa, 
Tandvårdsstyrelsen, Styrelsen för sjukhusen i 
Väst, Arbetsmarknads- och omsorgsnämnden 
samt Utbildningsnämnden Ale kommun, 
Utskottet för trygghet och stöd samt Utskottet 
för bildning och lärande Kungälvs kommun, 
Välfärdsutskottet Stenungsunds kommun, 
Socialnämnden samt Barn- och utbildnings-
nämnden Tjörns kommun 

Om samverkansplanen 
Föreliggande samverkansplan är politiskt 
beslutad i SIMBA:s politiska samrådsgrupp.  

Planen är bearbetad i samordningsgruppen och 
politiskt förankrad i ingående vårdgivares 
respektive nämnder och styrelser.  

Genomförandet bör ske i linjeorganisationen 
där närområdesgrupperna utgör basen för den 
lokala samverkan och gemensamma arbetet 
för att nå målen. 

Samverkansplanen revideras våren 2021 inför 
2022–2023. 
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 Organisering och samverkansstruktur 
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 FOKUSOMRÅDEN 

 Fokusområde 1:  
 Trygg och säker vårdövergång 
Inom ramen för den nära vården finns ett 
systematiskt och utvecklande samarbete 
mellan olika vårdgivare. Syftet är att genom 
sammanhållna och samordnade processer ge 
god och säker vård oavsett vårdgivare. God 
tillgänglighet ska säkerställas och den enskilde 
ska ha en upplevelse av trygghet.  

När begränsade resurser skall fördelas till 
ständigt växande behov är det viktigt att 
använda tillgängliga resurser på bästa sätt. 

Det ökade vårdbehovet ställer krav på 
tillgänglighet, rätt bedömning och behandling 
inom all hälso- och sjukvård. För att tillgodose 
detta krävs att resurser utnyttjas optimalt och 
att behandling ges på rätt vårdnivå. 

Vårdgivarna har ett gemensamt ansvar för att 
patienter och brukare får sina behov av 
åtgärder och insatser tillgodosedda och att 
övergången från en vårdform till en annan sker 
på ett smidigt sätt och upplevs sömlös av den 
enskilde. 

Riksdagen har beslutat om en ny lag som 
trädde i kraft den 1 januari 2018: Lagen om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård.  En regional överenskommelse är 
framtagen för att säkerställa följsamheten till 
lagen. Vårdsamverkan Västra Götaland har 
antagit överenskommelsen, liksom SIMBA:s 
ingående verksamheter. 

Mål för fokusområde 1 
1:1 Trygg och effektiv utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård genom 
samverkan 
Hälso- och sjukvård, omsorg och stöd ska finnas 
i sådan omfattning i öppna former, inom 
regionen och i kommunen, så att ingen blir kvar 
inom slutenvården längre än nödvändigt.  

Syftet är att skapa kontinuitet och långsiktighet 
i primärvårdens insatser, minska riskerna för 

brister i informationsöverföringen mellan olika 
vårdgivare samt tydliggöra ansvarsfördel-
ningen när flera vårdgivare är involverade.  Att 
tydliggöra ansvarsfördelningen mellan vård-
centralerna och specialistvården är viktigt ur 
ett patientsäkerhetsperspektiv. 

1:2 Personer med behov av samordnade 
insatser ska erbjudas en SIP 
En samordnad individuell plan, SIP, ska 
upprättas då den enskilde har behov av 
samordnade insatser från kommun och region 
och samtycker till detta. I samband med 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska 
ställningstagande tas till om det finns behov av 
en SIP. Om behov föreligger erbjuds den 
enskilde en samordnad individuell planering 
och kan då få en helhetsbild över sin situation. 

1:3 Effektiv avvikelsehantering
Personer i behov av hälso- och sjukvård 
förväntar sig att få en god vård av hög 
medicinsk kvalitet. Den enskilde förväntar sig 
också att vården skall vara säker. När det trots 
allt uppstår fel och brister i de samordnade 
vårdåtgärderna och insatserna är det av central 
betydelse att saken utreds, ansvarsför-
hållandena klarläggs och att åtgärder vidtas för 
att undvika att samma fel och brister uppstår 
igen.  

Ett effektivt system för att rapportera, analy-
sera och dra lärdom av avvikande händelser är 
en nyckelfaktor för patientsäkerhetsarbete och 
följsamheten till ingångna avtal och överens-
kommelser. Effektiv avvikelsehantering medför 
också att gemensamma områden i behov av 
utveckling kan identifieras.  

I dagsläget finns inte ett digitalt vårdgivar-
överskridande IT system i Västra Götaland för 
hantering av avvikelser, men arbete pågår att 
ta fram ett dylikt och i mellantiden har SIMBA 
ett avvikelsehanteringssystem som baserar sig 
på manuell hantering.
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 Fokusområde 2:  
 Barn och ungas psykiska hälsa 
Det finns stora vinster, både mänskligt och 
ekonomiskt, med att så tidigt som möjligt 
identifiera och med effektiva metoder 
behandla psykisk ohälsa hos barn och unga. 

Att i unga år drabbas av psykisk ohälsa kan 
medföra allvarliga konsekvenser senare i livet, 
inte enbart vad gäller hälsa och dödlighet, utan 
även avseende möjligheterna att tillgodogöra 
sig studier och etablera sig på arbetsmark-
naden. Man bör beakta de faktorer som kan 
samverka till denna ohälsa. 

För att på bästa sätt ge barn, unga och deras 
familjer fullgott stöd, behövs god samverkan 
och ett aktivt arbete mellan berörda huvud-
män. Detta medför att gemensamma resurser 
nyttjas effektivt, samtidigt som barnen och 
ungdomarnas förutsättningar till en god 
uppväxt ökar. 

Regeringen har i sin strategi för psykisk hälsa 
pekat ut fem fokusområden som särskilt vik-
tiga.  Fokusområdena ligger till grund för den 
regionala handlingsplanen för psykisk hälsa 
(2018–2020) Det goda livet i Västra Götaland. 
Handlingsplanen antogs av Vårdsamverkan 
Västra Götaland i oktober 2017 och har där-
efter antagits av SIMBA:s ingående vårdgivare. 

Mål för fokusområde 2
2.1 Stärka första linjen i att möta psykisk 
ohälsa genom att vidareutveckla det 
påbörjade arbetet samverkansteam för 
barn och unga med psykisk ohälsa  
Barn och unga med lätt eller medelsvår psykisk 
ohälsa faller ofta mellan stolarna om det 
saknas etablerade strukturer för att erbjuda 
stöd och vård. Tidiga insatser för barn och 
ungas psykiska hälsa med särskilt fokus på 
synkronisering av insatser från skolan, social-
tjänst och hälso- och sjukvård samt en utveck-
ling av en bred och lättillgänglig första linje är 
av avgörande betydelse för barn och ungas 
fortsatta utveckling.  

Detta medför att gemensamma resurser kan 
nyttjas effektivt, samtidigt som barnens och 
ungdomarnas förutsättningar till fullföljda 
studier och en god uppväxt ökar. 

2.2 Uppmärksamma bruk av tobak, 
alkohol och narkotika bland unga 
Bruk och missbruk av tobak, alkohol och 
narkotika kan påverka fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande. För att skapa goda förut-
sättningar för vuxenlivet behöver missbruk 
tidigt uppmärksammas. Missbruk hos unga 
samspelar ofta med psykiska och sociala 
faktorer som påverkar missbruket och sam-
sjukligheten är ofta hög. Kommun och hälso- 
och sjukvård behöver utveckla integrerade 
samverkansformer för att tidigt identifiera 
dessa ungdomar. 

2:3 Nollvision om suicid 
Varje år tar cirka 230 personer i Västra Göta-
land sitt eget liv. Bakom varje fullbordat 
självmord går det tio allvarliga försök. Man bör 
arbeta förebyggande genom samverkan över 
verksamhetsgränser. Kunskapen kring preven-
tivt arbete behöver öka genom att utbilda 
medarbetare, som möter barn och unga, i att 
identifiera individer med suicidrisk och erbjuda 
rätt hjälp.  

2.4 Barn och unga som har behov av 
samordnade insatser ska erbjudas en 
 SIP/Västbusplan
Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänst-
lagen lyfter fram att en individuell plan ska 
upprättas när den enskilde har behov av sam-
ordnade insatser från socialtjänsten och från 
hälso- och sjukvården för att få sina behov 
tillgodosedda.  

I Västra Götaland finns Västbus samverkan för 
barnens bästa – Överenskommelse om sam-
verkan om barn och unga, 0–20 år, i behov av 
samordnade insatser och tvärprofessionell 
kompetens. Västbus innebär gemensam struk-
tur för hur verksamheter ska samverka och 
samordna insatser för barns och ungas fysiska, 
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psykiska och sociala hälsa. Den enskildes delak-
tighet och inflytande är centralt i allt arbete 
med SIP. Det är den unges behov och önskemål 

som utgör utgångspunkt för planeringen. För 
minderåriga krävs samtycke av vårdnads-
havare.   

 Fokusområde 3:  
 Vuxnas psykiska hälsa 
Nedsatt psykiskt välbefinnande är i dag ett 
omfattande folkhälsoproblem som påverkas av 
en rad olika faktorer.   

För att bryta utvecklingskurvan är gemensamt 
ansvarstagande från kommun och region av 
största vikt. Målsättningen är att befolkningen 
ska erbjudas behovsanpassade, effektiva 
åtgärder och insatser av god kvalitet, såväl 
förebyggande som främjande, men även 
medicinsk behandling och sociala insatser. 

Regeringen har i sin strategi för området 
psykisk hälsa pekat ut fem fokusområden som 
särskilt viktiga.  Fokusområdena ligger till grund 
för den regionala handlingsplanen för psykisk 
hälsa (2018–2020) Det goda livet i Västra 
Götaland. Handlingsplanen antogs av Vård-
samverkan Västra Götaland i oktober 2017 och 
har därefter antagits av SIMBA:s ingående 
vårdgivare. 

Mål för fokusområde 3 
3:1 Personer med missbruk, nedsatt 
psykisk hälsa och/eller komplex 
problematik ska erbjudas integrerade 
insatser  
Många personer med missbruk och beroende 
behöver vård, stöd och behandling från både 
kommun och landsting samtidigt. 

Till personer med missbruk eller beroende och 
samtidig svår psykisk sjukdom (samsjuklighet) 

rekommenderar Socialstyrelsen bland annat 
att hälso- och sjukvården och socialtjänsten 
erbjuder integrerad behandlingsmetod. På sikt 
innebär integrerade insatser sänkta kostnader, 
tack vare färre antal återfall och färre eller 
lindrigare komplikationer. Integrerade insatser 
kommer sannolikt också innebära att 
kostnader för olika fysiska, psykiska och sociala 
konsekvenser av missbruk och beroende 
minskar även inom andra delar av samhället. 

3:2 Nollvision om suicid 
Varje år tar cirka 230 personer i Västra 
Götaland sitt eget liv. Bakom varje fullbordat 
självmord går det tio allvarliga försök. Man bör 
arbeta förebyggande genom samverkan över 
verksamhetsgränser. Kunskapen kring 
preventivt arbete behöver öka genom att 
utbilda medarbetare i att identifiera individer 
med suicidrisk och erbjuda rätt hjälp.  

3:3 Personer med behov av samordnade 
insatser ska erbjudas en SIP 
En samordnad individuell plan, SIP, görs då den 
enskilde har behov av samordnade insatser 
från kommun och region. Den enskilde deltar 
och får en helhetsbild av sin situation. 

Genom samordning av olika insatser kan 
psykiska, fysiska och sociala konsekvenser 
minskas hos personer som lider av psykisk 
sjukdom och därigenom säkerställa en bättre 
kvalitet inom alla livsområden.  
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 Fokusområde 4:  
 Våld i nära relationer
Våld i nära relationer är en kränkning av 
mänskliga rättigheter. Samverkan är en 
förutsättning för ett effektivt, strukturellt och 
förebyggande arbete mot våld. Arbetet mot 
våld i nära relationer ska präglas av god kvalitet 
och samsyn. Målet är att berörda av våld i nära 
relationer ska få ökad trygghet, frihet och 
hälsa. 

Begreppet våld i nära relationer innefattar alla 
former av våld. Det kan vara våld i parrelationer 
eller andra familje- och släktrelationer. Men 
det kan också vara våld i samkönade relationer, 
hedersrelaterat våld eller våld mot barn av 
närstående. 

Sverige har ställt sig bakom en rad internatio-
nella överenskommelser som rör mänskliga 
rättigheter. 

Barns rätt till en uppväxt utan våld formule-
rades av FN 1989 i konventionen om barnets 
rättigheter (barnkonventionen). I konventio-
nen betonas staternas ansvar att vidta åtgärder 
för att skydda varje barn mot alla typer av 
fysiskt och psykiskt våld, övergrepp, vanvård 
och utnyttjande 

I FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning (CRPD) konstateras 
att kvinnor och flickor med funktionsned-
sättning ofta är utsatta för större risk, både i 
och utanför hemmet, för våld, skada eller över-
grepp, vanvård eller försumlig behandling, 
misshandel eller utnyttjande. 

Mål för fokusområde 4 
4:1 Utveckla samverkan mellan berörda 
aktörer inom SIMBA 
Samverkan mellan berörda aktörer är viktigt i 
arbetet mot våld i nära relationer. Alla aktörers 
insatser ska tillsammans utgöra en helhet så att 
personer drabbade av våld i nära relationer kan 
få bästa möjliga stöd och hjälp. Förebyggande 
arbete riktar sig till alla människor i samhället.  
Barn och unga är särskilt viktiga målgrupper i 
det förebyggande arbetet och därför behövs 
tidiga insatser där barn och ungdomar befinner 
sig, till exempel på förskolor och skolor. 

SIMBA:s vårdgivare ansvarar för att respektive 
personal är utbildad för att efterfråga och tidigt 
upptäcka våld i nära relationer. 

 Fokusområde 5:  
 Vård och omsorg om äldre över 75 år  
Den enskilde ska uppleva trygghet, säkerhet, 
kontinuitet, samordning, värdighet och väl-
befinnande oavsett var i vårdprocessen veder-
börande befinner sig. Vården och omsorgen 
ska vara samordnad och sammanhållen. Hem-
sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, primärvård 
/öppenvård och slutenvård ska samverka runt 
de sjuka äldre.  

Huvudmännen behöver ta ett gemensamt 
ansvar för den hälso- och sjukvård som i allt 
större utsträckning behöver ske gränsöver-
skridande och primärvården behöver bli den 
verkliga basen och första linjen i hälso- och 
sjukvården. 

De nationella målområdena som togs fram 
under åren 2010–2014 är grundläggande i 
handlingsplanen (2016–2018) Det goda livet 
för mest sjuka äldre i Västra Götaland, vilken 
även innehåller insatsområden för att före-
bygga och stödja den enskilde till att skjuta upp 
tidpunkten för att bli sjuk eller ”mest sjuk 
äldre”.  

SIMBA:s ingående vårdgivare har anslutit sig till 
den länsgemensamma handlingsplanen som 
förlängts till och med år 2019. 
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Mål för fokusområde 5 
5:1 Riskförebyggande åtgärder som 
bygger på ett proaktivt arbetssätt  
Tidig upptäckt av riskpatienter kan skjuta upp 
tidpunkten för att hamna i målgruppen ”mest 
sjuka äldre”.  

Äldres fallolyckor är ett folkhälsoproblem som 
medför mänskligt lidande och får betydande 
samhällsekonomiska konsekvenser. Alla 
berörda bör intensifiera förebyggande insatser. 
Påverkbara faktorer är bland annat läke-
medelskonsumtion, livsstilsfrågor och faktorer 
i den fysiska miljön. 

Fysisk aktivitet främjar hälsan och ett gott 
åldrande samt har god effekt på det psykiska 
välbefinnandet. Genom att främja goda mat-
vanor samt god tandhälsa genom en syste-
matiserad process för att säkra regelbunden 
tandvårdskontakt minskar risken för sjukdoms-
relaterad undernäring bland äldre. 

5:2 God läkemedelsbehandling för äldre 
Läkemedel är en vanlig behandlingsform för 
äldre. I den åldrande kroppen sker förändringar 
som kan öka känsligheten för läkemedel.  
Många äldre har flera sjukdomar och använder 
olika läkemedel samtidigt. Detta ökar risken för 
biverkningar och läkemedelsproblem. Äldres 
läkemedelsgenomgång ska samordnat ses  
över i syfte att minska läkemedelsrelaterade 
problem.  Vidare ska läkemedelshanteringen 
vid läkemedelsövertag hanteras patientsäkert. 

5:3 Äldre med behov av samordnade 
insatser ska erbjudas en SIP 
De mest sjuka äldre har behov av en individ-
anpassad, samordnad vård och omsorg.  
Samordnad Individuell Plan (SIP) gör det tydligt 
för personen själv, för närstående och för 
personalen vem som ansvarar för vad. SIP ger 
också möjlighet för personen att bli mer aktiv i 
vården av den egna hälsan och att medverka i 
planeringsarbetet. 

5:4 Förstärka primärvården och utveckla 
den mobila närvården 
Mobil närvård, som består av kommunal hem-
sjukvård, mobila hemsjukvårdsläkarteam samt 
närsjukvårdsteam och mobilt palliativt team på 
Kungälvs sjukhus, ges i hemmet och utgår alltid 
från individens behov.  

Syftet är att skapa ökad upplevelse av trygghet 
och nöjdhet, bättre utnyttjande av gemen-
samma resurser och att minska undvikbar 
slutenvård. Modellen förutsätter ett väl 
fungerande samarbete och gemensam ledning 
mellan kommun, primärvård och sjukhus.  

5:5 Nollvision om suicid 
Varje år tar cirka 230 personer i Västra 
Götaland sitt eget liv. Bakom varje fullbordat 
självmord går det tio allvarliga försök. Man bör 
arbeta förebyggande genom samverkan över 
verksamhetsgränser.   

Vi vet att många äldre personer utvecklar 
psykisk ohälsa i takt med stigande ålder. 
Depression finns hos mellan 11–15 procent av 
personer som är över 65 år. Av personer över 
95 år har 17 procent en depression. Kunskapen 
kring preventivt arbete behöver öka genom att 
utbilda medarbetare, som möter äldre, i att 
identifiera individer med suicidrisk och erbjuda 
rätt hjälp.  

5:6 God vård i livets slutskede 
God kvalitet i vård och omsorg den sista tiden i 
livet och ett värdigt slut är en viktig del av 
sjukvården och utgör ett av de nationella 
målen för äldreomsorgen.   

Kommun och region ska bereda möjlighet för 
kroniskt svårt sjuka och patienter med behov 
av palliativ vård att vårdas i hemmet. God 
samverkan mellan primärvården, kommu-
nernas verksamheter och Kungälvs sjukhus 
ökar möjligheterna till detta. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/446
2020-05-04

Maria Härström Till kommunstyrelsen
Ekonom

Uppdatering av dokumentet undertecknande av värdehandling och 
uppdatering av tjänsteförteckning för Stenungsunds kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar att godkänna dokumentet Undertecknande av värdehandlingar 
med tjänsteförteckning daterad 2020-05-06.

Sammanfattning av ärendet
Dokumentet ”undertecknande av värdehandlingar med tjänsteförteckning” beskriver vilka 
som är firmatecknare och vilka som får underteckna handlingar gällande exempelvis 
borgens-, låne- och köpehandlingar. Det nya förslaget till dokument har uppdaterats utifrån 
nya namn.

Beskrivning av ärendet
Dokumentet undertecknande av värdehandlingar med tjänsteförteckning som reviderades i 
kommunstyrelsen den 23 september 2019 har uppdaterats utifrån nya namn. Dokumentet 
beskriver vilka som är firmatecknare och vilka som tecknar kommunen när det gäller olika 
typer av handlingar som till exempel borgens-, låne- och köpehandlingar.

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-04
Undertecknande av värdehandlingar daterat 2020-05-06
Tjänsteförteckning daterad 2020-05-06

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Kicki Nordberg Erica Bjärsved
Kommundirektör Ekonomichef
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STENUNGSUNDS
     KOMMUN

Undertecknande av värdehandlingar

Typ av dokument Beslutat av
Kommunstyrelsen

Beslutsdatum
KS 2017-04-24 § 81

Dnr 
777/16, 2019/27, 
2020/446

Dokumentägare
Sektor stödfunktioner/ 
Ekonomi

Giltighetstid
Tills vidare

Framtagen av
Ekonomichef

Reviderad
KS 2020-06-XX
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2020-05-06

STENUNGSUNDS
     KOMMUN

UNDERTECKNANDE AV VÄRDEHANDLINGAR
2020-05-06 och tills vidare.

Betalningsföreläggande
 Ekonomichef och ekonom var för sig.

Borgenshandlingar
 Kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelsens förste eller andre vice ordförande 

kontrasigneras av ekonomichef eller kommundirektör.

Firmatecknare
 Kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelsens förste eller andre vice ordförande 

kontrasigneras av ekonomichef eller kommundirektör.

Förrättningsombud
Ombud för kommunen vid förrättning hos fastighetsbildningsmyndighet och enligt lagen om 
enskilda vägar, med behörighet att ansöka om sådan förrättning och att företräda kommunen i 
övrigt som anges i 12 kap. 14§ rättegångsbalken. 

 Mark- och exploateringsingenjörer, verksamhetschef för Exploatering, sektorchef 
samhällsbyggnad, var för sig.

Inteckningar
Göra framställning till tingsrätten om att ta ut och döda inteckningar i fastighet som ägs av 
kommunen. 
 Mark- och exploateringsingenjörer, verksamhetschef för Exploatering, sektorchef 

samhällsbyggnad, ekonomichef, ekonom, två i förening.
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Köpehandlingar
Upprätta och underteckna köpehandlingar som rör köp och försäljning av fastigheter som ska 
godkännas av fullmäktige eller annan som är delegerad av fullmäktige. 

 Kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelsens förste eller andre vice ordförande 
kontrasigneras av sektorchef samhällsbyggnad, ekonomichef eller kommundirektör.

Upprätta och underteckna köpehandlingar som är delegerade till tjänstemän 

 Mark- och exploateringsingenjörer, verksamhetschef för Mark Exploatering eller 
sektorchef samhällsbyggnad kontrasigneras av ekonomichef eller ekonom.

Lånehandlingar
 Kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelsens förste eller andre vice ordförande 

kontrasigneras av ekonomichef eller kommundirektör.

Paket
Försändelser som avser utkvittering av paket etc. får undertecknas av:

 Enhetschef Medborgarservice och kommunvägledare.

Postanvisningar
Värdeförsändelser och dylikt ska undertecknas av:

 Sektorchef stödfunktioner, ekonomichef, ekonom. 

Servitut
Ingå avtal om servitut och nyttjanderätt för ledningar, väg eller annan mindre anläggning. 

 Sektorchef samhällsbyggnad, verksamhetschef för Exploatering, mark- och 
exploateringsingenjörer, två i förening.
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2020-05-06

STENUNGSUNDS
     KOMMUN

TJÄNSTEFÖRTECKNING

Titel Namn
Kommunstyrelsens ordförande Bo Pettersson
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Agneta Pettersson Bell
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Maria Renfors
Kommundirektör Kicki Nordberg
Sektorchef stödfunktioner Marcus Starcke
Ekonomichef Erica Bjärsved
Ekonom Roland Persson
-”- Therese Allansson
-”- Maria Härström
-”- Sandra Kristenson
Sektorchef samhällsbyggnad Daniel Jerling
Verksamhetschef Exploatering Veronica Götzinger
Mark- och exploateringsingenjör Therese Brattfors
    ”     - Lisa Bertilsson
    ”     - Jessica Andersson
    ”     - Johanna Augustsson
Enhetschef Medborgarservice Catrine Lindberg
Kommunvägledare Linda Nielsen
-”- Louise Sjövall 
-”- Lina Ristorp
-”- Petra Svensson
-”- Nina Byseke
-”- Victoria Olsson
-”- Sandra Andersson
-”- Marie-Louise Lidholm Johnsson
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/702
2020-05-04

Marcus Starcke Till kommunfullmäktige
Sektorchef

Riktlinjer för samspelet mellan politiker och förvaltning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dokumentet Riktlinjer mellan politiker och 
förvaltning. 

Sammanfattning av ärendet
Demokratiberedningen har efter en remiss från kommunfullmäktige tagit fram ett reviderat 
förslag till riktlinjer mellan politiker och tjänstemän. Av förslaget framgår bland annat 
samspelet mellan politiker och tjänstepersoner ska bygga på att det finns ett förtroendefullt 
klimat mellan politiken och förvaltningen. Det framgår också att förtroendevalda fattar beslut 
i grupp och tjänstepersoner enskilt. 

Beskrivning av ärendet
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen bedömer att förslaget till riktlinjer inte har några ekonomiska konsekvenser.

Juridiska bedömningar
Förvaltningen bedömer att förslaget till riktlinjer stämmer överens med gällande lag. 

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-04
Riktlinjer för samspelet mellan politiker och tjänstemän

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef
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Riktlinjer för samspel mellan politik och förvaltning 

Detta dokument ska vara vägledande för samspelet mellan den politiska 
organisationen och förvaltningen i Stenungsunds kommun.  
 

• Samspelet mellan politiker och tjänstepersoner bygger på att det finns ett 
förtroendefullt klimat mellan politiken och förvaltningen. Förtroendet är viktigt för att 
undvika samt förebygga missförstånd. 
 

• All kommunikation i Stenungsunds kommun ska utgå ifrån kommunens fyra ledord: 
 

o Öppenhet 
o Insyn 
o Delaktighet  
o Helhetssyn 

 
• Om motsättningar eller konflikt uppstår så vänder sig politiker till 

kommunfullmäktiges presidium och tjänstepersoner till respektive närmsta chef. Vilka 
då ansvarar för medling. 
 

• Politikerna är ytterst ansvariga. Tjänstepersonerna är sakkunniga och verkställer 
politiska beslut. 
 

• Politiken fattar beslut i grupp. Tjänstepersoner fattar beslut som enskild, på uppdrag 
av politiken.  
 

• En politiker ska alltid kunna ställa relevanta och enkla frågor till alla tjänstepersoner 
men det är viktigt att man vet syftet med frågan. 
 

• Politiker ska alltid kunna möta tjänstepersoner, på alla nivåer till exempel i 
partigrupper och beredningar. Det är dock viktigt att politiken samordnar sig, så långt 
det är möjligt, då tjänstepersonerna har många uppdrag. 
Sektorchef ska alltid tillfrågas. 
 

• Likväl är det viktigt att tjänstepersoner ska kunna kontakta politiker på liknande 
villkor. Det handlar om relevansen i ledorden och vikten av att politiker får 
information/insyn för att kunna fatta bra beslut som gagnar helheten. 
 

• Som politiker ska man alltid kunna göra studiebesök i verksamheterna, men det är 
viktigt att man beaktar: 
 

o Att ordförande i nämnd, utskott, beredning, styrelse eller råd är den som 
samordnar studiebesök i verksamheter. 

o Att man med besöket har ett syfte som är tydligt kommunicerat. 
o Att föra en dialog med aktuell sektorchef i samband med planering av besöket. 
o Att samordning skett med verksamhetschef och enhetschef så att besöket inte 

stör verksamheten samt att man kan sprida information om aktuellt politiskt 
verksamhetsbesök. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/41
2020-02-04

Dennis Salenborn Till kommunfullmäktige
Säkerhetssamordnare

Riktlinjer för att hantera hot och våld

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att anta dokumentet riktlinjer för att hantera hot och våld.    

Sammanfattning av ärendet
Riktlinjerna är utformade som ett stöd, en handbok med verktyg för att kunna hantera 
uppkomna hotfulla situationer och sammanhang. De ska ses som ett stöd till personalen i 
Stenungsunds kommun för att motverka våld, hot, hat, trakasserier eller kränkande 
särbehandling.

Beskrivning av ärendet
Detta styrdokument syftar till att ge personal konkreta råd om förebyggande insatser och 
handlingsberedskap för de situationer som personal kan utsättas för eller hamna i. Den 
gäller för personal med uppdrag inom Stenungsunds kommun.

Dokumentet syftar till att öka förståelse och egenförmåga hos varje anställd vad gäller 
hantering av hot och våld, trakasserier och kränkande särbehandling mot anställda. Av 
dokumentet framgår bland annat vad verksamheten ansvarar för och vad den enskilde 
ansvarar för. Det finns också råd och handledning i det förebyggande arbetet. 

Ekonomiska konsekvenser
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
ekonomiska konsekvenser.

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för hot och våld 2020-02-04
Tjänsteskrivelse 2020-02-04
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/41
2020-02-04

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef  

Beslut skickas till
dennis.salenborn@stenungsund.se
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Inledning
Dessa riktlinjer är utformade som ett stöd, en handbok med verktyg för att kunna hantera 
uppkomna hotfulla situationer och sammanhang. De ska ses som ett stöd till dig som personal 
i Stenungsunds kommun för motverka att våld, hot, hat, trakasserier eller kränkande 
särbehandling.

Syfte
Detta styrdokument syftar till att ge personal konkreta råd om förebyggande insatser och 
handlingsberedskap för de situationer som personal kan utsättas för eller hamna i. Den 
gäller för personal med uppdrag inom Stenungsunds kommun.

Detta styrdokument ska öka förståelse och egenförmåga hos varje anställd vad gäller 
hantering av hot och våld, trakasserier och kränkande särbehandling mot anställda.

Om personal blir utsatt för hot, våld, trakasserier eller 
kränkande särbehandling
Personal omfattas av arbetsmiljölagen, vars främsta uppgift är att på ett systematiskt sätt 
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, samt även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

Tillbudshantering
Det är viktigt att ha bra rutiner och kunskap för att arbeta systematiskt och ta hand om den 
drabbade och att följa upp händelser för att kunna förhindra att det händer igen. Enligt 
arbetsmiljölagen hanteras detta systematiskt genom ett tillbudssystem, en väg in. 
Stenungsunds kommuns dokumentationsverktyg för tillbudshantering kallas Skalman, i detta 
system kan alla som är anställda i Stenungsunds kommun göra en anmälan. Personal kan 
erbjudas en utbildning i tillbudshantering i tillbudshanteringssystemet Skalman.

 
Akuta situationer hot, våld eller trakasserier
Det är vanligt med osäkerhet när man själv ställs inför situationer med hot eller våld. Det är 
bra att lära känna tillit sin egen förmåga och hantera en hotfull situation om den skulle uppstå.

Larma vid behov andra personer på ett lämpligt sätt. Genom att bemöta aggressioner på ett 
sansat sätt minskas risken för våld och hot. Försök behålla lugnet och bemöt personen med 
respekt. Tala om att polisanmälan kommer att göras om den aggressive fortsätter med sitt 
hotfulla beteende.

Definition av hot och våld:

Hot – en handling med eller utan vapen, eller ett uttalande som är ägnat att skapa fruktan för 
någons säkerhet.
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Våld – en handling som medför skada fysiskt eller psykiskt för den som blivit utsatt.

När det händer:

* All personal och chefer med ansvarsroll ska känna till och veta hur man ska agera.

* Lämna inte den drabbade.

* I en akut situation är det viktigt att den drabbade får snabb hjälp, ett bra lugnt bemötande 
och ett gott omhändertagande. Dokumentera händelseförloppet.

Polisanmälan
* Våld, hot och allvarliga trakasserier ska alltid polisanmälas. Vid pågående brott ring polisen 
112, annars 114 14. Vid akut situation var beredd att tala om vem du är, var du befinner dig 
och vad som hänt.

* Vid fysisk skada – uppsök alltid akutmottagningen för omhändertagande och 
dokumentation.

* Personal har rätt att begära att polisanmälan blir åtkomstskyddad. Detta innebär att endast 
de tjänstemän hos polisen som är berörda och arbetar med ditt ärende kan ta del av innehållet.

* Det är viktigt att påtala att man utsatts i sin funktion som personal. Polisen ansvarar då efter 
polisanmälan för att göra en riskanalys.

Personsäkerhetsåtgärder
* Polisen gör efter polisanmälan som avser personal en riskanalys och rekommenderar, om 
det behövs, åtgärder för att höja personsäkerheten. Om hotbilden bedöms hög kan personal 
som hotas komma att omfattas av Polisens personsäkerhetsarbete och få möjlighet till mer 
långtgående skyddsåtgärder.

* Hot, våld och allvarliga trakasserier ska även rapporteras till kommunens 
säkerhetsorganisation, då dessa ska känna till att en polisanmälan har upprättats.

* Kontakta närmsta chef för att de ska kunna utföra sina åtgärder. Skyddsåtgärder är inte 
generella utan avgörs utifrån de specifika förutsättningarna i det enskilda fallet. De bör 
grundas på Polisens riskanalys och en samverkan bör ske mellan verksamhet, Polisen och 
kommunens säkerhetsorganisation för att klargöra rollerna. Av det skälet finns heller inga 
generella råd kring skyddsåtgärder i denna checklista.

* Informera närmaste chef om situationen för att öka förståelsen och skärpa 
uppmärksamheten. Även grannar och personal vid skola/förskola kan behöva informeras. 
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Bedöm hur mycket de måste känna till, och ta hjälp av din kontakt hos Polisen om du är 
osäker.

* Diskutera aldrig frågor som rör det egna skyddet offentligt eller i media. 

Verksamhetens åtgärder
* Berörd verksamhet gör tillsammans med den utsatte en bedömning av situationen och 
planerar eventuella åtgärder utifrån Polisens rekommendationer tillsammans med kommunen 
och Polisen.

* Rådgör med kommunens säkerhetssamordnare om behovet av eventuella åtgärder i 
kommunens lokaler.

* I samband med att personal utsätts för hot, allvarliga trakasserier eller våld kan det finns 
behov av krishantering, till exempel samtal med psykolog eller liknande, för den enskilda- 
partiet bör då i samråd med Stenungsunds kommun utforma stöd till den personal och 
förmedla lämpliga kontakter samt erbjuda professionell hjälp till den som utsatts, om så 
önskas.

* Ger den information till berörda i partiet som de bedömer lämpligt i anslutning till det 
inträffade.

* Ansvarar för kontakt med media kring den uppkomna händelsen. Tänk på att aldrig 
diskutera frågor som rör skyddet offentligt.

Egna åtgärder för personal
* Spara all information och dokumentation kopplat till varje tillfälle/aktivitet/situation rörande 
hot och våld, trakasserier och kränkande särbehandling som personal utsätts för brevledes, i 
dator, mobiltelefon eller annan plattform som kan användas som bevismaterial, även om 
informationen skrivits på papper. Gör en tillbudsanmälan i kommunens skade- och 
tillbudsrapporteringssystem Skalman och bilägg aktuell information.

* Kränkande särbehandling ska hanteras genom tillbudsanmälningar och utgör därmed en del 
av ett systematiskt säkerhetsarbete med att förbättra arbetsmiljön.
Ta en skärmdump på det upplevda hotet/kränkningen i det fall att någon återkallar ett mail 
eller på något sätt raderar meddelandet. Spara länken till bloggen/hemsidan. Notera datum 
och klockslag när du mottog/upptäckte meddelandet.

* Kontakta snarast närmaste chef för samråd och stöd avseende bedömning av åtgärder, 
eventuella hot, behov av lämpliga akuta skyddsåtgärder med mera. Mer långsiktiga 
skyddsåtgärder ska planeras i samråd med Polisen.

* Följ de råd som du får av närmaste chef, kommunens säkerhetsorganisation eller Polisen. 
Kom ihåg att den enskilde alltid har det primära ansvaret för sin säkerhet. Genom att öka 
säkerhetsmedvetandet kan riskerna att utsättas för brott minska.
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Stöd i rättsprocessen
Den som drabbas av hot, våld eller allvarliga trakasserier har i de flesta fall rätt att ta med 
stödperson vid besök hos Polisen. Den drabbade bestämmer själv vem som ska vara 
stödperson. Det kan exempelvis vara en vän, en arbetskamrat eller någon från en 
brottsofferjour. Den som drabbats kan även få ett målsägandebiträde, ett så kallat juridiskt 
biträda. Om det beviljas är det kostnadsfritt. Målsägandebiträdet ger stöd genom hela den 
juridiska processen. Eventuellt önskemål om målsägandebiträde ska framföras till polis eller 
åklagare i tidigt skede, helst vid anmälan. 

Förebyggande insatser
Kommunens verksamheter bör skapa interna rutiner för att hantera inträffade händelser och 
tillbud. Anmälda tillbud går till närmaste chef för vidare hantering. Rutinerna bör vara av 
både förebyggande och uppföljande karaktär. 

Riksinventeringen bör göras av berörd verksamhet för, presumtiva situationer, både vad avser 
särskilt känsliga frågor och vad som gäller särskilt utsatta uppdrag, där hot och våld kan 
uppstå mot personal eller mot deras anhöriga. Samråd sker med kommunens 
säkerhetsorganisation. I en samverkan mellan verksamheten, kommunen och den anställde 
bedöms vilka förebyggande åtgärder som är lämpliga. Verksamheten bör även ha uppsikt över 
vad som skrivs i till exempel sociala medier.

Genom att själv som verksamhet och personal inventera din arbetssituation och vara 
uppmärksam på vilka frågor som är aktuella kan du förebygga händelser.

Nedanstående punkter är en handledning i det förebyggande arbetet.
* Tänk igenom din aktuella arbetssituation och fundera över på vilket sätt ditt offentliga 
uppdrag kan medföra hot och risker.

* Använd anpassande besöksrum, när du tar emot externa besök.

* Vid möten med upprörda, uppretade individer, tänk på att ha en reträttväg. Sätt dig 
närmast dörren, se till att det inte finns några tillhyggen tillgängliga och att du har 
möjlighet att begära hjälp om något skulle inträffa. Om du vet att det är ett känsligt möte, 
be någon att vara med.

* Undvik att skapa vardagliga rutiner genom att till exempel variera restider liksom 
resvägar och butik du handlar, i den mån det är möjligt.

* I den mån det går att planera, ta bara diskussion med en orolig/irriterad person när 
det finns flera personer i närheten och helst när alla är förberedda och överens om hur 
konflikten bör hanteras. 

Råd om vad som kan göras i bostaden vid misstanke om 
trakasserier, hot eller våld.
En stor del av din tid tillbringas i bostaden. Det är därför angeläget att där vara uppmärksam 
över vilka insatser som kan vara förebyggande.

1060



6(8)

Förbered dig mentalt och ha alltid en plan för hur du ska agera i en akut hotsituation. Tänk 
igenom vart du kan ta vägen och hur du snabbt kan komma undan och larma polisen.

När en situation uppstår: Kontakta i första hand din chef i ett tidigt stadium för att diskutera 
ett eventuellt hot innan situationen eskalerar. Vid behov kan chef kontakta kommunens 
säkerhetssamordnare. Om du varit utsatt för ett brott, rekommenderas du att alltid kontakta 
Polisen. Chef gör tillsammans med den utsatte en bedömning av situationen och planerar 
eventuella åtgärder utifrån Polisens rekommendationer tillsammans med kommunen och 
Polisen.

Följande kan göras i bostaden, vid misstanke om trakasserier, hot och våld:
* Gör sikten fri runt bostaden, klipp ner höga buskage.

* En upplyst yttermiljö, till exempel med rörelsedetektorer, bidrar till att öka din säkerhet. 
Titta hur det ser ut kring din bostad. Finns det något som kan underlätta för en hotaktör att 
komma in? Kan du lätt ta dig därifrån om du behöver?

* Se över så att du har ett bra skalskydd med godkända lås och ändamålsenliga dörrar och 
fönster.

* Sätt upp brandvarnare och ha redskap tillgängliga mot brand, till exempel brandfilt och 
brandsläckare.

* Var uppmärksam på okända besökare och fordon eller andra avvikande förändringar i 
närmiljön.

* Installera tittöga i ytterdörren om du inte annars har möjlighet att se vem som knackar på.

* Göm inte nycklar åt dig själv eller någon annan. De kan hittas av fel person, och det finns 
risk att någon ser dig gömma dem.

* Lämna aldrig ifrån dig nycklarna till någon som du inte litar på.

* Byt låscylinder om du inte är helt säker på var du har alla nycklar till bostaden, eller om det 
finnsrisk att någon gjort en kopia.

Råd kring transporter vid misstanke om trakasserier, hot eller 
våld.
* Undvik att parkera på ensamma platser eller att färdas på enslig gång-, cykel eller bilväg om 
du tror att du av någon anledning kan bli hotad.

* Skaffa billarm och parkera på säkra och övervakade platser.

* Variera var du parkerar bilen.

* Informera anhöriga och någon på arbetsplatsen vart du ska, resväg, tider och färdsätt.

1061



7(8)

* Tänk på vilka fordon du kör eller åker med i: Om du syns i en bil är det lätt att ta reda på 
vem ägaren är med hjälp av registreringsnumret, och på så vis nå dig.

Posthantering vid misstanke om trakasserier, hot eller våld.
Använd utvändig monterad brevlåda istället för brevinkast i lägenhet eller låsbar brevlåda i 
villa. Post som levereras till din bostad kan utgöra ett hot. Kontrollera alltid din post och 
informera även familjen att vara uppmärksam på det som kommer i brevlådan. Var därför 
särskilt uppmärksam på försändelser som avviker från det normala. Rör inte försändelser eller 
föremål du inte känner igen. Be bud som levererar brev/paket att visa legitimation. 

Var misstänksam om du i din post upptäcker:
Formen är sned, bucklig eller på annat sätt märkligt oregelbunden, har olje-eller 
fettfläckar/annan missfärgning, brevet eller paketet är överfrankerat, avger ljud eller har 
otydlig avsändare men tydlig mottagare eller om försändelsen levereras på ett onaturligt sätt.

Undvik i så fall att röra eller vara nära försändelsen och öppna den inte. Ring 112-begär polis.

Kommunikation vid utsatthet
* Om du använder sociala medier rekommenderas du att enbart berätta vad du har gjort och 
inte vad du ska göra. Berätta aldrig om en vän eller kollega, checka inte in (stäng av 
platstjänster), välj vem som ser vad, skilj på privat och offentligt, använd sunt förnuft och 
tänk lite kritiskt kring vad du delar med dig av. Vid oönskade kontakter eller onormalt 
intresse-värdera inte allvaret själv utan för en dialog med kommunens säkerhetssamordnare 
som kan bistå med råd.

* Använd inte din privata e-postadress som kontaktlänk med medborgarna.

* Ha uppsikt över datorer, mobiltelefoner, surfplattor och annan tekniskt utrustning. Förvara 
dem alltid säkert och använd skärmlås.

 Säkrare telefonvanor vid utsatthet
* Skaffa hemligt nummer om du har fast telefon hemma.

* Använd ett oregistrerat kontantkort för privat bruk. Det är säkrare än hemligt nummer via en 
telefonoperatör.

* Använd gärna en mobiltelefon som kan spela in samtal, och ta för vana att starta inspelning 
när du svarar i telefonen. Lär dig hur det fungerar att spela in ett samtal.

* Se till att mobiltelefonens batteri alltid är laddat och att kontantkortet har gott om samtalstid 
kvar. 

* De flesta nya mobiltelefoner har nödnummer 112 inprogrammerat som går att ringa utan att 
låsa upp knapplåset: Kontrollera hur din mobiltelefon fungerar.
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* Smarttelefoner (eller smartphones) har appar som lämnar spår. Om du måste ha en 
smarttelefon, stäng av funktioner som GPS och positioneringstjänster. Om du behöver hjälp 
att stänga funktioner som kam spåra dig, kontakta företaget där du köpt ditt abonnemang eller 
telefonens leverantör.

* Bär mobiltelefonen så att den är lätt att ta fram i en pressad situation.

* Använd telefonlås på mobilen. Lämna inte den eller annan teknisk utrustning utan uppsikt.

Handbok Personlig säkerhet för den som vill lära sig mer
Personal rekommenderas att ta del av Säkerhetspolisens (SÄPO) handbok Personlig säkerhet. 
Den ger omfattande råd avseende förebyggande åtgärder i hemmet, på arbetsplatsen, vid 
resor, för anhöriga och för den personliga integriteten. I handboken finns även råd för hur man 
kan hantera olika typer av hot. Där finns även checklistor för akuta åtgärder vid hot och 
våldssituationer, bombhot och misstänka försändelser. Denna handbok ger en mer fullständig 
vägledning för dig som personal. Handboken finns publicerad i PDF-format på 

http://www.sakerhetspolisen.se under fliken publikationer
Utöver handboken finns denna checklista ett urval av allmänna råd som verksamheten och 
personal rekommenderas att följa.

Viktiga telefonnummer
Akut hjälp av polis, ambulans och räddningstjänst: 112
Polis: 114 14
Kommunens säkerhetssamordnare: 0730-204497
Sjukvårdsupplysning: 1177
Giftinformationscentralen akut vid inträffade förgiftningstillbud: 112
Giftinformationscentralen i mindre brådskande fall – dygnet runt: 08-331 231
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/381
2020-05-03

Agneta Dejenfelt Till kommunfullmäktige
Planeringsledare

Svar på motion om att synliggöra alla skatter för anställda och 
arvoderade av Stenungsunds kommun väckt av Maria Renfors (M)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om att synliggöra alla skatter för anställda 
och arvoderade av Stenungsunds kommun.

Sammanfattning av ärendet
Maria Renfors (M) har lämnat in en motion om att synliggöra alla skatter för anställda och 
arvoderade av Stenungsunds kommun.

Motionären föreslår:
 att den totala lönekostnaden, inklusive arbetsgivaravgiften, ska redovisas på 

lönespecifikationen för alla anställda och arvoderade,
 att både den skatt Stenungsunds kommun betalar in direkt i form av arbetsgivaravgift, 

och inkomstskatten som kommunen betalar in för den anställdes räkning, ska 
summeras så att total skattesumma också framgår av lönespecifikationen. 

Eftersom förslaget endast kan genomföras på två av fyra platser och lönespecifikationsformat 
är förvaltningens bedömning att risken för missförstånd är för stor och att det är olyckligt om 
arbetsgivarens information varierar beroende på var man läser sin lönespecifikation. Så länge 
den av SOLTAK använda systemleverantören Visma inte har möjlighet att tillmötesgå 
motionärens förslag föreslås att motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Maria Renfors (M) lämnade den 2 maj 2019 in en motion om att synliggöra alla skatter för 
anställda och arvoderade av Stenungsunds kommun.

Motionärens ambition är att ge en ökad insyn i den totala kostnaden för utfört arbete, påvisa 
medarbetarnas bidrag till det gemensamma, öka kunskapen om en ”dold” skatt, förstärka 
kunskapen om hur skattesystemet är utformat och ge en förståelse för hur samhälle fungerar. 
Motionären hänvisar till kommunens ledord som är Insyn, Delaktighet, Öppenhet och 
Helhetssyn.
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Motionären föreslår:
 att den totala lönekostnaden, inklusive arbetsgivaravgiften, ska redovisas på 

lönespecifikationen för alla anställda och arvoderade,
 att både den skatt Stenungsunds kommun betalar in direkt i form av arbetsgivaravgift, 

och inkomstskatten som kommunen betalar in för den anställdes räkning, ska 
summeras så att total skattesumma också framgår av lönespecifikationen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-16 att remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Stenungsunds kommuns löneadministration är en del av SOLTAK ABs ansvars- och 
arbetsområde1. För utredning av motionärens frågeställningar har Stenungsunds kommun haft 
en dialog med SOLTAK. SOLTAK, å sin sida, har haft en dialog med berörd 
systemleverantör om exempelvis kostnader och effekter av att lönespecifikationen 
kompletteras med föreslagna informationsfält.

Några av det frågor som Stenungsunds kommun velat ha svar på är:
1. Vad blir det för ekonomiska och övriga konsekvenser av att, enligt förslag, föra in den 

totala lönesumman i lönespecifikationerna?
2. Den anställde kan se och hämta sin lönespecifikation på ett antal olika platser och i ett 

antal olika lönespecifikationsformat, exempelvis i Självservice HR/Lön (Personec) på 
webben via dator och surfplatta eller i P-Mobile som är mobiltelefonens motsvarighet 
till Självservice HR/Lön, i Kivra som är en digital brevlåda för att ta emot post från 
myndigheter, kommuner och företag och via internetbanken. Blir konsekvenser och 
kostnader olika beroende på var och i vilket format lönespecifikationen hämtas?

3. Vad kostar det att utreda de två frågorna ovan? Både för SOLTAK AB och för 
systemleverantören? 

SOLTAK AB i konstaterar i sin återkoppling, att det enligt berörd systemleverantör inte är 
möjligt att i Självservice HR/Lön, som är ett standardsystem, beställa en kundspecifik lösning 
enligt förslag. Önskemål om utveckling prioriteras av systemleverantören utifrån förändringar 
som behöver göras på grund av ändrade lagar och avtal samt utifrån önskemål/behov som 
framförs av ett stort antal kunder. Cirka 80% av Sveriges kommuner använder sig av aktuell 
systemleverantör. 

Stenungsunds kommun har inte fått något kostnadsförslag för kundspecifik lösning enligt 
förslag, men gör bedömningen att kostnaden, för att motivera att systemleverantören 

1 SOLTAK = Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och Kungälvs kommuner.
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prioriterar sina utvecklingsresurser på en kundspecifik lösning som efterfrågas av en kund 
framför utveckling av standardsystemet, torde bli hög. 

SOLTAK AB konstaterar också att det är möjligt att visa PO-pålägget2 på lönespecifikationen 
i Kivra och i internetbanken men således inte i Självservice HR/Lön eller i P Mobile.

De sammanlagda arbetsgivaravgifterna består av dels av de avgifter som bestäms av 
riksdagen (lagstadgade), dels av delar som bestäms i förhandlingar med Sveriges Kommuner 
och Regioner och fackföreningarna inom offentlig sektor (försäkringar och kollektivavtal). 
Avgifterna används främst till pension samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar. PO-pålägget är 
40,15% varav den lagstadgade arbetsgivaravgiften är 31,42%. 

Sammanfattningsvis konstateras att det enligt SOLTAK således är möjligt att effektuera enligt 
förslag på två av fyra platser och lönespecifikationsformat. Det vill säga i Kivra och på 
internetbanken men inte i Självservice HR/Lön och i P-Mobile.
Informationen på lönespecifikationen i Kivra och på internetbanken skulle då vara:

 Bruttolön till arbetstagaren
 Preliminär skatt (beräknad på …. Kr)
 Netto att utbetala
 Erlagd arbetsgivaravgift

Förvaltningens sammanfattande bedömning är dock att risken för missförstånd och 
lönediskussioner är uppenbar och att det är olyckligt om arbetsgivarens information varierar 
beroende på var man läser sin lönespecifikation.

Så länge den av SOLTAK använda systemleverantören Visma inte har möjlighet att 
tillmötesgå motionärens förslag föreslås att motionen avslås.

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-04
Kommunfullmäktige 2019-05-16 § 79
Motion av 2019-05-02

2 PO-pålägget = Personalomkostnadspålägget.
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STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef  

Beslut skickas till
Maria.renfors@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunfullmäktige
2019-05-16

§ 79 Dnr: KS 2019/381

Anmälan - Motion - Synliggör alla skatter för anställda och 
arvoderade av Stenungsunds kommun - Maria Renfors (M)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen om att synliggöra alla skatter för 
anställda och arvoderade av Stenungsunds kommun till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet
Maria Renfors (M) har inkommit med en motion om att synliggöra alla skatter för anställda 
och arvoderade av Stenungsunds kommun.

Beslutsunderlag
Motion, 2019-05-02

Inlägg i debatten
Maria Renfors (M) gör ett inlägg i debatten.
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-04-27

§ 167 Dnr: KS 2020/285

Anmälan - Motion om begäran att utreda kostnader kopplade till 
flyktinginvandring - Alexandra Odelsheim (SD)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

Reservation 
Alexandra Odelsheim (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

Sammanfattning av ärendet
Alexandra Odelsheim (SD) inkom 2020-03-20 med en motion där hon begär en utredning av 
kostnader kopplade till flyktinginvandring.

Beslutsunderlag
Motion 2020-03-20

Förslag till beslut på sammanträdet
Melisa Nilsson (S) föreslår att motionen avslås.

Emma Ramhult (V) tillstyrker Melisa Nilssons (S) förslag.

Alexandra Odelsheim (SD) föreslår i första hand att motionen bifalls och i andra hand att 
motionen överlämnas till förvaltningen för beredning. 

Bo Pettersson (S) föreslår att ärendet bordläggs. 

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag. Ordföranden frågar om ärendet ska 
bordläggas eller avgöras idag. Ordföranden konstaterar att ärendet bordläggs. 

Beslut skickas till
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se
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Richard Brown Till kommunstyrelsen
Kommunsekreterare

Anmälningsärende – Motion om begäran att utreda kostnader 
kopplade till flyktinginvandring – Alexandra Odelsheim (SD)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar att motion om begäran att utreda kostnader kopplade till 
flyktinginvandring från Alexandra Odelsheim (SD) remitterats av kommunfullmäktige till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet
Alexandra Odelsheim (SD) inkom 2020-03-20 med en motion där hon begär en utredning av 
kostnader kopplade till flyktinginvandring.

Beslutsunderlag
Motion 2020-03-20

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Marcus Starcke
Sektorchef  
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Att	ge	berörda	utskott	i	uppdrag	att	utreda	kommunens	samtliga	kostnader	som	
sammanhänger	med	asylinvandring,	migration	och	illegala	invandrare.	
	
Att	utredningens	resultat	ska	presenteras	snarast	möjligt.	
	
	
	
Alexandra	Odelsheim		
Sverigedemokraterna		 	
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Protokoll 
Fört vid årsstämma för Stenungsunds Energi & Miljö AB (556601-1895) 
Tid: 26 mars 2020. kl 13:00 

Närvarande: Bo Pettersson 

Lars-Ebbe Pettersson 

Erica Bjärsved 

Cecilia Vilén 

Erland Astorsson 

Pernilla Dahlqvist 

Plats: Stenungsunds Energi & Miljö AB, 
Hantverkaregatan 32, Stenungsund 

§ 1 Årsstämmans öppnande 

Årsstämman öppnades av Lars-Ebbe Pettersson som hälsade aktieägaren och övriga välkomna. 

§ 2 Val av ordförande för stämman 

Till ordförande för årsstämman valdes Lars-Ebbe Pettersson. 

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 

Röstlängden upptagande aktieägaren Stenungsunds kommun företrädd av Bo Pettersson enligt 
fullmakt godkändes. Ordföranden Lars-Ebbe Pettersson och Bo Pettersson valdes att justera 
densamma. 

§ 4 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

55 Val av justerare/protokollförare 

Bo Pettersson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Pernilla Dahlqvist valdes till 
protokollförare. 

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

Konstaterade att stämman blivit behörigen sammankallad i enlighet med bolagsordningen. 
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§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 2019 samt 
lekmannarevisorernas granskningsrapport 

2019 års resultat är 23 960 kr. VD Erland Astorsson redovisade bakgrunden till det uppkomna 
resultatet. 

§ 8 Årsstämman beslutade 

• Att fastställa redovisad resultat- och balansräkning för år 2019. 
• Att fastställa att bolagets vinst balanseras i ny räkning. 
• Att fastställa att styrelse och VD beviljas ansvarsfrihet. 

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorerna och lekmannarevisorer med 
suppleanter 

Stämman beslutade att fastställa arvoden från 1 april 2020 i enlighet med Arvodesreglemente för 
Stenungsunds kommun 2020 (procentsatsen anger procent av riksdagsmannaarvodet). 

Ordförande 

Vice ordförande 

15,2 % 

7,6 % 
10 169 kr 

5 084 kr 

Till styrelseledamot och ersättare utgår arvode för: 

Heldag, över 4 timmar 
Halvdag, max 4 timmar 
Mindre än en timma 
Protokollsjustering 

2% 
1,28 % 
0,48 % 
0,48 % 

1 338 kr 
856 kr 
321 kr 
321 kr 

Vidare ersätts styrkt förlorad arbetsinkomst enligt arvodesreglementet. Reseersättning utgår enligt 
de grunder som fastställs för kommunen arbetstagare i det kommunala reseavtalet om avståndet 
mellan bostaden och sammanträdesplatsen överstiger 5 km. 

Arvode för lekmannarevisor utgår med 7 % av ordförandearvodet, dvs 712 kr/månad. 

Arvode för auktoriserad revisor utgår enligt upphandlat avtal 

§ 10 Kommunfullmäktiges val av styrelse 

Årsstämman noterar att för tiden från denna årsstämmas slut fram till slutet av årsstämman efter 
verksamhetsåret 2019 har kommunfullmäktige utsett till ordinarie ledamöter. 

Lars-Ebbe Pettersson Briggen 4 444 30 Stenungsund 
Martin Hollertz Askekärret 1C 444 96 Ödsmål 
Mats Gjertz Kullgrensväg 6 444 48 Stenungsund 
Jesper Lundblad Keramikvägen 1 444 95 Ödsmål 
Kjell Stahre Jan lvarssonsväg 2 444 54 Stenungsund 

och som ersättare 

Sanida Okanovic Konvaljevägen 6 44445 Stenungsund 
Bertil Olsson Östra Skår 210 444 95 Ödsmål 
Anna-Karin Vern berg Johnsväg 21 444 92 Jörlanda 
Lennart Svensson Havsörnsgatan 9 444 55 Stenungsund 
Ann-Marie Andersson Soldatvägen 6 444 41 Stenungsund 
Farkas 

Årsstämman noterar även att för tiden från denna årsstämmas slut fram till slutet av årsstämman 
efter verksamhetsåret 2020 har kommunfullmäktige utsett Lars-Ebbe Pettersson till ordföranden 
och Martin Hollertz till vice ordförande. 
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511 Notering om val av revisor och revisorssuppleant 

Årsstämman noterar att kommunfullmäktige för tiden fram till slutet av årsstämman efter 
verksamhetsåret 2019 till lekmannarevisorer valt: 

Hans Gillenius Mjösundsvägen 1 444 95 Ödsmål 
Pia Andell Skonaren 2lgh 1001 444 30 Stenungsund 

och som ersättare 

Lennart Frennemo Kälfjärilvägen 7 444 46 Stenungsund 
Christina Engström Polluxvägen 10 444 65 Jörlanda 

§ 12 Annat ärende som ankommer bolagstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen 

Inga övriga ärenden som ankommer på stämman hade anmälts. 

513 Stämmans avslutande 

Stämmans ordförande Lars-Ebbe Pettersson avslutade årsstämman och tackade aktieägarna och 
övriga deltagare för visat intresse. 

Stenungsund den 27 mars 2020 

d- 
Lars-Ebbe Pettersson 

Ordförande 

Bo Pettersson 

Justera re 

Pernilla Dahlqvist 

Vid protokollet 
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Årsstämma på Stenungsunds Energi & Miljö AB 
Den 26 mars 2020. kl 13:00 

Röstlängd 
Stenungsunds kommun 
Representerad av 

Antal aktier 
200 st. à 1 000 kr/st 

Bo Pettersson 

stenunesona aen 22 /g 20o 

Ee> 
Bo Pettersson 

~ 
Lars-Ebbe Pettersson 
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Protokoll 2020-04-02 
Fört vid sammanträde med styrelsen för Stenungsunds Energi & Miljö AB. Torsdagen den 2 
april 2020, kl 14: I0-16:00. 

Plats: Hantverkaregatan 32 och videouppkoppling genom Teams 

Närvarande ordinarie ledamöter 
Ordförande Lars-Ebbe Pettersson 

Martin Hollertz 
Kjell Stahre (Teams) 
Jesper Lundblad (Teams) 
Mats Gjertz 

Närvarande ersättare 

s 
L 
ST 
e 
M 

s 
s 
L 
MP 
M 

Närvarande tjänstemän 
VD 
Ekonomi 

Bertil Olsson 
Sanida Okanovic (Teams) 
Lennart Svensson (Teams) 
Ann-Marie Farkas (Teams) 
Anna-karin Vernberg 

Erland Astorsson 
Pernilla Dahlqvist 

$1. Mötets öppnande 

Ordförande Lars-Ebbe Pettersson hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Val av justerare och protokollförare 

Jesper Lundblad valdes till justera re och Pernilla Dahlqvist till protokollförare. 

§ 3. Förgående protokoll Beslut 

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

1078



STENUNGSUNS 9 ENERGI 

§ 4. VD har ordet 

Producerad energi t.o.m mars 

Abonnerad effekt 
Antal anläggningar 
Producerad Energi 
Restvärme 

41169 MWh 
1 372 st 
33 864 MWh % 
96,9% 

Arbetsmiljö & Hälsa 
Tillbud & Arbetsskada 
-Antal arbetsskador/olycksfall: O st 

Sjuktal 
-Andel sjukfrånvaro: 1,83% 
-Fränvarotimmar: 46 timmar 

Corona 
Vd informerar om status och vilka åtgärder som bolaget vidtagit gällande covid-19. 

• Normal sjukskrivningsgrad 
• Inställda servicebesök 
• Möjlighet att arbeta hemifrån 
• Möjlighet till videomöte 
• Prioriterad verksamhet 
• Veckomöte med Energiföretagen 
• Kommuninformation 
• Följer kommunens policy när det gäller ev. uppskov med betalningar. 

Nösnäs l :89 m.fl. 
Projektet pågår och anslutningarna installeras och faktureras i takt med att husen säljs. Budgeten för 
projektet är 2 900 tkr och utfa Ilet i dagsläget 1 667 tkr och prognosen 2 600 tkr. 

Utbyggnad Getskär 
Ledningsdragningen i Getskär till Riksbyggens 74 nya lägenheter har påbörjats. Effekten är beräknad till 
200 kW, budgeten är på 2 000 tkr. 

Solgärdsterassen 
Fjärrvärmeledningen till tre av sju projekterade hus på solgårdsterassen är klara. Ytterligare två hus är 
beslutade att byggas. Anslutningseffekten för dessa är 570kw och anslutningsavgiften S* 84 tkr. 
lnvesteringsprognosen är 400 tkr. 

Kolningsberget 
VD informerar om att Stenungsundshem ska bygga två nya hyreshus vid Kolningsberget. Tidsplanen för 
start är 2020Q2. 

$ 5 Ekonomi 

Resultatuppföljning tom februari redovisades och visar på ett positivt resultat på 1 804 tkr. 
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§ 6. Stora Höga 

Vd informerar om en bra dialog med samhällsbyggnadsavdelningen gällande ledningen till Stora Höga. Ett 
förslag på var ledningen skall ligga har skickats till kommunen. Vd han också varit i kontakt med markägare 
som är berörda. 

§ 7 Styrande Dokument 

• Bolagsordning 
• Ägardirektiv 
• Arbetsordning för styrelsen 
• Attestinstruktion 
• Instruktion för Vd 
• Delegations av attesträtt 
• Delegationsordning 
• Samarbetsavtal avseende fjärrvärme och andra energitjänster 
• Samarbetsavtal avseende personalsamverkan 

Godkänd 
Godkänd 
Godkänd 
Godkänd 
Godkänd 
Godkänd 
Godkänd 
Godkänd 
Godkänd 

§ 8 Arbets & Visionsdag 

Förslag till Arbets & Visionsdagen som är planerad till tisdagen den 9 juni, var att ta fram en agenda om 
vad som ska diskuteras i verksamheten. VD återkommer med planeringen för den dagen. 

§ 9 Övrigt 

• Ordföranden informerade om att det varit årsstämma och att Styrelsen och VD blivit 
ansvars befriande. 

• Bolagsdagen - politiker och de 5 ordinarie styrelseledamöterna i bolagen som träffas 1 gång om året 
och diskuterar. 

• Martin Hollertz lämnar sitt uppdrag i styrelsen och Tackar för denna tid. 

§ I O Avslutning 

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade därmed mötet avslutat. 

Justeras Protokollförare 

L~-et-te-r-ss-on 
Pernilla Dahlqvist 

Jesper Lundblad 
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Protokoll nr 2. 
Fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme. Torsdagen den 2 april 2020, 
kl 14:00-14:10. 
Plats: Hantverkaregatan 32 och videouppkoppling genom Teams. 

Närvarande ordinarie ledamöter 
Ordförande Lars-Ebbe Pettersson s 
Vice ordförande Martin Hollertz L 

Kjell Stahre (Teams) ST 
Jesper Lundblad (Teams) e 
Mats Gjertz M 

Närvarande ersättare 
Bertil Olsson s 
Sanida Okanovic (Teams) s 
Lennart Svensson (Teams) L 
Ann-Marie Farkas (Teams) MP 
Anna-Karin Vernberg M 

Närvarande tjänstemän 
VD Erland Astorsson 
Ekonomiansvarig 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 justera re och Pernilla Dahlqvist till protokollförare. 

$3 Förgående protokoll Beslut 

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

$4 Ekonomi 

Resultatet redovisades tom februari och följer enligt plan. 

$50vigt Beslut 

Genomgång av Samarbetsavtal avseende fjärrvärme mellan Stiftelsen och Stenungsunds Energi och Miljö AB. 

Styrelsen beslutade att godkänna Samarbetsavtal avseende fjärrvärme 
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$ Avslutning 

Ordföranden tackade deltagarna, och förklarade därmed mötet avslutat. 

Justeras Protokollförare 

Lars-Ebbe Pettersson Pernilla Dahlqvist 

Jesper Lundblad 

1082



UTFALL                   
Stenungsunds Energi

Utfall        
2019

mar-19 mar-20 Budget            
2020

Prognos             
2020

Prod/deb energi i MWh

Rörelsens intäkter

Fasta avgifter 18064 4412 4618 18200 18200

Värmeavgifter 22687 9313 8717 23400 23400

Värmeavgifter Stora Höga 1074 1000 1000

Anslutningsavgifter 990 210 255 900 990

Försäljning tj, varor 1164 42 269 500 500

Försäljning kommun

Hyra värmeväxlare 44 11 11 45 45

Förs Fiber 144 36 53 160 200

Serviceavtal kunder 450 111 114 460 460

Personal Stiftelsen 1982 500 534 1900 1900

Övriga intäkter 203 35 58 185 234

Summa rörelseintäkter 46803 14672 14628 46750 46929
Material och varor

Stora Höga -585 -198 -254 -525 -540

Spillvärme Perstorp låg -5791 -1766 -2354 -6000 -6000

Spillvärme Borealis låg -5712 -2430 -2275 -5600 -5600

Elkostnad -1241 -491 -353 -1200 -1200

Naturgas -1471 -1376 -86 -2350 -2350

Gasnät -1258 -767 -500 -1500 -1500

Förändring lager -13 0 0

inköp vidareförs vvx o övrigt -854 -100 -186 -400 -400

Inköp vidareförs kommun 0 0 0

Ankomstreg motkonto -188 -28

Summa material och varor -16926 -7317 -6035 -17575 -17590
Bruttovinst 29877 7355 8593 29175 29339
Kostnader

Löner, styrelse, utbildning -6519 -1612 -1679 -7796 -7741

Avtal, konsult, försäkring -1054 -383 -279 -1172 -1116

Administration -599 -143 -218 -765 -874

Underhåll -5405 -642 -730 -4787 -3471

Stiftelsen samarbetsavtal -2486 -665 -665 -2500 -2660

Resultat före avskr. 13814 3909 5022 12155 13478

Avskrivningar -7337 -1843 -1734 -6824 -6936

Resultat efter avskr. 6476 2066 3288 5331 6541

Finansiella intäkter/kostn.

Ränteintäkter 15 9 4 -15

Räntekostnader -1159 -290 -236 -858 -945

Övr finansiella kostnader

Summa finans. intäkter/kostn. -1145 -281 -232 -858 -960

Resultat efter finans. poster 5332 1786 3055 4473 5582

Överavskrivningar -5322

Resultat före skatt 10 1786 3055 4473 5582

Skatter -6

Beräknat resultat 0 1786 3055 4473 5582
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Stora Höga 2020-05-05 

Skrivelse till välfärdsutskottet och 
kommunfullmäktige 
Vi vill med detta brev belysa det bristande underlag som låg till grund för kommunstyrelsens 
beslut att vid deras sammanträde 2020-03-23 notera förvaltningens föreslagna 
lokalförändringar inom den kommunala verksamheten. En av dessa förändringar består i att 
pausa två avdelningar vid Stora Höga förskola. Det som inte framgår av förvaltningens 
skriftliga information till kommunstyrelsen är att Stora Höga förskola endast består av två 
avdelningar varför denna paus i praktiken blir en avveckling av förskolan. Barn och 
pedagoger sprids för vinden, oavsett vad man kallar denna åtgärd innebär ett 
återupptagande av verksamheten en total nystart. 
 
Detta beslut togs på oanalyserad rådata från en då kommande, ej färdigställd 
befolkningsrapport, som talade om en kortsiktig överkapacitet av förskoleplatser på basis av 
en avmattad befolkningstillväxt samt lokalernas renoveringsbehov. Den påstådda 
avmattningen av befolkningstillväxten baserades på data som inkluderade samtliga 
kommundelar (se bilaga 1, figur 1). Vi anser att det inte säger särskilt mycket om behovet 
av förskoleplatser i Stora Höga eller Stora Högas befolkningstillväxt. Detta då Stora Högas 
demografi i rapporten från 2019 avviker mot exempelvis Ucklum, Svenshögen och Ödsmål. 
Främst då det i Stora Höga byggs bostäder och många av de som flyttar till Stora Höga ser 
närheten till Storgöteborg med pendling som en stor tillgång. Den fullständiga 
befolkningsprognosen från Sweco för Stenungsunds kommun har nu kommit och finns att 
läsa på kommunens hemsida. Med denna i hand kan följande slutsatser dras: 
 
Prognosen för befolkningstillväxten i hela Stenungsunds kommun uppvisar ingen koppling till 
antalet barn i planeringsåldersklass 1-5 år i Stora Höga, vilket vi anser bör vara det rimliga 
underlaget att basera en minskning i behovet av förskoleplatser i Stora Höga på. Som ni kan 
se i figur 2 och 3 i bilaga 1 prognostiseras en ökning av antalet barn i förskoleålder i Stora 
Höga delområde i de tre senaste befolkningsprognoserna, inklusive den nyligen släppta. 
Datan för delområde Stora Höga skiljer sig därmed avsevärt från den befolkningstillväxt för 
hela Stenungsund som kommunstyrelsens beslut 2020-03-23 grundas på. 
 
Avseende lokalerna fick vi vid informationsmöte 2020-04-06 av Benny Ankargren, kommunal 
lokalstrateg, ett föredrag om dålig isolering och asbest i taket, vg se Bilaga 2. Det finns inte 
en enda objektiv handling såsom besiktningsprotokoll eller dylikt som beskriver lokalernas 
skick. Inget som säger något om utemiljöns beskaffenhet avseende buller och avgaser. Det 
enda som står att läsa är protokoll från de årliga livsmedelskontrollerna där den senaste 
utföll väl. Vi förstår att det rör sig om en äldre lokal men borde man inte först kontrollera vad 
som behöver åtgärdas innan man flyttar ut och avvecklar verksamheten? 
 
Vi har även varit i kontakt med andra fristående aktörer inom förskoleverksamhet. Vid 
telefonkontakt med Anette Larsson, rektor för skogsbackens förskola i Svenshögen samt 
Vilda Tilda förskola i Ucklum, meddelar även hon att de från deras sida är mycket 
intresserade att ta över driften av Stora Höga förskola. Hon berättar att hon pratat med 
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Elisabeth Andreasson, Tf chef sektor Utbildning, för någon vecka sedan och då presenterat 
deras intresse. Därefter har hon inte hört någonting vidare men intresset kvarstår. Det finns 
även ytterligare aktörer som hört sig för angående fortsatt drift av Stora Höga förskola. De 
aktörer vi talat med, bland andra ovan nämnda Anette Larsson, har dock inget intresse i att 
ta över driften av en lokal utan varken barn, pedagoger eller verksamhet. 
 
Stora Höga förskola är dessutom den enda förskolan i närområdet som är full och det finns 
en kö till platserna. I slutet av april hade Getskär, Anrås och Spekeröd (som ligger i 
närliggande delområde) 14-33 platser lediga vardera. Stora Höga är full, 37 av 37 platser är 
fyllda. Till hösten har Stora Höga 27 platser belagda och ytterligare 16 på tur in, 10 
nyansökningar och 6 syskon. Alla sökande kommer helt enkelt inte få plats på Stora Höga 
förskola till höstterminen 2020. För närmare detaljer se Bilaga 2, 3 och 4. Dessutom leder 
denna paus till att Anrås och Getskär fylls. De enda platserna som på sikt finns att tillgå 
ligger i Spekeröd, något som kommer leda till att föräldrar i Stora Höga får köra sina barn till 
intilliggande delområde med bil. Detta har påtalats för delar av kommunstyrelsen, var god se 
Bilaga 5. Att välja att pausa hela Stora Höga förskola är för oss svårt att förstå. Varför inte 
pausa avdelningar på de andra förskolorna, platser som redan står tomma? Antalet 
förskolebarn i Stora Höga kommer öka enligt ovan, varför då “pausa”/avveckla en hel 
förskola? Dessutom på kort sikt? Om kommunen ska följa sin egen policy om att hålla de 
kommunala förskolorna mer storskaliga borde de inte hörsamma privata aktörers intresse? 
Det är för oss ställt utom rimligt tvivel att underlaget med barn för Stora Höga förskola finns. 
 
En namninsamling  med syftet att samla människor som vill ha kvar Stora Höga förskola i 1

drift har efter några dagar kommit upp i över 200 underskrifter. Det finns bevisligen då ett 
stort stöd bland lokalbefolkningen att behålla den och att den anses viktig för samhället. 
Bland kommentarerna från de människor som skrivit under så understryker många barnens 
trygghet, olika behov, trafiksäkerheten och miljön som påverkas av den ökade biltrafiken, 
samt de negativa effekter det här kommer att leda till för pendlingsmöjligheter och vårt 
klimat. Alla dessa punkter bör beaktas i beslut som det här och man bör se till de långsiktiga 
effekterna det här får för Stora Höga som samhälle, vår miljö och våra barn, inte bara se till 
de kortsiktiga ekonomiska effekterna då det är oansvarigt mot oss invånare i sådana här 
stora beslut. 
 
Slutligen. När avvecklingen av Stora Höga förskola var uppe i kommunfullmäktige juni 2019 
valde kommunfullmäktige att rösta för att behålla verksamheten. Skälen till detta var många, 
men bland annat saknades en barnkonsekvensanalys. I Stenungsunds kommun skall en 
sådan analys alltid göras inför beslut som rör barn och det är även lagstadgat i 
barnkonventionen att “Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som 
bedöms vara barnets bästa”. Vi har fått samtliga underlag, handlingar och skrivelser från 
kommunen - någon barnkonsekvensanalys av detta beslut står inte att finna. Oavsett om 
man kallar detta “paus”, “temporär stängning” eller “avveckling” blir den praktiska 
konsekvensen som vi redan redogjort att våra barn rycks upp och får börja om. Här har 
kommunen frångått sin lagstadgade skyldighet att följa svensk lag genom att ta hänsyn till 
våra barn. Dessutom rundas de demokratiska principerna när man som kommun via 

1 https://www.skrivunder.com/bevara_stora_hoga_forskola 
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förvaltningen stänger en hel förskola genom att pausa samtliga avdelningar. Detta är ett 
beslut som endast får tas i kommunfullmäktige och inte som ett “notat”-beslut i 
kommunstyrelsen på bristfällig information från förvaltningen. 
 
Vi önskar att ni hörsammar våra i fakta grundade argument och tänker om rörande pausen 
av Stora Höga förskola. 
 
Simon Tillström 
Simon Isaksson 
Emil Karlsson 
Johannes Larsson 
johannes.larsson87@gmail.com  
073-069-55 35 
 
Talespersoner för föräldragruppen Stora Höga förskola 
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Figur 1: Benny Ankargrens behovsanalys av förskoleplatser för hela Stenungsunds kommun 
som ska vara baserad på data ur befolkningsprognoserna för 2018-2027, 2019-2028 samt ett 
utdrag av data ur den icke analyserade prognosen för 2020-2029. 

Bilaga 1, sida 1 (3)
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Figur 2: Jämförelse av 2018-2027, 2019-2028 och 2020-2029 års kompletta 
befolkningsprognoser för antal invånare i förskoleålder för delområde Stora Höga. 

Bilaga 1, sida 2 (3)
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Figur 3: Prognos för antal invånare i förskoleålder för delområde Stora Höga, baserat på data 
från den nyligen släppta kompletta befolkningsprognosen för 2020-2029. 

Bilaga 1, sida 3 (3)
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Informationsmöte om 
Stora Höga förskola

6 april 2020

Bilaga . , sida 1 (13)
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Ros-Mari hälsar välkommen och informerar om att anteckningar från mötet kommer att läggas ut i Unikum för alla att ta del av.



Vi som är här

•Ros-Mari Niklasson rektor Stora Höga- och Spekeröds 
förskolor

•Nathalie Lundmark rektor Anrås och Getskärs förskola

•Annelie Schön tillförordnad verksamhetschef förskola

•Elisabeth Andreasson tillförordnad sektorchef utbildning

•Benny Ankargren lokalresursstrateg

• Emma Hedeberg  pedagog Spekeröd förskola

•Linda Granlund och
Malena Erixsson  pedagoger Stora Höga förskola

Bilaga 2, sida 2 (13)
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Dagordning

•Bakgrundsinformation
Benny Ankargren

•Lokalförändringar förskolor 2020 Elisabeth 
Andreasson

•Verksamhetsplanering – bakgrund Annelie Schön

•Planering hösten 2020 och våren 2021 Ros-Mari Niklasson

•Frågor

Bilaga 2, sida 3 (13)
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Elisabeth



Behov förskoleplatser 18-20
Bilaga 2, sida 4 (13)
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Lokalernas skick

•Dålig planlösning

•Byte av tak (asbest)

•Dålig isolering

•Dåliga golv

•Köket, ett arbetsmiljöproblem

Bilaga 2, sida 5 (13)
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Lokalförändringar förskolor  2020
•Det finns ett överskott på förskoleplatser. Befolkningsprognosen visar
minskat antal barn (både i 2019 & 2020 års prognoser).

•Ca sju till nio avdelningar kommer att pausas från höstterminen och öppnas
succesivt efter behov. (Brudhammar, Bergsvägen, Hasselbacken, Stora Höga
och Spekeröd).

•Lokalförändringar under året
•Nytorpshöjds förskola flyttar ut i juni.

•Brudhammars förskola öppnar i juni.

•Ucklum förskola utökar och flyttar till ombyggd skolpaviljong i juni.

•Hallerna förskola stängs i juni och flyttar till Kristinedals moduler i juli.

•Utbyggnad av Spekeröds förskola är klar i augusti.

Bilaga 2, sida 6 (13)
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Kommunstyrelsen 2020-03-23 § 116

Information till kommunstyrelsen om planerade lokalförändringar 
hösten 2020

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen ser fortlöpande över lokalbeståndet i syfte att åstadkomma ett så effektivt 
lokalutnyttjande som möjligt. Under 2020 kommer förvaltningen att genomföra en rad 
lokalförändringar inom framför allt verksamheterna funktionshinder, grund- och 
förskola. I korthet innebär förändringarna att ett nytt LSS-boende öppnas i Svenshögen, 
att en daglig verksamhet flyttas och att vissa avdelningar inom förskolan pausas för att 
anpassa antalet avdelningar efter att behovet av förskoleplatser på kort sikt är lägre.

Bilaga 2, sida 7 
(13)
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Verksamhetsplanering - bakgrund

1.Antal barn i förhållande till antal platser.

2.Lägre barntal motsvarande 7 - 9 avdelningar.

3.Många förskolor och avdelningar berörs – i söder: Stora Höga, Anrås,
Getskär och Spekeröd.

4.Perspektiv vid planering

1.Sårbarhet vid sjukdom.

2.Pedagogernas möjlighet att värna utbildningens kvalité

3.Effektivt lokalnyttjande - fylla stora förskolor och pausa små.

Bilaga 2, sida 8 (13)
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Stora Höga förskola idag

Två avdelningar berörs

Måsen – 18 barn och tre personal 

Fisken – 19 barn och tre personal

8 barn börjar i förskoleklass, tre från Måsen och fem från 
Fisken

1 barn står redan i kö till annan förskola

Bilaga 2, sida 9 (13)
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Tillgängliga platser

•Spekeröd 33 lediga platser

•Anrås 32 lediga platser

•Getskär 14 lediga platser

Bilaga 2, sida 10 (13)
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Önskemål om placering

•Önskemål om förskola senast onsdag

•Beslut om placering senast vecka 17

Bilaga 2, sida 11 (13)
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Frågor?

Bilaga 2, sida 12 (13)
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2020-05-05 Gmail - Begäran av handlingar

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=e22b34c0d0&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1664672006332143150&dsqt=1&simpl=msg-f%3A… 1/4

Johannes Larsson <johannes.larsson87@gmail.com>

Begäran av handlingar

registrator <registrator@stenungsund.se> 22 april 2020 13:28
Till: Johannes Larsson <johannes.larsson87@gmail.com>

Hej,

Här kommer även siffrorna för Spekeröd, Anrås och Getskär:

Sammanställning på hur hösten ser ut.
Baserat på siffror idag 200422 kl.09:00

Anrås Hustal 100:
Antal barn placerade Ht 2020- 65

Antal barn i kö- 10 varav 4 syskonförtur
Lediga platser efter kö är placerad- 24

Getskär Hustal 72:
Antal barn placerade Ht 2020- 58

Antal barn i kö- 6 varav 4 syskonförtur
Lediga platser efter kö är placerad- 8

Spekeröd Hustal 108 (2 parkerade avd):
Antal barn placerade Ht 2020- 75

Antal barn i kö- 23 varav 6 syskonförtur
Lediga platser efter kö är placerad- 10

Totalt finns 42 lediga platser i söder.
Detta är exkl. 27 placerade barn Stora Höga och dess kö på 16 barn.

Med vänlig hälsning

Erika Samuelsson

Kommunarkivarie

Administrativa funktionen, kansli

Stenungsunds kommun

Tel: 0303-73 29 35
E-post: erika.samuelsson@stenungsund.se

http://www.stenungsund.se

Bilaga 3, sida 1 (1)
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2020-04-21 Gmail - Begäran av handlingar

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=e22b34c0d0&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1664569816981292045&dsqt=1&simpl=msg-f%3A… 1/3

Johannes Larsson <johannes.larsson87@gmail.com>

Begäran av handlingar

registrator <registrator@stenungsund.se> 21 april 2020 10:24
Till: Johannes Larsson <johannes.larsson87@gmail.com>

Hej,

Jag översänder härmed kopian på powerpointpresentationen från informationsmötet. (Se bifogad fil) Nedan följer
uppgifter om ansökningar till Stora Höga förskolan:

Stora Höga:
Antal barn placerade 200804- 27 
Antal barn i kö- 16 varav 6 syskonförtur

Ett barn önskar överflyttning till Stora Höga förskola
Två barn önskar överflyttning från Stora Höga förskola

Med vänlig hälsning

Erika Samuelsson
Kommunarkivarie

Administrativa funktionen, kansli 
Stenungsunds kommun

Tel: 0303-73 29 35
E-post: erika.samuelsson@stenungsund.se

http://www.stenungsund.se

Från:  Johannes Larsson <johannes.larsson87@gmail.com> 
Skickat:  den 18 april 2020 21:47
Till:  registrator <registrator@stenungsund.se>
Ämne:  Re: Begäran av handlingar

Hej igen,

Jag skulle även vilja ha utdrag av kösituationen inkl ansökningar till Stora Höga förskola för hösten 2020. Det vill säga
hur många syskon som sökt, hur många nyansökningar som gjorts och hur många överflyttningar som är aktuella. Allt
detta givetvis under förutsättning att det bedrivs verksamhet i lokalerna hösten 2020, dvs hur det såg ut innan
beslutet om "paus" togs för därefter antar jag att det inte godtas ansökningar till SH Fsk.

Bilaga , sida 1 (1)
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Simon Isaksson <simon.isaksson.phd@gmail.com>

Ang. söktrycket till förskolor i Stora Höga och Spekeröd

Simon Isaksson <simon.isaksson.phd@gmail.com> 23 april 2020 15:52
Till: bo.pettersson@stenungsund.se, agneta.petterssonbell@stenungsund.se, 
melisa.nilsson@stenungsund.se, jan.ruden@stenungsund.se, linda-maria.hermansson@stenungsund.se, 
emma.ramhult@stenungsund.se, jimmy.lovgren@stenungsund.se, katja.nikula@stenungsund.se

Bästa ordförande och ledamöter för 5-klövern i Kommunstyrelsen samt ordförande i Kommunfullmäktige,

Som pappa till en 3-åring på Stora Höga förskola är jag förbryllad över hur kommunens tjänstemän valt att 
använda de underlag som de påstår ligger till grund för en paus av Stora Höga förskolas samtliga 2 
avdelningar. Nämnda underlag användes för att motivera det beslut som togs av Kommunstyrelsen 2020-
03-23. På basis av de underlag som delgivits oss vårdnadshavare efter direkt begäran till kommunen är
min farhåga att den information från kommunens tjänstemän som noterades i kommunstyrelsen 2020-03-
23 inte gav en fullständig bild av förskolesituationen i Stora Höga och Spekeröd. Jag är medveten om att
Kommunstyrelsen kommer behandla vår skrivelse till densamma på måndag och vill här belysa ytterligare
en aspekt som undgått åtminstone oss vårdnadshavare fram till nu, nämligen söktrycket i relation till antalet
platser på de kommunala förskolorna i Stora Höga och Spekeröd.

Jag väljer här att hålla presentationen kort och koncis och ni är välkomna att kontakta mig för en mer 
djuplodande analys.
Vi vårdnadshavare efterfrågade data rörande Stora Höga förskola, Anrås förskola, Getskärs förskola samt 
Spekeröds förskola. Nedan ser ni utfallet:

Stora Höga förskola:
Kapacitet: 37 barn
Antal barn placerade till HT 2020: 27 barn
Antal barn i kö: 16 barn
Skillnad på tillgång och efterfrågan: 6 barn får inte plats till hösten p.g.a. högt söktryck.

Anrås förskola:
Kapacitet: 100 barn
Antal barn placerade till HT 2020: 65 barn
Antal barn i kö: 10 barn
Skillnad på tillgång och efterfrågan: Förskolan har 25 platser utan efterfrågan till hösten.

Getskärs förskola:
Kapacitet: 72 barn
Antal barn placerade till HT 2020: 58 barn
Antal barn i kö: 6 barn
Skillnad på tillgång och efterfrågan: Förskolan har 8 platser utan efterfrågan till hösten.

Spekeröds förskola:
Kapacitet: 108 barn
Antal barn placerade till HT 2020: 75 barn
Antal barn i kö: 23 barn
Skillnad på tillgång och efterfrågan: Förskolan har 10 platser utan efterfrågan till hösten.

Statistiken ovan talar sitt tydliga språk: Stora Höga förskola är överlägset populärast av de kommunala 
förskolorna i Stora Höga. Dessa data har oss veterligen inte tagits i beaktning då kommunens tjänstemän 
tog beslut om vilka avdelningar som ska pausas till hösten, vilket jag finner högst anmärkningsvärt.

Bilaga , sida 1 ( )
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Jag är medveten om att det finns många aspekter att överväga i ett sådant här beslut och min förhoppning 
är att det vi belyser i vår skrivelse samt den data som presenteras här bidrar till att kommunstyrelsen får 
möjlighet att väga in alla aspekter och inte bara ett snävt och vinklat urval av dessa.

Med vänliga hälsningar,
Simon Isaksson
073-0665804

Bilaga 5, sida 2 (2)
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Svenska Ridsportförbundet är ett av 72 idrottsförbund anslutna till Riksidrottsförbundet. Förbundet har 
närmare 900 föreningar landet runt, med cirka 154 000 medlemmar. På våra ridskolor genomförs cirka 5 
miljoner ridtimmar varje år. 

 
Svenska Ridsportförbundet, Ridsportens Hus, 734 94 Strömsholm, Tel 0220-45600, www.ridsport.se 

Strömsholm 2020-04-22 
 
 
Coronapandemin påverkar ridsporten! 
 
Coronapandemin slår hårt mot vårt samhälle, inte minst mot vård och omsorg. Vi drabbas alla, på olika sätt.   
 
Svenska Ridsportförbundet följer noga utvecklingen av coronakrisen för att på bästa sätt möta de 
förändringar och utmaningar vi står inför. Vi tar vårt ansvar för att stoppa smittspridningen! 
För ridsporten innebär detta bland annat att vi stängt ner tävlingsverksamheten fram till den 31 maj i ett 
första skede.  
 
Vi är tacksamma att våra cirka 450 ridskolor över hela landet än så länge kan hålla stalldörrarna öppna. I en 
tid av oro skänker stallet och hästarna trygghet för tusentals barn och unga, ger möjlighet till idrott och är en 
jordnära fritidsgård som fungerar fint ute i det fria.  
 
Men för att fortsätta vara en stark resurs i kommunen ber vi er att i planering och budget ta hänsyn 
till de ekonomiska utmaningar som våra ridskolor kan ställas inför.  
 
Hästar kräver tillsyn, omvårdnad och mat alla årets dagar. På ridskolan driver anställd och utbildad personal 
verksamheten och är en garanti för både säkerhet och djurskydd.  
 
Oavsett hur verksamheten ser ut brottas ridskolor med höga, fasta kostnader. Majoriteten av landets 
ridanläggningar ägs och drivs av föreningarna själva. Till skillnad mot andra fritidsanläggningar som ofta ägs 
av kommuner, som i stor utsträckning också svarar för driften.  
 
När tävlingar ställs in och rörligheten hos ridskolans elever minskar, behöver den lokala verksamheten stöd. 
För att öka er förståelse för ridskolans behov och hur inkomstbortfallet kan slå mot verksamheten, har vi gjort 
en beräkning av kostnaderna för en typisk ridskola, se bilaga. Ta gärna del av den, så att ni har en större 
förståelse när er lokala förening och ridskola kontaktar er.  
 
Ridskolorna kämpar hårt för att anpassa verksamheten till nya förutsättningar, men verksamheten vilar 
stadigt på en tydlig värdegrund och trygg gemenskap. Till stallet är alla välkomna, oavsett ålder, 
funktionsvariation, etnicitet eller socioekonomisk bakgrund.  
 
Ridskolan är så mycket mer än idrott och ridlektioner! Hästar får människor att må bra och umgänget 
utvecklar empati, ansvar och handlingskraft. Egenskaper som är användbara långt utanför stallbacken! 
 
Låt oss tillsammans arbeta för att ridskolan ska vara en levande mötesplats och stark resurs i kommunen, 
även i framtiden! 
 
Vänliga hälsningar  

 
 
Ulf Brömster, ordförande, samt förbundsstyrelsen  
Svenska Ridsportförbundet 
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Kostnadsberäkningen bygger på si�ror för en medelstor ridskola i mindre stad. 
Variationer mellan ridskola i storstad och i olika delar av landet förekommer. 
 Illustrationen ovan ger en snabb översikt vilka olika kostnader en ridskola har  
och nedan finns ett exempel på hur fasta kostnader fördelas och hur stora de är.

Kostnader på en medelstor 
ridskola i mindre stad

Utrustning
Sadel, träns, grimmor, 
 täcken, hinder, dressyr-
staket, maskinpark, 
 skyddsvästar, ridhjälmar …

Foder

Ridlärare
Ridlektioner,  
hästkunskap, säkerhet …

Veterinär
Vaccinationer, 
 förebyggande, skador …

Hovslagare
Var 6–8:e vecka.

Inköp av häst

Anläggning
Stall, ridhus, staket, ridbanor, 
klubbrum, el, vatten, avlopp, 
gödselhantering …

Underhåll
Skötsel av ridbanor, 
städning,  stallskötsel, 
snöskottning, 
 administration …

Försäkring
Hästar,  utrustning, 
 anläggning,  
maskiner …

Fasta kostnader/månad

Intäkter

Personal, i detta fall fem anställda med en medelinkomst på 43 000 ink soc. avg. och skatt. 215 200 kr

Hästar/ponnyer, i detta fall 10 + 10 ink foder, strö, hovslagare m. m.  50 434 kr

Driftskostnad, för el, vatten, avlopp, sophämtning m. m.  30 000 kr

Summa 295 434 kr

Till de fasta kostnaderna ska läggas utgifter för bland annat veterinärutgifter, reparation  
och nyanska�ning av utrustning för hästar/ponnyer.

Lektionsverksamheten: 360 lektioner × 215 kronor × 4 veckor 309 600 kr

Cafeteria, tävlingsverksamhet, ridläger ger en inkomst som kan täcka vissa kostnader.
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Anteckning
2020-05-12 Dnr KS 2020/88

Redovisning av delegationsbeslut 2020-05-25

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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Anställning Anställningsform Befattning Gäller tom SSG Motivering av anställning

2020-03-09 P_1 Tills vidare P_2081 Rektor Bitr 9999-12-31 1,0

2020-03-12 P_1 Tills vidare P_3518 Stödassistent 9999-12-31 1,0

2020-03-01 P_1 Tills vidare P_2433 Enhetschef 9999-12-31 1,0

2020-03-02 P_1 Tills vidare P_3184 Samordnare 9999-12-31 1,0

2020-03-01 P_1 Tills vidare P_3680 Barnskötare 2020-03-08 1,0

2020-03-01 P_1 Tills vidare P_3680 Barnskötare 9999-12-31 1,0

2020-03-01 P_1 Tills vidare P_9772 Lärare i tidigare åren 9999-12-31 1,0

2020-03-09 P_1 Tills vidare P_3646 Resurspedagog 9999-12-31 1,0

2020-03-01 P_1 Tills vidare P_I301 Planeringsadministratör 9999-12-31 1,0

2020-03-02 P_1 Tills vidare P_1341 Sjukgymnast 9999-12-31 1,0

2020-03-02 P_1 Tills vidare P_0715 Projektledare 9999-12-31 1,0

2020-03-02 P_1 Tills vidare P_0318 Personalkonsult 9999-12-31 1,0

2020-03-01 P_1 Tills vidare P_A691 Lärare förskola 2020-03-08 1,0

2020-03-01 P_1 Tills vidare P_A691 Lärare förskola 9999-12-31 1,0

2020-03-02 P_1 Tills vidare P_9773 Lärare i senare åren 9999-12-31 1,0

2020-03-30 P_1 Tills vidare P_A691 Lärare förskola 9999-12-31 1,0

2020-03-01 P_1 Tills vidare P_A691 Lärare förskola 9999-12-31 1,0

2020-03-01 P_1 Tills vidare P_7634 Parkarbetare 9999-12-31 1,0

2020-03-09 P_15 Allmän visstid P_2625 Badvärd 9999-12-31 1,0

2020-03-23 P_15 Allmän visstid P_3698 Barnskötare outbildad 9999-12-31 1,0

2020-03-23 P_15 Allmän visstid P_2068 Lärarassistent 9999-12-31 1,0

2020-03-03 P_15 Allmän visstid P_3698 Barnskötare outbildad 9999-12-31 1,0

2020-03-09 P_15 Allmän visstid P_3698 Barnskötare outbildad 9999-12-31 1,0

2020-03-02 P_15 Allmän visstid P_3698 Barnskötare outbildad 2020-03-02 1,0

2020-03-02 P_15 Allmän visstid P_3698 Barnskötare outbildad 9999-12-31 1,0

2020-03-16 P_15 Allmän visstid P_2720 Skoladministratör 9999-12-31 1,0

2020-03-02 P_15 Allmän visstid P_F714 Extratjänst 9999-12-31 1,0

2020-03-02 P_15 Allmän visstid P_F714 Extratjänst 9999-12-31 1,0

2020-03-02 P_15 Allmän visstid P_F714 Extratjänst 9999-12-31 1,0

Nyanställningar KS mars 2020
Handläggare: Rickard Sandin, personalfunktionen

1 Rickard Sandin, 2020-05-11 16:04
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2020-03-02 P_22 Obeh skollagen P_5988 Lärare obehörig 9999-12-31 1,0

2020-03-23 P_3 Besttid eg vik P_A336 Enhetschef tf 9999-12-31 1,0

2020-03-24 P_3 Besttid eg vik P_9644 Biträde 9999-12-31 1,0

2020-03-23 P_3 Besttid eg vik P_3680 Barnskötare 9999-12-31 1,0

2020-03-16 P_3 Besttid eg vik P_3698 Barnskötare outbildad 9999-12-31 1,0

2020-03-03 P_9 Viss tid prov P_A691 Lärare förskola 9999-12-31 1,0

2020-03-26 P_15 Allmän visstid P_3391 Elevassistent 9999-12-31 0,9

2020-03-09 P_1 Tills vidare P_2933 Lärare musik 9999-12-31 0,8

2020-03-16 P_3 Besttid eg vik P_1650 Undersköterska 9999-12-31 0,8

2020-03-01 P_1 Tills vidare P_1650 Undersköterska 9999-12-31 0,8

2020-03-02 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,8

2020-03-02 P_3 Besttid eg vik P_1984 Vårdbiträde 9999-12-31 0,8

2020-03-01 P_3 Besttid eg vik P_1984 Vårdbiträde 9999-12-31 0,8

2020-03-16 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,8

2020-03-01 P_1 Tills vidare P_3460 Fritidsledare 9999-12-31 0,5 Utifrån verksamhetens behov.

2020-03-16 P_25 Viss tid >67 år P_3094 Socialsekreterare 9999-12-31 0,5 Utifrån verksamhetens behov.

2020-03-30 P_3 Besttid eg vik P_9560 Registrator 9999-12-31 0,5 Budgetskäl och utifrån verksamhetens behov.

2020-03-01 P_3 Besttid eg vik P_9840 Vaktmästare 9999-12-31 0,4 Utifrån verksamhetens behov.

9999-12-31 Tidsbegränsad anställning som förväntas förlängas. Slutdatum visas ej i beslutstödssystemet Hypergene.

P_1 Tills vidare

P_3 Besttid eg vik

P_15 Allmän visstid

P_25 Viss tid >67 år

P_9 Viss tid prov

P_22 Obeh skollagen Obehörig lärare

Tillsvidareanställning (fast anställning).

Vikarie under bestämd tid, arbetar i stället för någon som är ledig.

Allmän visstidsanställning, extra förstärkning under en bestämd tid.

Tidsbegränsad anställning när arbetstagaren har fyllt 67 år.

Provanställning för en tillsvidareanställning.
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Mars 2020
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Antal anställda (månadsavlönade AB)

2 Rickard Sandin, 2020-05-11 16:04
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Akustikverkstan AB, Kinnegatan 23, 531 33 Lidköping, tel 0510 - 911 44 anders.westbrandt@akustikverkstan.se 
Direkt: +46(0)705 – 55 63 17 


 


BULLERUTREDNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR HALLERNA ETAPP II 


SAMMANFATTNING 
Akustikverkstan AB har utfört beräkningar av förväntade ljudnivåer från fordonstrafik på 
närliggande vägar vid nya högstadieskolan. Placering av skola/skolgård baseras på en skiss 
(situationsplan) daterad 2019-05-27 som upprättats av Norconsult AB, vilken erhållits från 
Stenungsunds kommun. Resultaten har jämförts mot riktvärdena i Naturvårdsverkets skrift 
NV-01534-17. 


Av redovisade beräkningsresultat kan man konstatera följande: 
 
Resultaten från beräkningarna visar att i stort sett alla ytor vid skolan som är avsedda för lek, 
vila och pedagogisk verksamhet uppfyller riktvärdet för ekvivalentnivå på 50 dB(A) samt 
riktvärdet för maximalnivå 70 dB(A). De delar av området som överskrider riktvärdet ska inte 
avses för lek, vila och pedagogisk verksamhet. 
 
1. UPPDRAGSGIVARE 
Stenungsunds kommun, Box 530, 44215 Kungälv. 
Kontaktperson: Malin Svensson, tel. 0303-73 25 66, malin.svensson1@stenungsund.se. 


 


2. UPPDRAG 
Stenungsunds kommun planerar att ändra den gällande detaljplanen vid Hallernaskolan för att 
uppföra en ny skolbyggnad och ändra på befintlig skolgård. Akustikverkstan AB har fått i 
uppdrag av Stenungsunds kommun att utföra en bullerutredning för den nya 
detaljplaneändringen. 
Akustikverkstan har därför utfört beräkningar av förväntade ljudnivåer från fordonstrafik från 
närliggande vägar på den tilltänkta skolans verksamhetsområde vilket innefattar hela 
skolgården. Placering av skola/skolgård baseras på en skiss (situationsplan) daterad 2019-05- 
27 som upprättats av Norconsult AB, vilken erhållits från Stenungsunds kommun. 


 
 
3. BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR TRAFIKBULLER VID SKOLOR 
Naturvårdsverkets skrift NV-01534-17 innehåller riktvärden för buller på ny skolgård från 
väg- och spårtrafik daterad till september 2017. Med ny skolgård avses skolgårdar vid skolor, 
förskolor eller fritidshem som tas i drift eller inkommer som remiss eller anmälan till 
tillsynsmyndigheten efter det att denna vägledning publicerats, september 2017. Dessa 
riktvärden redovisas i tabell 1. Nivåerna är frifältsvärden, vilket betyder att vid beräkning 
eller mätning av ljudnivå på skolgård ska reflexer från närmast liggande vägg inte tas med, 
exempelvis från skolbyggnaden. Nivåerna i tabell 1 motsvarar de nivåer som enligt 3 § i 
förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör underskridas på en uteplats 
vid nya bostadsbyggnader. 
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Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå 
för dygn (dBA) 


Maximal ljudnivå 
(dBA)1 


De delar av gården som är avsedda för lek, 
vila och pedagogisk verksamhet 


 
50 70 


Övriga vistelseytor inom skolgården 55 702 
1) Med tidsvägning FAST. 
2) Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården nyttjas (exempelvis 07-18). 


Tabell 1: Riktvärden för buller på ny skolgård från väg- och spårtrafik. 


 
Nivåerna i tabell 1 för de delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk 
verksamhet bör underskridas för att förebygga att olägenhet för människors hälsa uppstår. 


 
 
4. TRAFIKSITUATION VID NYA HÖGSTADIESKOLAN OCH DESS 
NÄRLIGGANDE OMGIVNING 
I de närliggande omgivningarna till nya högstadieskolan och den föreslagna nya 
skolbyggnaden, ligger vägarna Hallernaleden, Pressarevägen , Modistvägen (med tvärgata) 
och Kobergsvägen. Skolan och dess närmaste omgivning redovisas tillsammans med dess 
ungefärliga position i figur 1. 


Figur 1: Placering av befintlig skola och område för ny skolbyggnad (markerad med rött) enligt planförslag i dess 
närliggande omgivning. Karta hämtad från eniro.se. 


Modistvägen och 
Modistvägens 
tvärgata. Söder 
om skolan. 


Pressarevägen. 
Väster om 
skolan. 


Hallernaleden 
Norr om skolan. 


Kobergsvägen. 
Norr om skolan. 
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Trafikflöde på närliggande vägar har erhållits från tidigare mätningar och utredningar, se 
tabell 2. Enligt förordning (2015:216) ska hänsyn tas till framtida trafik när beräkning av 
trafikbuller utförs. För Hallernaleden har framtidsprognosen för ÅDT till planförslag, tagits 
från scenariot att bostäderna i området byggs ut enligt översiktsplanen [2]. Trafikering till 
gällande plan baseras på trafikering i nuläget. 


 
Uppmätta trafikflöden samt prognosticerade trafikflöden för respektive väg redovisas i tabell 
2. 


 
 


 
Väg ÅDT mätår 


(f/d) 


Andel tung 
trafik mätår 


 
ÅDT (f/d) Andel tung 


trafik (%) 
Hastighet 


(km/h) 


  (%)  
 


Hallernaleden 2500 [1] 2,5 [1] 4400 [2] 5 [3] 50 


Pressarevägen 1000 5 [3] 1100 5 [3] 50/30 


Modistvägen 550 5 [3] 600 5 [3] 30 


Modistvägen-tvärgata 100 5 [3] 100 5 [3] 30 


Kobergsvägen 100 5 [3] 100 5 [3] 50 
[1] Trafikering enligt Trafikias ”Trafikrapport Hallernaleden, Stenungs, Plats 4. 2018-11-27 (7 dagar)” där uppräkning gjorts från 1820 till 
2500 för hela Hallernaleden att undvika underksattning av trafikeringen. 
[2] Trafikering enligt: Figur 8: Förväntad trafikfördelning i dagens trafiknät om bostadsområdena i området byggs ut fullt enligt 
översiktsplanen, sid 15, Trafikutredning Hallerna, Stenungsund Norconsult AB, 2012-05-25. 
[3] För att inte underskatta antalet passager vid bestämnng av maximal ljudninvå har andelen tunga fordon satts till 5 %. 


Tabell 2: Trafikflöden som användes vid beräkningarna. 


 
5. BERÄKNINGSMETOD 
Beräkning av förväntade trafikbullernivåer vid nya högstadieskolan och dess närliggande 
omgivning har utförts i enlighet med gällande beräkningsmodeller, d v s enligt metoderna 
beskrivna i Vägtrafikbuller - Nordisk beräkningsmodell (Naturvårdsverkets rapport 4653) för 
vägtrafikbuller. 


 
För beräkningarna har beräkningsprogram Soundplan 7.4 använts där ovanstående 
beräkningsmodell ingår. Beräkningen i Soundplan bygger på en digital tredimensionell 
modell av området. Denna digitala modell har implementerats av undertecknad från digitala 
kartmaterial från Metrias webplats och ritningar från Norconsult AB, 2019-05-27. 


 


6. BERÄKNINGSRESULTAT 
Beräkningsresultat för situationerna nutid respektive framtid enligt planförslag, med trafik 
som redovisas i avsnitt 4 visas i Bilaga 1-4: 


 
1. Ekvivalentnivå (LAeq, 24h) Gällande plan 
2. Maximalnivå (LAFmax), dagtid 06-22, Gällande plan 
3. Ekvivalentnivå (LAeq, 24h) Planförslag 
4. Maximalnivå (LAFmax), dagtid 06-22, Planförslag 


 
Beräkningsresultaten i bilagorna visas som bullerutbredningskarta 1,5 m över befintlig 
marknivå. Ljudnivåerna är frifältsvärden vilket betyder att reflexer från närmast liggande 
vägg inte tas med, vilket är skolbyggnaderna i denna utredning. Reflexer upp till tredje 
ordningen är medtagna i beräkningarna. 
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7. SLUTSATS 
Av redovisade beräkningsresultat kan man konstatera följande: 


 
Resultaten från beräkningarna visar att i stort sett alla ytor vid skolan som är avsedda för lek, 
vila och pedagogisk verksamhet uppfyller riktvärdet för ekvivalentnivå på 50 dB(A) samt 
riktvärdet för maximalnivå 70 dB(A). De delar av området som överskrider riktvärdet ska inte 
avses för lek, vila och pedagogisk verksamhet. 
 
 
 
Anders Westbrandt 
Civilingenjör i akustik 


 
Granskad av Maja Jansson, 2019-06-17 
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		Anders Westbrandt
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