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HANDLINGAR

Till programmet tillhör följande handlingar:
- programhandling (denna handling)
- programkarta (A1, skala 1:2500)
- illustration (A3, skala 1:4000)

Övriga handlingar och underlag:
- Karta över befintliga dagvattensystem, Norconsult, 2014-05-20
- Vardagslivskartläggning Norra Hallerna, Radar Arkitektur och Planering, 
december 2013
- Arkeologisk utredning etapp 1, Bohusläns museum, rapport 2013: 21, 2013
- Översiktlig naturvärdesinventering, Calluna, 2013-10-31
- Trafikutredning Hallerna, Norconsult, 2012-05-25
- Fastighetsägare inom och angränsande planområdet, 2014-11-03/2014-12-17

INLEDNING

Planprocessen
Ett program syftar till att översiktligt behandla frågor om ett områdets framtida 
bebyggelsetäthet, struktur, trafik, miljö och genomförande m.m. Programmet 
blir ett underlag till framtagandet av en eller flera detaljplaner.

Programmet för norra Hallerna blir första steget i processen att upprätta 
ett flertal detaljplaner för området. Programmet ska ge ingångsvärden till 
detaljplanerna, bredda dess beslutsunderslag och skapa en helhetsbild. Ett 
program är till skillnad från en detaljplan inte juridiskt bindande.

Programförslaget för norra Hallerna var ut på programsamråd 2014-12-19. 
Under till och med 2015-02-16. Berörda fastighetsägare bjöds bland annat in 
till öppet hus/drop med möjlighet att ställa frågor till handläggarna av förslaget. 
Det öppna huset ägde rum onsdag den 21 januari 2015. 

En särskilt inbjudan till samråds- och återkopplingsmöte för de
deltagande grupperna i vardagslivskartläggningen skedde separat.
Det mötet ägde rum i kommunhuset måndag den 19 januari 2015 kl.

Efter samrådet sammanställdes och bemöttes alla inkomna synpunkter i 
en samrådsredogörelse. Samhällsbyggnadsutskottet godkände beslutade 
2015-10-06 att godkänna samrådsredogörelsen samt, med föreslagna 
justeringar, godkänna program för norra Hallerna. Vissa av synpunkter 
resluterade i mindre ändringar av programmet. Många synpunkterna och 

Program Detaljplan
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frågorna från samrådet får dock beaktas i kommande detaljplanearbeten och 
kompletterande utredningsarbete. 

Med ett godkänt program finns det möjlighet att gå vidare med 
detaljplanearbeten för området. Detaljplanearbetet är en process i sig där det 
även där finns möjlighet till samråd och att komma med synpunkter.
Ett beslut om planstart från Samhällsbyggnadsutskottet behöver tas för de 
olika detaljplanetapperna innan ett arbete kan börja.

Medborgardialog - vardagslivskartläggning
Ett av kommunens inriktningsmål för 2013 var att; demokrati och 
värdegrundsfrågorna ska genomsyra verksamheten. För Samhällsbyggnads 
del bröts detta mål ned till att engagera fler medborgare i ett tidigt skede i 
detaljplaneprocessen. 

Under hösten 2013 genomförde kommunen ihop med Radar arkitektur 
och planering en medborgardialog för norra Hallerna. Syftet var att tidigt i 
programarbetet skapa dialog och kunskapsinhämtning genom att ta tillvara de 
boendes kunskap om området; hur det används, vilka platser som är värdefulla 
m.m. Metoden som användes kallas vardagslivskartläggning och syftar till 
att aktivt tillvarata kunskap och idéer om norra Hallerna och få en fördjupad 
kännedom om platsen.

Ett första möte för boende i området hölls den 16 oktober 2013. Under mötet 
bildades grupper som sen fick i uppdrag att jobba kring utvalda teman och 
frågeställningar. Det var tre grupper som lämnade i ett fullständigt material och 
tre ytterligare grupper som gav korta synpunkter. Resultatet av gruppernas 
arbete sammanställdes i en rapport (Vardagslivskartläggning Norra Hallerna, 
december 2013) och ett återkopplingsmöte för deltagarna hölls kring rapporten 
tillsammans med kommunen 24 februari 2014.

Vardagslivskartläggning har fungerat som ett beslutsunderlag i arbetet och har 
påverkat programförslaget på flera sätt. Bland annat programförslagets fokus 
på anpassning till den lantliga karaktären, den föreslagna bebyggelsens låga 
skala och idén att bevara gamla Hallernavägen (grusvägen som leder genom 
området) i så stor utsträckning som möjligt.
För att återkoppla programförslaget till Vardagslivskartläggning har citat från 
de olika deltagande grupperna lyfts in i texten.

En särskilt inbjudan till samråds- och återkopplingsmöte, kring
vardagslivskartläggningen och framtaget programförslag, för de
deltagande grupperna i vardagslivskartläggningen skedde separat.
Det mötet hölls i kommunhuset (lokal: Bryggan) måndag den 19 januari
2015 kl.17.00. På mötet närvarande 16 personer från området.

Arbetsorganisation
Programmet har utarbetats av Erik Olmårs, Daniela Kragulj Berggren och 
Matilda Svenning, planarkitekter på verksamheten Plan- och bygg, i samråd 
med sektor för Samhällsbyggnad och övriga berörda sektorer. Till stöd har 
även Eva Tenow, på Radar arkitektur och planering AB, varit.
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BAKGRUND 

Hallernaområdet är utpekat i kommunens översiktsplan, ÖP 06, som 
Stenungsunds stora utbyggnadsområde för bostäder. 

Norra Hallerna bedöms med sitt läge nära Stenungsunds tätort som en 
attraktiv stadsdel att utveckla nya bostäder i. Här finns tillgänglig kommunal 
mark, delvis utbyggd infrastruktur, social service och en relativ god 
kollektivtrafikförsörjning. 

Den fortsatta utbyggnaden av tätorten Stenungsund planeras till stor del att 
ske på Hallerna. Utvecklingen av Hallerna har skett de senaste 20 åren, de 
första etapperna i området är färdigställda och inflyttade och de senaste 
etapperna håller på att slutföras.

Ansökan om planbesked för bostäder inkom 2009 från Mark och 
exploateringsenheten för fastigheterna Högenorum 1:19 och 1:21 inom aktuellt 
programområde. PEAB inkom 2011 med ansökan om planbesked angående 
bostäder inom Norums-Torp 1:30, beläget söder om väg 649, Ucklumsvägen. 
Intresse har även genom åren visats från ett flertal andra fastighetsägare inom 
området. 

Detaljplanerna ska föregås av ett program för att studera området i sin helhet 
och kopplingen till övriga Hallerna.

SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syftet med programmet är att utgöra underlag för kommande 
detaljplaneläggning i området. Programmet ska utreda förutsättningar för att 
skapa en tilltalande boendemiljö med nya bostäder integrerat med befintlig 
bebyggelse och naturområden. Programmet fokuserar på struktur, volym och 
gestaltningsprinciper samt övergripande samband.

Tillskapandet av ny bebyggelse ska beakta områdets lantliga karaktär. 
I programförslaget tas hänsyn till den kuperade terrängen och de flesta 
skogsbeklädda höjdpartier föreslås sparas. Hallernavägen föreslås behålla sin 
nuvarande sträckning och karaktär i så stor utsträckning som möjligt. 

Helt utbyggt bedöms programområdet rymma ca 400 nya bostäder.
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Översiktskarta med programområdet

Läge, areal och avgränsning
Programområdet är beläget söder om Ucklumsvägen och norr om 
Hallernaleden. Programområdet omfattar ca 48 hektar och har avgränsats 
främst utifrån kommunens översiktsplan men även utifrån befintliga 
detaljplaner, naturliga gränser samt det start-PM Samhällsbyggnadsutskottet 
beslutade om 2012-08-28. Programområdet är 1,6 km brett, höjden varierar 
men är som mest 500 meter.

Avgränsningen åt söder var initialt längs Hallernaleden men flyttades senare 
längs med Delesbäcken. Var och hur bebyggelse ska gestaltas längs 
Hallernaleden får istället besvaras i programarbetet för ”centrala Hallerna”. 
Avgränsningen för bebyggelse i nordöstra hörnet får studeras mer utförligt i 
detaljplaneskedet utifrån de topografiska förhållandena.

Fastighetsägare
Större delar av programområdet ägs av Stenungsunds kommun. En utförligare 
redogörelse av fastighetsägare inom och i angränsning av programområdet 
framgår av den till handlingen tillhörande fastighetsförteckning.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Start-PM
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade 2012-08-28 att 
påbörja programarbetet för norra Hallerna samt att godkänna ett start-PM som 
utgångspunkt för programarbetet. 
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Översiktsplan
Gällande översiktsplan, ÖP 06, antagen av kommunfullmäktige 2009-11-23 
visar på en framtida markanvändning för bostäder i norra Hallerna. Hallerna 
i sin helhet benämns som den nya samhällsdelen i Stenungsund där ett 
nytt stadsdelscentrum kommer att utvecklas med plats för skola, förskola 
och närbutik. ÖP 06 lyfter också att det  vid nybyggnad i Hallerna och i 
andra föreslagna utbyggnadsområden ska avsättas användbara grönytor för 
bostadsnära rekreation. Översiktsplanen pekar även ut en möjlig framtida 
vägkoppling genom norra Hallerna i nord-sydlig riktning med anslutning till 
Yttre Ringleden.

Göteborgsregionens Hållbar tillväxt, Strukturbild och K2020
Göteborgsregionens förbundsstyrelse har antagit flera strategi- och 
måldokumentet som rör kommunens fysiska planering. Det övergripande 
dokumentet ”Hållbar tillväxt” syftar till att lägga en grund för GR-kommunernas 
gemensamma arbete med att utveckla Göteborgsregionen till en stark 
och tydlig tillväxtregion. Hållbar tillväxt har ett särskilt fokus på hållbar 
regional struktur, det vill säga främst frågor som rör infra-, bebyggelse- och 
grönstruktur. 

De fyra målområdena i Hållbar tillväxt är:
• Stimulera en fortsatt befolkningstillväxt och samtidigt ta vara på de 
möjligheter en fortsatt regionförstoring ger
• Stärka de kvaliteter som gör att vi vill leva och verka i samt besöka 
Göteborgsregionen
• Skapa en stark och långsiktigt hållbar regional struktur som utgår från 
storstadsområdets möjligheter
• Utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem med en attraktiv 
kollektivtrafik

Utdrag ur översiktsplanen (ÖP06)
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Några fördjupningar av ovanstående målområden som berör norra Hallerna:
- Stads- och tätortsmiljöer ska utformas så att de inbjuder till ett rikt vardagsliv 
med ett gott boende och attraktiva mötesplatser.
- Göteborgsregionen ska utvecklas enligt strukturbilden med en stark och 
attraktiv regional kärna och längs tydliga stråk med ett flertal starka och 
attraktiva regiondelscentrum.
- Minst 40 procent av resorna i Göteborgsregionen ska göras med 
kollektivtrafik år 2025.
- Med kapacitetsstarka stråk ska transportsystemet i regionen stödja 
strukturbilden för Göteborgsregionen.

Norra Hallerna, som en del av Hallernaområdet, utvecklar Stenungsund 
tätort och förstärker på så sätt ett av strukturbildens huvudstråk. Avståndet till 
Stenungsund station med dess regiontåg är drygt 2,5 km. Diskussioner pågår 
om lokalisering av framtida resecentrum. Vid en lokalisering i anslutning till 
centrum och Stenungstorg skulle avståndet minska till 2 km. Genom ytterligare 
bebyggelse i Hallerna kan förhoppningsvis lokalbussarnas turtäthet till 
centrum och tågstation öka, samt servicen i området förstärkas. Närheten till 
Göteborgsvägen (Lv160) och Stenungsundexpressen är god.

Vision 2035
Kommunfullmäktige antog 2014 följande vision för Stenungsunds kommun: 
”Stenungsund,det goda samhället med framtidstro och utveckling med 
människan och naturen i centrum”. Till Visionen 2035 finns två avgörande 
inriktningar:
• Attraktivt och välkomnande 
• Ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling

Under ”attraktivt och välkomnande” står det bland annat:
”Stenungsund, en kommun med cirka 35 000 invånare, erbjuder bostäder 
för alla behov i olika former. Boendemiljöerna är attraktiva med närhet till 
såväl hav som skog och goda möjligheter till en aktiv fritid. Stenungsund är 

För att tydligt visa hur den regionala 
strukturen ska utvecklas har 
”Strukturbilden för Göteborgsregionen” 
arbetats fram av GR. Ambitionen är 
att medlemskommunerna lokalt tar 
ansvar för att den regionala strukturen 
är långsiktigt hållbar genom att i 
sin planering utgå från och följa 
strukturbilden. I strukturbilden ligger 
Stenungsund i ett av huvudstråken som 
utgör ryggraden i regionen. Tanken är 
att huvudstråken ska utvecklas genom 
en attraktiv kollektivtrafik i enlighet med 
K2020. K2020, Kollektivtrafikprogram 
för Göteborgsområdet, är den 
gemensamma framtidsbild som 
ligger till grund för utvecklingen av 
kollektivtrafiken i Göteborgsregionen.

Göteborgsregionens strukturbild
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en barnvänlig kommun där vi värnar om barns rättigheter och arbetar för att 
barn och ungdomar ska ha en god uppväxtmiljö. Naturen är alltid närvarande 
och tillgänglig i kommunens alla delar. Kommunikationerna till och från 
Stenungsunds kommun är goda och möjliggör en bekväm pendling för dig 
genom hållbara och miljövänliga transporter.
Stenungsund är en invånarvänlig kommun som strävar efter att alla invånare 
ska mötas med professionalitet och respekt.”
Under ” ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling” står det bland 
annat: ”I Stenungsunds kommun arbetar vi för en hållbar ekologisk utveckling 
vilket innebär att vi värnar om människans långsiktiga fortlevnad, en naturskön 
miljö samt biologisk mångfald. Vi arbetar aktivt för att anpassa samhället efter 
vad miljön och människornas hälsa tål”.

Bostadsförsörjningsprogram
Enligt ÖP06 ska kommunen ha en planberedskap för att klara 
befolkningstillväxt på 1% varje år fram till 2025. Befolkningsutvecklingen 
har under perioden fram till 2010 varit genomsnittligt sett något högre. 
Bostadsförsörjningsprogram för Stenungsunds kommun 2012-2015, antaget av 
Kommunfullmäktige 2012-05-21, anger en planering för 540 bostäder fram till 
2015.

Bostadsbehovet ska tillgodoses i blandat boende med villor, grupphus och 
flerbostadshus och med olika upplåtelseformer i äganderätt, hyresrätt och 
bostadsrätt. För Norum, där Hallerna igår, anges som inriktning att andelen 
hyresrätter i byggandet ska öka och att minst 1/3 av all nybyggnation är ett 
lämpligt riktmärke. 

Bostadsförsörjningsprogrammet har delvis sin utgångspunkt i måldokument 
Vision för Stenungsund år 2015 och utvecklar detta i nedanstående punkter 
som berör den fysiska planeringen:
• Lokala mötesplatser bör byggas in i nya bostadsområden
• Kommunen ska motverka kategoriboende/segregerat boende genom att 
blanda boendeformer och upplåtelseformer i ett och samma område. Det 
måste finnas billiga bostäder att tillgå.
• Stenungsunds kommun vill åstadkomma en god bebyggd miljö där det 
kulturhistoriska arvet värnas och utvecklas.
• Ta hänsyn till växter och djur vid planering av bostadsområden.
• Kommunen ska verka för at skapa bostadsområden som upplevs 
harmoniska, trygga och tillgängliga av samhällets samtliga medborgare.
• Kommunen ska uppmuntra byggnation av miljöanpassade och 
energieffektiva fastigheter.
• Bostadsområden bör planeras utifrån visionen om ett hållbart samhälle.
• God tillgång till kollektivtrafik och kommunal service ska prägla planering av 
mark för bostäder.
• Kommunen skall planera för en fortlöpande utbyggnad av gång och 
cykelvägar.
• De olika delarna i livsmiljön; boende, arbete, tillgång till service, fritid, bör 
finnas inom räckhåll så att dagliga transporter kan minskas. Vid detaljplanering 
och om det är längre än en kilometer från ett nytt område till en station behövs 
en god kollektivtrafik som knyter samman bostadsområdet med stationen.
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Karta över gällande detaljplaner

• Kommunen planerar för en samhällsstruktur som främjar miljöanpassade och 
resurssnåla transporter. Därför är det viktigt att t.ex. se till att bostadsområden 
lokaliseras nära skola, förskola och kollektivtrafik.

Norra Hallerna har genom sitt läge, sin delvis goda tillgänglighet till 
kollektivtrafik och närhet till skola goda förutsättningar att uppfylla målen i 
bostadsförsörjningsprogrammet. Då kommunen äger stora delar av marken i 
området finns även goda möjligheter att styra byggelsens utformning, funktion 
och innehåll vid markförsäljning.

Detaljplaner och program
Programområdet omfattas inte av några gällande detaljplaner.

Detaljplaner som är fastställda i övriga Hallernaområdet har kontinuerligt 
byggts ut, med start på 1990-talet, med blandade boendeformer men i 
huvudsak bostadsrätter och äganderätt. Inom detaljplan Hallerna II håller 
byggnation av en ny F-3 skola på att slutföras och inom detaljplan Västra 
Hallerna I pågår fortfarande viss byggnation.

En långt gången detaljplan och förta etapp för en, från Hallernaleden, 
södergående buss- och lokalgatan, i linje med intentionerna i översiktpslanen, 
finns framtagen.

Uppdrag finns även att ta fram ett program för ”centrala Hallerna”, som ligger 
söder om Hallernaleden och i norr angränsar till norra Hallerna. I centrala 
Hallerna ska en relativt hög täthet eftersträvas samt handel och service 
prövas.

I början av 1980-talet gjordes en områdesplan för Hallerna. Den har delvis 
legat till grund för den översiktliga planeringen och områdets tidiga utbyggnad. 
Områdesplanen med dess gedigna underlag och analyser är väldigt 
omfattande och kan till viss del fungera som underlag även idag. Större delen 
av materialet är dock inaktuellt.
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FÖRUTSÄTTNINGAR

NATUR OCH LANDSKAPSBILD

Naturvärden
Som underlag till programmet har Calluna AB genom naturmiljökonsult Jakob 
Sörensen gjort en översiktlig naturvärdesbedömning av programområdet, 
daterad 2013-10-31.

Sammanfattning av naturvärdeinventeringen 
Programområdet har ett relativt varierat utseende med både skogsmark, 
betesmarker och vattendrag, samt både ny och gammal bebyggelse, främst 
i form av fritidshus och villor. Liksom många andra delar av västkusten har 
området tidigare troligen varit mycket öppnare, då djurhållning och lantbruk var 
mer utbrett. Det förekommer fortfarande spår i området efter denna tid, främst 
ett stort antal stengärdesgårdar. Vidare finns inslag av grövre och äldre träd, 
främst tall men även ask och oxel.

Åtta områden inom inventeringsområdet har klassats med hjälp av metodiken 
naturvärdesinventering (NVI). Övrig area anses inte uppnå den lägsta 
klassen för en inventering med denna nivå och detaljeringsgrad (klass 2 
”påtagligt naturvärde”). Två av de åtta områdena har klassats till klass 1b ”högt 
naturvärde” och övriga sex till klass 2 ”påtagligt naturvärde”. Den dominerande 
naturtypen är betesmarker där pågående hävd och intressant flora är de 
främsta naturvärdena. Åtminstone område #1 framstår som naturbetesmark 
och har betats under en lång tidsperiod utan att marken har varit använd till 
något annat. Andra naturtyper är främst kopplade till lövskog och vattendrag. 
Lövskogarna har naturvärden knutna till äldre och grövre ädellövträd, död ved 
och en naturlig vattenmiljö.
 

Karta: Inventeringsområdet med klassade områden samt skyddsvärda arter, 
stengärdesgårdar, brynmiljö och landskapsobjekt.
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Ett antal skyddsvärda arter har noterats i inventeringsområdet och förekommer 
främst inom områden som har klassats. Vissa av dessa arter förekommer 
i artskyddsförordningen vilket kan betyda extra uppmärksamhet i vidare 
arbete. Vidare har påträffade stengärdesgårdar redovisats i denna utredning 
tillsammans med en välutvecklad brynmiljö som, tillsammans med vissa 
klassade områden, skapar ett landskapsobjekt.

KULTURMILJÖ OCH ARKEOLOGI

Bohusläns museum har ombetts av Länsstyrelsen i Västra Götalands län att 
utreda förekomsten av fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
i en arkeologisk utredning etapp 1.

Bohusläns museum anser att programområdet innehåller kulturvärden som är 
skyddsvärda, i första hand spår efter utmarksbruk och lägenhetsbebyggelse 
från 1700–1900-talen. För de fasta fornlämningar som finns inom 
programområdet gäller att de bör förundersökas för att fastställa status, 
utbredning, ålder och karaktär om de berörs av planerad exploatering.

Det gäller boplatserna Norum 167 :1, 169 :1, 170 :1 och 261 :1 samt 
källargropen objekt 7 (1700-talstorpet Quierna ). För fyndplatsen RAÄ 280:1 
förordas en förundersökning, alternativt en utredning etapp 2 med avsikt att 
fastställa fornlämningsstatus. För gravhögen Norum 139:1, som ligger direkt 
utanför programområdet, gäller detsamma som för Norum 280 :1 då statusen 
är något osäker. Till gravhögen hör också ett fornlämningsområde som kan 
komma i konflikt med programområdet.

Kända fornlämningar inom och i anslutning till utredningsområdet.
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Kulturlandskap
Namnet Hallerna betyder sannolikt »hedliknande långsluttande höjder« 
(Janzén 1972 :71). Hallernaplatån har utgjort utmark till de omgivande byarna 
Högenorum, Kyrkenorum, Nösnäs och Torp under historisk tid. Byarna är 
belagda från 1300–1500-talet och framåt i historiskt källmaterial. Flertalet av 
byarna har belagda ödegårdar från den senmedeltida agrarkrisen. Sannolikt 
har ingen av dessa ödegårdar berört Hallernaområdet. Expansionen ut på 
utmarken har påbörjats med lägenhetsbebyggelse från 1700-talet, som 
fortsatte in på 1900-talet (Nyqvist 1990a). Äldst är torpet Quierna eller Quigan 
som finns med på en översiktlig karta över byarnas utmarker på Hallerna 
från 1749 (14-NOR-8). Ännu på laga skifteskartan över Nösnäs 1839 är 
torpet med (14-NOR-74). I mitten av 1800-talet är fyra torp etablerade inom 
området, däribland Sörgrind och Höjden (14-NOR-90). De två sistnämnda är 
markerade med gårdssymboler på Generalstabskartan 1863, medan övriga 
utgörs av lägenhetsbebyggelse. 1700-talstorpet har då avvecklats, möjligen 
har det ersatts av soldattorpet Höjden strax intill. Längre fram i tiden på 1938 
års ekonomiska karta har etableringen skjutit fart ordentligt. Inte mindre än 
18 gårdsenheter finns då redovisade inom eller direkt intill utredningsområdet 
(O32NO).

Den västligaste delen av utredningsområdet, Klinten, var kalvhage till Stora 
Nösnäs på storskifteskartan från 1790 (14-NOR-14). Små hemåkrar till 
torpet Quigan låg då strax norr om utredningsområdet. Från Sörgrind och 

Bohusläns museum bedömer att inget behov av fortsatt särskild arkeologisk 
utredning kvarstår inom området. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
beslutar om vidare antikvariska åtgärder.
 

Nyupptäckta objekt i samband med aktuell etapp I-utredning.
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österut längs landsvägen bredde åkrar, betesmarker och ängar ut sig från 
och med 1800-talet. Annars har området utgjorts av bergiga hällmarker 
med små intagor, hagar, ängar och ljungbevuxna backar. På 1930-talet 
var uppodlingsgraden hög i dalgången och intill flertalet gårdstomter fanns 
trädgårdsodlingar.

Hallernavägen har fortfarande har en sträckning som nästan är identisk 
med den på den äldsta kartan från 1749.  Vissa ändringar av sträckningen 
har skett, men den får ändå betraktas som intakt i stora drag. Den utgör en 
viktigt historisk länk som all bebyggelse i området fortfarande utgår ifrån. Den 
skapar struktur och harmoni i landskapet. Föreslagen status: ej fornlämning. 
Föreslagen antikvarisk åtgärd: bevaras om möjligt. 

Det kan för övrigt noteras att utredningsområdet inte omfattas av några 
riksintressen för kulturmiljövård eller kommunala kulturmiljöer.

Samlad bedömning
Av de nya objekten 1 till och med 12 är flertalet av yngre natur – med 
undantag av fyndplatserna objekt 4 och 5 och källargropen objekt 7 – och 
kräver inga vidare antikvariska åtgärder. För det äldre odlingslandskapets 
lämningar, i form av exempelvis stengärdesgårdar, odlingsrösen, öppna diken, 
källor och bäckfåror gäller dock ett generellt biotopskydd enligt miljöbalken. I 
detta fall gäller det objekt 5, 8 och 11.

BEFINTLIG BEBYGGELSE

Inom programområdet finns drygt 40 bostäder och ett fåtal fritidshusbostäder. 
Det mesta av bebyggelsen ligger i programområdets nordöstra och västra del 
samt till viss del längs med Hallernavägen. Bebyggelse består av en blandning 
av äldre och yngre småhus i en till två våningar samt gårdar. Delar av den 
äldre byggelsen kan anses vara kulturhistoriskt värdefull.

Service
Service i form av livsmedelsbutik med mera finns i Stenungsunds mer centrala 
delar.

Elljusspår och motionsslingor
Elljusspår och motionsslinga finns utbyggda intill Nösnäs gymnasiet och strax 
norr om programområdet.

Förskola och skola
I nuläget håller Hallernaskolan på att byggas. Den ligger i början av 
Pressarevägen och kommer till en början fungera som en F-3. I Hallerna finns 
sedan tidigare två fristående förskolor. 
Nösnäs gymnasiet ligger strax norr om programområdet.
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TRAFIK

Hallerna trafikstruktur
I Stengungsunds översiktsplan, ÖP06, 
föreslås Hallernaleden kopplas ihop 
med Yttre ringleden genom en nord-
sydlig koppling genom norra Hallerna 
och över Nösnäsbäcken med dess 
ravin och naturvärden. Denna koppling 
var även med i den områdesplan 
för Hallerna som togs fram i början 
av 1980-talet. När Hallerna väl 
detaljplanerades och byggdes ut valdes 
en annan tillfart till Hallerna genom 
den så kallade Nösnäsleden, en västlig 
koppling som ansågs mer ekonomisk 
lönsam. Kobergsvägen är dock en 
början på den utpekade vägen enligt 
översiktsplanen men den slutar idag 
tvärt. Den genomgående nord-sydliga 
kopplingen är enligt ÖP06 tänkt att 
fortsätta söderut, via Hallernaleden, ner 
till väg 647/Norumsvägen.

En trafikutredning (Trafikutredning 
Hallerna, Norconsult, 2012-05-25) 
som togs fram 2012 visade på tre 
olika förslag hur trafikförsörjningen 
av Hallerna kunde lösas. 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 
2012-08-28 §134 om följande inriktning 
av trafikförsörjning av Hallernaområdet:

- Upprustning av norra delen 
av väg 647 så att den klarar en 
större trafikbelastning. Vägen är idag 
Trafikverkets.
- Ny väg söderut från väg 647 
och med koppling till trafikplatsen i 
Stora Höga så att plankorsningen med 
järnvägen/väg 647 kan stängas för 
biltrafik.
- En ny genomgående väg mellan 
väg 647 och Hallernaleden (enligt 
förslag 1 i utredningen) enbart för 
busstrafik och en liten mängd biltrafik 
med låg hastighet. Denna sträckning är 
i princip i enlighet med ÖP06.
- Bullersituationen för de befintliga 
husen och vägens detaljsträckning ska 

Översiktlig vägstruktur Hallerna från detaljplan för 
Västra Hallerna I

Överst översiktsplanen, nederst trafikutredning Hallerna
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studeras vidare.

Löser man trafikförsörjningen enligt detta förslag så kan många boende 
inom Hallernaområdet få tillgång till kollektivtrafik på ett rimligt avstånd, det 
blir enklare för de boende att komma direkt ut på motorvägen via den nya 
kopplingen (2), järnvägsövergången på väg 647 kan i princip stängas för all 
trafik förutom gång- och cykeltrafik och man slipper den svåra korsningen med 
väg 160. Bättre kopplingar söderut minskar även belastningen på Nösnäsmotet 
och dess järnvägsövergång. En första etapp av den från Hallernaleden 
södergående kopplingen finns med i ett pågående detaljplanarbete som en 
lokalgata/bussgata.

Förutom bebyggelsen vid Nösnäsliden, så trafikförsörjs idag all bebyggelse 
i norra Hallerna av Hallernavägen, en slingrig och relativt smal grusväg. 
Vägen går tvärs genom området och börjar i öster, nära kyrkan, med en 
väldigt brant backe samt slutar i väster vid Hallernavägen och Nösnäsliden. 
Längs Hallernavägen finns in- och utfarter till bostadsfastigheter samt en 
vägförgrening, via en bostadsfastighet, till bebyggelse i nordöst.

Gång- och cykel
Utmed kusten finns idag gång- och cykelvägar utbyggda från Jörlanda i söder 
till Ödsmål i norr. Utbyggnad av gång- och cykelstråk på sträckan från Ödsmål 
till Kolhättan planeras. Huvudstråket för gång- och cykel i Hallerna finns till 
större delen utbyggt utefter Hallernaleden med anslutning till GC-stråket utmed 
kusten i väster samt anslutningar mot centrum.

Befintlig GC-nät
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Kollektivtrafik
Till Stenungsunds station med dess regionaltåg är det drygt 2,5 km. Tågen mot 
Göteborg har 30 min trafik och tågen mot Uddevalla 1 h trafik. För närvarande 
pågår en lokaliseringsutredning om var ett nytt resecentrum för Stenungsund 
kommer att placeras. 

Expressbuss till och från Göteborg går i högtrafik varje kvart annars oftast 
30 min trafik. Närmaste hållplats ligger utmed Lv 160 vid Nösnäs relativt nära 
programområdet.

Lokalbusslinje 3 trafikerar Hallerna och har i dagsläget en halvtimmes 
turtäthet. Från hållplatsen Hallerna, som ligger vid den föreslagna 
huvudinfarten till norra Hallerna, till Stenungstorg och Stenungsunds station tar 
det ca 10 min. 

Karta över hållplatser i Hallerna, ringarna representerar 200m
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PROGRAMFÖRSLAG

NY BEBYGGELSE

Ny bebyggelse planeras främst i områdets östra delar i anslutning till 
Kobergsvägen som föreslås fungera som en huvudinfart. Från Kobergsvägen 
delar sig infarten och bebyggelsestrukturen i en östlig och västlig gren. 
Bebyggelsen har sin avgränsning gentemot bevarandevärda grönområden, 
befintliga bostadsfastigheter samt naturliga element i landskapet så som 
stengärdesgårdar. 
Längs med Kobergsvägen med dess relativa närhet till Hallernaleden 
och dess kollektivtrafik föreslås en högre exploateringsgrad i form 
av småskaliga flerbostadshus. I övrigt föreslås en blandning av 
boendeformer och upplåtelseformer i enlighet med intentionerna i 
bostadsförsörjningsprogrammet. 
Längs med gamla Hallernavägen föreslås viss förtätning med enstaka 
bebyggelse.
När områdena med föreslagen ny bebyggelse har planerats eller bebyggts så 
får ta ställning till om området utpekat som ”möjlig framtida bebyggelse” ska 
bebyggas (se vidare s.25). Här får man väga behovet av ny bebyggelse mot 
pågående hagmarksanvädningen. Om de betande djuren försvinner är det 
sannolikt att även naturvärdena kopplade till dessa försvinner med tiden. Då 
finns relativt starka skäl att bebygga området.

I kommande detaljplaner bör utgångspunkten vara att befintlig bebyggelse 
(vitmarkerad i programkartan) konfirmeras. Det får då avgöras från fall till 
fall om tomter är stora och lämpliga nog att delas och få flera byggrätter. 
Programmet går inte in i detalj och studerar detta. Det finns även ett flertal 
byggnader och gårdar som även har ett visst kulturhistoriskt värde och som 
bidrar positivt till områdets karaktär.

Programkarta
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Gestaltningsprinciper
Området föreslås få en småskalig bebyggelse i 1-2 våningar som anpassar 
sig till topografi och befintliga förutsättningar. Vid enstaka fall, där det inte 
stör, kan 2,5-3 våningar prövas. För att få en önskvärd mängd bostäder trots 
den låga bebyggelsen måste en relativt hög grad av täthet uppnås. Den täta 
bebyggelsen gör det möjligt att spara sammanhängande grönområden och 
viktig natur.

Bebyggelsen bör ha en modern utformning men som ändå samspelar med 
områdets lantliga karaktär och småskalighet. Bebyggelsen bör eftersträva 
enkla traditionella former och vara av trä. Småhusbebyggelsen bör ha en ljus 
färgsättning som anspelar till den bohuslänska traditionen. Flerbostadshus, 
med en större volym, kan dock med fördel ha en faluröd färgsättning eller 

Modern bebyggelse med lantlig karaktär

Flerbostadshus i 2,5 våning Småhusbebyggelsen med ljus färgsättning

Radhusbebyggelse Foto: Matilda Svenning

Foto: Matilda Svenning
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”Väldigt många människor 
använder den gamla 
grusvägen som går ifrån 
kyrkan och till hallernaleden 
väldigt flitigt. Vi använder 
den själva ofta/dagligen och 
möter då många vuxna och 
barnfamiljer.
Den används flitigt för 
rekreation, motion och 
promenader. Grus är skönt 
att gå på och omgivningarna 
är gamla och det känns som 
att man förflyttas 100 år bakåt 
i tiden vilket ger en känsla 
av lugn och ro i det annars 
stressiga samhället.
Vi vädjar därför till er att 
låta denna grusväg finnas 
kvar i orört skick för att 
påminna oss (och alla andra 
Stenungsundsbor) om hur det 
såg ut i samhället för länge 
sedan och för att fortsätta ge 
oss en plats att återhämta oss 
och hämta energi.” Grupp 6

annan slamfärg. Detta för att samspela mer med lantliga ekonomibyggnader.
Anpassningen till norra Hallernas lantliga karaktär är viktigast i anslutning till 
befintlig äldre bebyggelse och längs med Hallernavägen. I det föreslagna östra 
bebyggelseområdet, öster om den befintliga bebyggelsen, kan utformningen 
vara lite mer friare och ha en annan karaktär än övriga etapper. Istället för att 
knyta an till befintlig lantlig bebyggelse kan området exempelvis knyta an till 
omgivande natur, med mer obehandlat trä eller mörkare jordfärger. Det viktiga 
är att områdena får en harmoniskt och sammanvägd helhet och inte spretar åt 
för olika håll i utformning och uttryck. 
För den kommunägda marken kan kommunen genom markanvisningstävlingar 
ställa krav på utformning och kvalitet. Detta är ett viktigt instrument för 
att uppnå önskad gestaltning av området och för att få en anpassning till 
områdets karaktär.
Utemiljön bör hållas enkel och hämta inspiration från den befintliga miljön 
och det bohuslänska landskapet. Granit används med fördel vid behov av 
markbeläggning. Sten från byggnation och eventuell masshantering kan t.ex. 
återanvändas till murar.

TRAFIK

Huvudstruktur
För att ta till vara områdets historia och karaktär föreslås den befintliga 
Hallernavägen ha kvar sin utformning och användning som en genomgående 
grusväg. Detta framfördes även som idé och önskemål från flera av grupperna 
i vardagslivskartläggningen. Även den arkeologiska utredningen föreslår som 
antikvarisk åtgärd att vägen om möjligt bör bevaras, detta då den anses utgöra 

Hallernavägen

”’Gamla Hallerna vägen’, 
grusvägen, är den plats där 
det gamla och genuina finns 
men ändock nära till allt det 
nya”
Grupp 5
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Möjlig framtida vägkoppling i nord-sydlig riktning

en viktig historisk länk och skapa struktur och harmoni i landskapet.
Vägen föreslås därför i huvudsak användas en som gång- och cykelväg samt 
infartsväg till bostäderna utmed vägen. För att ytterligare minska belastningen 
på Hallernavägen och få en spridning av biltrafiken föreslås, förutom 
Kobergsvägen, ännu en koppling skapas till Hallernaleden. Den finns inritat i 
programkartan men mer exakt var denna ska gå får studeras i senare skede. 
Flera utfarter gör troligtvis att benägenheten att använda vägen för genomfart 
minskar och vägen kan då ha kvar sin genomgående trafik även för bilar.
Hallernavägens koppling österut, ner mot kyrkan och Ucklumsvägen, kan dock 
riskera att bli en framtida smitväg. En stängning av vägavsnittet för biltrafik, 
alternativt andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder, får i så fall övervägas.
Hallernavägen är ca fyra meter bred.

Kobergsvägen bedöms, genom sin påbörjade sträckning, vara den mest 
lämpade tillfartsvägen till de östra delarna av norra Hallerna. Vägen kommer 
på så sätt fungera som en huvudinfart till området. Genom att Hallernavägen 
förslås bevaras med sin nuvarande karaktär föreslås Kobergsvägen att 
förlängas över Hallernavägen och grena ut sig i en t-korsning för att försörja 
bebyggelse öster- och västerut. Måtten på den påbörjade Kobergsvägen 
kan tas som utgångspunkt på dess fortsättning norrut fram till t-korset. 
Eventuell trädplantering eller avsmalning av vägen får studeras vidare i 
detaljplaneskedet. Vägnätet smalnar av ju längre in i området det kommer.

En framtida bebyggelse i västra delarna av norra Hallerna föreslås trafikmatas 
från Hallernaleden förbi Nösnäsliden. För att möjliggöra detta får en del av 
Hallernavägen breddas.

Övergripande vägnät
I ”Trafikutredning Hallerna” nämns kopplingen över norra Hallerna, 
enligt ÖP06 endast kort och var inte en huvudsaklig utgångspunkt i 

”Hallernavägen är idag 
en smal grusväg som bör 
bevaras som gångväg/
cykelväg”
”Hallernavägen bidrar med 
en fin ”landetkänsla” på 5 min 
avstånd. BEVARA!”
Grupp 1
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utredningen. I programarbetet har det studerats kopplingar norrut delvis 
enligt översiktsplanens förslag. Det har dock bedöms som för kostsamt och 
topografiskt svårgenomförbart att utgå från en sådan lösning i detta skede. På 
flera sätt vore det dock önskvärt med en genomgående koppling inte minst ur 
kollektivtrafiksynpunkt. En fortsättning på en busslinje söderifrån som gent och 
centralt genom området kopplar till Yttre ringleden vore positivt. 
Programförslaget föreslår att man inte omöjliggör en framtida sammankoppling 
av Yttre ringleden med Kobergsvägen och Hallernaleden. Detta genom att låta 
marken vara kvar som natur och inte föreslå bebyggelse på dess sträckning. 
Man kan då i en framtid ta ställning till behovet av att bättre koppla ihop 
Hallerna med övriga Stenungsund, genom t.ex. en bussgata.

I programarbetet har det även studerats kopplingar österut med anslutning 
till Ucklumsvägen och korsningen vid Kärrakullevägen. Genomgående 
vägkopplingar skulle möjligtvis vara motiverade om exploateringsgraden i 
norra Hallerna föreslogs vara mycket högre. I förslaget har det dock gjorts 
avvägningen att en mer småskalig bebyggelse är lämplig för att passa in i det 
befintliga området. Då antas Kobergsvägen fungera tillräckligt som enda infart 
till de östra delarna.

Gång- och cykelvägar, stigar
Cykel
Cykeln är en viktig del av ett fungerande transportsystem. Stenungsund har 
ett ganska väl utbyggt gång- och cykelnät. Norra Hallerna ska på bästa sätt 
kopplas ihop med befintligt nät. Längs Hallernaleden finns en, för Hallerna, 
central gång- och cykelbana som bland annat leder ner mot Nösnäs och 
vidare mot centrum. Norra Hallerna kopplas på flera ställen till den GC-vägen, 
inte minst längs Kobergsvägen och dess förgrening. Områdets huvudgator 

Föreslagna och befintliga gång- och cykelvägar
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förses med cykelvägar medans de inre gatorna får blandad trafik.
Cyklister är känsliga för omvägar och tar oftast den mest gena vägen till sin 
målpunkt. För att skapa en gen cykelväg mot centrum och Nösnäsområdet, 
som är stora målpunkter, föreslås en genväg genom motionsområdet söder 
om Nösnäs. En del av motionsslingan föreslås breddas för att möjliggöra möte 
mellan cyklister och motionärer. Detta blir då ingen regelrätt cykelbana med 
asfalt utan ett samutnyttjande av en breddad motionsslinga.
För att skapa ytterligare kopplingar norrut förslås den befintliga stigen som 
leder ner mot Håldalen att ses över och uppgraderas. Denna koppling leder 
ner till en av bushållplatserna längs Ucklumsvägen samt till gång- och cykelnät 
som leder österut mot Kyrkenorum och norrut längs Yttre ringleden.
Gamla Hallernavägen ska fungera som en gång- och cykelvänlig central väg 
genom området. Vägen kopplar i väster till Nösnäsleden och i öster till kyrkan 
och vidare mot ännu en hållplats vid Ucklumsvägen.

Gångvägar och stigar
Motionsslingan vid Nösnäsområdet är viktig för motion och rekreation. Stigar 
och gångvägar som kopplar till motionsslingan bör förbättras och det bör även 
ses över om fler kopplingar kan skapas från utbyggnadsområdena.
Befintliga stigar bevaras på flera ställen. Till exempel föreslås stigen, som 
leder upp från Håldalen och vidare genom skogen åt sydöst, att fungera som 
ett grönstråk som även kopplar ihop olika sparade grönområden.

Belysning längs gång- och cykelvägarnas huvudstråk är viktigt. I övrigt bör det 
tas fram en genomtänkt plan för att få till en belysning som passar områdets 
karaktär och framtida bebyggelse.

Kollektivtrafik
Området förelsås kopplas till Hallernavägen med dess busshållsplatser med 
lokaltrafik men även norrut mot busshållsplatserna vid Ucklumsvägen.
Får att programområdets mellersta delar ska få en god tillgång till kolletivtrafik 
föreslås en ny hållplats lokaliseras mellan de, längs Hallernaleden, två 
befintliga (se programkarta).

Genomgående kollektivtrafik skulle tillgängligöra programområdets inre delar 
på ett bra sätt, detta skulle vara möjligt om vägkopplingen från Kobergsvägen 
till Yttre ringleden byggdes.

GRÖNSTRUKTUR

Grönområden och grönstråk
Ett av syftena med programmet är att utreda förutsättning för nya bostäder 
integrerat med befintliga naturområden. Den föreslagna, relativt täta, 
bebyggelsen gör det möjligt att spara sammanhängande grönområden och 
viktigt natur. 

För att behålla den småskaliga och lantliga karaktären av området föreslås 
att de flesta karaktärskapande kullarna i området sparas som lek- och 
grönområden. Detta bryter upp bebyggelsen och landskapsrummet i en för 

”vi vill att stigen som förbinder 
Håldalen med Hallerna finns 
kvar. Den går alldeles utanför 
tomtgränsen Håldalen 103 och 
följer en bäck.” Grupp 4

”Ett antal bergknallar utgör 
grundstrukturen i området.”
”Bevara skogsområden 
och bergknallar inflätat i 
bebyggelsen.”
Grupp 3
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området önskvärd småskalighet.
Programförslaget har även fokuserat på att skapa kopplingar och stråk mellan 
grönområdena samt försökt att spara befintliga stigar. De gröna stråken binder 
samman grönområdena och är delvis skilda från övriga vägar med biltrafik. 
På programkartan illustreras även grönsläpp för att visa på vikten av släpp och 
luckor ut mot naturen och grönområdena. Gamla Hallernavägen, som föreslås 
fungera som en gång- och cykelvänlig väg genom området, har till stora delar 
ett grönområde på någon sida av vägen. 

Ytor för lekplatser får skapas inom den föreslagna bebyggelsen. Några 
allmänna ytor för lekplast, bollplan eller dylikt har inte föreslagits. Detta får 
dock diskuteras vidare. Vissa ytor inom området skulle kunna vara lämpade för 
detta. I övrigt kan de föreslagna grönområdena till stora delar fungera för lek 
och till friytor för rekreation.

Grönområden med ”högt naturvärde” enligt naturvärdesinventeringen föreslås 
sparas helt. Vissa områden med ”påtaligt naturvärde” sparas medan vissa 
förslås bebyggas på kort och lång sikt.

Området utpekat som ”möjlig framtida bebyggelse” (delar av etapp väst) 
har enligt naturvärdesinventeringen ”påtaligt naturvärde”, klass 2. Där är 
naturvärdet starkt kopplat till den pågående hävden med betande djur. Den 
pågående markanvändningen med hästhagar föreslås fortgå medans övriga 
delar planeras eller byggs ut, detta då den bidrar till området karaktär och 
upplevelse på ett positivt sätt samt ger naturvärden. När området fullt har 
bebyggts med föreslagen ny bebyggelse (etapp öst och mitten) så får det tas 
ställning till om detta ska bli en fortsatt bebyggelseetapp. Här får man väga 
behovet av ny bebyggelse mot pågående hagmarksanvädningen. Om de 
betande djuren försvinner är det sannolikt att även naturvärdena kopplade till 
dessa försvinner med tiden.

SERVICE

Skola
Tillkommande bebyggelse i norra Hallerna kommer att medföra behov av 
förskolor och skola i närområdet. Strax söder om programområdet, intill 
Pressarevägen, ligger den nybyggda Hallernaskolan. Skolan är en F-3- skola, 
med bland annat norra Hallerna som upptagningsområde. Till skolan finns 
gång- och cykelbana med tillhörande gångtunnel under Hallernaleden. 
Skolan och förskola som delar lokaler kommer, i takt med att Hallerna bebyggs 
med fler bostäder och elevunderlaget växer, troligtvis att utökas till en F-6-
skola. Förskolan kommer då förmodligen att flytta ut till förmån för skolan.
Detta medför ett behov av att planera för förskola i Hallerna och 
programområdet för norra Hallerna bör ta höjd för detta. Frågan om behov av 
antal förskoleplatser och fördelning mellan en större eller flera mindre förskolor 
utredas för närvarande av kommunens lokalresursplanerare.
Om en större förskola kommer att förordas placeras den förslagsvis i 
programområdet för ”centrala Hallerna”. Det området är tillgängligare för en 
större del av Hallerna samt har bättre tillgång till kollektivtrafik och närhet till 
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Hallernaleden. 
I norra Hallerna är det, på grund av småskaligheten, svårt att få plats med 
en större skola/förskola. En mindre förskola med norra Hallerna som primärt 
upptagningsområde kan dock vara möjligt. Förskolan bör då ligga centralt inom 
norra Hallerna, i anslutning till infartsväg och cykelväg samt direkt angränsa till 
grönområden för att få god och trafiksäker tillgång till närrekreationsområde. 
Närhet till Hallernaleden med dess busshållsplats är också att föredra. 
Förslagsvis byggs en förskola i två våningar för att få yteffektivitet.
För att peka på lämpliga lägen redovisas här ett kartutsnitt. Lämpligheten får 
dock utredas vidare, inte minst i kommande detaljplaneskeden.

Serviceboende  
Kommande detaljplanering bör beakta behovet och möjliggörandet av ett 
mindre serviceboende, gruppbostad eller liknande. Kommun eftersträvar 
att integrera boenden i planerad och befintlig bebyggelse. Individ- och 
familjeomsorgen behöver ca 6-8 lägenheter inkl. en lägenhet för personal. 
Varje lägenhet kräver ca 40 kvm i boyta. Såväl enplanssom tvåplanshus 
fungerar väl. Viktigt är att varje lägenhet har en egen ingång från utsidan. 
Lägenheterna ligger med fördel integrerade i ett bostadsområde eftersom 
målet är att serviceboendet i så hög utsträckning som möjligt ska likna 
andra bostäder i området. Boendet måste ligga på gångavstånd till allmänna 
kommunikationer.

Kommersiell service 
Det vore önskvärt att på sikt få en livsmedelsbutik eller ett närlivs i Hallerna. 
Möjliggörandet av sådan service ska det planeras för i programmet för 
”centrala Hallerna”.

Hallernaskolan

Program för 
centrala Hallerna

Tänkabara platser för förskola
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TEKNISKFÖRSÖRJNING

VA-utbyggnad
Dagvatten- och vattenledningar finns utbyggt i Kobergsvägen. Dock finns inga 
spillvattenledningar i Kobergsvägen utan endast i Timmermansvägen.
Utbyggnad av de första etapper antas ske via Kobergsvägen. 

Dagvatten
Som underlag till programarbetet och kommande detaljplaner har en 
översiktlig dagvattenkarta (Norconsult 2004-05-20) tagits fram. Den visar i 
grova drag befintligt dagvattensystem med avrinningsområden och diken m.m.

Kartan möjliggör ett tidigt hänsynstagande till placering av bebyggelse och 
grönytor samt tillvaratagande av naturliga förutsättningar för avvattning i 
området. Fördjupningar av den översiktliga dagvattenhanteringen behöver 
arbetas fram i tidigt skede av detaljplaneprocessen. Även kapaciteten i 
området och ledningsdragningar i stort behöver utredas.

Ytterligare fördjupningar av dagvattenhanteringen får ske i kommande 
detaljplaneetapper. Dagvattenutredningarna som tas fram till respektive etapp 
får ta hänsyn till och avgränsas utifrån de olika avrinningsområdena. Den 
föreslagna etappindelningen av programområdet har bland annat skett utifrån 
avrinningsområdena och ytvattendelarna. Etapp 1 och östra etappen har dock 
avrinning åt två olika håll och där får då dagvattenutredningarna omfatta ett 
större geografiskt område än själva detaljplaneetapperna.
Varje etapp/detaljplan bör kunna fungera i stort sett för sig själv, men samtidigt 
beakta kommande etapper och dess påverkan genom att bland annat 
tillgodose nödvändiga ytor till fördröjning m.m.

Dagvatten
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Huvudprincip för utbyggnaden av området är att dagvattenavrinningen till 
bäckar och vattendrag inte ska öka utan dagvattnet ska tas omhand lokalt i 
största möjligaste mån. Det innebär att de befintliga dagvattensystemen inte 
skall belastas med större mängd dagvatten eller föroreningar än idag.

Södra delen av programområdet har sin avrinning längs med Hallernavägen 
och söderut till en mindre bäck, Delesbäcken, som i sin tur leder öster ut, ner 
mot havet, strax söder om Tollenäs camping. 
Enligt planbeskrivningen för Hallerna I är Delesbäcken inte utpekad som 
ekologiskt känslig och omfattas inte av strandskyddsförordnande.
Havet är en del av Stenungsundskustens naturreservat och klassat som 
Natura 2000-område.

Norra delen av programområdet har sin avrinning norrut ner mot 
Nösnäsbäcken. Den nordöstra delen har sin avrinning norrut mot naturmarken 
som sluttar ner mot Ucklumsvägen. Avståndet till vägen är ca 100 meter.
Avrinningen från den nordöstra delen mynnar i en bäck som leder norrut ner 
mot Håldalen. Bäcken går tvärs över den innersta bostadsfastighet i Håldalen. 
Då avrinningsområdet är relativt stort, samt att det föreslås ganska mycket 
bebyggelse inom det, blir fördröjning av dagvattnet extra viktigt så att flödet 
inte ökar. 

El och tele
Vattenfall Eldistribution har områdeskoncessionen och tillser elförsörjningen. 
För att kunna beräkna i vilken omfattning elnätet behöver förstärkas till 
följd av planläggningen är det nödvändigt med mer konkreta uppgifter om 
vilka verksamheter som ska bedrivas. När programområdet har delats in i 
detaljplaneområden och mer detaljerade beskrivningar tagits fram får kontakt 
med Vattenfall tas.

Vattenfall har anläggningar inom planområdet. E-område 10x10 m för 
transformatorstationerna och u-område 4 m brett för 10 kV kablarna önskas 
enligt Vattenfall säkerställas i planen i kvartersmark.

Värme
All nybyggnation i Hallerna har hittills anslutits till det kommunala 
fjärrvärmenätet. Norra Hallerna bör även det anslutas. Hur det kan göras med 
hänsyn till etappindelning m.m. får utredas vidare.
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Möjlig etappindelning

Etapp 1

Etapp mittenFramtida etapp väst

ETAPPUTBYGGNAD

Etappindelning
Området behöver byggas ut och detaljplaneras i etapper. En första 
etapp (etapp 1) föreslås bestå av fortsättningen av Kobergsvägen samt 
vägförgreningarna åt väster och öster samt marken i anslutning till dessa. 

En mer exakt etapputformas får studeras vid planstart utifrån 
fastighetsrättsliga frågor, genomförandefrågor som utbyggnad av gator,
ledningar och inte minst utifrån avrinning och omhändertagande av
dagvatten. Planområdet kan även justeras under arbetets gång.

En andra detaljplaneetapp kan förslagvis bestå av de delar i öst som inte 
inrymde i etapp 1. Vidare kan en etapp, bestående av kompletterade 
bebyggelse längs Hallernavägen, i mitten av programområdet påbörjas. Här är 
det extra viktigt att en övergripande utredning av VA-utbyggnaden av Hallerna 
är färdig, då det bland annat inte finns ledningar i dess direkta närhet. 

I en framtid får det tas ställning till om det anses lämpligt att bebygga ängarna 
i ”etapp väst”. Här måste naturvärden och eventuell pågående hävd vägas 
mot behovet av mark för bostäder. Vid en eventuell detaljplaneläggning får 
möjligheten studeras att spara vissa natruvärden och brynmiljön samt ta 
hänsyn till landskapsbilden.

Etapp öst
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FORTSATT PLANARBETE

Efter programsamrådet sammanställs alla inkomna synpunkter i en 
samrådsredogörelse med förslag till revidering och fortsatt inriktning. Detta tas 
sedan upp för godkännande i Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott, 
SBU. Efter ett godkänt och reviderat program kan detaljplanearbeten påbörjas 
inom programområdet. SBU tar dock även beslut om planstart innan ett 
detaljplanearbete påbörjas.

En detaljplaneprocess består av samråd, granskning och antagande och tar 
minst 1-2 år, beroende på omfattning och komplexitet.

Nödvändiga utredningar

I och med detaljplanering av området behöver ytterligare utredningar tas fram 
eller fördjupas. Detta görs troligtvis kopplat till respektive detaljplan/etapp. 
Eventuellt kan t.ex. dagvattenutredningar behöva göras för ett större område 
än själva planerna för att beakta avrinningsområden och områdets helhet. 

Äldre bebyggelse som har något 
slags kulturvärde bör beskrivas i 
detaljplanerna och ges något slags 
skydd. Byggnader och miljöer som 
är kulturhistoriskt värdefulla, skapar 
karaktär till området och berättar 
om dess historia. Hur omfattande 
eventuella regleringar behöver 
vara för att ge ett fullgott skydd åt 
kulturvärdena får bedömas utifrån 
det enskilda områdets värden och 
aktuell hotbild. I många fall kan en 
anpassning av byggrätterna och 
lämpliga utformningsbestämmelser 
räcka. Kulturhistoriska beskrivningar 
av bebyggelse som bedöms få 
något slags varsamhetsskydd 
behövs.

Fler utredningar:
- geoteknik
- vatten, spillvatten och dagvatten
- fördjupningar av arkeologin –förundersökningar och eventuellt 
slutundersökningar
- kulturvärdesbeskrivningar

1800-talstorp vid Hallernavägen söder om 
gården Höjden. Foto: Bohusläns musuem, 
Niklas Ytterberg. 


