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Inledning 

Hur samrådet har bedrivits 

Planprogrammet för Stenungsunds centrum var ute på samråd mellan 17 januari 

och 18 februari 2018. Programhandlingarna fanns under samrådstiden tillgängliga 

på Kulturhuset Fregatten, i kommunhusets entré och på kommunens hemsida. Ett 

samrådsmöte i form av öppet hus hölls på Kulturhuset den 31 januari, vilket 

besöktes av ca 150 personer.  

 

Under samrådstiden inkom totalt 32 yttranden.  

 

I denna samrådsredogörelse är vissa yttranden nerkortade för att kärnan ska fram. 

Detta innebär att kommunen inte tagit med beskrivningar av programmet från 

yttrandena, utan endast synpunkter på förslaget.  

 

Utöver mindre justeringar och förtydliganden, har följande justeringar har gjorts 

efter samrådet inför godkännandet:  

▪ Plankartan har reviderats utifrån synpunkter från VA Teknik.  

▪ Planbeskrivningen har reviderats utifrån synpunkter från Länsstyrelsen, 

SGI, Trafikverket, Vattenfall, GR, Stenungs Torg Fastighets AB (Citycon), 

Hembygdsföreningen, VA Teknik samt Miljö Hälsoskydd. 

 

Fortsatt arbete 

Det fortsatta arbetet för planeringen av Stenungsunds centrum består av 

efterföljande detaljplaner, i vilka frågor gällande exempelvis geoteknik, buller, 

risk och dagvatten för respektive detaljplan kommer att behöva utredas på 

erforderlig detaljeringsnivå. 
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1. Statliga myndigheter  

Länsstyrelsen Västra Götaland 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900). 

 

Programmet bedöms i sin helhet bidra till en god stadsutveckling för 

Stenungsunds kommun då området ligger centralt i Stenungsund med kommunens 

bästa kollektivtrafikläge. Länsstyrelsen tillstyrker därmed fortsatt planarbete. Det 

är positivt att kommunen vill ta vara på områdets potential för handel, 

kommunikationer, bostäder och arbetsplatser. Med en samordning av 

kollektivtrafik, handel och service underlättas resmönstret för många invånare 

både inom och utanför kommunen. 

 

När det planeras för handelsområden ligger den stora utmaningen i att möta 

handelns efterfrågan på tillgänglighet för biltrafik på ett sätt som inte äventyrar 

trafiksystemen. Detta särskilt mot bakgrund mot pågående planläggning av en 

handelsetablering vid Stora Höga-motet. Det är angeläget att kommunen värderar 

hur mycket tillkommande trafiksystemet tål. Väg 160 är delvis utpekad som 

riksintresse för kommunikationer och en mycket viktig mellankommunal 

transportled vars funktion måste säkerställas. 

 

Länsstyrelsen rekommenderar även att frågor som rör hantering av dagvatten, 

buller och översvämningsrisker klargörs närmare i planprogrammet. I synnerhet 

behöver kommunen ta fram en strategi för hur de centrala delarna av Stenungsund 

ska säkras mot extrema nederbördsmängder och en stigande havsnivå. 

 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av 

en plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de 

fem prövningsgrunderna. 

 

Trafik 

Väg 160 delvis är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 

Miljöbalken 3 kap 8 § på sträckan Stora Höga-motet – Myggenäs korsväg. Hela 

väg 160 är dessutom av stor regional betydelse som transport- och pendlingsstråk, 

framför allt mellan kommunerna Tjörn, Orust och Stenungsund. 
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Väg 160 saknar idag utrymme för att ta emot mer trafik på hela sträckan från 

Stora Höga-motet fram till Myggenäs korsväg under rusningstid. Trafikverket 

kommer att starta upp en åtgärdsvalsstudie för hela väg 160 för att klargöra 

trafiksystemets utvecklingsmöjligheter. Slutsatserna i åtgärdsvals-studien är 

avgörande för vilken utveckling som är möjlig för den biltrafikgenererande 

handeln på medellång sikt. 

 

Kommunens kommentar: Kommunen har för avsikt att göra en större 

trafikanalys, trafikutredning, trafikplan för att utreda trafikfrågan i ett större 

sammanhang. Programmets omfattning är inte tillräcklig för detta. Denna 

analys/utredning behöver göras i samarbete med Trafikverket.  

 

Trafikalstring 

Det framgår inte tydligt vilka parkeringstal kommunen avser tillämpa vid 

utbyggnaden enligt programmet. Parkeringskvoten dvs antalet parkeringsplatser 

per 1000 kvm bruttoarea är en avgörande faktor för benägenheten att välja bilen 

som färdmedel. Vidare måste kommunen ta ställning till hur mycket handel som 

är lämpligt att tillåta för att säkerställa en långsiktigt hållbar samhällsplanering. 

Det är bra att kommunen har tagit fram olika scenarion med låg respektive hög 

utbyggnad. Den slutgiltiga programhandlingen bör dock ha klargjort närmare 

vilken exploatering som är realistisk i förhållande till vad trafikstrukturen klarar 

av. Det är positivt att det finns en intention att anlägga en separat bussväg från 

Tjörnbron till resecentret. Detta är avgörande för att bussarna ska kunna hinna till 

tåget i tid. 

 

Kommunens kommentar: Kommunen har inga antagna parkeringstal, därför 

finns inte detta i programmet. Kommunen anser att handeln är en del av den 

långsiktigt hållbara samhällsplaneringen, genom att den blandas med bostäder 

och arbetsplatser. Vidare anser kommunen det olämpligt att ha bostäder i 

bottenvåningen i dessa centrala lägen.  

En trafiksimulering har efter samrådet gjorts, denna visar att den föreslagna 

trafikstrukturen klarar av belastningen som exploateringen innebär, med vissa 

åtgärder. Se Trafiksimulering Stenungsund 2018-04-16 av Sweco.  

 

 

Nytt resecentrum 

Länsstyrelsen delar Trafikverkets synpunkter om att kommande detaljplanering 

inväntar Trafikverkets funktionsutredning gällande omlokaliseringen av 

tågstationen. Vidare är det för tidigt att föreslå trafiklösningar i korsningarna längs 

Göteborgsvägen som tangerar järnvägen innan järnvägens funktionsutredning är 
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klar. Trafiklösningarna behöver medverka till en bättre situation i sin helhet med 

hänsyn till framkomlighet och trafiksäkerhet. 

 

Kommunens kommentar: I detaljplanen för resecentrum kommer frågor gällande 

trafiklösningar i järnvägskorsningarna behandlas. 

 

Hälsa och säkerhet 

Det är positivt att kommunen tagit fram utredningar som behandlar trafikfrågor, 

geoteknik, översvämningsrisker och farligt gods. Genom att behandla de frågor 

som rör hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, översvämning eller erosion i 

ett tidigt skede i planprocessen ges ökade förutsättningar för inblandade aktörer i 

senare skeden att ha realistiska förväntningar på områdets förutsättningar. 

 

Buller 

Länsstyrelsen noterar att en bullerberäkning inte har tagits fram. En 

bullerberäkning i ett tidigt skede skulle stärka planprogrammet som underlag för 

kommande detaljplanering. 

 

Kommunens kommentar: Det finns översiktliga bullerberäkningar som är några 

år gamla, dessa läggs in i godkännandehandlingen som riktvärden. 

 

Risk för olyckor 

Länsstyrelsen noterar att en sänkning av största tillåtna hastighet på Bohusbanan 

föreslås i riskutredningen. Här vill Länsstyrelsen betona att en riskutredning ska 

bedöma risken för att en olycka inträffar vilket innefattar vilken är den faktiska 

hastigheten för tågen beroende på start- och målpunkt och vad är sannolikheten att 

transporterna med farligt gods ökar samt hur konsekvenserna av en olycka kan 

mildras med hjälp av såväl fysiska åtgärder som anpassning av 

markanvändningen. 

 

Skydd mot högt vattenstånd 

Befintlig bebyggelse ligger lågt och kommunen skriver att man behöver anpassa 

sig till befintlig bebyggelse även om det hade varit önskvärt att planerad 

bebyggelse hamnar på en väsentligt högre höjd än det befintliga i enlighet med 

Stigande vatten. Man skriver att på sikt kan det anläggas översvämningsbarriärer 

längs kajen. Länsstyrelsen anser att kommunen bör ta sig an översvämningsfrågan 

på strategisk nivå i samband med utvecklingen av Stenungsund centrum. Att 

fortsätta utveckla centrum i detta lågt utsatta område utan att ha en strategi för hur 

området ska säkras på sikt är inte lämpligt. 
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Då enskilda detaljplaner sällan kan hantera denna problematik behöver en 

plan/strategi för hur Stenungsund centrum kan skyddas mot höga havsnivåer tas 

fram och presenteras. I detta arbete behöver även framtida extrema 

nederbördsmängder beaktas då åtgärder vid kusten eventuellt kan försvåra för 

ytvatten att nå recipienten (havet). I planprogrammet står att läsa att extrema 

skyfall sällan sker samtidigt som havsnivån når de högsta noteringarna. Höga 

havsnivåer kan dock sammanfalla med perioder av ihärdigt regnande. 

 

Kommunens kommentar: Kommunen är medveten om både den befintliga och 

kommande översvämningsproblematiken. Att lägga all ny bebyggelse på Stigande 

vatten-nivå kan inte vara rimligt då dessa byggnader skulle hamna mycket högre 

än befintliga. Den nya bebyggelsen måste dock höjas en del.  

 

Kommunen avser att arbeta med översvämningsfrågan på strategisk nivå, då 

detta kräver en större geografisk omfattning än planprogrammet. I kommande 

detaljplaner ska plats beredas för översvämningsskyddsåtgärder i förhållande till 

Stigande vatten. 

 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Det behöver säkerställas i planarbetet att föreslagen användning av marken inte 

reducerar möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten då området 

kommer att bestå till stor del av hårdgjorda ytor. Vid ett kraftigt skyfall är risken 

stor att förorenat dagvatten hamnar i havet. En dagvattenutredning bör tas fram 

inom ramen för planprogrammet för att i ett tidigt skede klargöra möjligheterna att 

omhänderta dagvatten. Den fysiska planeringen av vattenområde är ett viktigt 

verktyg som tillsammans med andra verktyg ska bidra till att 

miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten uppnås. Plan- och bygglagen anger att 

MKN ska följas. Av Miljöbalken framgår att det är myndigheter och kommunerna 

i sin planering som ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs. 

 

Kommunens kommentar: Dagens system för att hantera dagvatten, där orenat 

dagvatten rinner ut i havet, ska byggas bort över tid. Frågan kommer att studeras 

i framtida detaljplaneläggning. 

Text om miljökvalitetsnormer läggs in i godkännandehandlingen. 

  

Råd enligt PBL och MB 

Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att 

särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i 

övrigt om det behövs från allmän synpunkt. 
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Strandskydd 

Strandskydd inträder enligt 10 a § lagen om införande av miljöbalken, då en 

generalplan, stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller ersätts med en ny 

detaljplan. Detta gäller även när en detaljplan för ett område som tidigare har 

omfattats av en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller 

ersätts av en ny detaljplan. För områden där strandskyddet upphävts vid 

planläggning anges det i 7 kap. 18 g § miljöbalken att strandskydd återinträder om 

en detaljplan eller områdesbestämmelser upphävs eller ersätts med en ny 

detaljplan. 

 

Kommunens kommentar: Text om strandskydd läggs in i 

godkännandehandlingen. 

 

Kulturmiljö 

Av planprogrammet framgår inte ifall det finns några kulturhistoriska lämningar, 

kulturmiljöer eller andra bevarandeintressen inom området. 

 

Kommunens kommentar: Text om kulturmiljö läggs in i godkännandehandlingen. 

 

Koppling till miljömålen 

Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att 

uppnå miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 

kap 2 §. Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara 

vägledande vid tillämpningen av miljöbalken. 

 

En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande 

miljötillståndet och planinnehållets förhållande till detta saknas, vilket gör det 

svårare att bedöma föreslagna åtgärder från miljösynpunkt. 

 

Behovsbedömning 

Länsstyrelsen saknar ett resonemang kring vilken påverkan stadsomvandlingen 

för Stenungsunds centrum har på miljön och omgivningen. Om ingen 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) anses behövas behöver detta motiveras i 

planprogrammet. 

 

Kommunens kommentar: Då området är stort och består av så olika karaktär 

anser kommunen att miljöbedömning kan göras i de kommande detaljplanerna. 

 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Arbete i vatten i form av anläggande av småbåtshamnar, vågbrytare pirar, 

utfyllnad, muddring, byggande av bryggor mm betraktas som vattenverksamhet 
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och kräver anmälan eller tillstånd enlig 11 kap § 9 miljöbalken. Vattenområde per 

definition är det området som berörs av det högsta förutsägbara högvattenståndet. 

 

Kommunens kommentar: Text om vattenverksamhet läggs in i 

godkännandehandlingen. Tillstånd som behövs söks i respektive detaljplan eller 

genomförandeskedet. 

 

SGI 

Som underlag till programhandlingen har ÅF utfört en arkivstudie som 

översiktligt utreder områdets geotekniska förhållanden. Geotekniskt PM 

behandlar områdets geologiska och geotekniska förhållanden, 

stabilitetsförhållanden samt risk för översvämning och erosion i en omfattning 

som väl motsvarar detaljeringsnivån nödvändig för en programhandling. 

 

SGI saknar i planbeskrivningen en översiktlig beskrivning av områdets geologiska 

förhållanden. Den geotekniska utredningen har identifierat ett antal områden med 

geotekniska risker, för exempelvis stabilitetsförhållanden och pågående erosion. 

Vi rekommenderar att dessa utpekade riskområden tydligt redovisas på en karta i 

planbeskrivningen, exempelvis som komplement till kapitlet Kompletterande 

geotekniska undersökningar. SGI vill trycka på att det i samband med 

detaljplanering alltid ska utföras bedömning av ras, skred och erosion i enlighet 

med PBL. Vi vill också framhålla vikten av att vid prövning av markens 

lämplighet för avsett planändamål måste livslängden hos bebyggelse, 

anläggningar etc. vara utgångspunkten och därför behöver förväntade effekter av 

ett förändrat klimat beaktas. Klimatscenarierna indikerar att för de kommande 100 

åren kan ökad nederbörd förväntas leda till ökade flöden och förhöjda nivåer i 

mark och vattendrag. Detta kan öka riskerna för ras, skred, erosion och 

översvämningar, vilket bör värderas vid bedömning av framtida markanvändning 

(för såväl befintlig som tillkommande bebyggelse). Översvämningsförebyggande 

åtgärder, tex uppfyllnader och vallar, kan medföra geotekniska konsekvenser 

vilket också måste beaktas. 

 

Kommentar: 

Översiktlig beskrivning av områdets geologiska förhållanden läggs in i 

planbeskrivning.  

 

Utpekade områden med geotekniska risker, t.ex. stabilitetsförhållanden och 

pågående erosion redovisas i programmet. 

 

Programmet kompletteras med text om efterföljande detaljplanering. 
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Trafikverket 

Statlig infrastruktur i närheten 

Järnvägen Bohusbanan går igenom programområdet. Bohusbanan är utpekad som 

riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken. 

 

Väg 160 till/från Tjörn och Orust är en regional väg med statlig väghållning som 

går söder om programområdet. Vägen är utpekad som funktionellt viktig för 

dagliga personresor, kollektivtrafik och godstransporter. 

 

Väg 170 (Industrivägen) är en regional väg med statlig väghållning som går 

nordöst om programområdet och förbinder norra delen av tätorten och 

industrierna med E6. Vägen är utpekad som funktionellt prioriterad för 

godstransporter. 

 

Göteborgsvägen som går igenom programområdet har kommunal väghållning. 

 

Nytt stationsläge 

Ett nytt, mer centralt läge för Stenungsunds station utgör en del av 

planprogrammet. I handlingarna beskrivs att det är tänkt att spåret är kvar i 

befintligt läge och att en sidoplattform placeras åt väster i en första 

utbyggnadsetapp. På sikt, men en eventuell utbyggnad till dubbelspår, föreslås att 

en sidoplattform placeras även på östra sidan. I handlingarna föreslås även en 

gång- och cykeltunnel under Bohusbanan i höjd med stationen. 

 

Trafikverket har en pågående dialog om utformning av nytt stationsläge 

tillsammans med kommunen och Västtrafik. Trafikverket har tagit fram en så 

kallad funktionsutredning, en järnvägsteknisk utredning, för den föreslagna 

placeringen. Funktionsutredningen är just nu på remiss hos kommunen och 

Västtrafik. Funktionsutredningen beskriver genomförbarheten och 

kostnadsuppskattningar av olika utformningsalternativ och det är ännu inte klart 

vilket alternativ det landar i. 

 

För den fortsatta processen behöver bland annat en AKJ (anläggningsspecifika 

krav järnväg) tas fram som en del i godkännandet av Transportstyrelsens TSD-

krav (tekniska specifikationer om driftskompabilitet). 

 

Ett medfinansieringsavtal behöver tas fram mellan kommunen och Trafikverket 

som reglerar finansiering, byggande samt drift och underhåll av det nya 

stationsläget. Kommunen behöver säkerställa att det finns finansiering för 

åtgärderna, exempelvis för plattformarna, utöver den finansiering som finns avsatt 
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för nytt resecentrum i regional infrastrukturplan. Kostnader inkluderar 

Trafikverkets kostnader för framtagande av AKJ, projektledning med mera. 

 

Trafikutredning 

Kommunen har tagit fram en trafikutredning med fokus på effekter på 

Göteborgsvägen. Exploateringen beskrivs utifrån en låg och en hög 

exploateringsgrad, vilket förväntas medföra 3 200 respektive 7 000 tillkommande 

fordonsrörelser med bil samt ett ökat behov av parkeringsplatser för bil med 1 

800-2 600 stycken och för cykel med 1 300-2 700 stycken. 

 

I planprogrammet föreslås åtgärder för att hantera trafikökningen på 

Göteborgsvägen, bland annat att det byggs en cirkulationsplats i korsningen 

Göteborgsvägen/Doterödsvägen samt en eventuell bussgata på Stenunge Allé som 

ansluter till väg 160.  

 

När det gäller den föreslagna cirkulationsplatsen i korsningen 

Göteborgsvägen/Doterödsvägen så hamnar den väldigt nära plankorsningen med 

Bohusbanan. Kommunen behöver ha som planeringsförutsättning att fordon inte 

får bli stillastående över korsningen och blockera den, eftersom stillastående 

fordon både är en trafiksäkerhetsrisk och en risk för stora störningar i trafiken. 

Trafikverket har alltså inte tagit ställning till lämpligheten med den föreslagna 

cirkulationsplatsen. I den fortsatta planeringen behöver kommunen visa hur 

trafiksituationen i korsningen kan lösas på ett trafiksäkert sätt. 

 

När det gäller förslaget med en bussgata på Stenunge Allé som ansluter till väg 

160 så har Trafikverket och kommunen haft dialog i tidigt skede. En anslutning 

till väg 160 behöver utformas så att bussarna hinner komma upp i tillräckligt hög 

hastighet innan de kommer ut på väg 160, för att inte hindra framkomligheten på 

väg 160. 

 

Komplettering av trafikutredning 

Trafikverket saknar en beskrivning av hur det omgivande vägnätet påverkas av 

exploateringen och anser att kommunen bör komplettera trafikutredningen med en 

beskrivning av påverkan på väg 160 samt väg 170 (Industrivägen). Båda dessa 

vägar är utpekade som funktionellt viktiga. 

 

Frågor som behöver besvaras är bland annat: Vilken väg kommer man välja för att 

ta sig från E6 till de nya bostäderna, handeln, och centrum? Hur påverkas väg 160 

och Nösnäsmotet? Hur påverkas väg 170 och korsningen Göteborgsvägen/väg 

170? 
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För kännedom så startar Trafikverket en åtgärdsvalsstudie för väg 160 i vår. De 

berörda kommunerna kommer att få en inbjudan till deltagande inom kort. 

 

Gång- och cykelpassager vid järnvägen 

Trafikverket tycker att det är bra att kommunen ser över behoven för oskyddade 

trafikanter att korsa järnvägen, eftersom behoven kommer att öka med 

utvecklingen som planprogrammet föreslår. 

 

I beslutet till en tidigare genomförd åtgärdsvalsstudie för Nösnäsmotet och väg 

160, har kommunen och Trafikverket kommit överens om att stänga två 

plankorsningar med Bohusbanan på sträckan mellan Nösnäsmotet och Stenunge 

torg. Plankorsningen Göteborgsvägen/Södra Vägen ska stängas för att leda de 

oskyddade trafikanterna till den befintliga gång- och cykelbron. Plankorsningen 

Göteborgsvägen/Solgårdsvägen ska ersättas med en planskild gång- och 

cykeltunnel. Åtgärderna ska finansieras till hälften var av Trafikverket och 

kommunen men är inte beställda. 

 

Risker med bebyggelse intill Bohusbanan 

Trafikverket har inte gjort någon egen bedömning av riskanalysen som 

kommunen har låtit ta fram utan anser att Länsstyrelsens eventuella synpunkter 

ska beaktas. 

 

Eventuella skyddsåtgärder får generellt inte placeras inom järnvägsfastigheten och 

finansieras av exploateringen. 

 

En åtgärd som föreslås är sänkt hastighet genom centrum till 40 km/h för tåg som 

transporterar farligt gods. Åtgärden utreds i den pågående funktionsutredningen 

men den är förmodligen inte praktiskt genomförbar. Trafikverket anser därför att 

fördjupade riskanalyser måste utgå ifrån att det är tillåtet att köra godståg i 100 

km/h genom centrum. 

 

Utredningar i kommande detaljplaner 

I kommande detaljplaner behöver mer detaljerade utredningar tas fram om 

geoteknik, översvämningsrisk med mera. I dessa behöver det säkerställas att 

exploateringen inte medför sättningar eller annan problematik för Bohusbanan. 

 

Sammantagen bedömning 

Trafikverket är positiva till att kommunen tar fram ett övergripande planprogram 

som utgångspunkt för kommande detaljplaner i centrum. 
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Fortsatt dialog om utformningen av det nya stationsläget behöver ske mellan 

kommunen, Västtrafik och Trafikverket. 

 

Ett medfinansieringsavtal behöver tecknas mellan kommunen och Trafikverket för 

den fortsatta processen med nytt stationsläge. 

 

Fortsatt dialog krävs mellan kommunen och Trafikverket om förslagen som berör 

korsningen Göteborgsvägen/Doterödsvägen samt Stenunge Allé. Kommunen 

behöver säkerställa att fordon inte blir stillastående över plankorsningen med 

Bohusbanan som en följd av exploateringen. 

 

Trafikverket anser att kommunen bör komplettera trafikutredningen för att 

beskriva påverkan på samt eventuella åtgärder som behövs i det statliga vägnätet 

som en följd av exploateringen. 

 

Kommentar: 

De flesta av synpunkterna gällande det nya stationsläget kommer att behandlas 

och beaktas i detaljplanen för resecentrum, exempelvis frågorna gällande avtal 

och trafiksäkerheten i korsningen Doterödsvägen/Bohusbanan/Göteborgsvägen. 

 

Kommunen har efter samrådet tagit fram en trafiksimulering som tydligare visar 

på trafikförslagets kapacitet. Resultatet av denna har arbetats in i 

godkännandehandlingen. 

 

Hur exploateringen i centrum påverkar väg 160 och väg 170 utreds i 

översiktsplanesammanhang, då den frågan är för omfattande för att hanteras i 

planprogrammet, då det även pågår flera andra större utbyggnadsprojekt i 

kommunen och Stenungsunds tätort vilka också påverkar statlig infrastruktur. 

 

Kommunen har pågående tankar om att göra en övergripande 

trafikutredning/analys, vilket behöver göras i samarbete med Trafikverket.  

 

När en eventuell bro mellan Kolhättan och Svanesund kommer till, med ett 

tillhörande mot på E6, kommer pendlare från Orust att kunna nyttja denna, vilket 

kommer innebära en minskad belastning på Göteborgsvägen och väg 160. Då 

kommer även Orust-borna att kunna nyttja tågstationen i Svenshögen, vilket 

ytterligare avlastar vägarna i och genom centrala Stenungsund.  

 

Stenungsund arbetar för att planera hållbart, och i detta arbete är det nödvändigt 

att utveckla centrum med närhet till bostäder, arbetsplatser, handel samt 

kommersiell och kommunal service. Genom denna lokalisering och mobility 
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managment-åtgärder, menar kommunen att det går att arbeta med lägre p-tal i 

centrum och därmed minska bilbehov, köer, parkeringsbehov, utsläpp m.m. 

 

Lantmäteriet 

Delar som bör beaktas vid framtagandet av detaljplanen: 

 

En fullständig utredning bör genomföras av samtliga samfälligheter, både 

oregistrerade och registrerade, inom hela planområdet. Det kan finnas fler 

samfälligheter än vad som redovisas i grundkartan. Det är viktigt att alla 

samfälligheter är utredda och redovisas i både grundkarta och 

fastighetsförteckning för att göra det lätt för den som är berörd av planen att hitta 

respektive fastighet. 

 

Den utredda samfälligheten, s:19, bör redovisas i fastighetsförteckningen med 

fastighetsbeteckning och inte bara delägande fastigheter. 

 

Generellt bör servitut/nyttjanderätter som påverkas av en planläggning om möjligt 

redovisas i grundkartan, och det ska i alla fall framgå av konsekvensbeskrivningen 

hur de påverkas. 

 

Kommentar: 

Noteras och tas med till efterföljande detaljplaner. 
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2. Andra myndigheter, företag, 
organisationer o.d. 

Försvarsmakten 

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

 

I planprogrammet nämns att högre byggnader kan komma att bli aktuellt. 

Försvarsmakten önskar därför påminna om att objekt högre än 20 meter utanför 

sammanhållen bebyggelse respektive 45 meter innanför sammanhållen 

bebyggelse ska remitteras Försvarsmakten. 

 

Kommentar: 

Noteras och beaktas i efterföljande detaljplaner.  

 

Luftfartsverket 

LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot planprogrammet. 

 

Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera 

yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning 

förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet. 

 

Viktigt: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till 

och från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli 

påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om 

byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan 

anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats 

avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från 

flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector 

Altitude”. 

 

Kommentar: 

Noteras och tas med till efterföljande detaljplaner. Berörda flygplatser är 

samrådda med.  

 

Vattenfall 

Vattenfall har elnätanläggningar inom aktuellt område med en spänningsnivå på 

0,4 kV till 12 kV bestående av 12 kV markkabel (röd streckad linje), nätstation 

(svart fyrkant), 0,4 kV markkabel (blå streckad linje) och kabelskåp (svart 

rektangel). 
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I samband med nya exploateringar och förtätningar av staden medför detta ett 

behov av nya ledningar och nätstationer för elförsörjning. Nya ledningar är i stort 

sett alltid markförlagda kablar i tätbebyggt område. Nya nätstationer ska helst 

vara fristående och plats för dessa ska utredas redan i detaljplanearbetet. 

Fristående nätstationer är kostnadseffektiva och kan sättas på plats tidigt i 

exploateringsprojekten, vilket gör att byggkraft kan tas från dem direkt. Det andra 

alternativet med en nätstation inne i ny byggnad ska bara nyttjas i undantagsfall, 

då det är både en dyr och krånglig lösning som oftast kräver en temporär station 

för byggkraft.  

 

För att undvika magnetfält ska avstånd från station till stadigvarande vistelse vara 

minst 5 meter. För att undvika brandrisk ska avstånd mellan station och brännbart 

material vara minst 5 meter.  

 

En tumregel är att längsta kabelväg från nätstation till anslutningspunkt är cirka 

200 m. Det kan dock variera beroende på nätstationens kapacitet och områdets 

elförbrukning.  

 

Vattenfall önskar bli involverade i tidigt skede vi framtagning av nya detaljplaner 

för att få möjlighet att se över behov av nya placeringar av nätstationer och 

markkabelförband detta för att få en så effektiv elförsörjning av området som 

möjligt. 

 

Ombyggnad eller flytt av Vattenfalls anläggning ska anmälas i god tid. 

Ombyggnad/flytt bekostas av den som initierat ärendet, om det inte regleras på 

annat sätt i avtal.  

 

För alla detaljer och anläggningar som placeras invid Vattenfalls 

elnätanläggningar gäller att dessa skall placeras så att drift- och underhållsarbeten 

för elnätanläggning inte försvåras. 

 

Schaktning och sprängning får inte ske i närheten av Vattenfalls elnätanläggningar 

utan att man i god tid inhämtat ledningsägarens medgivande. 

 

Hänsyn ska tas till försiktighetsprincipen som ingår i de allmänna hänsynsreglerna 

i miljöbalken avseende att verksamheter eller åtgärder inte medför skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

  

Vattenfall har inget övrigt att erinra i detta ärende. 
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Kommentar: 

Noteras och beaktas i efterföljande detaljplanearbete. Frågor som inte hanteras i 

efterföljande detaljplaner förs in i programmet. 

 

Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har 

ingenting att erinra mot upprättat förslag. 

 

Eftersom vi inte har några synpunkter och Svenska kraftnät inte har några 

ledningar i anslutning till aktuellt område anser vi att detta ärende är avslutat från 

Svenska kraftnäts sida. Därmed önskar vi inte medverka i det fortsatta 

remissföifarandet för aktuellt ärende, förutsatt att planområdet inte förändras.  

 

Kommentar: 

Noteras.  

 

Göteborgsregionens kommunalförbund  

Stenungsunds kommun presenterar ett genomarbetat och välstrukturerat 

planförslag. GR ser positivt på att ett helhetsgrepp tas för ett regionalt viktigt nav 

gällande bland annat transporter, näringsliv och service. Inom, och i direkt 

anslutning till, programområdet finns flera viktiga funktioner och platser som är 

av regionalt intresse. 

 

GR ser positivt på Stenungsunds vilja att skapa förutsättningar för en tät 

stadsmiljö med god kollektivtrafik som en självklar del av Stenungsunds centrum. 

Detta ligger helt i linje med intentionerna i GR:s strukturbild där stadsmiljöer ska 

utvecklas så att de inbjuder till ett rikt vardagsliv med ett gott boende och 

attraktiva mötesplatser. GR vill gärna bidra till det fortsatta arbetet genom att dela 

med oss av de erfarenheter som gjordes i samband med att rapporten ”Hållbar 

täthet i stationssamhällen” togs fram. 

 

GR är mycket positiv till kommunens aktiva deltagande i projektet ”Det Urbana 

Stationssamhället” där det är ett fokus på Stenungsunds tätorts utveckling och 

dess koppling till den regionala arbetsmarknaden via regional kollektivtrafik. Det 

är tydligt att föreliggande plan utgår ifrån och stärker detta arbete. 

 

Det nya resecentrumets placering centralt i Stenungsund kommer att ge goda 

förutsättningar för att bidra till Trafikförsörjningsprogrammets mål om ett ökat 

resande med hållbara transportslag. Precis som framhävs i planprogrammet är det 

önskvärt med ett ”hela resan”-perspektiv och det finns stora fördelar med att hitta 
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gemensamma strategier för t.ex. utformning och placering av pendel- och 

cykelparkeringar. 

 

Hög efterfrågan på persontransporter, särskilt i stråket Göteborg–Uddevalla, 

bidrar till att den spårbundna kapaciteten inte räcker till. I planprogrammet tas 

höjd för att Bohusbanan kommer att byggas ut till dubbelspår. GR anser att 

kommunen tar ett bra ansvar i att förbereda för dubbelspår. 

 

GR delar Stenungsunds åsikt att det är av stor vikt att attraktiva bussförbindelser 

till Bohusbanans stationer ordnas även för kringkommuner såsom Tjörn och 

Orust, som själva inte har direkt järnvägsförbindelse. 

 

I den trafikutredning som är gjord framhävs att trafiksystemet ska bidra till 

utvecklingen av Stenungsunds centrum samt ett hållbart resebeteende inom 

tätorten. Det konstateras att den nya exploateringen skapar många bilresor längs 

Göteborgsvägen och även ett behov av ett stort antal parkeringsplatser. Samtidigt 

vill man omskapa Göteborgsvägen till att bli mer av en stadsgata, där 

cykelbanorna är av hög kvalitet och är skilda från gångbanorna för att underlätta 

framkomligheten både för cyklister och för gångtrafikanter. Stenungsund står 

inför en utmaning i att kombinera en hög exploatering med ett hållbart resande 

och attraktiv stadsmiljö. I det arbete som Stenungsund står inför bidrar GR gärna 

med sina kunskaper om och erfarenheter av viljestyrd planering. 

 

Stenungsund spelar en viktig roll som attraktiv nod i den regionala 

besöksnäringen. GR vill särskilt trycka på vikten av att koppla samman 

intentionerna i planprogrammet, den framtida detaljplaneringen och arbetet i 

projektet ”Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och 

Uddevalla”. 

 

I det fortsatta planeringsarbetet är det av vikt att visa hur det lokala påverkar ett 

större sammanhang. Sammantaget ser GR det som viktigt att varje plan sätts in i 

sitt regionala sammanhang. GR bidrar gärna i dialogen kring hur det regionala 

sammanhanget kan definieras och stärkas. 

 

Kommentar: 

Kommunen ser fram mot ett framtida samarbete med GR i det fortsatta 

planarbetet för att få råd och stöd i den kommande planeringen. 
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Västtrafik 

Västtrafik har inget att erinra mot förslaget. 

Västtrafik instämmer i beskrivningarna av kollektivtrafikens behov och betydelse. 

Vi ser fram emot att fortsatt medverka i de kommande detaljplanerna för området. 

 

Kommentar: 

Noteras. 

 

Stenungs Torg Fastighets AB (Citycon) 

Vi lämnar följande synpunkter på Planprogrammet för Stenungsunds centrum:  

 

Inledningsvis så vill vi påtala vikten av att planprogrammet tydligt värnar om 

besöksparkeringen som idag och framöver kommer vara viktigt för centrumet. 

Besöksparkeringen kommer under de olika utvecklingsfaserna av 

programområdet kunna se olika ut men dess rationalitet och tillgänglighet 

kommer ständigt vara av yttersta vikt för att skapa förutsättningar för ett fortsatt 

långsiktigt vitalt centrum. 

 

1. Citycon AB omnämns 3 gånger i programmet, på sidan 7, 10, 30. Det korrekta 

bolagsnamnet är Stenungs Torg Fastighets AB. 

 

2. Sidan 14: "Underjordiska garage ska säkras för att inte vattenfyllas, och på sikt 

kan det anläggs översvämningsbarriärer längs kajen. Dessa kan utvecklas under 

längre tid, efter hand som problemen uppstår." 

Motivering: Vi anser att det inte finns lagrum att reglera utformningen av garage 

på detta sätt. Det kan dessutom bli oönskade konsekvenser, då det kan resultera i 

exempelvis utrymmeskrävande ramper (med högpunkter över omgivande gatunät) 

som kan försvåra den tänkta stadsutvecklingen enligt programmet. Förslag: Stryk 

meningen " Underjordiska garage ska säkras för att inte vattenfyllas" 

 

3. Sidan 16: "Det viktigaste vid planering av området är att se till att marken 

sluttar ut mot havet. Oavsett var en regndroppe släpps på området ska den kunna 

rinna till recipienten som i detta fall är havet. Därför föreslås en höjdsättning där 

hälften av befintlig parkering lutar norrut och hälften söderut. Då tillflödet till 

parkeringen är knappt 2 m3/s vid ett 100-årsregn bör avledning genom torgytorna 

norr och söder om centrumbyggnaden kunna hantera ca 1 m3/s vardera. För att 

avbörda detta flöde krävs t.ex. en rektangulär kanal med tvärsnittsarea 2 m2. 

Vatten från parkeringen kan avledas norr och söder om köpcentrumet, vilket 

kräver någon form av kanalsystem över torget som med fördel kan tillgänglighets 

anpassas." 
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Motivering: Att man i samband med nybyggnation justerar höjdsättningen är 

naturligt, men att göra ny höjdsättning av befintlig parkering är en annan fråga. 

Att höja befintlig parkering har utretts tidigare, den gången kom man fram till att 

det inte fanns realistiska ekonomiska förutsättningar till åtgärden. Det saknas även 

lagrum för detta, då markparkering inte är samhällskritisk verksamhet. 

 

Förslag: Koppla den nya höjdsättningen till nybyggnation inom området. 

 

4. Sidan 16: "Kulturhusparken är en viktig plats för avledning av skyfallsvatten, 

men det är även ett område där vatten kan ledas in vid höga havsnivåer." 

Motivering: detta bygger på att det finns en genomgående höjdsättning av ett 

större område där volymen av det vatten som kan gå in i kulturhusparken är 

tillräckligt stor för att skydda andra delar. Man får också fundera på om det är 

ekonomiskt försvarbart att låta havet kunna gå in i Kulturhusparken med de 

konsekvenser som det kan få för parken. 

Förslag: Fokusera på Kulturhusparkens möjligheter att hantera dagvatten. Texten i 

den sista delen av meningen " men det är även ett område där vatten kan ledas in 

vid höga havsnivåer", raderas. 

 

5. Sidan 19, under rubriken Slutsatser, "Under denna period kan Stenungsunds 

kommun arbeta med hållbara resor." samt "Kommunen kan även arbeta med 

mobility management-åtgärder.” 

Motiv: All mobilitet som kan flyttas från personbil till andra trafikslag kommer 

bidra till ett bättre fungerande och mer attraktivt stadscentrum. Arbetet är 

nödvändigt för att övriga delar av planprogrammets intentioner ska uppnås. 

Förslag: Ersätt "kan" med "bör'' eller "ska". 

 

6. Sidan 20: "Parkeringsfrågan är också en viktig del i det framtida arbetet. Antal 

parkeringsplatser och dess placering påverkar i hög grad trafikalstringen och 

fördelningen på anslutningar. Antalet parkeringsplatser som behövs utifrån den 

planerade exploateringen är hög och därmed även mycket ytkrävande. Placering 

och utformning av parkeringsplatserna behöver därför göras med varsamhet och 

noggrannhet." 

Motiv: Målsättningen med centrumutvecklingen och den kraftigt förbättrade 

tillgängligheten för kollektivtrafik, gång och cykel bör resultera i att antalet 

bilparkeringsplatser kan vara relativt få i förhållande till gängse 

parkeringsberäkningar i kommande exploateringar inom planområdet. 
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Förslag: "Bilparkering inom området skall prioriteras för besökstrafik, övriga 

parkeringsbehov skall i första hand ersättas eller avlastas med alternativa 

mobillitetslösningar som bättre harmonierar med programmets vision. 

Den kraftigt förbättrade tillgängligheten till Stenungstorg innebär att 

parkeringstalen kan hållas på en relativt låg nivå. Placering och utformning av 

parkeringsplatserna behöver göras med varsamhet och noggrannhet. Alla "under 

jord konstruktioner", så som tex garage är mycket kostsamma i stora delar av 

området på grund av de geotekniska förutsättningarna, skyfalls problematiken och 

stigande havsvatten. 

 

7. Sidan 26, under rubrik Parkering: " I och med en ökad exploatering i centrum 

och närliggande områden, kommer det behövas parkeringsplatser för att möta 

detta behov. Parkering bör placeras i garage under bebyggelsen, för att skapa 

trevligare gaturum. Parkeringarna bör även integreras på flera ställen inom 

centrum, hellre än att alla samlas på samma ställe." 

 

Motiv: Se även punkt 6 ovan. Svårt att se ett scenario där man både exploaterar 

och skapar en utökning av parkeringsplatser i samma utsträckning. Ökad 

tillgänglighet av andra trafikslag i området och ett förändrat resmönster innebär 

att parkeringstalet minskar i kommande exploateringar. Att bygga 

parkeringsplatser i garage är i de allra flesta fall en ekonomisk omöjlighet 

eftersom det inte finns en tillräckligt stor betalningsvilja på orten.  

 

Förslag: I och med en ökad exploatering i centrum och närliggande områden, 

kommer det behövas bilparkering i kombination med andra mobilitetslösningar, 

för att möta detta behov. En mindre andel bilparkering kan placeras i garage under 

bebyggelsen, för att skapa trevligare gaturum. Främst bör de låglänta delarna nära 

havet med dålig geoteknik undvikas för garagelösning då kostnaden här är 

väsentligt förhöjd jämfört med högre liggande områden med bättre geoteknik. 

 

8. Sidan 28 och 29, programförslagskartor. Vi anser att den redovisade skissen på 

sida 29 där hela byggrätten mellan Stenunge Allé och Göteborgsvägen skall 

redovisas på sidan 28 och att alternativet som nu är på sidan 28 flyttas till sidan 

29. 

 

Motiv: Det återspeglar bättre gällande detaljplan och det pågår dialog med 

potentiella hyresgäster som kan tolka nuvarande redovisning negativt. 

 

9. Sidan 32, under rubrik Ekologiska konsekvenser: "Med ett centralt placerat 

resecentrum, dubbelspår och tätare tågavgångar väljer fler människor att resa 

kollektivt, vilket minskar bilbehovet och därmed även minskar utsläpp och köer." 
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Motiv: Påverkar också parkeringsbehovet.  

 

Förslag: "Med ett centralt placerat resecentrum, dubbelspår och tätare tågavgångar 

väljer fler människor att resa kollektivt, vilket minskar bilbehovet och därmed 

också parkeringsbehov, utsläpp och köer." 

 

10. Sidan 32, under rubrik Samhällsbyggnadsmässiga konsekvenser: 

"Exploateringen i sin helhet kommer att pågå under lång tid och den första 

etappen kommer vara detaljplanen för det nya resecentrat. Hur de efterföljande 

etapperna kommer fördelas, är i dagsläget inte klart." 

 

Motiv: DP 1 och byggrätt på torget pågår också nu och kan bli klara innan eller 

samtidigt sin DP för resecentret.  

 

Förslag:" Exploateringen i sin helhet kommer att pågå under lång tid, detaljplaner 

för det nya resecentrat och södra delen av området, utgör tidiga etapper. Hur de 

efterföljande etapperna kommer fördelas, är i dagsläget inte klart." 

 

11. Separat Riskanalys, daterad 2017-06-02. 

Rubrik 3.1.2 Persontäthet Område 1: "Uppehållstid för besökare är ca 2,5 timmar" 

 

Motiv: Uppehållstiden är ca 1-1,2 timmar i verkligheten enligt gallerians egna 

genomförda utredningar. Det felaktiga antagandet medför en överdimensionering 

i antalet personer som befinner sig inom område 1.  

 

Förslag: Riskanalysen revideras i samarbete med Stenungs Torg Fastighets AB 

som har tillgång till kundräknings underlag från automatiska kundräknare och 

parkeringstidsunderlag mm. 

 

Kommentar: 

1. ”Citycon” byts ut till ”Stenungs Torgs Fastighets AB” i planprogrammet. 

2.  Programmet är inte en juridiskt bindande handling. Däremot ser 

kommunen det som av stor betydelse att så långt det är möjligt undvika att 

garage och källare vattenfylls då detta är förenat med höga kostnader, och 

utgör en fara för människors liv och hälsa. Infarter ska nås från samma 

höjd som intilliggande gator. Översvämningssäkring kan ske med tekniska 

åtgärder. 

3. Kommunen har inte för avsikt att höja den befintliga markparkeringen. 

Höjning ska dock göras vid byggnation, för att kunna hantera skyfall 

enligt utredning. 
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4. Målet är att en genomgående höjdsättning i programområdet ska finnas 

när allt är utbyggt. Att vatten kan ledas in i parken är ett faktum. Vid 

högvatten kvarstår sannolikheten att havsvatten tränger in i parken, så 

länge inga åtgärder vidtas. 

5. Beaktas. 

6. Noteras. 

7. Kommunen eftersträvar ett lägre antal parkeringsplatser per bostad i hela 

programområdet, men vilken lägsta nivå som är möjlig får utredas i de 

efterföljande detaljplanerna. Parkeringsbehov ska lösas inom respektive 

detaljplan. 

8. Kommunen är medveten om hur den gällande detaljplanen ser ut, men då 

det inte finns något bygglov för byggrätten vill kommunen i 

programkartan visa på en användning och utformning som kommunen 

anser stämmer bättre överens med visionen och helheten för centrum. 

9. Noteras. 

10. Beaktas. 

11. Risksituationen hanteras i respektive detaljplan.  

 

Stenungsunds Hembygdsförening 

Stenungsund är ett kustsamhälle, låt oss behålla den kontakt med vatten som finns 

kvar idag samt att man även från vattnet ska kunna se den gamla bebyggelsen, 

från mitten av 1800-talet, som ännu inte är förbyggd. Att färdas på Strandvägen 

och se vattnet och Stenungsön är oerhört viktigt, även för kommande 

generationer. Den kontakten är en stor anledning till att många bosätter sig här. 

Därför skall man inte bebygga platsen utanför Rehnbergs. Detta framförde man 

redan 1960 (se bifogat protokollsutdrag vars original förvaras i 

Hembygdsförenings arkiv) från Stenungs Bys samfälligheter när man sålde 

resterande mark vid vattnet till kommunen. Efter att kommunhuset byggts har 

man av flera politiker som var med att besluta om dess placering, framför den 

gamla bebyggelsen, förstått att de tyckte att det inte var helt lyckat. Vi hoppas att 

ett liknande misstag ej upprepas. 

 

Byggnader som är tänkta att placeras nära vattnet är Hembygdsföreningen helt 

emot. Fortsatt byggnation öster om järnvägen är att föredraga. 

 

Placeringen av ett kallbadhus bör mycket noga övervägas. 

 

Resecentrum har ju diskuterats i flera år och vi tar för givet att man kommit fram 

till bästa lösning. 
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En stor fråga är ju hur parkeringsproblemen skall lösas i hela samhället. Är det 

verkligen bästa lösning att ha parkering under mark med tanke på 

översvämningsproblem? 

 

Bilaga: 
Protokoll 

Fört vid sammanträde med delägare i Stenungs Bys Samfälligheter å 

Strand Hotell den 21/9–60. 

 

Närvarande vid sammanträdet: Fr Klara Andersson, Anna Berntsson, 

Karin Judit Simonsson, Gertrud Viola Svensson, samt herrar, Axel 

Severin Svensson, Jakob Jakobsson, Gunnar Ström, Olof Arris 

Karlsson, G.R. Andersson, Hilmer Andersson, Helge Dahlöv. Harald 

Hansson, Arvid Thorsson, Julius Larsson, Josef Ferdinand 

Josefsson, John Hilmer Gillberg, Gunnar Alfredsson, Karin Gustava 

Emanuelssons sterbhus. Stenungsunds Kommun, genom Ivar Larsson och 

Allan Karlsson, A/B Borohus, med fullmakting. Per Linsten från 

Gbg. Ing. Per Listen, personligen. Kungl. Maj:st och Kronan, genom 

Dir. Brander, Vattenfallsstyrelse John E. Palmqvist, samt Werner 

Olsson. 

 

§.1. 

Syssloman Werner Olsson hälsade välkommen. 

§.2. 

Till ordf. för sammanträdet valdes Kommunens reprs. Ivar Larsson. 

Protokoll fördes utav sysslomannen, Werner Olsson. 

§.3. 

Till att justera dagens protokoll valdes herrar Olof Karlsson samt 

Ing. Brander. 

§.4. 

Beslutades, att utav kassan bjuda de närvarande på kaffe med dopp 

så behöver vi icke betala hyra för sammankomsten. 

§.5. 

Kallelsen till sammanträdet hade utgått i rekommenderade brev. 

Denna Kallelse godkändes. 

§. 6. 

Förslag förelåg för Styrelsen om försäljning till Stenungsunds 

kommun av resterande inom gamla munnicipalen till med 

kommunalnämden överenskommit pris å kr.30 000 vilket senare 

godkänds av Stenungsunds kommunalfullmäktige, i köpet ingår icke 

den tomt som försålts till Landsfiskal Lindahl. 

Försäljningen godkändes, dock uttalades det önskemål att platsen 

framför Bröderna Rehnbergs icke skulle bebyggas. 

Beslutades att till Stenungsunds Kommun, gratis överlämna 

resterande utav Stenungs Bys marker, vilket huvudsakligen består 

av vissa diken m.m. 

§.8. 
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Om av någon orsak Landsfiskal Lindahls köp skulle återgå, äger 

kommunen rätt att inköpa denna tomt till det pris som 

Landsfiskalen skall betala. 

 

Kommentar: 

Genom att, som i huvudförslaget i programkartan, dela upp det område där 

kommunhuset idag ligger till mindre kvarter än dagens långsträckta kommunhus, 

kommer den visuella kontakten med vattnet och Stenungsön från Strandvägen 

fortfarande finnas kvar. Dessa stråk ansluter till Kyrkvägen, Båtmansvägen och 

Styrmansvägen som idag går upp på Kyrkberget, så att siktlinjerna skapas ända 

uppifrån Kyrkberget. Den västliga delen av kommunens mark är i programmet 

tänkt att bli park, med möjlighet för båtklubb, gästhamnskontor och kallbadhus. 

 

Stenungsunds kommun – enheten VA Teknik 

Dagvatten 

VA-enheten ser positivt på att dagvattnet lyfts fram i planprogrammet som en 

tillgång för ett grönare samhälle, där öppna dagvattenlösningar hellre väljs än 

slutna system under mark. VA-enheten som huvudmannen för den allmänna 

dagvattenanläggningen ansvarar för att i ett dagvattensystem ta hand om regn med 

en återkomsttid på 30 år. Regn större än detta bör kunna avledas ytligt genom 

noggrann höjdsättning. 

 

Skyfall 

Skyfallskarteringen som utförts beskriver konsekvenserna på befintligt område 

vid händelse av ett 100- respektive 500-årsregn. Utredningen ger även förslag på 

hur området bör utformas för att säkra bebyggelse vid ett 100-årsregn och ett 500-

årsregn. Detta är inget regn som VA ansvarar för men det är viktigt att de 

skyfallsvägar som behövs får ta plats i planeringen och illustrationen. Den stora 

markparkeringen är idag ett instängt område och det är viktigt att en planering för 

hur ytorna ska utformas och höjdsättas görs redan nu i programmet för att 

underlätta för kommande detaljplaner. 

 

Skyfallet påverkar hela programområdet och det bör säkerställas att planerad 

utformning inte ger några översvämningsrisker på varken kommande eller 

befintlig bebyggelse.  

 

Befintliga ledningar 

Stenungsunds kommun har viktiga huvudledningar inom planområdet. Dessa är 

säkrade genom att de ligger inom u-områden i befintlig detaljplan. Ytor för dessa 

ledningar måste även säkras framöver. Då området där ledningarna ligger idag 

kommer fyllas för att få avrinning mot havet måste status på VA-ledningarna 

undersökas. Eventuellt kommer dessa ledningar behöva läggas om pga den nya 
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exploateringen. Om omledning av befintliga ledningar krävs för ny exploatering 

så bekostas detta av exploatören. Inga byggnader får placeras över allmänna VA- 

och dagvattenledningar. 

 

Förberedande VA-utredning 

Det kan finnas ett behov av att ta fram en VA-utredning i samband med 

programmet för att se påverkan och behov av åtgärder på befintligt ledningsnät 

och VA-anläggningar för att säkerställa att kapacitet finns att ta emot de ökade 

flödena. 

 

Kommentar: 

Synpunkter gällande höjdsättning, skyfall och ledningar förtydligas i programmet. 

  

Stenungsunds kommun – verksamheten Miljö Hälsoskydd 

Mark 

Undersökningar av markradon för att kunna anpassa grundläggning och 

byggnadssätt rekommenderas. Även undersökning av eventuella 

markföroreningar i planområdet bör utföras. Då detta område är en utfylld havsvik 

finns risk att föroreningar som uppkommit på andra platser sedan har flyttats hit. 

En MIFO fas 2 undersökning bör därför genomföras. 

 

Vatten  

Idag är många städer belägna längs kusten och när städerna växer innebär det att 

stora ytor våtmark försvinner. Våtmarker i urban miljö kan genom rätt utformning 

erbjuda varierade miljöer med ett antal värdefulla ekosystemtjänster. Exempel på 

sådana ekosystemtjänster är vattenrening, omhändertagande av regnvatten, 

kvarhållande av näringsämnen i marken och möjlighet till rekreation i grönskande 

miljöer. Att anlägga våtmarker i en urban miljö kan innebära ett värdefullt utbyte 

mellan människa och natur. Det är viktigt att denna planering görs i ett tidigt 

skede. 

 

Utöver vad som nämns i samrådshandlingen så har Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap identifierat Stenungsund som ett riskområde när det 

gäller översvämningsrisk (MSB1152- januari 2018). Miljö Hälsoskydd vill 

understryka vikten av ett väl fungerande system för dagvattenhantering. 

 

Att använda en gång- och cykelviadukt under järnvägsspåret som magasinering 

för skyfallsvatten riskerar att resultera i upprörda medborgare som inte tar sig 

fram. 
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Väg- och spårtrafik 

Förutom att riskerna minskar vid en sänkning av hastigheten på 

järnvägstransporter av farligt gods så har det även en positiv inverkan på 

bullersituationen. Eftersom ett stationsområde ofta kräver mer frekvent underhåll 

på tider då trafikintensiteten är lägre bör omkringliggande bostäder i största 

möjliga utsträckning avskärmas och bulleranpassas. I dagsläget hanterar 

Stenungsunds kommun bullerklagomål från boende öster om dagens 

stationsområde. Att bebygga området närmast spåret med exempelvis 

parkeringshus skulle ha en positiv avskärmande effekt både vad gäller buller och 

explosionsrisk. 

 

Det ökade trafiktrycket på de centrala delarna som den planerade exploateringen 

av Stenungsunds centrum för med sig bör utredas vidare. Målet bör vara att 

minska biltrafiken och bygga bort den köproblematik som idag finns från 

Tjörnbron och hela vägen genom centrala Stenungsund. Möjligheterna till 

pendelparkering bör vara goda i anslutning till resecentrum. 

 

Kommentar: 

Synpunkter noteras och beaktas i efterföljande detaljplanering.  

Frågor gällande föroreningar lyfts i programmet 

Dagvattenhantering förtydligas i programmet. 

En övergripande trafikutredning för hela Stenungsunds tätort är planerad. 
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3. Grannkommuner 

Uddevalla kommun 

Stenungsunds kommun vill genom aktuellt planprogram för centrum skapa ett 

underlag för kommande detaljplanering i området. Planprogrammet ger möjlighet 

att se bebyggelsestruktur, trafiklösningar och gestaltning i ett större sammanhang. 

Ansatsen om ett mer innehållsrikt och koncentrerat centrum är positiv och skapar 

motvikt till en i övrigt gles samhällsstruktur. Planeringen skapar också bättre 

underlag för hållbara resor bl.a. med tåg kopplat till planerna om ett nytt 

resecentrum.  

 

Hänsyn till framtida dubbelspår och resecentrum ingår som förutsättning (ÖP06) 

för planprogrammet. En ytterligare förutsättning är Västra Götalandsregionens 

målbild för tågets utveckling (Målbild Tåg 2035) med höga ambitioner för tåget 

som stomme för regionala resor. I den nu aktuella Västtågsutredningen har även 

möjligheten att öppna fler stationer studerats för att på så sätt få fler att resa med 

tåg. Jörlanda och Säve uppfyller de regionala kriterierna och skulle därmed kunna 

bli nya stationsorter.  

 

Målbilden för tåg liksom nya stationsöppningar medför ett nytt upplägg för 

tågtrafiken på södra Bohusbanan som innebär ett s.k. pendeltåg mellan 

Stenungsund och Göteborg samt ett regiontåg mellan Uddevalla och Göteborg. 

Regiontåget skulle då inte stanna vid alla stationer söder om Stenungsund. Detta 

trafikupplägg innebär stora fördelar för alla kommunerna efter södra Bohusbanan 

kommer därför att ge tåget en viktig funktion i våra kommuner.  

 

Vi vill med anledning av målbilderna för tåg framhålla vikten av att Stenungsunds 

kommun i sin planering tar hänsyn till tågtrafiken även med dess framtida 

trafikeringsformer så att detta inte blir ett problem i senare skeden. Ett sådant 

hänsynstagande skulle kunna vara behovet av och utrymmet för ett s.k. vändspår 

för pendeltåget mellan Stenungsund och Göteborg. (Jfr planering/senare åtgärd i 

t.ex. Ale kommun). 

 

Kommentar: 

Kommunen tar hänsyn till den framtida tågtrafiken genom att ta höjd för 

dubbelspår genom hela kommunen. Målet är att den framtida stjärntrafikeringen 

också ska gynna det hållbara resandet. Kommunen har kontinuerlig kontakt med 

Trafikverket och Västtrafik i det fortsatta planeringsarbetet. 
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Lilla Edets kommun 

Lilla Edets kommun tackar för möjligheten att yttra sig på planprogram för 

Stenungsunds centrum. Mark- och exploateringsavdelningen samt 

Miljöavdelningen har inget att erinra i ärendet. 

 

Kommentar: 

Noteras. 

 

Tjörns kommun 

Tjörns kommuns planavdelning har tagit del av Planprogram för Stenungsund 

Centrum, Samrådshandling 2017-12-12, samt tillhörande utredningar. 

Programmet beskriver förutsättningar och förslag för utveckling av Stenungsunds 

centrala delar, med resecentrum för tåg och buss i nytt läge. Tjörns planavdelning 

vill uppmana Stenungsunds kommun att i fortsatt planering av centrum och 

resecentrum 

1. beakta behov av och studera lösningar för: 

a. pendelparkering för bilar i anslutning till nytt resecentrum, för att möjliggöra 

direktbyte mellan bil och tåg 

b. effektiva och attraktiva bussförbindelser mellan nytt resecentrum och dess 

regionala upptagningsområde 

2. förtydliga genomförandeperspektivet i planeringen avseende tid-plan, 

markåtkomst, p-norm, trafikreglering etc. 

 

I samband med lokaliseringsutredning 2012-2013 för nytt resecentrum i 

Stenungsund förordade Tjörns kommun lokalisering längre söderut i tätorten, med 

större potential för att främja kollektivt resande i regionalt perspektiv, 

inkluderande hela STO-området. Tjörns kommun vidhåller denna uppfattning om 

lämplig lokalisering av resecentrum, och bifogar yttrande på 

lokaliseringsutredningen från april 2013 till detta yttrande. 

 

Tjörns kommuns planavdelning uppskattar programmets visionära inriktning mot 

ökad stadsmässighet i centrumområdet, effektivt utnyttjande av centralt belägen 

mark och en attraktiv kollektivtrafik med tåg och buss i god samordning vid nytt 

resecentrum. Stenungsunds centrum har stor betydelse för befolkningen i Tjörns 

kommun, både som kommersiell och kulturell servicenod och som 

kollektivtrafikknutpunkt. Tillgänglighet till framtida turtät, snabb och attraktiv 

tågtrafik på Bohusbanan bedöms få betydelse för omställning mot ökat hållbart 

resande även i Tjörns kommun. 
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Tjörns befolkning har idag det högsta bilinnehavet i GR-området, och många 

resor till och från Tjörn sker följaktligen med bil. Trafikbelastningen på 

fastlandsförbindelsen väg 160 ökar, och förväntas nå kapacitetstaket inom tio år. 

Utifrån dessa förutsättningar arbetar kommunen på olika sätt för att främja 

hållbart och kollektivt resande, bland annat genom planering av fler 

pendelparkeringar på Tjörn för byte från bil till expressbuss, innan Tjörnbron. 

Expressbussarna till Göteborg utgör stommen i det kollektiva pendlingsresandet 

från Tjörn, och kommunen verkar för fortsatt stärkta expressbussförbindelser med 

regioncentrum. 

 

Möjligheten att nyttja tågtrafiken på Bohusbanan bedöms dock bli ett viktigt 

komplement för att främja Tjörnbornas kollektiva resande. Ju fler möjligheter för 

byte från bil till kollektivt färdmedel som kan erbjudas längs resvägen mot 

Göteborg, desto större chans att bytet genomförs. För Tjörnbornas byte till tåg 

bedöms nytt resecentrum i Stenungsunds tätort få särskild betydelse. Stenungsund 

är Tjörns närmaste anslutningspunkt till Bohusbanan, och identifikationen med 

Stenungsund som regional servicenod är stark hos Tjörnborna. På grund av 

bristande framkomlighet för trafik i centrala Stenungsund, och begränsad tillgång 

till pendelparkering vid nuvarande tåg- och busstation, nyttjar många Tjörnbor 

idag Stora Höga för sitt byte från bil till tåg. När nytt resecentrum nu planeras i 

Stenungsunds tätort finns tillfälle att placera och utforma det på ett sätt som gör 

det tillgängligt för hela dess regionala upptagningsområde, vilket inkluderar bland 

annat Tjörn. Med tillgänglighet avses här att regionala resenärer snabbt och enkelt 

kan 1) nå resecentrum, och väl där kan 2) byta färdmedel på ett snabbt och enkelt 

sätt. 

 

Det läge för resecentrum som föreslås i Planprogram för Stenungsunds centrum 

framstår som optimerat för lokalt upptagningsområde av resenärer inom 

Stenungsunds tätort, som går eller cyklar till resecentrum, samt för potentiella 

synergieffekter med närliggande kommersiellt centrumutbud. Föreslaget 

resecentrum erbjuder dock mycket begränsad tillgänglighet för regionala 

resenärer, då de 1) för att nå resecentrum behöver ta sig med buss eller bil genom 

ett hårt belastat trafiksystem med risk för trängsel i centrala Stenungsund, och 2) 

inte erbjuds yta för pendelparkering i anslutning till resecentrum. I programmet 

nämns pendelparkering öster om järnvägen som en möjlighet initialt, men det 

framgår inte hur anslutning från pendelparkering till resecentrum ska ske, eller 

vilket tidsperspektiv som avses. Möjlighet till pendelparkering för bil är särskilt 

angeläget under perioden fram tills att Bohusbanan är utbyggd till dubbelspår 

enligt regionens Målbild 2035, då det är först då som stjärntrafik med 

synkroniserade övergångar mellan buss och tåg kan bli verklighet. Då människor 

har en benägenhet att inte byta färdmedel mer än en gång per regional 
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pendlingsresa, behöver anslutningsbuss mellan bil och tåg dessutom vara turtät, 

bekväm och snabb för att kunna konkurrera med direktbyte från bil till tåg. 

Programförslaget omfattar separat busskörfält och ljusreglering för prioritering av 

busstrafiken genom centrum, men beskrivning saknas av hur överbelastning av 

trafiksystemet med minskad framkomlighet även för busstrafiken som följd ska 

kunna undvikas. 

 

I samband med lokaliseringsutredning 2012-2013 för nytt resecentrum i 

Stenungsund förordade Tjörns kommun lokalisering längre söderut i tätorten, se 

bifogat yttrande. Då en sådan lokalisering bedöms erbjuda bättre tillgänglighet för 

regionala resenärer, avseende såväl utrymme för pendelparkering som 

framkomlighet för anslutningsbussar, vidhåller Tjörns kommun denna uppfattning 

om lämplig lokalisering av resecentrum. Planavdelningen på Tjörns kommun vill 

vidare uppmana Stenungsunds kommun att, oavsett var resecentrum slutligen 

lokaliseras, i fortsatt planering beakta behovet av pendelparkering för bilar vid 

resecentrum och verka för att föreslagen stjärntrafik utformas för att inkludera 

regionala resenärer. 

 

Som uttryckts inledningsvis uppskattar planavdelningen programförslagets 

visionära anslag om ett levande och attraktivt tätortscentrum. Programmet vore 

dock betjänt av en fördjupad beskrivning av de utvecklingssteg som ska leda fram 

till visionens genomförande, avseende tidplan, markåtkomst, reglering av 

parkering för handel och bostäder, åtgärder för minskad genomfartstrafik genom 

centrum, etc. 

 

Enligt uppgift är detaljplanläggning för resecentrum redan påbörjad, med planerat 

samråd under 2018. När samrådet blir aktuellt skulle Tjörns kommun 

avslutningsvis önska att få samrådshandlingen på remiss. 

 

Kommentar: 

Beslut om nytt resecentrum togs av kommunfullmäktige i juni 2016, vilket har 

varit en av planeringsförutsättningar för programmet. Detta föregicks av en 

lokaliseringsutredning i samarbete med Västtrafik och Trafikverket, där 

lokaliseringsalternativ centrum förespråkades. 

 

Pendelparkering och behov därom utreds vidare i efterföljande detaljplaner. 

 

Orust kommun 

Förvaltningen anser att det är positivt att centrumutveckling planeras i 

Stenungsund, som är en viktig centralort i STO-området. Att ny exploatering och 

utveckling sker här är viktigt även för Orusts befolkning och det är glädjande att 
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det tydliggörs i planförslaget att en medvetenhet om ortens centrala position i 

STO-området finns. Förvaltningen ställer sig därför positiva till de bärande 

delarna av förslaget som nämner stadsmässighet, effektiv central markanvändning 

och rollen som en tillhörande välfungerande kollektivtrafik har. Det är positivt för 

hela STO-området att Stenungsunds kommun valt att föra en fördjupad diskussion 

om effekterna som en ökad stadsmässighet har på serviceutbud och 

kommunikationer. 

 

Orust kommun har en nulägessituation där bilberoendet är utbrett, där 

fastlandsförbindelsernas kapacitet har börjat visa sig hindra fortsatt inflyttning och 

där effektiv markanvändning är avgörande för att kunna fortsätta utveckla centrala 

orter som berörs av strandskydd. Den nya broförbindelse mellan Svanesund och 

Stenungsund som planeras för kommer skapa en ännu tydligare koppling 

kommunerna emellan. Blir bron verklighet kommer centrumutvecklingen i 

Stenungsund bli än mer avgörande för hur Orusts invånare väljer att använda 

kommunikationer och nå serviceutbud i framtiden. Därför är det av största vikt för 

förvaltningen att centrumutveckling och resecentrumet planeras på ett vis som ger 

Stenungsunds tätort bästa förutsättningar att skapa möjligheter även för Orusts 

invånare. 

 

Med den här bakgrunden vill förvaltningen framföra att den fortfarande står fast 

vid det resonemang som lades fram i yttrande över lokaliseringsutredningen av 

nytt resecentrum, daterad 2013-02-06. Här går att läsa: 

 

"Frågan om var ett framtida resecentrum i Stenungsund bör placeras har 

diskuterats under en längre tid. Dagens järnvägs- och busstation, som ligger i 

norra delen av centrum med förhållandevis långa körsträckor för anslutande 

trafik från Tjörn och Orust, behöver uppgraderas till ett modernt resecentrum för 

att möta framtidens behov med ökat kollektivtrafikresande. Dagens stationsläge 

är troligen inte bärkraftigt i förhållande till ortens struktur och 

framtidsutveckling. Stenungsund expanderar i första hand söderut, då utbyggnad 

norrut begränsas av den petrokemiska industrin skyddszon. Västerut begränsar 

havet. Var ett nytt resecentrum kommer att placeras kommer att ha stor lokal 

betydelse för utvecklingen av Stenungsunds tätort och förutsättningarna för att 

öka antalet kollektivtrafikresor i enlighet med K2020. Placeringen påverkar också 

möjligheten till effektiva förbindelser till/ från Tjörn och Orust."  

 

Förvaltningen anser att det är beklagligt att lokaliseringen nu är beslutad och att 

Orust och Tjörns tidigare yttranden om lokaliseringen därför ej hörsammats. I 

förvaltningens förra yttrande föreslår vi brofästesalternativet, vilket vidhålles som 

det bästa alternativet. Att lokaliseringen nu alltså blir det s.k. centrumalternativet 
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medför ett antal problem, dels ur Orust och Tjörns synvinkel och dels ur 

Stenungsunds synvinkel. Även om förvaltningen ställer sig positiva till en stor del 

av innehållet i planprogrammet måste därför en tydlig kritik av resecentrumets 

lokalisering framföras. Flera av de mål som Stenungsund själva sätter upp för 

resecentrumet anser förvaltningen blir lidande av lokaliseringsvalet, de utvecklas 

nedan i att-satserna. Inledningsvis är det viktigt att belysa hur en stor del av Orust 

befolkning är bilberoende och att förvaltningen därför ställer större krav på 

förslag om hur pendelparkeringar skall anläggas i framtiden. Resecentrumet och 

centrumutvecklingen kommer bli en viktig pendlingsnod för bilberoende 

befolkning runtom det växande STO-området, vilket medför att fler 

pendlingsparkeringar kommer behövas. Planprogrammet nämner mycket 

kortfattat at pendelparkeringshus kan uppföras, men här anser förvaltningen att 

mycket tydligare behovsanalys, lokaliseringsförslag samt planförslag kommer 

krävas för att kommande plan skall anses genomförbar. En central punkt som 

förvaltningen anser är motsägelsefull i planprogrammet är det faktum att 

trafiksituationen på Göteborgsvägen tydligt beskrivs som problematisk. 

Kapaciteten på vägen ifrågasätts och den breddning som föreslås verkar inte heller 

den vara tillräcklig, då det står att läsa på sid. 19: "Göteborgsvägen som enda 

anslutning i nord-sydlig riktning gör den extra känslig för ny exploatering. [...] 

Andra lösningar för att avlasta Göteborgsvägen med alternativa vägar är också 

värda att utreda.". 

 

Förvaltningen menar att det här är en korrekt analys; men att 

lokaliseringsutredningen och utpekandet av brofästesalternativet var en sådan 

lösning. Centrumutveckling kommer att hämmas av Göteborgsvägens 

begränsning. Förvaltningen anser också att centrumets attraktivitet för 

gångtrafikanter kommer påverkas mycket negativt av en den omfattande 

breddningen av Göteborgsvägen. Planprogrammet kommer befästa den 

barriäreffekt som Göteborgsvägen och järnvägen redan nu utgör, som omskrivs på 

s. 6 och 25. Skall en ytterligare breddning till, av både järnvägen och 

Göteborgsvägen, menar förvaltningen att Stenungsund kommer bli en allt mer 

uppdelad stad. Till detta kan läggas till det förslag om pendelparkeringshus på 

järnvägen östra sida, som än mer kan förstärka barriäreffekten. Det har negativa 

konsekvenser på fler plan än den rent fysiska, något som helt saknas analyser 

kring i planprogrammet. Den föreslagna lösningen, en gång- och cykeltunnel, kan 

inte ses som en tidsenlig lösning oavsett utformning. Möjligen bör Stenungsunds 

kommun fundera på överdäckning av vägen och järnvägen? 

 

Det här yttrandet gäller inte lokaliseringsutredningen avresecentrumet, bevisligen, 

men förvaltningen vill ändå påpeka de positiva konsekvenser som en 

omlokalisering till brofästet hade inneburit. 
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Förvaltningen menar att en omlokalisering till brofästet hade inneburit... 

… att eftersom Stenungsund växer söderut är det ett mer naturligt val utifrån 

planeringsstrategiska överväganden. Stenungsunds långsiktiga utveckling söderut 

borde beaktas noggrannare med tanke på den långsiktiga investering som ett nytt 

resecentrum innebär för kommunen. De nyutvecklade södra delarna, samt 

områdena öster om barriären Göteborgsvägen/järnvägen i Stenungsund riskerar att 

bli onödigt isolerade ifråga om kommunikationer och tillgänglighet till 

centrumservice om centrumalternativet behålls. 

 

… att pendling till/från Tjörn och Orust samt söderut underlättas rejält och 

busstrafiken prioriteras (vilket framhålls som ett mål på s. 25). Förvaltningen 

menar att kollektivtrafiken, och särskilt då busstrafiken, inte prioriteras om inte 

omlokalisering till brofästet sker. Centrumalternativet innebär mycket låg 

tillgänglighet för regionala resenärer, fler byten där en konsekvens blir 

försvårande av färdmedelsbyte, samt en mycket hög risk för trängsel och 

köbildningar i centrala Stenungsund. Istället prioriteras centrumutveckling, vilken 

förvaltningen för den delen inte anser behöver bli lidande av en omlokalisering till 

brofästet. Det är ca. 650 meter mellan brofästesalternativet och 

centrumalternativets tänkta lokaliseringar, en sträcka de allra flesta kan antas vara 

villiga att gå för att nå Stenungsunds centrums serviceutbud. 

 

… att tillgängligheten till resecentrumet inte blir lidande för regionala resenärer 

och särskilt de som skall till/ från Orust och Tjörn. Onödigt långa resor in och ut 

ur Stenungsunds centrum, där risken för trängsel och köbildningar som sagt får 

anses mycket hög. 

 

… att trafikalstringen in i Stenungsunds centrala delar hålls nere och bidrar till att 

bättre uppfylla följande mål som Stenungsund själva framhåller i sitt 

samrådsförslag: 

1) färre parkeringsytor behövs i centrum och de realistiskt sätt orimligt dyra 

underjordiska lösningar som föreslås (på s. 26) kan undvikas. Att anlägga fler 

parkeringsplatser och omlokalisera dem från centrala ytor är en viktig del av 

planprogrammet som förvaltningen anser centrumalternativet inte gynnar. 

2) hållbarheten gynnas (ett av målen som framhålls på s. 12). 

3) att stadsmässigheten i centrumutvecklingen ökar jämfört med planförslaget. 

Dels genom att mer central mark kan avsättas för det stadsmässiga centrumbygget 

som föreslås, samt dels genom att gatustråket Göteborgsvägen blir tryggare och 

uppmuntrar till fotgängartrafik i högra utsträckning, vilket kan anses öka dess 

attraktivitet. Mer grönska skulle även kunna få plats. 
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Om resecentrumets lokalisering (centrumalternativet) behålls så föreslår vill 

förvaltningen framhålla vikten av att separata bussfiler dras hela vägen från 

brofästet till resecentrumet och tillbaka. Busstrafiken riskerar att bli indragen i 

många och långa köbildningar som förvaltningen menar kommer uppstå som 

konsekvens av lokaliseringen. Ett särskilt frågetecken sätts här även för 

tidsaspekten av genomförandet. Är resecentrumet tänkt att vara den inledande 

etappen i centrumutvecklingen så är förhoppningen från förvaltningens sida att 

Göteborgsvägens omläggning för smidig busstrafik prioriteras mycket högt.  

 

Avsaknaden av tidsperspektivet i planprogrammet ger också problem med 

stjärntrafikens praktiska genomförande. Fram tills Bohusbanan har färdigställda 

dubbelspår riskerar busstrafiken att inte synkronisera väl med tågtrafiken, befarar 

förvaltningen. En noggrann genomförandeplan med mål att säkra en smidig 

övergångsperiod för kollektivtrafikanter under de olika etapperna önskas. 

 

Kommentar: 

Beslut om nytt resecentrum togs av kommunfullmäktige i juni 2016, vilket har 

varit en av planeringsförutsättningar för programmet. Detta föregicks av en 

lokaliseringsutredning i samarbete med Västtrafik och Trafikverket, där 

lokaliseringsalternativ centrum förespråkades.  

 

Pendelparkering och behov därom utreds vidare i efterföljande detaljplaner. 

 

 

 



 

 

Planprogram för Stenungsund Centrum                     Samrådsredogörelse 2018-04-11 36 

4. Privatpersoner 

Privatperson 1 

Hösten 2013 flyttade vi in på Strandvägen 30. Inför husköpet kontaktade vi 

Stenungsunds kommun för att ta reda på om det fanns några planer för att 

förändra parkeringsytan intill kommunhuset, dvs den öppna yta som vi har 

emellan oss och sundet. Vi fick då besked om att ingen byggnation fanns i 

detaljplanen. Ett positivt besked för oss som underlättade vårt beslut om att köpa 

huset.  

 

När vi nu ser programmet för en framtida byggnation på det som idag är parkering 

så väcker det en oro över att den sista öppna ytan mellan Kyrkberget och sundet 

nu ska täppas till. Vi uppfattar att man här diskuterar 2-3 våningshus vilket skulle 

innebära ungefär samma höjd på byggnader som nuvarande kommunhus. Något 

som skulle innebära att vi istället för att blicka ut över sundet och Hakefjorden så 

skulle vi blicka in i husväggar. Likaså skulle möjligheten att se den genuina 

bebyggelsen för de som kommer havsvägen in till Stenungsund försvinna.  

 

Ett bättre förslag än att bebygga hela parkeringen är att istället anlägga parkyta 

och eventuellt placera servicebyggnad för gästhamnen på platsen. En sådan 

servicebyggnad skulle då med fördel kunna byggas i ett plan. Därutöver ser vi 

positivt på anläggande av ett kallbadhus förutsatt att man inte hindrar det som nu 

är möjligt, dvs att enkelt kunna ta ett morgondopp från en badstege och att kunna 

sjösätta kajaken för en tur runt Stenungsön. Vi tror att det finns fler än vi som 

uppskattar att vattenmiljön fortsätter att vara tillgänglig utan att den behöver bli 

allt för tillrättalagd.  

 

Kommentar: 

I det fortsatta planeringsarbetet är det av stor vikt att på ett omsorgsfullt sätt 

möta Kyrkberget och dess värdefulla kulturmiljö 

  

Privatperson 2 

Hej, jag undrar om ni har tänkt på översvämningarna vid högvatten samt hård 

kraftig västlig vind som är återkommande här vid Stenungstorg flera gånger om 

året? Nu menar jag inte regnvatten, utan havsvatten som kommer upp genom 

avloppsnätet. Hela parkeringen och innergårdar samt källare fylls med havsvatten. 

Jag själv bor på torget sedan åtta år och har sett detta hända vid högvatten. Hur 

har ni tänkt lösa detta problem, havsnivåerna i haven kommer ju att stiga 

ytterligare de kommande åren enligt all expertis. Tacksam för svar: 
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Kommentar: 

Kommunen är medveten om att denna problematik. För framtida planering är 

därför höjdsättning av stor vikt. Vidare kommer det att tas fram ett sammantaget 

dokument för centrala Stenungsund med förslag på hur vi ska möta de stigande 

havsnivåerna.  

 

Privatperson 3 

Då jag anser att denna sista och lilla del av gamla Stenungsund skall vara kvar, 

som en del av Strandvägen och Kyrkberget, för kommande generationer, blir mitt 

svar när jag ser Era nya byggplaner att parkeringen och marken utanför 

Strandvägen 28 ej skall bebyggas. Detta skulle förstöra den sista öppna delen mot 

havet och Stenungsön. Då Stenungsunds kommun köpte marken av Stenungs 

Byamän, där min svärfar Joakim Rehnberg, tillsammans med flera andra var 

delägare år 1960 finns det en särskild önskan om att inte bebygga utanför 

Rehnbergs på Strandvägen 28. Denna utskrift bifogas. Mitt önskemål är att kunna 

komma med ev. fler åsikter i denna fråga. 

 

Kommentar: 

Se svar till Hembygdsföreningen ovan. 

 

Privatperson 4 

Som nära grannar till området där det planeras bebyggelse, kommunens 

nuvarande parkering, är vi av den åsikten att man inte skall bygga för utblicken, 

mer än som redan gjorts, över vattnet och Stenungsön från Strandvägen. I 

fördjupad översiktsplan år 2000 föreslogs att man skulle riva den södra delen av 

kommunhuset (gamla fullmäktigesalen) för att vidga utblicken från Strandvägen 

över vattnet och Stenungsön. Om kommunkontoret skall flyttas från området, kan 

kommunens parkering bli en trevlig parkering för allmänheten med låg växtlighet 

och där även kommande generationer kan se både vattnet och Stenungsön och där 

man kan se Stenungsunds gamla bebyggelse från vattnet.  

Vi vill gärna ha möjlighet till ev. komplettering i detta ärende. 
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Kommentar: 

Se svar till Hembygdsföreningen ovan. 

 

Privatperson 5 

Med anledning av uppförandet av nytt resecentrum i anslutning till Stenungs Torg 

vill jag här lämna synpunkter. 

 

Den tänkta byggnationen kommer att i väsentlig grad medföra starkt ökad trafik i 

området kring Stenungs Torg. Med detta följer då också en ökad miljöbelastning 

med försämrad luft och bullerproblem som följd. I sammanhanget måste man ju 

också beakta den ökade trafik- och miljöbelastning som också tillkommer då de 

nuvarande parkeringsplatserna ju är tänkta att bebyggas med bostäder, fler butiker 

och verksamheter. Det som ytterligare talar för en ökad trafik- och miljöbelastning 

i området är befolkningstillväxten som enligt kommunstyrelsen beräknas öka med 

10 000 till år 2025. 

 

Sammanfattningsvis vill jag därför starkt opponera mot denna stora byggnation på 

en så pass begränsad yta som ju också innefattar huvudsaklig genomfartstrafik för 

Stenungsund. Området är ju redan idag starkt trafikbelastat med köer och trängsel. 

Att öka på detta måste anses som klart olämpligt. 

 

Kommentar: 

Förtätning i anslutning till god kollektivtrafik ska leda till minskad bilism. I 

arbetet stöder vi oss på trafikutredning och trafiksimulering som utförts inom 

ramen för programuppdraget.  

 

Privatperson 6 

HEJ! Några frågor. På vilket sätt har Citycon sagt att de tänker lösa problemet 

med översvämmade parkeringsytor då de äger detta problem, och varför var de ej 

på infomötet och informerade för oss.  

Jag läste i en rapport från MSB att Stenungsund är ett område med "betydande 

översvämningsrisk". MSB kommer att följa upp med djupgående kartläggningar 

och hotkartor, länsstyrelserna kommer sedan att ta fram riskhanteringsplaner 

2020-21, tanken är att ge kommunerna bästa möjliga underlag för planarbetet, bör 

man inte invänta detta så att man ej gör felbedömningar och detaljplanen ej är 

genomförbar?  

 

Kommentar: 

Noteras. 

Problemet med de översvämmade parkeringar är en angelägenhet för 

fastighetsägaren, vilket är ägaren till Stenungstorg.  
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Anledningen till att Citycon inte var med på samrådsmötet är att planprogrammet 

är en kommunal planering. 

 

Kommunen är väl medveten om översvämningsrisken, vilken ska hanteras i 

framtida planering. Ett dokument för hantering av stigande vatten ska tas fram för 

hela centrum, då detta inte kan lösas i respektive detaljplan, och inte heller inom 

ramen för planprogrammets omfattning. 

 

Privatperson 7 

Så för att gå rakt på sak och så tänker jag lägga fokus endast på en sak och på det 

som jag tycker är viktigast i sammanhanget. Detta får ni bara inte missa nu när ni 

har möjlighet att påverka de centrala delarna för att inte låsa in sig på ett koncept 

som blir svårt att ändra i framtiden. 

 

Det jag anser att ni måste lägga fokus på är infrastrukturen i form av bil-, buss och 

tågtrafik. Anledningen till detta är att jag ser i programmet att man fortfarande ser 

Stenungstorg som ett centrum i framtiden. Hade man valt att lägga centrum någon 

annanstans, t.ex. öster ut mot Munkeröd/E6, hade förutsättningarna varit 

annorlunda. 

 

Det är inte hållbart att ha ett centrum där det ligger nu år 2035 med 35 000 

invånare utan att ha gjort en rejäl förbättring för trafiken. Centrumet är inte bara 

en plast för boende och affärer det är idag också en trafikled som även fungerar 

som en genomfart för många. 

 

De flesta i Stenungsund bor öster om järnvägsspåret men jobbar och handlar 

väster om järnvägsspåret. Man måste se till att få ett bättre "flyt" genom staden. 

Bil- och tågtrafiken måste bli mer oberoende av varandra. Utopin hade ju varit att 

man gräver ner järnvägsspåret i en tunnel i samband med att man bygger ett nytt 

resecentrum. Göteborgsvägen måste även planeras om så att den kan fungera som 

en genomfart utan att man påverkas av lokal trafik just i området. 

 

Så länge man inte kan förflytta trafiken öster ut och nyttja Ucklumsvägen och 

Industrivägen så kommer många fortfarande åka genom centrum. Det borde ändå 

vara ett mål att man vill minska trafiken i stadskärnan? 

 

Därför hoppas jag verkligen att ni tar med er detta och försöker lägga fokus på 

infrastrukturen vad gäller bil-, buss och tågtrafik och att allt annat får formas 

utifrån de beslut man fattar kring den tekniska lösningen för trafiken. Nya 

hus/byggnader etc. kan man alltid anpassa i efterhand, men det är nog betydligt 

svårare/dyrare för bil- och tågtrafik. 
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Sedan vill jag ge positiv feedback på det jobb som har gjort kring stigande vatten 

och översvämningskartering hittills. Stenungsund är nog särskilt utsatt som ligger 

precis vid havet. Det mesta tyder på att vattennivåerna kommer stiga i framtiden 

och det är viktigt att man tar höjd för framtida klimatförändringar som säkert 

kommer överstiga alla möjliga uppskattningar man har idag. 

 

Kommentar: 

Kommunen delar uppfattningen om att trafiksituationen behöver fungera även 

framtiden. En övergripande trafikstrategi ska tas fram. En del i arbetet mot ett 

mer hållbart samhälle är förbättrad kollektivtrafik och att då utveckla och förtäta 

våra städer där förutsättningarna för detta är som bäst.  

 

Privatperson 8 

Ni har vår fulla förståelse för att Stenungsund behöver förändras och utvecklas. 

Det ligger i människans natur att se framåt, för den skull behövs det 

kommunikation dvs möten med många intresserade medborgare, inblandade och 

framför allt att vi försöker få ett så bra samhälle som möjligt där vi kan trivas 

allihop. 

 

"Resecentrum - Järnvägen" 

Vid det informationsmötet som vi fått inbjudan till när det gäller eventuell inlösen 

av fastigheter öster om järnvägen (västra sidan av Södra vägen) blev vi inte så 

mycket klokare då allt tycks vara visioner och förhoppningar om ett bra centrum 

för framtiden. Det första som slår oss är "Måste" man verkligen flytta från 

nuvarande stationsområdet till det föreslagna? Där finns redan 4:a spår och 

bussterminal, fattas bättre parkeringsmöjligheter. Hur motiverat är det att flytta 

från denna plats? Den enda fördelen (i våra öron) med att flytta några hundra 

meter söderut är att eftersom ca hälften av tågen söderifrån stannar och vänder i 

Stenungsund behöver järnvägsövergången vid Doterödsvägen inte stängas. Vi fick 

också höra att i visionen ingår ev. inlösen av fastigheter även på östra delen av 

Södra vägen, och även där förtäta med fler bostäder. Detta låter inte så bra för oss 

då det transporteras farligt gods dagligen på järnvägen och då hör vi ofta att det är 

klart olämpligt med bostäder nära järnväg. 

 

"Centrum" 

Men en byggnation på 1000 lägenheter och stort utökande av butiker och kontor 

undrar vi hur parkeringsfrågan skall lösas? Detta är en mycket viktig fråga då det 

idag mest liknar "vilda western", särskilt på sommaren, och det låter så svävande 

att säga att bilarna kan placeras i garage under bebyggelsen. MEN 
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parkeringsfrågan behöver lösas med det snaraste i centrum (helst idag vilket vi 

förstår är en omöjlighet) 

 

Vid en fråga om hur höga de nya byggnaderna i det framtida centrum skulle bli 

var svaret: 6-8 vån och något enstaka hus som blir högre. MEN tittar man på 

fotomontaget från Strategisk Arkitektur AB så upptäcker man fler hus och det ser 

även ut som om befintliga hus blir påbyggda med ännu flera våningar. Skall den 

nya bebyggelsen harmoniera med den gamla får man ta i beaktande att det inte 

blir för hög bebyggelse utefter Strandvägen. Det talades om 2-3 våningar, hoppas 

det stannar vid 2 våningar då det oftast vid nybyggnationer placeras fläktrum 

ovanpå taken. Vid 3 våningar bör fläktrummen placeras inne i byggnaderna. 

 

Det låter mycket trevligt och bra att det skall bli ett stadsbad vid 

Kulturhusparken/Fregatten och ännu bättre skulle det vara om ni även placerade 

det planerade kallbadhuset i samma område. På visionen är det placerat utanför 

där det idag är kommunens parkeringsplats. Men med tanke på denna plats och 

infarten vattenvägen till gästhamnen, hur tänker och agerar de flesta människor 

som söker hamn? Jo, de gästande besättningarna letar efter hamnplats och då är 

det en risk med badande människor i detta område. Så för att undvika någon 

olycka föreslår vi platsen vid stadsbadet och det är också där de flesta bostäder är 

placerade. Även i dag är det många av de boende som badar mycket och flera hela 

året. 

 

Kommentar: 

Placering av resecentrum har beslutats utifrån den lokaliseringsutredning som 

gjorts i samarbete med Västtrafik och Trafikverket, och beslutades av 

kommunfullmäktige i juni 2016. 

 

Parkeringsfrågan ingår i det kontinuerliga arbetet med framtagande av 

detaljplaner. Det tittas då på olika lösningar, och kommer inte nödvändigtvis 

innebära fler parkeringsplatser. 

 

Våningstal för tillkommande bebyggelse kommer att studeras närmare i 

detaljplanearbetet. 

 

Privatperson 9 

När man väl planerar att göra om Stenungsunds centrum, tycker jag det är viktigt 

att ta vara på möjligheten att göra det så bilfritt som möjligt. Köpenhamn har en 

stor sammanhängande yta helt utan biltrafik och på sätt och vis har Stenungsunds 

centrum samma möjlighet då det är tillräckligt plant för att både kunna gå och 

cykla utan komplikationer och svett. I ett så litet centrum som Stenungsund så är 
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avstånden också så korta att man egentligen inte behöver vara inne i själva 

centrumet med bil. 

 

På bilden nedan har jag ritat ett förslag på ett bilfritt centrum (orange=bilväg, 

grönt=gågata). Självklart ska varutransporter ha möjlighet att ta sig in på 

gågatorna vid vissa tider, och boende ska självklart ges större möjlighet att röra 

sig på vissa viktiga vägar i gångområdet. 

 

Tittar man på ert programförslag blir Göteborgsvägen en väldigt omysig väg, då 

det är en starkt trafikerad väg omsluten av hus och ett resecentrum. Det blir likt 

Hamngatan i Karlstad en främst praktisk väg med mycket buller och stress, vilket 

gör att ingen kommer gå där om man inte måste - och det är helt okej, någon väg 

måste få vara av den sorten. Det jag ställer mig emot är att göra även Stenunge 

Allé till en sådan "tråk"-väg, med mindre rörelsefrihet och med mer halvstressade 

biltrafikanter som kommer göra vägen outhärdlig att vistas på mellan kl 16 och 18 

pga Stenungsunds stora jobbtrafik på eftermiddagen. Gör man Stenunge Allé till 

en trevlig gågata kommer Stenungsunds centrum bli mycket trevligare, folk 

kommer vilja röra sig där, vilket i sin tur gör att fler verksamheter etablerar sig 

där. 

 

Det är möjligt att ni tänkt på denna möjlighet redan den på grund av andra 

ofrånkomliga anledningar, men om ni inte funderat på ett bilfritt centrum vill jag 

gärna plantera ett frö i era små huvuden! 

 

 
 

Kommentar: 

Vi arbetar med att ta fram en robust plan för Stenungsunds centrum, då är en 

struktur som tål förändring över tid är att föredra. 

 

Göteborgsvägen blir av olika anledningar ingen primär promenadgata, men det 

vore eftersträvansvärt att nå fram till stadskvaliteter liknande de som finns på 

Hamngatan i Karlstad, om än lite grönare. Gågator ger inte automatiskt trevliga 
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och livliga städer. För mycket gågator kan leda till vikande handel och en sämre 

stadsmiljö. Det finns många exempel på god stadsbebyggelse där biltrafik och 

gående tillsammans berikar stadslivet. 

 

Privatperson 10 

Rehnbergs Brygga – familjen Tovetjärn/Selland 

I den samrådsplanering som nyligen presenterades gällande hela Stenungsunds 

centrum så var vad vi kunde utläsa delar av vår brygga, den s.k. Rehnbergs 

Brygga inritad som tillhörande kommunen och omfattas av det som i planen 

beskrivs som ett Kallbadhus/brygga. Se planen i den norra delen, intill de 

kommunalanställdas parkering. 

 

Vi undrar varför man planerar för denna egendom som är privat egendom och inte 

kommunens. Bryggan övertogs av vår släkting Åke Alexandersson på 50-talet 

från dåvarande familjen Rehnberg (Rehnbergs Järn) och har funnits i vår familjs 

ägo sedan dess. 

 

Bryggan är tyvärr idag inte komplett, och vi har planer för att återupprätta den. 

Redan idag så försvårar kommunens brygga återupprättandet.  Den finns inskriven 

i tidigare sjökort och även fotografiskt dokumenterad. Det finns också ett avtal 

från köpet om att Rehnbergs skall kunna disponera en båtplats där. 

 

Vi skulle med detta vilja få till stånd ett möte med ansvariga på kommunen för att 

närmare klargöra omständigheterna. Tills vidare förväntar vi oss att inget 

ytterligare sker på detta område utan att vi blir informerade.  

 

Kommentar: 

Det som i programförslagskartan har ritats in i den norra delen, vid dessa 

bryggor, ligger på kommunal mark.  

 

Privatperson 11 

Efter att ha besökt utställningen på Fregatten har jag funderat lite runt de planer 

kommunen har för ett framtida centrum. Delar in i bakgrund, framtid, arkitektur. 

Tankarna är rent lekmannamässiga, personliga funderingar. Jag har inte tagit 

hänsyn till arkitektoniska eller andra byggnadstekniska kompetenser, eftersom jag 

inte besitter dessa. 

  

Bakgrund 

Syftet verkar vara ett behov av att utveckla centrum främst av kommersiella och 

logistiska skäl. Huvudaktörerna i planen verkar vara ägaren av köpcentrat, City-

Con, samt Banverket? Västtrafik? för det nya Resecentret. Kommunens del som 
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en mindre ägare av berörd mark, verkar bestå huvudsakligen att ta fram planer för 

hela projektet. 

 

Redan här uppstår de första funderingarna. Är det verkligen kommunens agenda 

att lägga skattebetalarnas resurser på ett privat företags expansionsplaner? Enligt 

vad som framkom på utställningen så har ett antal av kommunens tjänstemän 

arbetat ca ett år med detta. Förstår att planerna kommer att påverka kommunens 

centrum i framtiden, men får lite känsla av att man blivit lite fartblind. 

 

Nästa fundering uppstår vid val av plats. Området är starkt begränsat, det är bara 

några hundra meter mellan järnvägen och vattnet, i andra riktningen är det 

Kyrkberget och Briggen/Snipen/Slupen området. Det fordras då att man begränsar 

öppna ytor, bygger på höjden, eller djupet. Med tanke på den grund detta område 

vilar på, dvs lerig havsbotten, och med tanke på framtida förändringar i 

havsnivå/vattenmängder, framstår det inte som den ideella platsen. Som 

jämförelse kan man titta på situationen i Göteborg med Eriksberg/Lindholmen 

området med de grundsättningar som uppstått. Med tanke på järnvägens 

utbyggnad får jag också en association till Tuve-raset, jag kommer ihåg dagen, där 

man misstänkte att tågtrafik i samarbete med nederbörd var en påverkande faktor. 

Dock så har man lyckats bygga i Göteborgs-leran, så ja kanske. Dock så förfaller 

det bli ett fördyrande element. 

 

Det är också lite lustigt detta med förtätning. Är det något vi inte har i kommunen, 

eller Sverige överhuvudtaget så är det brist på plats. Sverige är en av Europas 

mest glesbebyggda länder, ändå verkar stadsplanerare drabbas av vad jag vill kalla 

Manhattan-syndrom. Vi måste klämma in så många som möjligt på så lite yta som 

möjligt. Vi skall alltså här i Stenungsund klämma in fler butiker, är det framtiden, 

(shop til you drop)? samt fixa fram ett resecentrum för kanske främst våra 

kranskommuner, förstår om dom jublar.  

 

Nu framstår det som jag är oerhört negativ till kommersialismen, men efter ca 40 

års företagande, och nu utbildare i företagande och entreprenörskap, är det långt 

från sanningen. Jag är dock mer och mer tveksam till köpcentrumens 

affärsmodell. Jag tror att framtidens butiksmodeller måste bli mer personliga och 

flexibla. Det finns redan tecken på detta. 

 

Tillbaka till planerna. När det gäller själva tankeroten till expansionen, talades det 

om kärnvärden. Man framhöll Stenungsund som en badort (vilket jag inte riktigt 

vet stämmer, med undantag av Stenungsön). Vad är då kärnvärdet? För mig är det 

självklart havet och naturen, men också småskaligheten. När jag flyttade hit 

permanent för ca 10 år sedan, (min frus familj har bott här ca 130 år) så tyckte jag 
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att dåtidens slogan " där handel och hav möts" var riktigt bra. Tyvärr kan man väl 

säga att City-Con av någon outgrundlig anledning helt missade detta. Köpcentrets 

sida mot havet var varuintag. Att en sådan professionell aktör som City-Con inte 

tog till sig detta är för mig helt obegripligt. Hur har man tagit detta kärnvärde med 

i planen? I min vision ser jag en utveckling på hamnsidan som det unika för 

Stenungsunds framtid. Fler bryggor, husbåtar, maritima verkstäder, butiker, 

träbåt/kultur bryggor, bro till Stenungsön, evenemangsområde osv är några av de 

möjligheter jag ser. Utvecklar detta senare. 

 

Småskaligheten; Stenungsund har möjlighet att utvecklas med det goda för ögat. 

Jag tror dom som väljer att bo här gör det för att man inte vill bo i en storstad, och 

att det kan vara Stenungsunds styrka. 

 

I planerna finns också utrymme för boende, kommer det att vara utrymme för mer 

diversifierat boende? I dag går inriktningen, om man ser till Briggen-etc området 

till ett slags "Jurassic Park" (förlåt), men var är barnfamiljerna, ungdomarna? 

Rimliga hyresrätter? Studentboende? Småföretagarna? Alltså en spegling av 

Livet, även i Stenungsunds centrum. I dag tenderar segregationen att skapa 

nästintill klassamhällen. De äldre, barnlösa med god ekonomi bor i centrum, de åt 

andra hållet bor i Hasselbacken, och aldrig mötas de tu… 

 

I stort så framstår planerna som ett slag mini Nordstan-Centralen komplex, och 

om det är det som eftersträvas så kan jag rekommendera ett besök där kvällstid, 

det är en upplevelse. Har vid tillfällen fått erfara detta, och jag kan lova att tåget 

mot Stenungsund kan inte gå fort nog! 

 

Hoppas för mina barnbarns skull att inte Stenungsunds ansvariga har det som 

ideal. 

  

Arkitektur 

Enligt planerna så vad jag kan förstå, så skall byggnationen främst bestå av 

påbyggnad av befintliga byggnader, samt ett höghus. Ingen kan beskylla 

arkitekterna för för någon större fantasi. Var finns visionerna, djärvheten, det 

unika? Fyrkantiga klossar som inte ens passar in i miljön. Jag har en vild idé som 

jag tror kan väcka intresse. Bygg i trappformat, runt och oregelbundet svängigt. 

Tänk lite som Stenungsbaden, utefter berg, men i mitten, form som en mussla, 

eller ostron. Där får man i kopplingen till havet inkorporera befintliga byggnader, 

och bygg över järnvägen, samt genomfartsvägen i komplexet. Det skulle skapa 

bostäder, affärs och kontorslokaler. Bygg brett istället för högt, ta hänsyn till 

naturens form i närheten, Kyrkberget, berget mot Nytorpshöjd osv. I de nedre 

bredare inre delarna av byggnaderna finns parkeringar,"baksidorna" är kontor, 
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överbyggnader planteringar och lekplatser etc. I min vildaste vision görs en 

hamnbassäng in bland husen, där man har en marina. Husen svänger så man både 

har utsikt inåt och utåt, så man kan betrakta Livet. Köpcentret byggs ihop med 

Kommunhuset som blir äldreboende, med park där parkeringen är och som 

fortsätter bortåt Strandvägen i ett butikspromenadstråk. Allt i form som inte stör 

bakomliggande äldre bebyggelse.  

Jag har tagit intryck av en av världens vackraste hamnstäder, Bergen, där jag råkar 

vara född, som har lyckats kombinera gammal kulturbebyggelse, staden är 1000 

år gammal, med modernt. 

 

Tyvärr så är mina kunskaper inom it-baserade ritningar begränsade, men skulle 

kanske kunna visualisera det på något sätt. Har ni någon kunnig som är 

intresserad, så ställer jag upp. Givetvis ideellt från min sida. jag ser det framför 

mig i vitt eller bohusgranit (mörkt eller svart). Jag tycker nu då man tänkt 

genomföra så drastiska ändringar, så kan man göra det riktigt genomtänkt. 

  

Framtid 

Jag hoppas nu att Stenungsunds Kommun verkligen får med sig invånarna i 

projektet, och låter dom komma till tals. Jag tror man måste informera och 

integrera på ett annat sätt. Ut i samhället, i alla områden, i lokala möten, i 

skolorna, arbetsplatserna, köpcentra osv. Se så Göteborg gjorde med Älvrummet 

bl.a. Det är inte alla som tar till sig att det är ett möte i Fregatten eller 

kommunhuset en kväll. Man har väldigt lätt inom politiken att skapa system som 

distanserar medborgarna, var finns politikerna när det inte är valår?  Vid 

utställningen i Fregatten saknades de yngre, det är ju deras framtid det handlar 

om. För oss som är 60+ är det kanske inte så relevant. Det här är också i mångt 

och mycket en integrationsfråga, delaktighet motverkar segregation. 

  

Kommentar: 

Tack för synpunkter. 

 

Privatperson 12 

I planen för nya Centrum finns en rondell planerad vid gamla Snippen -

järnvägsövergång från Doterödsvägen. Rondellen kommer att bli en dödsfälla. 

Bilar-Lastbilar som kommer från Doterödsvägen och över järnvägsövergången 

måste ha förkörsrätt för att komma in i rondellen. I annat fall kommer fordonen att 

bli stående på järnvägsövergången. Om så bommarna går ner kommer dessa 

stillastående fordon bli påkörda av tåget.  I en rondell har ju fordon som redan är 

inne i rondellen normalt förkörsrätt vilket betyder att rondellen kan vara full med 

bilar så att Fordon från Doterödsvägen blir stående på järnvägsövergången.  
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Två olyckor av ovan beskriven typ har inträffat två gånger under året i 

Stenungsunds kommun. Ni kan studera olyckan som inträffat vid 

järnvägsövergången vid Nösnäs. Vid denna järnvägsövergång har bilar från 

Ucklumsvägen företräde före fordon som kommer från väg 160 (fordon in mot 

Stenungsund) Trots företrädet blir bilar kvar på järnvägsövergången pga köer och 

bristande hänsyn. Vid rusningstrafik bildas långa köer med fordon från väg 160 

(mot Stenungsund) och de blir otåliga eftersom de inte kommer vidare på grund 

av köer av fordon från Ucklumsvägen har företräde. Fordon från väg 160 mot 

Stenungsund gör därför inbrytningsförsök bland fordonen från Ucklumsvägen. 

Många förare från Ucklumsvägen bevakar sin position i kön mot Stenungsund och 

stannar därför på järnvägsövergången med känt resultat. Trots att flera olyckor 

inträffat vid järnvägsövergången ser du många förare som stannar på 

järnvägsövergången trots risken för att bommarna kan gå ned.  

  

Även vid järnvägsövergången mitt emot Kullen (Gamla Strandnorum) (väg 160) 

har bilar stannat på järnvägsövergången och inte kommit vidare in på Väg 160 

pga köer.  

  

En rondell vid Snippen blir säkert helt full med bilar i rusningstid och bilar från 

Doterödsvägen kommer att fastna på järnvägsövergången med känt resultat.  

Respekten för att inte stanna på en järnvägsövergång finns inte längre.  

  

Kommentar: 

Trafiksituationen vid korsningen på Doterödsvägen kommer att detaljstuderas i 

framtida detaljplaner för att befarade olyckor inte sker. 

 

Berör ej planområdet i övrigt, men noteras. 

 

Privatperson 13 

Stenungsund är ett mycket unikt samhälle. Det ursprungliga, "gamla" 

Stenungsund är så gott som utraderat förutom Kyrkberget med Kapellet i mitten. 

Det är detta som idag syns från vattnet och ifrån Strandvägen. Den lilla remsa av 

mark norr om det stora kommunhuset är den enda plats där man kan se den gamla 

träbebyggelsen, både ifrån hav och land. Det vore ett helgerån att bygga något på 

denna lilla markbit. Förslag är istället att behålla denna mark öppen och använda 

den som park eller parkeringsplats (förmodligen oundvikligt då behovet av 

parkeringsplatser kommer att vara mycket stort.) Men viktigast är att det inte blir 

någon bebyggelse som skymmer vyn från över Kyrkberget och Kyrkvägen, den 

enda vyn över gamla Stenungsund som finns kvar. 
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Vad gäller kallbadhusets placering mitt ute i vattnet norr om kommunhuset så är 

placeringen diskutabel. Man kommer här att: vara mitt i den ”strömaste” delen av 

sundet och där det är som smalast med risk för att båtar skadar badare. Det borde 

vara bättre att placera badhuset vid Fregatten där även poolen är planerad att bli 

placerad. På detta sätt får man en bättre säkerhet samt helhet. 

 

Kommentar: 

Kyrkberget och dess historiska bebyggelse ska behandlas med respekt i den 

fortsatta planeringen. Ny bebyggelse kan ge positiva värden och samspela på ett 

gynnsamt sätt med den äldre. Se även svar till Hembygdsföreningen ovan. 

 

Säkerheten kring badhus studeras vidare i det kommande planeringsarbetet. 

 

Privatperson 14 

Blir mest upprörd över att när jag och min fru var nere hos dig och den andra plan 

arkitekten och fick information om att inget fanns i planerna att husen på östra 

sidan av Södra vägen skulle röras. 

Därav min förvåning och ilska när hon visar en bild då ALLA hus på södra vägen 

är borta och hon inte vill prata om detta överhuvudtaget om inte jag hade ställt 

frågan. 

 

Men som du sa tydligt till mig och min fru, att om vi inte vill sälja så kommer 

inget att hända av detta förslag. 

 

Så jag är tydlig nu och skriver att vi kommer inte att sälja vår fastighet och vill ha 

ditt svar tillbaka som du sa. 

 

Kommentar: 

Att området öster om Södra vägen i ett av de möjliga alternativen är illustrerat 

med annan bebyggelse än dagens, är för att visa på möjligheter för framtiden. 

Detta innebär inte att kommunen kommer tvinga fastighetsägare till något, utan 

detta ger en möjlighet för fastighetsägarna, om intresse skulle finnas, att utveckla 

dessa till något annat, i enlighet med förslag i gällande översiktsplan. 

 


