Delområde Jörlanda

Jörlanda
Bakgrund
”Jörlandaområdet har ett gynnsamt läge utmed kusten mellan Göteborg och
Stenungsund. Det kustnära läget skapar förutsättningar för attraktiva boendeoch fritidsmiljöer. Det goda kommunikationsläget innebär att Göteborgsregionens arbets- och serviceutbud kan nås med bil inom ca 30 minuter, och
Stenungsunds centrum inom 10 minuter.
Det goda kommunikationsläget, även för kollektivtraﬁk innebär att Jörlanda
kan vara attraktivt som bostadsort för stora grupper inom Göteborgsregionen
under förutsättning att orten kan ges de lokala kvaliteter som efterfrågas i
form av boendemiljö, skola och barnomsorg, fritidsaktiviteter och serviceutbud i övrigt”.
Det ovanstående är ett utdrag ur ”Översiktsplan för Jörlanda”, antagen av fullmäktige år 1994.
Jörlanda har utvecklats från ett litet stationssamhälle mellan Bohusbanan och
den gamla riksvägen till en renodlad bostadsort. Kyrkebyområdet har byggts
ut i etapper och har förﬂyttat samhällets mittpunkt åt norr.
I översiktsplanen föreslogs en kraftig utbyggnad av Jörlanda med nybyggnad
av områdena Kvarnhöjden och Kyrkeby samt komplettering och omvandling
i fritidshusområdena Källsby, Sävelycke och Timmervik efter att vatten- och
avloppssituationen lösts i de sistnämnda områdena.
Sedan översiktsplanen antagits har vatten- och avlopp byggts ut i delar av
Timmervik. Nya detaljplaner som medger större byggnadsytor har givit förutsättningar för en successiv permanentning av dessa områden. I övrigt har
ingen fortsatt planering av områdena Kvarnhöjden och Kyrkeby genomförts.

Flygfoto över Kvarnhöjden

Delområdets avgränsning
Området utgörs av Jörlanda samhälle och det öppna kulturlandskapet söder
om detta mot Kungälvs kommun. Det avgränsas av motorvägen i öster och
kusten i väster och mot Stora Höga i norr. I området ingår också Timmervik
och Sävelycke.

PLANFÖRSLAG

Den starka efterfrågan på nya bostäder i kommunen gör det åter angeläget att
aktualisera de tidigare planerna på att utveckla Jörlanda i enlighet med tidigare ställningstaganden.

Utgångspunkter
Folkmängd och bostadsutbyggnad

Enligt den i tidigare avsnitt föreslagna utbyggnadsstrukturen ska i planen redovisas markreservationer i Jörlandaområdet som motsvarar byggande av 350
nya bostäder under den närmsta tjugoårsperioden. Det innebär att kommundelen Jörlanda skulle kunna ha ett invånarantal av ca 3000 personer år 2025.
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Delområde Jörlanda
Översiktsplan för Jörlanda

En översiktsplan för Jörlanda antogs av fullmäktige år 1994. Planen är upprättad med delvis äldre lagstiftning som grund, men är dock i många avseenden ändå aktuell, eftersom endast få av planens utbyggnadsförslag hittills
genomförts. I planen redovisas översiktliga studier av hur de olika föreslagna
utbyggnadsområdena kan nyttjas och traﬁkmatas. De utförda studierna och
ställningstagandena i översiktsplanen kan i tillämpliga delar användas som
underlag för vidare arbete med program och detaljplaner för de enskilda områdena. Planens utgångspunkter och slutsatser redovisas i sammandrag i denna
översiktsplan.
Mål och avsikter enligt översiktsplanen för Jörlanda

Översiktsplan för Jörlanda är fortfarande aktuell i vissa väsentliga delar,
och bör gälla som underlag för fortsatt
planering

• Jörlanda ska utvecklas som en självständig tätort med god egenservice
• Utbyggnaden i området under en tioårsperiod kan bli 400 helårsbostäder
• Möjligheterna till arbetsområden vid traﬁkområdena ska beaktas
• Sävelycke – Timmersviksområdet omvandlas efter VA- utbyggnad till
ett område för helårsboende
• Jörlandaån och dess jordbrukslandskap samt strandängarna ska bevaras
• Hakefjordens landskapsrum ska hävdas
Översiktsplan för Stenungsunds tätort 1998

I översiktsplanen anges att utbyggnad av bostäder med integrerade verksamheter i första hand ska ske på Kvarnhöjden i Jörlanda. Vidare är området norr
och öster om väg 574 och öster om järnvägen av intresse för etablering av
verksamheter i avsikt att ett lokalt välbeläget arbetsplatsområde ska skapas.

Planering enligt MB

PLANFÖRSLAG

Riksintressen enligt 3 kap MB

Hakefjorden med strandområden är av riksintresse för naturvården. Vattenområdet är också utpekat som Natura 2000- område. Ramsön är av riksintresse
för kulturmiljövården. Det av länsstyrelsen och naturvårdsverket år 2000 aktualiserade och utökade riksintresset för naturvård berör delar av det föreslagna utbyggnadsområdet Kvarnhöjden. (Hakefjordens strandområde, Anråse ås
mynning). Anråse ås mynning är också av riksintresse för kulturmiljövården.
Norra delen av Kvarnhöjden berörs av riksintresset.
Naturvårdsförordnanden

Södra Stenungsundskusten beslutades som naturvårdsområde år 1988. Enligt
miljöbalken är området idag ett naturreservat. Vattenområdet och en del av
stranden är utpekat som Natura 2000- område.
Ramsön med Keön är naturreservat.
För hela kuststräckans landområde utom för de planlagda bostadsområdena
samt för hela vattenområdet 300 m från land liksom för större åar och vattendrag gäller strandskydd. Runt Jörlandaån är strandskyddet ca 150 m på ömse
sidor stranden och runt Vulserödsbäcken 50 m. Runt mindre bäckar, dammar
och diken råder inget strandskydd.
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Delområde Jörlanda
Framtida markanvändning och förslag till förändringar
Bebyggelsestruktur

Den analys av olika utbyggnadsområden som genomfördes i översiktsplanen
för Jörlanda resulterade i förslag till lämplig etapputbyggnad. Förslaget grundades på att områdena Kvarnhöjden och Kyrkeby i anslutning till beﬁntlig
bebyggelse skulle kunna utnyttjas på ett sätt som skulle ge såväl goda bostadsoch tätortsmiljöer som bra lösningar med avseende på miljöfrågor i vid mening och exploateringsekonomi. Området Kvarnhöjden är det område som ska
byggas ut först. Först på längre sikt kan det bli aktuellt att bygga ut i Kyrkeby,
där det idag bedrivs ett aktivt jordbruk. Området Kårtvet öster om järnvägen
kan bli ett bra område för verksamheter.
Områden för bostäder
Kvarnhöjden

Området utgörs i huvudsak av ett skogsbevuxet höjdparti. I den nordvästra
delen mot vattnet ligger en grupp fritidshus. En i översiktsplanen enkelt utförd
planstudie visade att 200 villatomter i attraktiva lägen skulle kunna inrymmas
i området. Traﬁkmatningen föreslogs ske öster ifrån via en uppsamlingsgata
från väg 574, varifrån också området skulle kunna VA- försörjas. Gång- och
cykelvägsförbindelser till skola och annan service i samhället kan anordnas
längs väg 574 och längs beﬁntlig väg i väster.
Inom området ﬁnns många fornlämningar. Arkeologisk utredning krävs. En
stor del av området berörs av riksintresse för naturvård. Detaljplan för området bör föregås av program med naturvärdesinventeringar och kulturmiljöanalys som grund för bedömning om ett byggande i området innebär påtaglig
skada på riksintresset.

Bebyggelse i Jörlanda

Utsikt från Kvarnhöjden mot väster.

Kyrkeby

Traﬁkmatning kan ske från både Källsbyvägen och Kyrkebyvägen. Anslutning till kommunens VA-nät kan ske. Gång- och cykelvägsförbindelser kan
anordnas centralt i området.
Området är välbeläget och bör enligt översiktsplanen reserveras för sådana
ändamål som stärker ortens karaktär och samhällsliv och för bostadsbebyggelse med relativt hög täthet. Möjligt antal lägenheter är 180 – 450 beroende
på exploateringsgrad. Till området kan också kopplas den nordöstra delen av
Källsby.

PLANFÖRSLAG

Området omfattar den öppna jordbruksmarken mellan Kyrkebyvägen i norr
och Källsbyvägen i söder. Området kan bli aktuellt att bebygga först på längre
sikt.

Områden för verksamheter och industri
Kårtvet

Området ligger omedelbart öster om järnvägen och avgränsas i söder av väg
634. Det utgörs av öppen jordbruksmark. Traﬁkmatningen kan ske från söder
via väg 634.
Området är välbeläget nära Jörlandamotet och är en viktig resurs som verksamhetsområde.
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Delområde Jörlanda
Service

Jörlandaskolan är en grundskola för årskurserna 0 - 6. Om den föreslagna utbyggnaden av Jörlanda genomförs kommer skolan att behöva byggas ut. Mark
för skolutbyggnad och annan service reserveras söder om och i anslutning till
Jörlandaskolan.
Barnomsorgen tillgodoses med skolbarnsomsorg och familjedaghem.
Livsmedelsbutik liksom bensinstation ﬁnns i Jörlanda.
Friluftsliv och närrekreation

De strandnära områdena är, i den mån de inte sedan tidigare är bebyggda,
viktiga för friluftslivet och som strövområden. Svartedalen och Toröd är närbelägna friluftsområden i inlandet.
Anlagda badplatser ﬁnns i Timmervik och Källsby.
Utbyggnad av småbåtshamnar är i tidigare planering föreslagna i Timmervik, Källsnäs och vid norra delen av Kyrkeby kile. Områdena är redan sedan
tidigare ianspråktagna för småbåtshamnar och har bedömts som lämpliga att
komplettera. Marinbiologiska undersökningar och detaljplan krävs.
Områden med landskapliga värden
Strandängar vid Kyrkeby Kile

Jordbruksmarken och det öppna kulturlandskapet utmed Jörlandaån har stora
värden såväl för jordbruksproduktion som för miljön som helhet och bör ges
förutsättningar för att bestå på lång sikt. Strandängarna intill Kyrkeby kile
och Källsby kile har stora naturvärden och är av riksintresse. Det är av stor
betydelse att de hålls i hävd.
Ingen ny bebyggelse föreslås i dessa områden.

PLANFÖRSLAG

Kulturmiljöer och bevarande

Riksintresset för kulturmiljö Anrås berör utbyggnadsområdet Kvarnhöjdens
norra del. De redovisade avgränsningarna av kulturminnesvårdens riksintressen är dock grova och får analyseras från fall till fall. I kommunens kulturminnesvårdsprogram har kulturmiljön Anrås givits en snävare avgränsning åt
söder. Ramsön är av riksintresse för kulturmiljövård. Inga förslag till förändringar berör området.
Samtliga föreslagna utbyggnadsområden är rika på fornlämningar. Arkeologiska undersökningar måste därför föregå slutlig avgränsning och planläggning.
Traﬁk

En komplettering av traﬁkplatsen vid Jörlanda till en fullständig traﬁkplats är
önskvärd och redovisas översiktligt på plankartan.
Ett gång- och cykelstråk ﬁnns utbyggt utefter gamla E6 norrifrån mot centrum. Vid planering av nya bostadsområden och arbetsplatser ska gång- och
cykelvägnätet säkras i planerna.
Konsekvenserna av en utbyggnad av dubbelspår på järnvägen måste uppmärksammas i samband med förändrad markanvändning i anslutning till järnvägen.
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