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BAKGRUND

Den demografiska utvecklingen i Stenungsund
medför att åldersprofilen förändras och
antalet äldre ökar betydligt mer än i andra
Västra Götalandskommuner beroende på att
kommunens ålderssammansättning hittills varit
avvikande med en ovanligt ung befolkning.
Vård och äldreomsorgen har signalerat att
behovet av fler vårdplatser för äldre med
omfattande behov behövs under de kommande
åren. Kommunens Vuxenberedning har
behandlat frågan om huruvida Stenungsunds
kommun behöver fler äldrebostäder, liksom var
dessa geografiskt bör ligga.
Kommunfullmäktiges beredning har behandlat
lokaliseringsfrågan för ett tillkommande
äldreboende och CW Borgs väg tillhörde ett
av angivna alternativ och som förordades av
beredningen utifrån områdets centrala läge i
Stenungsunds tätort.

Antalet vårdplatser som behöver tillskapas
för äldreboende bedöms till minst 50st inom
ca 10 år. Ett nytt särskilt äldreboende på CW
Borgs väg skulle kunna inrymma mellan 55-60
vårdplatser.
Området där CW Borgs väg möter Strandvägen
kallas för ”Snippenområdet” och innehåller
ett av de äldsta gatorna i Stenungsund.
Snippenområdet ligger i fördjupad översiktsplan
för Stenungsunds tätort från 2000 som ett
utvecklingsområde där en väl utformning av
bebyggelsemiljön ska ge en förnyad stadsbild.
Platsen är Stenungsunds mittpunkt och
här korsar de största och viktigaste
kommunikationslederna varandra, de flesta
passerar ”Snippen” antingen till tåg- och
bussstationen eller på väg till Stenungs torg. En
utökad blandning av bostäder, handel/kontor
och service skulle ge en möjlighet för området

Översiktskarta som visar programområdets läge
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att fyllas med liv och markeras ännu mer som
plats och inte bara som något man passerar.
Genom att upprätta ett program för CW Borgs
väg/Snippen kan kommunens beslutsunderlag
i ett tidigt skede breddas och berörda ges
möjligheter till insyn och påverkan innan
kommunens ställningstagande till fortsatt
planering läggs fast.
Programmets syfte och huvuddrag
Syftet är att i ett program utreda förutsättningar
och förslag till utbyggnad av Snippenområdet
samt ett äldreboende på CW Borgs väg.
Programmet tas fram som ett underlag till
kommande detaljplaner för Snippenområdet
och CW Borgs väg men ska även ses som
ett program för utveckling av området i ett
framtida långsiktigt perspektiv.
Avgränsning
Programområdet är beläget i centrala
Stenungsund strax väster om Stenungs torg.
Planområdets areal är ca 2.3ha och omfattar
främst området mellan Strandvägen, CW Borgs
väg och Göteborgsvägen. En del frågor kommer
även att beröra delar utanför programområdet
som t ex kopplingar till angränsade områden.
Programmet behandlar inte frågeställningar
kring trafiktekniska lösningar vid
Snippenområdet. Trafiksituationen är av en
komplex karaktär och det krävs en enskild
utredning för området. Det programmet tar
upp och föreslår berör endast utformning av
Snippenområdets framtida gestaltning och
struktur. Kommunen avser att arbeta vidare
med Göteborgsvägen och dess trafikfrågor i ett
senare skede.
I programmet redovisas bl a förutsättningar och
viktiga utgångspunkter samt frågeställningar
och olika möjligheter för utveckling av CW
Borgs väg och Snippenområdet.
Programprocessen
Programmet har utarbetats av tjänstemän på
Samhällsbyggnads planenhet i samverkan med

en tjänstemannaberedning med kompetenser
från Samhällsbyggnad samt i samråd med
fastighetsägare och aktörer inom området.
Efter att programmet har varit ute
på samråd och inkomna synpunkter
övervägts, sammanställts och inarbetats,
kan Samhällsbyggnadsutskottet besluta om
inriktningen för det fortsatta arbetet. Därmed
kan detaljplanearbete påbörjas för delar av
programområdet.
Markägoförhållanden
Marken ägs till största delen av Stenungsunds
kommun, vilket innefattar all gatumark
samt viss kvartersmark. En del av
kvartersmarken ägs av enskilda markägare.
Markägoförhållandena framgår närmare av till
programmet tillhörande fastighetsförteckning.
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OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR

Historik

Tidigare ställningstaganden

Området kring Snippen, Strandvägen och CW
Borgs väg, är den del av Stenungsund som
tillsammans med Kyrkberget var det tidiga
Stenungsund centrum.

GR:s strukturbild
Stenungsunds kommun ingår tillsammans
med 13 kommunerna kring Göteborg i GR,
Göteborgsregionens kommunalförbund.
GR verkar för att stärka samverkan mellan
kommunerna inom områdena regionplanering,
miljö, trafik, arbetsmarknad, välfärd och
socialtjänst, kompetensutveckling, utbildning
och forskning.

Utvecklingen av Stenungsön som badort
under 1800-talet gav upphov till en
handelsverksamhet. Området vid Kyrkberget
att togs i anspråk för bebyggelse av hantverkare
och handelsmän. Tidigare fanns gränder ned
mot vattnet och bodarna.
På 1920-talet tillkom Strandvägen som bröt av
den direkta kontakten ned mot vattnet.
För att organisera den snabba utbyggnaden
som kom i samband med industrisatsningarna
på 1950-60-talet arbetades en generalplan
fram 1964. I generalplanen föreslog man
att lokaliseringen av centrum skulle ske på
utfyllnadsmark på stranden invid sundet.
Tillsammans med det intilliggande Stenungs
torg är CW Borgs väg/Snippenområdet en
del av Stenungsunds kommersiella centrum.
Kyrkberget med den ursprungliga trähusmiljön
har säkrats genom aktuell detaljplan med
bevarandehänsyn.

Vy över Snippenområdet från tidigt
1900-tal

Strukturbild för Göteborgsregionen är en
regional överenskommelse om att regionen
gemensamt tar ansvar för att den regionala
strukturen är långsiktigt hållbar. Strukturbilden
godkändes av Göteborgsregionens
förbundsstyrelse 2008-05-23. Utveckling ska
i huvudsak ske genom att redan utbyggda
stadsområden kompletteras och baseras på
attraktiv lokal kollektivtrafik.
Strukturbilden utgörs av:
• Kärnan
• Det sammanhängande stadsområdet
• Huvudstråken
• Kustzonen

7(37)
• De gröna kilarna
• Göta älv
Huvudstråken är en grundläggande i strategin
för att stärka hela regionen. De formas bl a
av den struktur som bildas när pendel- och
regiontågstrafiken är utbyggd mot Uddevalla.
Det överordnade biltrafiksystemet som
motorväg E6 utgör dessutom en del av stråken.
Det som man har kommit överens om i
kommunerna som är anslutna till GR-regionen
är att förutsättningarna för en uthållig tillväxt
stärks om vi koncentrerar utbyggnaden av
bostäder, arbetsplatser, handel, utbildning, vård
mm till:
1. kärnan
2. välbelägna delar av det sammanhängande
stadsområdet, och
3. till orter belägna i eller starkt knutna till de
regionala huvudstråken
Detta är av särskild betydelse vid tillkomst av
ny bebyggelse och nya anläggningar med hög
befolknings-, personal- eller besökstäthet. En
medveten utbyggnad är viktig för att skapa en
befolkningsmässig balans mellan kärna och
omland, men också nord – syd.

GR:s Strukturbild

Oönskade miljöeffekter och/eller andra negativa
effekter, t.ex trängsel kan undvikas om ny
bebyggelse och nya anläggningar lokaliseras
till områden med utbyggd eller beslutad
infrastruktur.
K2020
K2020 är ett program för hur kollektivtrafiken
ska utvecklas inom Göteborgsregionens (GR)
för en uthållig tillväxt. Målet är att minst 40
procent av resorna ska ske med kollektivtrafik
2025. För att nå det övergripande målet behövs
åtgärder inom flera områden, som baseras på
resenärens krav. De tre huvudområdena är
kollektivtrafikens utformning och tjänster,
incitament samt marknadskommunikation.
I K2020 Lokalt Underlagsrapport från augusti
2008 beskrivs följande för Stenungsunds
kommun:
I Stenungsund är tätortslinjerna nyligen
omlagda för att ge en effektivare kollektivtrafik
mellan bostadsområdena och för att mata till
regional trafik. Närtrafik finns också som enligt
”Stenungsundsmodellen” innebär att vem som
helst kan ringa och beställa hämtning vid
bostaden enligt speciella turlistor.
Pendelparkeringar finns redan
För att öka kollektivtrafikens andel till 40
procent av resorna i regionen planeras och
byggs nya bostadsområden huvudsakligen
nära befintlig kollektivtrafik. Nya gångoch cykelbanor har också anlagts eller är
under planering. Flera knutpunkter har
tillfredsställande pendelparkeringar förutom
den i Stora Höga som omgående behöver byggas
ut. (red. rapport från 2008)
Behov av resecentrum
För att bättre kunna samordna kollektivtrafiken
med boende, arbete, handel med mera och öka
resandet lika väl inom kommunen som mellan
Göteborg, Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust
och norrut, behövs ett resecentrum för bussoch tågtrafik centralt i Stenungsund. Medel
finns avsatta för en utredning av resecentrumets
placering och utformning, eventuellt också för
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kollektivtrafikkörfält i centrala Stenungsund.
Utredning pågår i nuläget om alternativ
placering av nytt resecentrum.
Kommunen vill ha minst en planskild
järnvägskorsning för Bohusbanan i syfte
att undvika störningar i trafiken. Medel är
även avsatta för tillgänglighetsanpassning av
hållplatser och gångstråk. Kostnaderna för
infrastrukturinvesteringarna varierar mellan
”mycket höga” och ”låga”.
Översiktliga planer
Stenungsunds gällande översiktsplan ÖP06
antogs 2009-11-23 och vann laga kraft 200912-23. I ÖP06 anges det aktuella området som
centrum med handel, service, verksamheter och
i vissa fall bostäder.
Fördjupad översiktsplan för Stenungsunds
tätort 2000, laga kraft 2003-09-24, visar
programområdet som ett omvandlingsområde.
Programmet är förenligt med kommunens
översiktsplan 2006 och fördjupad översiktsplan
för Stenungsunds tätort 2000. Förslaget följer

Utdrag från
Stadsplan för
Stenungsunds
municipalsamhälle (nr 1)
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kommunens målsättning vad gäller förtätning
i centrumnära lägen och om att de ska finnas
olika typer av boendeformer och att det bör
erbjudas äldreboende integrerat i centrala lägen.
Snippenområdet ska utgöra en koppling mellan
buss- och tågstationen och Stenungs torg.
Detaljplaner
För programområdet gäller stadsplan för
Stenungsunds municipalsamhälle 1932-0304 (nr 1) och Ändring av stadsplan för kv.
Fullriggaren 1958-04-18 (nr 6) samt del av
detaljplan för Stenungs Torg V 2007-10-04 (nr
259).
Program för Stenungs torg
Ett detaljplaneprogram för Stenungs torg
utarbetades 2004-05-26. Programområdet
omfattade förutom Stenungs Torg även det
aktuella programområdet Snippen samt det
ej tidigare detaljplanelagda området öster om
Bohusbanan utmed Södra Vägen. Motivet för
att ha med de två områdena utanför Stenungs
Torg inom programområdet var att klarlägga
kommunikationssambanden mellan dessa
områden.

9(37)
mark i form av öppna ytor
som är grusade och som i
nuläget används tillfälligt
som parkering. Längst
Strandvägen finns kontor,
café/restaurangverksamhet
och några butiker.

Utdrag från Detaljplan för Stenungs torg V

För Stenungs torg har det sedan dess upprättats
en detaljplan. Detaljplanen Stenungs torg
V visar en koppling från Stenunge allé till
Strandvägen. Avsikten är att även för CW
Borgs väg/Snippenområdet upprätta separata
detaljplaner.
Kommunala beslut
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 200909-01 att bevilja planstart för området CW
Borgs väg/Snippen. Planen skall syfta till en
utveckling av centrum samt kunna tillgodose
behovet av ett äldreboende. Planen placeras
högst upp i kategori två med igångsättande av
aktivt planarbete snarast.
Markanvändning
Strandvägen från Snippen och fram till
Norra Hamnplan är kantad med handel och
verksamheter av olika slag. Butikerna är oftast
små och parkeringsmöjligheterna är mycket
begränsade, men den lilla skalan är uppskattade
kännemärken för Strandvägens butikstråk.
Markanvändningen inom programområdet
upptas idag av en varierad bebyggelse som inte
har en tydlig kvarterskaraktär och lågt utnyttjad

Utmed CW Borgs väg ligger
det gamla kommunhuset
med kontorsverksamhet och
i förlängningen av huset
finns det lokaler för bl a
en akupunkturmottagning.
I byggnaderna på norra
sidan av CW Borgs väg
finns ett café, kontor,
frisörsalong, en cykelaffär
och en tatueringssalong.
Mot Kyrkberget finns två
kvarvarande villor som är
områdets enda bostäder. I mitten av området
ligger ett grönparti med berg i dagen som är det
större gröna inslaget i området.
I korsningen där CW Borgs väg och
Strandvägen möts ligger en mattaffär/kontor.
Där ligger även byggnaden med affären
Presenthörnan/Bosättning och en del av
byggnaden/kvarteret Brisen som innehåller
butiker. Programområdet gränsar i norr till
Kyrkberget och därefter följer resten av
Strandvägen som går ända upp till Hamnplan
med diverse butiker på vardera sida.
I söder utgör Göteborgsvägen och Bohusbanan
en tydlig gräns till programområdet. På andra
sidan om järnvägen finns en blandad bebyggelse
med bostäder, handel, service och kontor. Direkt
väster om området ligger byggnaden/kvarteret
Oasen som innehåller bostäder med butiker i
bottenplan.
Bebyggelse
Programområdet är glest bebyggt och
bebyggelsen är mycket varierad och av
skiftande kvalitet. Snippen innehåller
övervägande del blandad bebyggelse med
handel och verksamheter. I östra delen av
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Flygfoto över programområdet med omnejd

1

1. CW Borgs väg med
blandat innehåll, handel och
verksamheter.
2. Bild sid 11. Det
gamla kommunhuset,
Göteborgsvägen samt
Stenungsunds station i
bakgrunden.
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området mot Göteborgsvägen, vid korsningen
av CW Borgs väg och Göteborgsvägen, finns ett
i stadsbilden markant bergsparti.
I direkt anslutning till bergspartiet som ligger
på fastigheten Stenung 3:244 ligger det tidigare
kommunhuset. Byggnaden uppfördes år 1943
och byggdes till under 1950-talet och innehöll
ursprungligen kommunkontor, folktandvård och
poliskontor bl a. Sedan det nya kommunhuset
var klart så har bl a Fonus haft sitt kontor i
byggnaden.
Längs CW Borgs väg finns ett fåtal andra
byggnader som alla är uppförda någonstans
mellan 1930-70-talet. Våningshöjderna är
mellan 1-3 våningar och byggnadernas skick är
varierat.
Vid korsningen av CW Borgs väg och
Strandvägen ligger det hus som byggdes
år 1926. Huset är i tre våningar och har
genomgått flera förändringar sedan det

Karta över aktuell markanvändning

byggdes bl a har den byggts ihop med en annan
byggnad (uppfört 1967). Den ursprungliga
karaktäristiska 1920-talsvillan märks inte av
idag. Butiken Presenthörnan/Bosättning har sin
verksamhet där idag.
Bredvid presentbutiken/bosättning ligger
Stenungsunds Kooperativa handelsförenings
byggnad som tillkom år 1933 och innehöll från
2
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1
2

3
4

1. Korsningen där CW Borgs väg och Strandvägen möts, Svensk fastighetsförmedling och
Matt-tjänst till vänster och butiken Presenthörnan/Bosättning till höger i bild.
2. Bild mot väster. CW Borgs väg. ”Baksidan” av
byggnaden där butiken Presenthörnan/Bosättning har sin verksamhet idag.
3. Strandvägen mot norr med fd. Konsum och
postkontorets byggnad till höger i bild, idag
med restaurangverksamhet och Oasen-byggnaden till vänster i bild.
4. Huset Lagun uppfördes 1936-1937 och har
innehållit under tiden flera olika verksamheter,
men mellan 1971 och 2009 har lokalerna innehållit hälsokost och kosmetikaffär. Huset köptes upp av kommunen 2009 och har stått tomt
sedan dess.
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början Konsum och postkontor. Idag innehåller
byggnaden som är i två våningar bl a en
restaurang, fotoaffär, garn- och handarbetsaffär.
Bostads- och affärshuset Oasen strax utanför
programområdet tillkom 1988 efter ritning
av Tommy Strandberg och har inspirerats
av Sandbergska huset som var en gammal
sekelskiftesvilla som revs på 1970-talet.
Byggnaden innehåller bostäder med
butikslokaler i bottenplan.
Grönområden
Gröna inslag finns främst i östra/södra delarna
av programområdet kring bergspartiet, samt
trädplanteringar och trädgårdar som tillhör de
få bostadshusen längs CW Borgs väg. Intill den
grusade planen vid byggnaden Oasen finns en
mindre gräsyta med en del buskage.
I den närmsta omgivningen finns en del
grönområden som t ex på Kyrkberget där det
finns gröna inslag från trädgårdarna tillhörande
bostadsfastigheterna på berget samt som
trädplanteringar vid parkeringen på Stenungs

Översiktskarta gatuvägnät

torg. I övrigt finns det mindre grönska utanför
programområdet.
Trafikstruktur
Det dominerande inslaget i stadsbilden intill
Snippenområdet är de stora asfaltytor vid
Stenungs torg, trafiksignaler, filmarkeringar
och trafikskyltar. Huvudleden Göteborgsvägen
(Lv 770) går från Nösnäs i söder och övergår i
Uddevallavägen vid Stenungsunds station och
som ansluter sedan till E6:an som fortsätter
vidare till Uddevalla i norr.
Göteborgsvägen och Strandvägen förbinds via
korsningen med Doterödsvägen som fortsätter
öster om Bohusbanan. Järnvägen Bohusbanan
skär igenom Stenungsunds tätort och delar upp
centrum från övrig bebyggelse i öster. Även CW
Borgs väg förbinds med Göteborgsvägen via en
in/utfarter strax innan Stenungsunds station.
Resultatet av den mätning från oktober 2010 på
antalet fordon/vardagsmedeldygnstrafik visar:
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- 5372 Doterödsvägen,
- 15553 Göteborgsvägen,
- 2313 Strandvägen
Planskild korsning
Vid den signalerande korsningen Göteborgsvägen/Doterödsvägen och Strandvägen kan
väntetiderna vid hög trafikbelastning bli
oacceptabelt långa, främst på grund av för dålig
samordning mellan signaler för järnvägs- och
vägkorsning. I takt med att antalet tågrörelser
ökar på Bohusbanan kommer olägenheterna
vid korsningen att tillta. I den fördjupade
översiktsplanen för Stenungsund från 2000
anges att om en planskild korsning byggs
vid Snippen kommer tillgängligheten för
räddningstjänsten vid brand och olycksfall i
centrala områden att bli väsentligt förbättrad.
Alternativ kring hur en planskildhet vid
Snippenområdet har studerats och en given

Översiktskarta trafikslag
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lösning har inte framlagts. En aspekt som
beaktas är att små fria markytor och korta
avstånd mellan gator och järnväg innebär
svårigheter att få till en korsning där krav på
fri höjd för alla fordonsslag kan tillgodoses. En
sådan lösning skulle även innebära att stora ytor
måste tas i anspråk och en möjlig utbyggnad av
Snippenområdet inte skulle kunna genomföras
vilket gör att en planskild korsning är inte
aktuell.
Ett realistiskt alternativ som den fördjupade
översiktsplanen för Stenungsund (2000) anger
är att ordna en planfri korsning för endast gångoch cykeltrafik, utformad som en vid tunnel.
Cykeltrafik
Cykelstråken är betydelsefulla för cyklister
för att snabbt och enkelt kunna ta sig från
de norra och södra stadsdelarna in mot
de centrala delarna av Stenungsund. Idag
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finns ett sammanhängande cykelstråk längs
Göteborgsvägen förbi Stenungs torg och
Snippen. Anslutningar saknas dock in på
Strandvägen vilket gör att stråket upplevs som
en förbifart.
Längs leden är cykelbanan dubbelriktad och
lättframkomlig, men saknar en väsentlig bit vid
buss- och tågstationen där cyklister hänvisas
till antingen gatan eller längs med ytan vid
busshållplatserna. Inom Snippenområdet finns
inga ordnade cykelbanor utan enbart trottoarer
för fotgängare. Många cyklister färdas längs
med Strandvägen åt båda hållen men körbanan
är bitvis smal vilket gör att gångbanan används
istället.

Kollektivtrafik
Stenungsunds station är den stora
kollektivtrafikknutpunkten med många
resenärer och byten i kollektivtrafiken. Här
möts bussar och tåg från Göteborg, Tjörn/Orust
och Uddevalla.
Idag går tåget från och till Göteborg och
Uddevalla ungefär varje halvtimme när det
är högtrafik i vardera riktningen. Därutöver
passerar nio bussar och tre expressbussar.
Inom programområdet finns en busshållplats,
Oasen, där buss nr 2 går mellan Stenungsund
och Hallerna.
Trafikbuller
En bullerkartläggning har gjorts för detaljplan
för Stenungs torg V (2007-10-04) (SWECO
1

2
1. Vägtrafik år
2010, utdrag från
bullerkartläggning
för detaljplan för
Stenungs torg V
(2007-10-04)
2. Vid busshållplatsen Oasen
ligger en större
grusad yta som
idag används för
parkering.
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VBB, dat. 2004-12-21) och har genomförts
utifrån prognostiserade trafikmängder
för år 2010 och en planerad utökning av
järnvägstrafiken på Bohusbanan. Buller från
vägtrafiken är beräknad utifrån en tillåten
hastighet av 50 km/h respektive 30 km/h på
del av Stenunge allé och Strandvägen. I övrigt
hänvisas till utredningen i sin helhet. I fortsatt
planarbete bör bullerutredningen revideras.

Vägtrafik
För prognostiserad trafik år 2010 kommer
riktvärdet för den ekvivalenta ljudnivån
utomhus från vägtrafik som är 65 dB (A)
att överstigas vid ett flertal fastigheter, både
på Stenungs Torg och utmed Strandvägen,
Göteborgsvägen och Doterödsvägen.
Den ekvivalenta ljudnivån från vägtrafikbuller
inomhus bör ej överstiga 40 dB(A). Vid
beräkning på inomhusvärdet av ljudnivån från
1

2
1. Järnvägstrafik år
2010, utdrag från
bullerkartläggning
för detaljplan för
Stenungs torg V
(2007-10-04)
2. Göteborgsvägen,
huvudleden genom
Stenungsunds
tätort, med stora
trafikflöden och där
väntetiderna vid
hög trafikbelastning
kan bli oacceptabelt
långa. Även
bullerproblematiken
från Göteborgsvägen
är något att ta hänsyn
till vid utvecklingen av
Snippenområdet.
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vägtrafik brukar man använda sig av schablonen
att en normalt uppbyggd fasad dämpar ljudet
utifrån och in med ca 25 dB(A). Detta innebär
för vägtrafiken att om ljudnivån överstiger
riktvärdena utomhus vid fasad så överskrids
också riktvärdena inomhus med samma antal
decibel, vid en normalt uppbyggd fasad.
Detta gäller både för ekvivalent och maximal
ljudnivå.

det maximala timmedelvärdet på 100 μg/m3
bedöms att klaras till år 2010 med viss tvekan
(målet defineras enligt: ”timmedelvärdet av
kvävedioxid ska i huvudsak vara uppnådda år
2010”)

Järnvägstrafik
För prognostiserad tågtrafik år 2010 kommer
riktvärdet för den ekvivalenta ljudnivån
utomhus att överstigas vid ett fåtal fastigheter
öster om järnvägen. Ett flertal fastigheter inom
området kommer också att ha en maximal
ljudnivå vid fasad som överskrider riktvärdet
för maximal ljudnivå vid uteplats.

För partiklar är bedömningen den att det finns
en risk för överskridande av miljökvalitetsnormen om den framtida gatuutformningen innebär
slutna trånga gaturum, smalare än 15 meter med
trafikvolym större än 7000 fordon/dygn.

När man räknar på inomhusvärdet av ljudnivån
från järnvägstrafik så är schablonen att en
normalt uppbyggd fasad dämpar ljudet utifrån
och in med ca 30 dB(A). Fasaddämpningen
gäller både för ekvivalent och maximal
ljudnivå.
Luft
Planområdet ligger vid en av de stora
trafiklederna i Stenungsund. På grund av
trafiken på Göteborgsvägen (lv 770) och
knutpunkten vid Snippenområdet är risken
för höga halter av luftföroreningar stor.
En bedömning av spridningsberäkningar
har utförts (Bedömning av luftkvalitet
med avseende på miljökvalitetsnormer vid
Stenungs torg V, SWECO VIAK, 2004-1201) vid upprättande av gällande detaljplan
för Stenungs torg V. Beräkningarna visade
att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid
underskrids både för år 2003 och för ett
scenario 2010.
Beräkningarna visar även att miljömålet
för kvävedioxid som årsmedelvärde (20μg/
m3) kommer att klaras år 2010. Kring den
mest belastade gatan, Göteborgsvägen fram
till korsningen Strandvägen/Doterödsvägen
kommer årsmedelvärdet att ligga på ca 18 μg/
m3. Det nationella målet för kvävedioxid som

Miljökvalitetsnormen för svaveldioxid,
kolmonoxid, bly, bensen och ozon bedöms
underskridas.

När bedömningen gjordes (2004-12-01) räknar
man med för framtidsscenariot år 2010 att
halterna kommer att minska på grund av
teknikutvecklingen på fordonsmarknaden.
En ny bedömning av luftkvaliteten samt
prognos för år 2020 bör göras i samband med
planarbetet.
Farligt Gods
På Bohusbanan som går igenom Stenungsunds
tätort transporteras godståg som innehåller
farligt gods. Under 2009 förekom det dagligen
järnvägstransporter av gasol(brandfarlig gas)
samt lut (frätande). Etylenoxid som är en
brandfarlig och giftig gas transporteras ett par
gånger per vecka.
All tidigare rangering av farligt gods som
skett vid stationen sker idag på Borealis
industriområde. Men det förekommer ännu att
godståg står still på stationen. Maxhastigheten
för tåg som transporterar farligt gods genom
Stenungsund är begränsad till 30 km/h.
Under 2007 installerades fjärrblockering
och nya signalställverk på banan vilket är en
säkerhetsförbättring jämfört med tidigare då
risken för kollision mellan tåg var större.
Från programområdets gräns till spårområdet är
det ca 20m.
På Göteborgsvägen (väg 770) transporteras
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farligt gods. Alternativ väg för farligt
godstransporter är IndustrivägenUcklumsvägen. I kommunens fördjupade
översiktsplan, för Stenungsunds tätort (2000),
anges att som huvudprincip skall gälla att
landsvägstransporter med farligt gods ska
använda det övergripande vägnätet och inte
trafikera gator som passerar genom centrala
delar och bostadsområden.
Vid nybyggnation skall hänsyn tas till riskerna
från järnvägen och Göteborgsvägen. Risker
skall utredas vidare i detaljplaneskedet.
Geotekniska förhållanden
Ingen översiktlig sammanställning av befintligt
material och beräkning av stabiliteten har
upprättats över programområdet.
Jordartskartan visar på att till största delen
består programområdet av urberg och oklassad
jord. Från Strandvägen och mot sydväst upptas
av fyllningsmaterial.

Jordartskarta
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En inventering från 1989 som gjordes för hela
kommunen avseende förkomst av markradon.
Det aktuella programområdet visas som
normalradonmark där det föreskrivs generellt
att byggnader förutom uthus och förråd ska
uppföras radonskyddat såvida det inte kan
påvisas att markradon förekommer i ringa
omfattning enligt SGI:s normer.
Utförligare geoteknisk utredning ska tas fram i
samband med detaljplaneskedet.
Teknisk försörjning
Ledningsnät för vatten, avlopp, dagvatten, el,
fjärrvärme och tele finns utbyggt i området, och
i huvudsak följer nätet befintlig gatustruktur.
Dagvattenledning från Styrmansvägen
(Kyrkberget) korsar området i gränsen
mellan fastigheterna Stenung 3:218 och 3:112.
Beaktning ska tas till ledningen och även övriga
dagvattenledningar i framtida planförslag i
detaljplaneskedet.
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PROGRAMFÖRSLAG

ANALYS AV OMRÅDET

självklara kontakten mellan områdena saknas.

Skala och stadskaraktär
Programområdet är småskaligt till sin karaktär
med ett odefinerat gaturum samt en bebyggelse
i huvudsak består av mindre volymer.

Den befintliga gatustrukturen i programområdet
består främst av två parallella gator
och som möts i en korsning som ger en
platsbildning. Strandvägen knyter i söder
an till Göteborgsvägen och ”fortsätter” till
Doterödsvägen.

Någon tydlig kvartersbildning finns inte utan
byggnaderna ligger fristående och saknar någon
tydlig koppling till varandra. Byggnader från
olika epoker främst från tidigt 60-tal t.o.m
80-tal blandas och har genom åren byggts
till. Området ligger alldeles intill Stenungs
torg där den koncentrerade storskaliga
centrumbebyggelsen finns och men den

Ortofoto över programområdet

I väst-östlig riktning går CW Borgs väg, som
delar upp området i två delar, norr och söder.
Gaturummet bryts upp ganska tydligt i och med
att Presentbutikens/Bosättnings byggnad har
sin inlastning till sina butiker mot norr och även
restaurangen har sin infart från CW Borgs väg.
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När man passerar byggnaden upplevs det som
en baksida av kvarteret.

utan det råder idag ett odefinierbart samförstånd
mellan de olika trafikslagen.

Gatubredden varierar mellan 8-13 meter i
bredd, vilket gör gaturummet odefinerat. De
få målpunkter som finns utmed gatan är de
verksamheterna som ligger i husen. Annars
upplevs gatan som en passage mellan centrum
och buss/tågstationen.

Området strax öster när man svänger in
på Strandvägen består till största del av en
rivningstomt som idag används till parkering
och en del av ett grön/bergsparti som ligger
nästan mitt i programområdet. ”Entrén” till
Snippenområdet, Strandvägen, flyter ihop med
Stenungs torgs parkeringsytor och markeras inte
på så sätt.

På den norra sidan av CW Borgs väg ligger två
av de ursprungligen fyra villahus kvar med en
större trädgårdssida mot vägen. Placeringen av
villorna samt de rivningstomter som används
som parkeringsytor gör gaturummet odefinerat
och malplacerat i stadsmiljön.
En tydlig knutpunkt uppstår där CW Borgs
väg möter Strandvägen men platsen upplevs
ge företräde åt biltrafiken. Det saknas tydligt
markerade områden för gång och cykeltrafik

1

Struktur och rörelse
Snippen kan nog pekas ut som Stenungsunds
mittpunkt. Här korsar de största och viktigaste
kommunikationslederna varandra sedan lång
tid tillbaka, varför de flesta Stenungsundsbor
och många andra passerar programområdet flera
gånger dagligen.

3

2

1. CW Borgs väg mot öster. Gatan är ett
viktigt stråk mellan centrum och buss/
tågstationen.
2. Den naturliga platsbildningen där
Strandvägen möter CW borgs väg.
Fotgängare rör sig här på undantag och
det är biltrafiken som prioriteras.
3. Södra delen av Strandvägen mot
Snippen har också ett brett, tilltaget
gaturum
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Rumsliga element
Området är uppsplittrat med en del ”luckor”
främst på norra delen av CW Borgs väg samt
vid infarten till Strandvägen. De tydligaste
platsbildningarna finns vid korsningen CW
Borgs väg och Strandvägen och infarten till CW
Borgs väg från Göteborgsvägen.
Stråk
De stråk som märks av inom området är
främst de som rör sig mot Stenungsunds
station och över järnvägen mot Doterödsvägen.
Stenungskolan ligger i anslutning till
Doterödsvägen och en del elever rör sig ofta
mellan Stenungs torg och de ”östra” delarna av
Stenungsund.
Gränser/barriärer
Inga tydliga barriärer märks av till/inom
programområdet. Det som möjligt kan uppfattas
som en visuell barriär är siktlinjerna från
Strandvägen mot Stenungs torg där trapphus

Karta över trafikrörelser och stråk

till kvarteret Brisen bryter av siktlinjerna
och uppmuntrar inte gående, om de inte har
lokalkännedom, att röra sig mot Stenungs torg
och vice versa.
Utanför programområdet ligger Göteborgsvägen
och Bohusbanan som delar upp Stenungsunds
tätort och som upplevs som en stor barriär.
Knutpunkter och målpunkter
Knutpunkterna för programområdet ligger i
korsningarna Strandvägen/CW Borgs väg och
CW Borgs väg/Strandvägen-Göteborgsvägen.
Målpunkterna, dit människor rör sig mot,
ligger delvis på Stenungs torg, Sandbergs plats,
Kommunhuset, Stenungsunds station och
Doterödsvägen med bl a Stenungskolan.
Landmärken
Det finns ett par platser/byggnader som i
och med deras igenkänningsmärke och höjd
fungerar som landmärken när man rör sig i
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centrala Stenungsund. Dessa som ligger inom
och i nära anslutning till programområdet
och som har identifierats är bergspartiet inom
området, Stenungsunds kapell på Kyrkberget,
Stenungs torg, Tåg- och bussstationen och
kommunhuset.
Siktlinjer/utblickar
Från gåendeperspektiv har de siktlinjer som
finns inom programområdet mest relation till
gatan. Siktlinjen bryts med bebyggelse när man
kommer in på CW Borgs väg vilket markerar
ett tydligt avslut på gatan. När man ser österut
från CW Borg väg och Strandvägen bildar
Bohusbanan och dess omkringliggande grönska
en fond.
Utblickar från Strandvägen till Stenungs
torg bryts av de trapphus som tillhör
kvarteret Brisen och det blir en mindre
kontakt med torget. En tydlig avgränsning

analyskarta

22(37)
mot Snippenområdet bildas i och med dessa
påbyggda trapphus. Avsaknaden av entréer från
kvarteret Brisen mot Strandvägen ger en sluten
fasad som gör att byggnaden upplevs som en
baksida. Närmare korsningen Göteborgsvägen/
Strandvägen när man går mot sydost så gör
avsaknaden av ett slutet gaturum på båda
sidorna av Strandvägen att siktlinjerna får ett
brett perspektiv över Stenungs torg och över den
öppna ytan intill ”Snippenberget”.
Gröna kopplingar
Berget framträder som en grön kil i mitten av
området och skapar en visuell koppling till
trädgårdarna längs med CW Borgs väg och
Kyrkberget. De få gröna partierna är inte några
ytor som utnyttjas i större omfattning idag men
är dock viktiga inslag som upplevd grönska
inom området. De gröna inslagen är viktiga
motpoler mot de stora asfalterade ytorna på
Stenungs torg.
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FÖRESLAGEN FÖRÄNDRING
Huvuddragen i programförslag
En utveckling av Snippenområdet kan knyta
ihop Stenungsunds centrum och utgöra en
koppling mellan buss-och tågstationen och
Stenungs torg. Området kring Strandvägen
ska utgöra ett välbehövligt komplement till
Stenungs torg storskalighet.
Snippenområdet skall på sikt utvecklas
till ett centrumdel med en förtätning och
komplettering med bl a bostäder, handel, kontor
och offentliga platser som ska ge en blandad
stadsbebyggelse. Blandningen ska öka områdets
aktivitet och bidrar till att området befolkas
på olika delar av dygnet, vilket också ökar
tryggheten.
Strandvägen är det huvudsakliga stråket med
olika trafikslag för såsom bil, gående och
cyklister. En kompletterande ny lokalgata
förslås som delar in Snippenkvarteret i mindre
enheter och som kopplar ihop CW Borgs
väg med Strandvägen och mot Stenunge allé
(Stenungs torg). Gatorna i Snippenområdet bör
kompletteras med trädplanteringar och rustas
upp med bl a varierande markbeläggning.
CW Borgs väg
CW Borgs väg kan genom tillkommande
bebyggelse längs vardera sidor förstärka
gaturummet och stråket mot Strandvägen och
Stenungs torg.
Gatan föreslås bli ett gångfartsområde där
bilar får finnas på undantag och där gående
och cyklister prioriteras. Komplettering av
ny bebyggelse med butiker och lokaler i
bottenplan ska tillsammans med det planerade
äldreboendet på CW Borgs väg ge underlag
till att gatan ska fungera som en mötesplats för
såväl gammal och ung.
Strandvägen
En komplettering av bebyggelse längs
Strandvägen ska tydliggöra entrén till
Snippenområdet och Strandvägen i sig. De
nya byggnaderna placeras i liv med befintliga

byggnader och ska därmed bevara det generösa
gaturummet. Med parkering längs gatan och
trädplantering kan sluts gaturummet och
upplevs på sätt smalare. Den breda trottoaren
längs Strandvägen behålls och ska möjliggöra
för serveringar och butiker att kunna flytta ut
sin verksamhet sommartid.
Byggnaderna ska ha proportioner som känns
igen i omgivningen. Utformningen och skalan
ska ansluta till byggnaderna på norra sidan
av Strandvägen. Husen kommer att innehålla
verksamheter och service i bottenvåningen. Där
den nya lokalgatan ansluter till Strandvägen
bildas ett mindre torg vilket skall förstärka
platsens betydelse.
Ny bebyggelse vid knutpunkten vid
korsningen Strandvägen, Göteborgsvägen
och Doterödsvägen anpassas för en eventuell
framtida ombyggnad av korsningen.
Bebyggelse - innehåll
Den huvudskaliga användningen för
kommande bebyggelse som föreslås är tänkt
att utformas med ett blandat innehåll. Detta
innebär att bostäder, handel och övriga publika
verksamheter kan och bör finnas i varje
byggnad och kvarter.
Möjligt innehåll utifrån redovisad
programförslag är:
Kvarter I
Äldreboende 5800 m2 varav 60 lägenheter.
Butiker i bottenplan 800 m2
Kvarter Ia
Bostäder 900 m2 innehållande 10 lägenheter.
Butiker i bottenplan 500 m2
Kvarter II
Bostäder 3800 m2 innehållande 50 lägenheter.
Butiker och lokaler 3500 m2
Kvarter III
Kontor 5200 m2.
Butiker och lokaler 1200 m2
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Kvarter IV
Bostäder 1500 m2 innehållande 20 lägenheter
Kontor 4000 m2.
Butiker och lokaler 800 m2
Området innehåller 28000 m2 BTA
Fördelat på bostäder 12000 m2 BTA,
Butiker 6800 m2 BTA och kontor
9200 m2 BTA. Området beräknas
inrymma ca 350 bilplatser i garage.
Bostäder
Idag innehåller områdets befintliga bebyggelse
i huvudsak kontor, parkering och viss handel.
För att få en blandad bebyggelse bör området
kompletteras med bostäder. Bostäder är
önskvärt i hela området, men föreslås ej
närmast Göteborgsvägen, då dessa idag skulle
bli alltför utsatta av buller och luftföroreningar.
Nya bostäder för äldreboende längs med CW
Borgs väg föreslås och med möjlighet att ha
butiker och verksamheter i bottenplan. Antalet

Karta över ändrad markanvändning
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lägenheter beräknas bli ca 55-60st. Fasaden
mot gatan ska hållas ihop så att gaturummet
markeras och få en stadsmässig karaktär.
Längs den nya lokalgatan igenom området
kan bostäder tillkomma men bör på grund
av trafikmiljön utformas med genomgående
planlösning, med sovrum placerade in mot
gårdens tysta sida. I kvarter II som innehåller
blandade verksamheter ska gården kunna
samutnyttjas och även bli en värdefull yta för
utomhusvistelse och lek.
Handel
Verksamheter som handel och restauranger
mm gör Snippenområdet som är attraktivt för
såväl boende som besökare. Nya byggnader
förslås utformas med handel i bottenplan vilket
möjliggör etablering av butiker eller annan
publik verksamhet.
Mindre butiker kan vara lämpliga med
anledning av att parkeringsmöjligheterna är
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begränsade samt att Snippenområdet kan vara
en motpol till de större butikerna på Stenungs
torg.
Kontor och verksamheter
Byggnader med nya kontorslokaler kan främst
läggas närmast Göteborgsvägen, som är ett
annonsläge och för att byggnaderna kan fungera
som en yttre skärm mot trafikbuller.
Även övrig ny kvartersbebyggelse förslås
utformas med en möjlighet att kombineras med
bostäder och övriga verksamheter. I korsningen
CW Borgs väg och Strandvägen kan huset
där bl a mattaffären ligger idag kunna byggas
på med 1-2 våningar eller ersättas med en ny
byggnad.
Offentlig service
Ett nytt äldreoende planeras att byggas vid
CW Borgs väg som ska kunna täcka en del av
behovet av bostäder för äldre i kommunen.

flygperspektiv över programområde

Parkering
För att tillgodose behovet av parkeringsplatser
förslås parkering ordnas framförallt i
parkeringsgarage under kvarteren eller
möjligtvis i samordning med Stenungs torg i ett
parkeringshus. Parkeringsbehovet löses inom
den egna fastigheten. Parkering på gatumark
prioriteras för korttids- och halvdagsparkering.
Behovet och lämplig placering av bil- och
cykelparkering skall studeras vidare inom
respektive detaljplan i det fortsatta arbetet.
Bebyggelse - gestaltning
I Stenungsund har man sedan staden började
växa fram på 1960-talet en skala som sträcker
sig högst till 4-5 våningar. I takt med att
staden växer så värderas de centrala lägena
i Stenungsund högt där det finns närhet till
service, arbetsplatser och kollektivtrafik.
En viktig aspekt när man talar om höga hus
är dess förhållande till den intilliggande
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bebyggelsen och till gatan. En hög byggnad blir
oftast genom sin höjd ett landmärke som kan
fungera som riktmärke och mötespunkt. Därför
bör höghus lokaliseras endast till platser som
av olika anledningar behöver förstärkas. Kring
korsningen där CW Borgs väg och Strandvägen
möts bedöms högre byggnader kunna fungera
och önskemål om detta har framförts. I det
fortsatta detaljplanearbetet får lämpliga
byggnadshöjder utredas ytterligare, med bl a
studier av skuggor, hur vindar påverkas, vilka
gatumiljöer man skapar, relationen till befintlig
bebyggelse mm.
Det kan t ex vara betydelsefullt att studera hur
den nya bebyggelsen kan utformas och placeras
för att samspela med Kyrkberget och dess
småskaliga äldre bebyggelse samt hur en högre
bebyggelse kan möta den övriga befintliga
bebyggelsen inom programområdet.

som utgångspunkt i den befintliga bebyggelsen
utmed Strandvägen. Den nya gatan som skapas
ger möjlighet att komplettera med ytterligare
hus och ger även bra förutsättningar för de
intilliggande kvarteren III och IV. Kvarteret kan
delas in två eller flera fastigheter. Byggnaderna
är placerade runt en överbyggd gård med
parkering i nedre plan. Även detta kvarter
utformas med en höjdskala på 3 våningar
plus en indragen takvåning. De nya husen
innehåller bostäder och beräknas inrymma ca
50 lägenheter och i bottenvåningarna kan även
här inrymmas butiker och lokaler för att ge
gaturummet liv och innehåll.
Kvarteret gestaltas med byggnader utformade
med varierande formspråk och färgsättning, i
samklang med omgivande kvarteren. Enskilt
utformade byggnader ger gaturummet och
området som helhet identitet.

Kvarter I
Det nya kvarteret mot CW Borgs väg ges en
skala på 3 våningar med en indragen takvåning
och varierade fasadlängder mot CW Borgs
väg. Förutom ett äldreboende som beräknas
inrymma ca 60 lägenheter med tillhörande
funktioner och lokaler, kan kvarteret i
gatuplanet innehålla butiker och lokaler som
berikar gaturummet och i kvarterets inre/
undre inryms parkering. En mindre restaurang
med uteservering kan med fördel förläggas
i anslutning mot Strandvägen. Fasaden mot
gatan skall vara inbjudande och varierad, gärna
försedd med burspråk, fasadmaterialet kan vara
puts i ljusa eller mustiga färger.

Kvarter III och IV
I kvarter III kan området få en ny front och
en entrébyggnad utmed Göteborgsvägen som
föreslås få en höjd på minst 6 våningar och som
trappas ned mot ”nya gatan” till en höjdskala
som ansluter till de intilliggande kvarteren.
Kvarteret är tänkt att inrymma kontor och
verksamheter. Kvarterets gatuplan innehåller
butiker och lokaler som berikar gaturummet
och miljön. En restaurang med takterrass kan
kanske bli en penthousevåning som kröner
huset med en fantastisk utsikt över Hakefjorden.
Parkering löses under kvarteret alternativt kan
ett samutnyttjande ske i parkeringshuset som
planeras på Stenungstorg.

Mot Kyrkberget bör skalan vara lägre och här
trappar sig de vinkelställda huskropparna ner
till 2 våningar och möter grönskan och berget
med öppna gröna gårdar. Det är viktigt att den
yttre miljön inte glöms bort, utan att gårdarna
får en genomtänkt grönskande utformning. De
vinkelställda huskropparna är utformade så att
alla lägenheterna får en visuell kontakt med
Kyrkberget i vackert medljus.

Mitt emellan kvarter III och IV sparas
”Snippenberget” som ger karaktär och ger
möjlighet till utblickar samt ljusinsläpp. Detta
ger även förutsättningar att friare utforma de
två olika kvarteren. Kvarter IV utnyttjar berget
som naturlig bullerskärm för det vinklade
lamellhuset.

Kvarter II
Kvarteret mot ”nya gatan” tar i sin gestaltning

Förslagsvis kan här inrymmas cirka 20
st bostäder. Lägenheterna kan utföras
genomgående och minst hälften av
boningsrummen placeras mot tyst eller
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ljuddämpad sida med bullernivå under 50 dBA
(ekv.) för bostäder. Lamellhuset utformas med
en höjdskala på 3 våningar plus en indragen
takvåning med butiker i gatuplanet.

Parkeringen löses även här inom den egna
fastigheten.

Kvarteret avslutas mot Göteborgsvägen med
en hög robust byggnad som innehåller kontor
och verksamheter. Denna nya byggnad kan
utformas individuellt för att skapa en variation
i arkitektur, byggnadshöjd och färgsättning.

Inspirationsbilder från BRF Liljedal,
Kungälv.

Program för CW Borgs väg/Snippenområdet

perspektiv mot sydost, Korsningen CW Borgs väg/strandvägen

perspektiv mot väst, Cw borgs väg med Strandvägen i fonden
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Illustrationsplan

Program för CW Borgs väg/Snippenområdet
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Trafikstruktur
Programförslaget behåller den ursprungliga
trafikstrukturen men ett tillägg av en ny
lokalgata som dras igenom Snippenområdet och
på så sätt får fram en tydlig kvartersstruktur.
Den nya lokalgatan blir en förlängning av
Stenunge allé från Stenungs torg och ger ett
sammanhängande ståk med möjlighet för ny
bebyggelse att uppföras på ömse sidor.
CW Borgs väg och den nya lokalgatan föreslås
bli gångfartsområde där all trafik sker på de
gåendes villkor. Parkering får endast ske på
anordnad plats. CW Borgs väg är en viktigt
stråk till och från Stenungsunds station och
genom att gatan blir ett gångfartsområde kan
attraktiviteten öka i området.
En tydlig anslutning från det befintliga gångoch cykelvägnätet föreslås till och inom
programområdet med en enkel markering med t

Kopplingar och knutpunkter

ex annan markbeläggning eller färg. Tillgänglig
cykelparkering ska finnas i anslutning
till kollektivplats, entréer och vid viktiga
knutpunkter.
Utformning av gatorna
Annan markbeläggningen av gatorna föreslås
för att markera skilda ytors funktion. Det
är viktigt att utförandet anknyter till någon
välgjord befintlig miljö, som t ex Sandbergs
plats, för att på sikt bygga upp en helhetsmiljö.
Miljön på Strandvägen och CW Borgs väg
bör rustas upp för att öka attraktiviteten för
flanerande och som komplement till Stenungs
Torg.
Gaturummet varierar i programområdet och
för att de smalare partierna ska kunna möta
upp de bredare föreslås att där det är lämpligt
använda sig av trädplanteringar och varierande
markbeläggning för att få en enhetlig stadsbild
och en inbjudande miljö.
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Gatusektioner
Här följer en redovisning av ett par
gatusektioner i området. Sektionerna syftar till att förtydliga den
föreslagna områdesstrukturen och
skalan och är inte en exakt utformning.

Översikt sektioner

Gatubredd14.5 m
- en trädrad
- två körfält
- gångfartsområde
- cyklar och bilar samsas
- ena trottoar möblerbar
Utsnitt från Sektion 1 mot öster Cw borgs väg (se sid 32)
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Sektion 2 mot söder nya lokalgatan

Sektion 1 mot öster Cw borgs väg

Gatubredd14.5 m
- en trädrad
- ett körfält
- gångfartsområde
- cyklar och bilar samsas
- ena trottoar möblerbar

Program för CW Borgs väg/Snippenområdet

Sektion 3 mot sydöst, strandvägen
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Gatubredd 18 m
- två trädrader
- två körfält
- cyklar och bilar samsas
- ena trottoar möblerbar
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Offentligt rum
Stråk och platser utgör en viktig del av det
offentliga rummet. Det offentliga rummet är
viktigt för stadens identitet och attraktivitet.
Genomgående i området bör gatorna
kompletteras med grönska, för ökad trivsel,
bättre miljö och lokalt klimat. På så sätt kan
bristen av större parker i centrum ersättas i
viss mån av ”gatans grönska”. Gatorna ska
göras inbjudande att röra sig i och mellan olika
delar i staden. Gatorna ska kunna fungera som
samlingsplats och vara det offentliga rum alla
vill vistas i.
Teknisk försörjning
Då området ligger i Stenungsunds tätort finns
möjligheter att ansluta byggnader till såväl
kommunalt vatten och avlopp samt
det allmänna el- och telenätet. Fjärrvärme finns
draget till området.
Dagvatten från kvartersmark ska ledas
om möjligt till befintligt dagvattensystem.
Fördjupade studier av dagvattenavrinning skall
utföras i det fortsatta planarbetet, då förslaget
innebär ökade hårdgjorda ytor.
Även vattenbehovet skall utredas när områdets
exploateringsgrad har fastställts.

GENOMFÖRANDE
Ekonomisk bedömning
Byggkostnader för infrastruktur, byggnader,
markberedning etc utgör framtida planprojekts
totala ekonomi. Dessutom tillkommer kostnader
för drift och underhåll när allt är utbyggt.
Det finns ett stort behov i området av
kvalitativa gröna rum och mötesplatser.
Genomtänkta utemiljöer har en stor påverkan
på genomförande av projektet i positiv riktning.
Gröna kvalitéer kan erbjuda en attraktiv
närmiljö för de bostäder som byggs. Därför
finns det en fördel ekonomiskt och hälsomässigt
att investera i gröna utemiljöer.
De större kostnaderna finns vid genomförande
är ny trafikdragning vid Snippen där en ny
lokalgata föreslås. Kommunen ansvarar för
utbyggnad av allmän plats men kostnaden
fördelas på de berörda fastigheter som gynnas
av omvandlingen.
Nya byggrätter ger intäkter i form av
exploaterbar mark som höjer fastighetsvärdet
och i samband med försäljning. Det planeras
för en nyexploatering genom förtätning på
kvartersmark. Sammanlagt motsvarar det en
möjlig exploatering från ca 10 000 till 28 000m2
BTA fördelat främst på bostäder, kontor och
lokaler för service.
Tänkta exploatörer bekostar framtagandet
av framtida detaljplaner, nödvändiga
undersökningar samt eventuella
fastighetsregleringar.
Tidplan och etapper
Utifrån skriande behov av ytterligare särskilt
boende för äldre i kommunen kommer kvarter
I behöva exploateras inom en snar framtid.
Om man beslutar att gå vidare med att göra en
detaljplan för kvarter I, (äldreboendet) efter
godkänt program innebär det ca 1-2 års arbete
för planläggning.
Därefter finns det möjlighet att arbeta vidare
med gatuvägnätet och kvarter II - IV. En möjlig
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start för planarbete för dessa
etapper beräknas om ca 3-4 år.
Från idag fram till klar
planläggning och exploatering för
hela området uppskattas det ta ca
10-12 år.
Planstart för de olika etapperna
beror mycket på efterfrågan,
projektets aktualitet och bärkraft.
Den redovisade tiden bygger
på en snabb exploateringstakt
och planprocess utan en längre
överklagandetid.
BEHOVSBEDÖMNING KONSEKVENSER
AV PROGRAMMETS
GENOMFÖRANDE
Etapper utbyggnad

Behovsbedömning
Allmänt
När kommunen påbörjar ett detaljplaneuppdrag
finns en skyldighet att bedöma vilken
påverkan de föreslagna förändringarna
kommer att ha på miljön. Enligt de lagar som
gäller för miljöbedömningar av planer och
program (Miljöbalken 6 kap 11-18 § och 22
§) ska kommunen genomföra en fullständig
miljöbedömning för alla detaljplaner och
planprogram som kan antas medföra betydande
miljöpåverkan.
Bedömning
Förslaget innebär en förtätning av CW Borgs
väg/Snippenområdet vilket medför ett ökat
behov av parkeringplatser. Området ligger i ett
centralt läge med närhet till handel, service och
kollektivtrafik så programförslaget uppfyller
därför nationellt och kommunalt mål vad gäller
begränsad klimatpåverkan och god bebyggd
miljö.

Området bedöms vara utsatt för påverkan
vad gäller hälsoeffekter som t ex överskridna
bullernivåer och risk från farligt gods. Detta har
tagits hänsyn till i förslaget, men behöver

belysas ytterligare för respektive del i det
fortsatta planarbetet.
Planområdets läge vid av- och påfarten
från Göteborgsvägen innebär att biltrafiken
leds direkt in i området. Med föreslagen ny
markanvändning kan trafiken öka inom och i
närmast anslutning till området. Men med det
nya förslaget om utformning kan situationen i
området förbättras.
Påverkan på stadsbilden, natur- och
kulturvärden bedöms som positiva då hela
området kommer att rustas upp.
Programmet bedöms inte omfattas av
kriterierna i MKB-förordningen, bilaga 4, vilket
i princip innebär att planförslaget:
- inte påverkar negativt möjligheterna att
uppfylla nationella eller regionala miljömål.
- inte bidrar till att någon miljökvalitetsnorm
överskrids.
- inte påverkar något riksintresse eller Natura
2000-område.
- inte påverkar negativt på särskilt värdefullt
natur och kultur.
- inte påverkar negativt på människors hälsa och
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säkerhet.
- inte medger tillståndspliktiga verksamheter.
Förslag till Ställningstagande
Med den information som är tillgänglig
i dagsläget och med utgångspunkt från
sammanställningen av de kriterier som anges i
miljöbalken 6 kap., miljöbalksförordningen och
dess bilaga bedöms effekterna av programmets
genomförande inte generera någon betydande
miljöpåverkan. Miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning kommer därför
inte göras.
Särskilda hushållningsbestämmelser
enligt 4 kap. MB
Hela kommunens kuststräcka väster om E6
omfattas av bestämmelserna i miljöbalkens 4
kap ”Särskilda bestämmelser för hushållning
med mark och vatten för vissa områden i
landet”. Dessa områden är enligt 4 kap. 1§ i
sin helhet av riksintresse med hänsyn till de
natur- och kulturvärden som finns i områdena.
Ingrepp får göras endast om de inte påtagligt
skadar dessa värden. Bestämmelserna skall
dock inte hindra utvecklingen av befintliga
tätorter eller av det lokala näringslivet.

Förslag till ställningstagande
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar om
att godkänna programmet och skicka ut på
programsamråd enligt 5 kap 20§ Plan- och
bygglagen.
Programmets genomförande kommer inte att
medföra någon betydande miljöpåverkan.
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Från Samhällsbyggnad plan har följande
tjänstemän medverkat i programarbetet.

Daniela Kragulj Berggren
Planeringsarkitekt

Jan Schuman
Planarkitekt

Den föreslagna programförslaget är en
utveckling av det befintliga, lokala näringslivet
och inga särskilt utpekade natur – eller
kulturvärden ianspråktas, varför programmet
inte strider mot hushållningsbestämmelserna.
FORTSATT ARBETE
I den fortsatta planeringen av området är det
viktigt att bl a belysa och utreda ytterligare:
- gestaltning av den sammantagna stadsmiljön
- trafikströmmar (buller, luft mm)
- risk från farligt gods
- parkering
- vattenbehovet
- dagvatten
Genomförande
Programområdet kommer att delas upp i flera
detaljplaner för genomförande under en längre
tid.

UNDERLAG OCH KÄLLOR
•
•

•

Bullerutredning för Stenungs Torg, SWECO
VBB, Göteborg 2004-12-21, uppdragsnr
3610001
Bedömning av luftkvalitet med avseende
på miljökvalitetsnormer vid Stenungs Torg
V, SWECO VIAK, Göteborg 2004-12-01,
uppdragsnr 3610001200
Detaljplaneprogram för Stenungs Torg mm,
Stenungsunds kommun, SWECO FFNS,
2004-05-26

BILAGOR
- Illustrationsplan i skala 1:1000 (Bilaga 1)

