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HANDLINGAR 

 

Till planen hör följande handlingar: 

- Plankarta med bestämmelser 

- Planbeskrivning (denna handling) 

- Genomförandebeskrivning  

- Illustrationskarta 

- Fastighetsförteckning 

- Samrådsredogörelse 

- Utställningsutlåtande 

- Miljökonsekvensbeskrivning, EQC Group AB, reviderad 2016-12-21 

 

Övriga handlingar: 

- Program för Kvarnhöjden, 2007 

- Arkeologisk utredning etapp 1, Rapport 2007:21 

- Arkeologisk särskild utredning etapp 2, Rapport 2011:23 

- Arkeologisk utredning etapp 2, Rapport 2013:25 

- Arkeologisk förundersökning, Rapport 2015:14  

- Naturvärdesinventering, Naturcentrum, 2007-06-29  

- Kulturmiljöunderlag, Acanthus, 2016-11-23 

- Teknisk PM Geoteknik, EQC Väst AB, 2014-09-03 

- Bergteknisk utredning, Bergab 2018-09-20 

- VA - och dagvattenutredning, WSP, reviderad 2019-06-25 

- PM Skyfallsutredning, WSP, 2017-12-07 

- Solstudie Kvarnhöjden, Jörlanda, Forum Arkitekter AB, 2018-10-30 

- Trafikbullerutredning, Norconsult AB, reviderad 2017-10-06 

- ÅVS åtgärdsvalstudie, 2014-02-21 

- Trafikutredning Ranehedsvägen, WSP, reviderad 2018-11-20  
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Inledning 

Planens syfte och huvuddrag 

Kommunens målsättning är att utveckla tätorterna i närhet av befintlig kollektivtrafik och 

service. Kvarnhöjden norr om Jörlanda centrum har länge varit utpekad i kommunens 

översiktsplan för framtida bostadsbebyggelse.  

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för blandad bebyggelse om ca 300 bostäder 

samt förskola på Kvarnhöjden. 

Huvudprincipen för utformning av området är att bebyggelsen placeras i grupper med gröna kilar 

emellan, längs en huvudgata som sträcker sig i nord-sydlig riktning. Bebyggelsen anpassas till 

natur och terräng och tar vara på befintliga kvaliteter som grönstruktur och samband. 

Bebyggelsen föreslås i huvudsak uppföras i 2 våningar. Suterrängvåning får medges och 

anpassas till terrängen. Flerbostadshus i centrala delen tillåts uppföras i upp till 4 våningar. 

Flerbostadshus i södra delen tillåts uppföras i 4 våningar; här utöver får suterrängvåning samt 

indragen takvåning medges. I planområdets centrala del finns möjlighet att uppföra förskola. 

Justeringar efter utställning 

Planbeskrivningen har justerats med uppgifter från kompletterande utredningar och 

information enligt följande: 

• En bergteknisk utredning är utförd.  

• VA- och dagvattenutredningen har kompletterats bland annat med en redovisning av hur 

miljökvalitetsnormerna i Anråse å inte försämras av planens genomförande, samt 

förtydligande principskisser på vägsektioner. 

• Kommunen bedömer att markavvattning inte är en förutsättning för planens 

genomförande. 

• Information att Stenungsundsexpressen trafikerar hållplatsen Anrås södra har tagits 

bort från planbeskrivningen, istället hänvisas till hållplats Lundbyvägen.  

• Texten med plankartans bestämmelser har justerats. 

Plankartan har justerats så att planbestämmelser förtydligas och plankartan stämmer med Pbl 

1987:10 enligt följande: 

• N1 har ersatts av NATUR. 

• PARK1 har tagits bort och ersatts med egenskapen ”damm”. 

• Planbestämmelsen E teknisk anläggning förtydligas ytterligare med E1, pumpstation och 

E2, transformatorstation. 

• Bebyggandets omfattning (e) har omformulerats/förtydligats. 

• Flerbostadskvarteren förtydligas i plankartan med bestämmelsen e 25, största 

byggnadsarea i procent av totala fastighetsarean. 

• Placering (p) omformuleras/förtydligas. 

• Utformning (f) omformuleras/förtydligas. 

• Markens anordnande; omformulera markens höjd, ta bort bestämmelser om dagvatten. 
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• Administrativa bestämmelser, g tas bort (lekyta på NATUR). 

• Illustrationslinjerna i plankartan tas bort. 

• I samband med bildande av den nya fastigheten Kyrkeby 4:2 har Lantmäteriet utfört en 

fastighetsbestämning. Plankartans gränser har därför justerats något för att följa den nya 

fastighetsgränsen. 

Illustrationskartan justeras i färgskalan. 

Justeringarna är av redaktionell art för att förtydliga och klarlägga vad som gäller utifrån 

inkomna yttranden och förändrar inte planens innehåll. Ny utställning av detaljplaneförslaget 

bedöms inte behövas. 

 

 

Ungefärligt planområde Kvarnhöjden 

Plandata 

Läge, areal och avgränsning 

Planområdet ligger på det skogsbeklädda berget Kvarnhöjden, ca 350 m norr om Jörlanda 

centrum, väster om E6, ca 8 km söder om Stenungsunds centrum.  

Planen avgränsas i söder av bostadsområdet i Kyrkeby, i öster av fritidshusområdet Kvarnhöjden 

samt väg 574. I norr avgränsas planen av Anråseåns dalgång och i väster av bergsslänten ner mot 

Kyrkeby kile. 

Planområdet omfattar ca 35 ha och är idag helt obebyggt. 

E6 
Lv 
574 

Jörlanda 

Anråseåns 
dalgång 

Kyrkeby kile 

Bohus- 
banan 
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Ungefärligt planområde, röd markering 

Markägoförhållanden 

Efter utställning har markägoförhållandena inom planområdet ändrats. Tidigare berörd fastighet 

Kyrkeby 4:1 har avstyckats och fått fastighetsbeteckningen Kyrkeby 4:2. Exploatören är nu 

ägare enligt köp. I övrigt berörs även Kyrkeby 3:34 som ägs av kommunen. För redovisning av 

ägoförhållanden, servitut, rättigheter och samfälligheter inom och angränsande till 

detaljplaneområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. 

Tidigare ställningstaganden 

GR:s strukturbild 

Stenungsunds kommun ingår tillsammans med 13 kommuner i Göteborgsområdet i 

Göteborgsregionens kommunalförbund. GR verkar för att stärka samverkan mellan kommunerna 

bland annat inom regionplanering, miljö och infrastruktur/ trafik. Till huvudstråket hör Jörlanda, 

Stora Höga och Stenungsund. Innebörden av strukturbilden för Stenungsunds kommuns del är att 

koncentrera utbyggnaden av bostäder, arbetsplatser, handel m.m. till orter belägna eller starkt 

knutna till kollektivtrafikens huvudstråk, d.v.s. tåget på Bohusbanan och Expressbussen på 

E6:an.  
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Var ligger Kvarnhöjden i GR:s strukturbild? 

Kvarnhöjden i Jörlanda ligger intill ett av GR-regionens frekventa kollektivtrafikstråk mot 

Göteborg, med expressbussar med god turtäthet, samt lokala bussar. Den nya bebyggelsens 

gång- och cykelvägar ska kopplas till hållplatserna. Pendelparkeringen i Jörlanda är väl utbyggd 

för både bil och cykel, vilket visserligen kan locka till de korta bilresorna, men ökar också 

möjligheterna till busspendling för Jörlandaborna. Med gångavstånd till hållplatslägena och god 

utformning av gång- och cykelvägar finns det stor potential att förtäta och utveckla Jörlanda i 

enlighet med GR:s strukturbild. I visionen om fördubblat tågresande, Målbild Tåg 2035, pågår 

utredning om att öppna upp för fler tågstationer i Västra Götaland. I Västtågsutredningen finns 

Jörlanda med som förslag på tänkbart, nytt, framtida tågstopp.  

 

 

 

 

 

Stenungsunds del av GR:s 
strukturbild 
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Kommunala program, ÖP och detaljplaner  

Kommunens översiktsplan ÖP06 anger framtida bostadsbebyggelse för området. Planerad 

bebyggelse inom planområdet följer i huvudsak översiktsplanens utbredning. 

Ett program för Kvarnhöjden utarbetades under 2007-2008, för hela området som utpekats för 

bostäder i översiktsplan ÖP06, för att klarlägga förutsättningarna och konsekvenser av ny 

bostadsbebyggelse i området. Efter programmet minskades planområdet för att begränsa 

intrånget i riksintresse för natur- och kulturvård. 

Kommunens kulturminnesvårdsprogram pekar ut byn norra Anrås med omnejd som ett 

synnerligen välhållet kulturlandskap. Kommunens avgränsning är något snävare än 

riksintresseområdet för Anrås. 

 

         
Utdrag ur ÖP med ungefärligt planområde (röd markering).  
Avgränsning kulturminnesvårdsprogram i norr (mörkbrun linje).  

Detaljplaner 

Detaljplan 236 från 2003 - handelsträdgård och infart till ny bebyggelse på Kvarnhöjden.  

Detaljplan J13 från 1959 - fritidshusändamål.  

Detaljplan 175 från 1993 - ökade byggrätter för 15 fritidshus. 

Detaljplan 254 från 2006 - ökade byggrätter för 2 fritidshus. 

Detaljplan 110 från 1988 - flerbostadshus, service, handel mm. 

Detaljplan S 67 från 1985 - bostadshus, handel mm.  
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Tillfarter genom befintliga detaljplaner, markerade med streckade pilar. Planområdet rödskuggad yta. 

Denna detaljplan kommer att påverka detaljplanerna 236 och S 67 med in- och utfarterna till 

planområdet. 

Kommunala beslut och planprocessen 

Ett program till detaljplan utarbetades under 2007 för att pröva lämpligheten för bostäder på 

platsen. Samhällsbyggnadsutskottet, SBU beslutade 2008-04-29 att godkänna 

samrådsredogörelsen för programsamrådet, samt att med de ändringar som föreslogs upprätta 

samrådshandlingar. Beslut om planstart för detaljplanen fattades 2011-05-31. Detaljplanen har 

varit på samråd mellan 2013-05-13 till 2013-06-17 och samrådsredogörelsen godkändes av SBU 

2013-12-10. 2016-03-08 beslutade samhällsbyggnadsutskottet att ställa ut detaljplaneförslag i 

enlighet med plan- och bygglagen 1987:10. 

Planarbetet handläggs med normalt planförfarande i enlighet med plan- och bygglagen 1987:10. 

Detta innebär att planen ska ställas ut innan den kan antas av kommunfullmäktige. 
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Förutsättningar och förändringar 

Riksintressen, Natura 2000 och strandskydd 

    

Riksintresse för kulturmiljö 

De norra delarna av planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö, för Anråsåns dalgång 

och Anrås by (O39). Riksintressebeskrivningen redovisar ett odlingslandskap i kustbygd med 

bevarade drag i bebyggelsen och landskap från tiden före det laga skiftet vilket tillsammans med 

fornlämningar och olika kommunikationssystem, såsom vattenvägar, landsväg och järnväg, 

speglar ett långt utvecklingsförlopp. 

Ett kulturmiljöunderlag har tagits fram av Acanthus i november 2016.  Kulturmiljöunderlaget 

redogör både för riksintressets fysiska yttringar och för områdets upplevelsemässiga värden. 

Utredningen beskriver att dalgången är en relativt orörd plats där möjligheten till upplevelsen av 

ett historiskt, havsnära odlingslandskap är möjlig. Landskapet speglar med fornlämningar och 

historiska bystrukturer en utveckling som pågått i närmare 3000 år. Omgivningspåverkan är i 

dagsläget relativt låg även om ny bebyggelse skymtar fram i dalgångens norra del. Den senaste 

tidens utveckling, ombyggnader av fritidshus till åretruntbostäder, villabebyggelse i anslutning 

till Stora Höga är små förändringar som påbörjat en karaktärsförändring i riksintresseområdet. 

Ytterligare utbyggnader med urbana förtecken, synliga i dalgången, kommer att förtydliga en 

förändring av kulturmiljön. Mot bakgrund av denna redan påbörjade förändring är det viktigt att 

ett orört omland runt dalgången sparas för att områdets kulturhistoriska värden ska bestå.  

Ny samlad bebyggelse bör inte anläggas så att den är synlig inom dalgången, som utgör kärnan 

för riksintresseområdet.  

Som planeringsförutsättningar har angetts att bebyggelse i norra området kan vara lämpligt i 1-2 

våningar, om en väl tilltagen trädridå om ca 200 m sparas mellan dalgången och bebyggelsen.  

  

  

 

Ungefärligt planområde – röd, streckad linje 
Riksintresse kulturmiljö – röd streckad yta 
Riksintresse för naturmiljö – grön streckad yta 

Natur- 

miljö 

 

Kultur

miljö 

 

Kultur

miljö 
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Planförslaget  

För att inte skada riksintresset och skydda dess kärnvärden i Anrås dalgång bör 

omgivningspåverkan vara låg. Detta säkerställs i detaljplanen genom en skyddande trädridå på 

200 meter samt att bebyggelsen i planområdets norra del inte får vara högre än 2 våningar. Ingen 

ny bebyggelse i planområdets norra del kommer på så sätt att synas från dalgången. 

 
Dalgången, värdekärnan, med dess kulturhistoriska kvaliteter och viktiga utblickar. 

Riksintresse för naturvård och kommunikation 

Planområdets norra och nordvästra delar ligger inom riksintresse för naturvård, Hakefjorden-

Marstrandsfjorden-Sälöfjorden (NRO 14135), samt till mycket liten del i norr, Svartedalen med 

Anråseån (NRO 14121). I huvudsak återfinns inte de naturvärden som beskrivs i de båda 

riksintressena inom planområdet. 

Bohusbanan och väg E6 är av riksintresse för kommunikationer och ligger ca 200 respektive 900 

m öster om planområdet.  

Planförslaget 

Dagvatten från planområdet kommer att fördröjas och renas innan det rinner ut i Hake fjord via 

Anråsån. Se vidare under rubriken VA, dagvatten. 

Den planerade exploateringen medför inga restriktioner på Bohusbanan eller E6, t.ex. vad gäller 

bullernivåer.  

Odlingsmark 
 
Havsnära hedmark med 
inslag av en och tall 
 
 
Skogsklädda höjder 
 
Anråse å bevuxen med 
al 
Gravfält 
 
Jordbruksbebyggelse 
med oskiftad struktur 
 
Utskiftade och yngre 
gårdar 
 
Viktiga siktlinjer 
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Natura 2000, naturreservat och strandskydd  

Stenungsundskusten är utpekad som Natura 2000-område och naturreservat, och omfattas även 

av strandskydd, ca 300 m väster om planområdet. Vulserödsbäcken i nordöstra planområdet 

omfattas också av strandskydd.  

Planförslaget  

Ingen exploatering föreslås inom strandskyddat område. 

Fornlämningar 

Arkeologiska utredningar har genomförts för planområdet, särskild utredning etapp 1, 2007 samt 

etapp 2, 2011 och 2013. En arkeologisk förundersökning av fornlämningar Jörlanda 158, 379 

och 381 har utförts under 2014. Vid förundersökningen fann man rester av boplatser och gravar i 

södra planområdet där planen medger byggnation av flerbostadshus, vilket medför att en 

slutundersökning krävs innan exploatering är möjlig. 

            

Karta över utredningsområdet i blått och förundersökningsområden i rött samt närliggande fornlämningar. 

Planförslaget 

Efter samrådet av denna detaljplan har planförslaget ändrats i den berörda delen, så att väg och 

byggnader placeras med större marginal från fornlämningarna. Information om att 

slutundersökning/arkeologisk undersökning krävs innan mark- eller byggnadsarbeten får 

påbörjas införs på plankartans utställningshandling under UPPLYSNING. Planbestämmelse för 

att säkra detta finns inte. Kulturmiljölagen styr vad som tillåts när det gäller fornlämningar. 

 

 158:1 
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Natur, terräng och landskap 

Planområdet består till huvuddelen av obebyggd naturmark i form av en skogsbeklädd bergshöjd 

med omgivande låglänt slättland. Området används idag bl.a. för rekreation i form av 

strövområde, med väl upptrampade stigar i vacker natur. Vissa delar är dock svårtillgängliga, då 

de består av sanka markområden och kärr. Området sträcker sig från ca +10 m över havet 

(Vulserödsbäcken) till ca + 40 meter över havet (bergets höjdparti).  

Det norra planområdet är relativt plant och består av bergsknallar omgivna av delvis sanka och 

blöta markområden. Vulserödsbäcken med dess bäckravin finns i nordost. Det södra planområdet 

består av ett bergsparti som stiger i en relativt flack sluttning mot högsta toppen. Sydväst därom 

finns ett kärr med vattenspegel och berghäll som en sammanhållen miljö. Planområdets södra 

och sydvästra gräns består av branta partier ner mot Jörlanda samhälle och Kyrkeby. Inom 

området finns många karaktärsskapande stengärdesgårdar som i huvudsak följer de gamla 

markägogränserna. Mer eller mindre upptrampade stigar finns i området.  

I den naturinventering som tagits fram (Naturcentrum, 2007) beskrivs Kvarnhöjden som ett 

kustnära och isolerat skogsområde där den dominerande naturtypen är produktionstallskog med 

inslag av björk och enstaka granar. Här och var finns mindre kärr och våtmarker. Generellt har 

området låga naturvärden, men tre mindre områden med naturvärde pekas ut. Vulserödsbäckens 

ravin (1) med bl.a. frodig klibbalskog och aspticka bedöms ha höga naturvärden, och omfattas 

också av strandskydd. Skogsbrynet (2) i plangräns mot Anrås och det mindre kärret (3) sydväst 

om bergets högsta parti har också naturvärden. De tre naturvärdesområdena beskrivs som öar i 

ett s.k. trivialt landskap, som ska tas hänsyn till vid exploatering. Längs södra plangränsen 

beskrivs en hällmarkssluttning (4) med täta enbuskage och täta tuvor av ljung. 

Fotografier från planområdet       Utdrag naturinventering 
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Planförslaget 

Detaljplanen är anpassad till att ta tillvara naturvärdena såsom delar av stenmurar, 

sammanhängande natur, stigar inom och genom planområdet. På plankartan är dessa områden 

allmän plats, NATUR, med betydelsen Naturområde med gångstigar och 

dagvattenmagasin/dammar. Stenmurar ska bevaras. 

Geotekniska förhållanden 

En geoteknisk utredning har utförts av EQC Väst AB och redovisas i Tekniskt PM Geoteknik 

2014-09-03. 

Markstabiliteten är tillfredställande för befintliga förhållanden inom hela området och 

närliggande omgivning på grund av små nivåskillnader där större jordmäktigheter påträffats. Den 

planerade exploateringen bedöms inte medföra att släntstabiliteten blir otillfredsställande. 

Grundläggning 

Vid grundläggning inom planområdet rekommenderas olika grundförstärkande åtgärder 

beroende på typ av markförhållande. I projekteringsskedet rekommenderas att ytterligare 

undersökningar utförs i husens läge för att få en så optimal grundläggning av byggnaderna som 

möjligt. 

Radon 

Mätresultat visar på att berggrunden inom aktuellt detaljplaneområde utgörs av lågradon-

normalradon och nya byggnadskonstruktioner ska utföras radonskyddade. 

Bergteknik 

Branta bergsslänter förekommer i planområdets södra del. Risk för nedfallande sten eller 

bergutfall har undersökts och bedömningen är att det inte föreligger någon större risk. 

Service 

I Jörlanda centrum, söder om planområdet, finns Jörlandaskolan för årskurserna F-6, flera 

förskolor samt livsmedelsbutik, pizzeria, bageri, BVC m.m. Högstadieskola, vårdcentral m.m. 

finns i Stora Höga, ca 3 km norr om planområdet. Fullt utbyggd offentlig och kommunal service 

finns i Stenungsunds centrum, ca 8 km norr om Jörlanda. 

Trafik och kommunikationer 

Öster om Kvarnhöjden ligger väg 574 och Bohusbanan och ytterligare ca 800 meter österut 

ligger E6. 

För norrgående trafik från och till planområdet når man E6 via Stora Högamotet ca 3,5 km norr 

ut. För södergående trafik från och till planområdet når man E 6 via Jörlandamotet ca 1 km 

söderut.  

Trafikmängderna på väg 574 var vid trafikmätning 2016 ca 6.100 fordon/årsmedeldygn. 

Hastighetsbegränsningen är idag 80 km/h. En prognos för år 2040 ger en trafikmängd på ca 

7.900 fordon/årsmedeldygn. 
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Ett huvudstråk för gång- och cykel finns utbyggt mellan Jörlanda och Stora Höga, utefter väg 

574, med anslutning norrut, genom Stenungsund och vidare norrut mot Kolhättans färjeläge samt 

även österut mot Spekeröd, längs väg 650.  

Busshållplats Torödsvägen ligger ca 3-400 m söder om framtida infart till Kvarnhöjden, med 

busstrafik till Stenungsund, Stora Höga och Kungälv. Vid hållplats Jörlanda, ca 7-800 m söder 

om framtida infart, går Stenungsunds express med tät trafikering till Göteborg och Stenungsund. 

I anslutning till hållplatsen finns pendelparkering och cykelparkering. Från södra planområdet är 

det ca 500 m och från den norra delen ca 1,5 km till pendelparkeringen. Det finns även 

hållplatsläge för Stenungsund Express, Lundbyvägen, placerat ca 1,5 km norr om planområdet.  

Det är ca 3 km från planområdets infart till Stora Höga station, med tågtrafik på Bohusbanan 

söderut till Göteborg och norrut till Uddevalla och Strömstad.  

Planförslaget 

In- och utfart till planområdet ska i huvudsak ske via väg 574, belägen öster om planområdet, 

men kan även ske via Ranehedsvägen i söder. De båda in- och utfarterna kopplas samman med 

en nord-sydlig lokalgata genom planområdet. 

 

   
Anslutning via väg 574, samt vänstersvängfält.  Anslutning via Ranehedsvägen vidare genom  
    området. 

En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) är utförd 2014-02-21. Huvudinfart i planområdet placeras mellan 

handelsträdgården, Kyrkeby 1:27, och fritidshusområdet med adress Kvarnhöjden. Området är 

redan i gällande detaljplan utlagt som in- och utfart för framtida bebyggelse på Kvarnhöjden. Ett 

vänstersvängfält på väg 574 planeras för att få en trafiksäker lösning. Befintlig gång- och 

cykelväg flyttas något där den korsar den nya anslutningen till väg 574. 

En trafikutredning för Ranehedsvägen är utförd 2017-12-15 och har därefter reviderats  

2018-11-20 med bedömda kostnader för utformningsförslag. Den södra in- och utfarten blir en 

förlängning av Ranehedsvägen, med god koppling till förskola, skola och handel i Jörlanda 

samhälle, samt till kollektivtrafik till Stenungsund och Göteborg. Ranehedsvägen har kapacitet 

för betydligt mer trafik än vad som trafikerar vägen idag förutsatt att parkeringsmöjligheten 
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längs vägen tas bort. Bostadsområdena längs vägen har ett parkeringstal på minst 1,0 

parkeringsplats per bostad, vilket är rimligt med tanke på närheten till kollektivtrafik och 

kommande GC-väg.  

 

 

Utformningsförslag Ranehedsvägen (från Trafikutredning Ranehedsvägen) 

En utökning med ny gångbana på västra sidan och ny cykelväg på den östra sidan av 

Ranehedsvägen främjar möjligheterna för boende att säkert ta sig fram till fots eller med cykel. 

Detta kan i sin tur kan leda till minskat bilanvändande med syfte att uppfylla mål om ett 

transportsnålt samhälle. 

Utformningsprinciper för nya gator 

• Vägarna ska ha en god anpassning till terrängen och framtida tomter.  

• För att minimera ingrepp i den bergiga terrängen, hålla nere hastigheterna och undvika 

genomkörning föreslås smalare vägbredd med GC-väg separerad med en kant av 

smågatsten. Vid möte ska bilarna kunna svänga ut på GC-vägen.  

• En mer ”stadsmässig” karaktär på vägutformningen i det centrala och södra området. Där 

tillåts en bredare väg med upphöjd trottoar/GC och lite högre fart. 

Nedan visas 3 principskisser på utformning av vägar i området, där vägbredden varierar mellan 

5-8,5 meter. 
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Principskisser på förslag på typsektioner för vägar (från VA- och dagvattenutredningen) 

Gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik 

Gång- och cykelvägar planeras längs den nord-sydliga huvudgatan genom planområdet och 

kopplas vid infartsvägarna till befintligt GC-nät, som leder fram till busshållplatser. 

För att underlätta för gående att ta sig ut i omgivande natur lämnas mellanrum mellan 

bebyggelsegrupperna. Befintliga stigar kompletteras där det behövs. 

Med väl utbyggt gång- och cykelnät samt förbättringar av Ranehedsvägen med ny GC-väg ökar 

möjligheterna för alla boende att säkert ta sig fram till fots eller med cykel. Med relativt bra 

närhet till kollektivtrafik kan detta bidra till minskat behov av bil till och från området. 

Parkering 

Parkering inom hela planområdet ska ske på egen tomt.  

Buller 

En trafikbullerutredning har utförts av Norconsult 2014-10-07, senast reviderad 2017-10-06. I 

utredning beräknas det sammanlagda väg- och tågtrafikbullret med prognostiserade 

trafikmängder år 2030. 

Ett av bostadshusen i det södra planområdet visar sig få ett något för högt bullervärde. Huset är 

borttaget varför samtliga föreslagna byggrätter klarar gällande riktvärde för ekvivalent ljudnivå, 

55 dBA vid fasad. 

Riktvärdet för maximal ljudnivå på uteplats, 70dBA, överskrids inom delar av planområdet i 

öster. Uteplats ska ordnas i bullerskyddat läge; uteplatsen (eller balkongen) kan placeras så att 

den skyddas av huset eller en lokal skärm.  

Utredningen visar också att befintlig bebyggelse inte kommer att få märkbart ökat buller från ny 

trafik till och från planområdet. De relativt höga bullernivåerna från befintlig väg och järnväg 

dominerar bullret även efter exploatering av Kvarnhöjden. 

Märkbara vibrationer bedöms inte uppstå i de planerade husen.  

Planförslaget  

En planbestämmelse, m1 är införd på plankartan vilket betyder att en skyddad uteplats ska 

anordnas där maximal ljudnivå från trafik är 70 dBA eller lägre. 

För att säkerställa att gällande riktlinjer för vibrationer inte överskrids vid bostadsbyggnation 

förtydligas plankartan under ”Skydd mot störningar” att gällande riktlinjer för vibrationer ska 

klaras vid uppförande av ny bostad.  
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Teknisk försörjning 

El 

Ansvarig för elförsörjningen i Jörlandaområdet är Kungälvs energi AB. Inom planområdet finns 

luftledningar för el och tele. En markförläggning av ledningarna planeras att ske i genomförandet 

av planförslaget, likaså uppförande av transformatorstationer. 

Planförslaget 

Platser för transformatorstationer läggs in i plankartan, på kvartersmark, under planbestämmelse 

”E2”, teknisk anläggning; transformatorstation. 

Uppvärmning 

Uppvärmningssätt bestäms inte i detaljplanen.  

Avfall  

Hantering av hushållsavfall planeras utifrån renhållningsordning för Stenungsunds kommun. 

Erforderliga utrymmen för källsortering ska finnas inomhus och utomhus i planområdet. 

Närmsta återvinningsstation finns söder om planområdet, vid Kyrkebyvägen, Jörlanda. 

Vatten och spillvatten 

Det finns inga kommunala vatten- och spillvattenledningar inom planområdet. Närmsta 

kommunala vatten- och spillvattenledningar ligger parallellt med väg 574 öster om planområdet, 

samt i Ranehedsvägen söder om planområdet. I Ranehedsvägen finns även en kommunal 

dagvattenledning. Planområdet skall ingå i det kommunala verksamhetsområdet för vatten-, 

spill- och dagvatten.  

Området ska anslutas till kommunens ledningsnät för spillvatten. Spillvattnet leds sedan till det 

kommunala reningsverket Strävliden, norr om centrala Stenungsund. 

Kommunens huvudledningsnät för spillvatten har uppdimensionerats och byggts ut samt 

driftsatts under 2019 för att kunna avleda den ökade belastningen som genomförande av planen 

medför. 

Inom planområdet föreslås att spillvatten i möjligaste mån avleds i självfallsledningar förlagda i 

gatan. Ledningarna ansluts till befintligt nät söder och öster om planområdet. En pumpstation för 

spillvatten behöver anläggas för bostäderna i det norra planområdet. 

Planförslaget  

En VA- och dagvattenutredning har utförts av WSP, senast reviderad 2019-06-25. 

Detaljplaneområdet gränsar till kommunens verksamhetsområde för vatten-, spill- och dagvatten. 

Kommunens verksamhetsområde utökas till att även omfatta bebyggelsen inom det föreslagna 

detaljplaneområdet. 

Anslutning till befintlig kommunal vatten- och spillvattenledning sker i områdets östra 

respektive södra del. 

För del av norra området rinner spillvattnet med självfall till en gemensam pumpstation 

(beteckning E1 i norra delen av plankartan) belägen inom allmän plats, NATUR. Därefter 

pumpas spillvattnet vidare till självfallsledningen söderut. För att nå pumpstationen kan en ny 

serviceväg behöva skapas på naturmarken mellan två tomter. Pumpstationen har ett avstånd på 
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ca 40 m från närmsta fastighetsgräns. Förhärskande vindriktning från sydväst och placeringen är 

därmed gynnsam för att minska olägenheter av lukt och ljud.  

En planbestämmelse har lagts in för att säkerställa att fastigheter som utformas med 

suterrängvåning nedanför gatunivå skall pumpa sitt spill- och dräneringsvatten till gatan. Denna 

pump bekostas av fastighetsägaren/exploatören. Planbestämmelsen reglerar även att 

fastighetsmark höjdsätts högre än gator så att dagvatten kan rinna av ytledes vid extrema regn, se 

nedan skyfall/översvämning.  

Dagvatten 

Det finns inga kommunala dagvattenledningar inom planområdet. Området som föreslås 

bebyggas är idag till största del skogsbeklätt och utgörs av ett ur omgivningen uppstickande 

bergsparti med generellt tunt jordlager. I områdets östra del finns ett mindre område med 

mäktigare jordlager som bildar ängs- och åkermark. I svackor i berggrunden finns några mindre 

kärr och våtmarker med torvförekomst. Förutsättningarna för infiltration och därefter perkolation 

av dagvatten är kraftigt begränsad då planområdet till största delen enligt jordartskartan utgörs av 

berg med undantag av två små partier med glacial lera.  

Området ligger på en höjd och avrinning sker i fyra riktningar. Det norra bostadsområdet har 

avrinning mot Vulserödsbäcken, vilken mynnar i Anråse å ca 800 m norr om planområdet. 

Området i nordväst avrinner troligtvis diffust mot Anråse å. Dagvattnet från det centrala 

området, söder om den möjliga förskoletomten, har sin avrinning västerut. Det södra området har 

sin avrinning mot bostadsområdet i söder. Slutlig recipient för hela området är Kyrkeby Kile och 

Hake fjord.  

Genom en ökad andel hårdgjorda ytor i samband med utbyggnad av detaljplanen kommer 

mängden avrinnande dagvatten att öka. Principen är att exploateringen inte får öka avrinningen 

till omgivande recipienter. Dagvattnet föreslås genom åtgärder beskrivna nedan fördröjas och 

renas innan det når recipienterna. Utredningen föreslår lösningar anpassade till planområdets 

olika delar; såsom öppna diken, fördröjningsmagasin och en gemensam damm.  

Planförslaget 

En VA- och dagvattenutredning har utförts av WSP, senast reviderad 2019-06-25. I en första del 

togs principer fram för dagvattenhantering. Lågpunkter samt lågstråk lämpliga för 

dagvattenavledning identifierades. I det fortsatta arbetet konstaterades att delar av föreslagna 

bostadsområden placerats inom dessa lågpunktsområden. En skyfallsutredning har därför utförts 

för att säkerställa att inga instängda områden skapas inom planområdet. (Se separat handling PM 

Skyfallsutredning Kvarnhöjden, WSP, 2017-12-07). 

Dagvattenhanteringen har i VA- och dagvattenutredningen föreslagits bestå till stor del av 

dagvattendiken på båda sidorna av vägarna. Dessa tar hand om vägens dagvatten samt i delar av 

området även fastigheternas dagvatten. De öppna dagvattendikena ryms inom vägområdet 

LOKALGATA. Utöver dessa diken kan det även krävas dagvattenanläggningar inom 

kvartersmark där deltagande fastigheter kan bilda en gemensamhetsanläggning för framtida 

förvaltande av anläggningen. Det finns även plats reserverad för dagvattenhantering i form av en 

damm inom allmän platsmark, NATUR, centralt i området. Dagvattendiken samt 

dagvattendamm har både fördröjande samt renande funktion av dagvattnet. För att nå 

dagvattendammen kan en ny serviceväg behöva skapas på naturmarken. 

I norra området kan villatomterna antingen leda takvattnet ytligt inom tomten till 

dagvattendikena alternativt utforma lokala fördröjningsåtgärder innan avledning till den 

kommunala dagvattenledningen.  
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Tre utlopp för dagvatten har föreslagits i VA-och dagvattenutredningen. Norra området avleds 

till utlopp mot Vulserödsbäcken, centrala området avleds via dagvattendamm västerut och södra 

området ansluts till befintlig dagvattenledning i Ranehedsvägen. 

Dagvattendammen som ska rena och fördröja dagvattnet från större delen av planområdet har en 

fördröjningsvolym på 280 m3 vilket motsvarar nödvändigt fördröjningsbehov utöver 

dagvattendikena för att fördröja ett 10-årsregn med klimatfaktor 1,25. 

Då både Anråse å samt Kyrkeby Kile är känsliga recipienter är det viktigt att sträva efter att 

minimera mängden hårdgjorda ytor inom hela planområdet och att ha så mycket växtlighet som 

möjligt som kan ta upp vatten och även rena det.  

Miljökvalitetsnormer 

Inom planområdet rinner Vulserödsbäcken norrut, bäcken mynnar i Anråse å som i sin tur har 

sitt utlopp i Kyrkeby Kile och Hake fjord. Anråse å samt Kyrkeby Kile är båda klassificerade 

vattenförekomster. Anråse å är av riksintresse för naturvård bl.a. med anledning av lax- och 

öringbeståndet. Anråse å har måttlig ekologisk status där vattendraget har problem med 

försurning i övre delen och övergödning i nedre delen. Anråse Å ska uppnå god ekologisk status 

2027. Kemisk status för Anråse å klassas som uppnår ej god på grund av att halterna av 

kvicksilver överskrider miljökvalitetsnormen. Även halterna av polybromerade difenyletrar 

(PBDE) överskrids, detta gäller för alla Sveriges ytvatten och bedömningen är att dessa ämnen 

idag främst sprids via atmosfäriskt nedfall. 

Kyrkeby Kile har måttlig status och identifierade miljöproblem avseende övergödning och 

främmande arter. 

För att uppnå kvalitetskraven behöver mängden näringsämnen i dagvattnet från planområdet 

begränsas, vilket också sker om föreslagna reningsåtgärder för dagvattnet realiseras. Detta är av 

särskild vikt för utsläppspunkten från norra området som leder ner till Vulserödsbäcken.  

Dagvatten från vägytor och parkeringsplatser innehåller föroreningar där halterna bör reduceras 

innan avledning till recipienterna. Föreslagen dagvattenhantering innebär att allt vägvatten 

passerar dagvattendiken där både rening och fördröjning sker. Hårdgjorda ytor för 

flerbostadshusen leds till största delen till den gemensamma dagvattendammen där rening sker. 

Dammen planeras att ha en permanent vattenspegel vilket dels renar flytande föroreningar samt 

även ger ett trevligare intryck. Kollektiva parkeringsytor ska renas innan avledning till 

dagvattenanläggningen.  

I norra området föreslås att dagvattnet från tomtmark leds till lokala fördröjningsåtgärder och 

även att takvattnet där det går leds genom ränndalar till dagvattendiken. 

Inom de större kvarteren kan rening genom växtbäddar/biofilter vara en effektiv fördröjnings- 

och reningsåtgärd innan anslutning till den kommunala dagvattenanläggningen. 

De åtgärder som föreslås i VA- och dagvattenutredningen, senast reviderad  

2019-06-25 bedöms sammantaget vara tillräckliga för att begränsa riskerna för förorening av 

nedströms vattenförekomster och inte påverka dess miljökvalitetsnormer negativt.  

Skyfall 

WSP har utfört en skyfallsutredning inom planarbetet (PM Skyfallsutredning Kvarnhöjden, 

daterad 2017-12-07) för att säkerställa att inga instängda områden skapas och att inga skador 

uppstår på byggnader vid händelse av extrema regn. I skyfallsutredningen har ett 100-årsregn 

simulerats med varaktighet 10 min, 30 min och 120 min. Simuleringar har gjorts både för 

befintlig situation samt efter exploatering. Som underlag i modellen har höjddata för området 
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använts samt antagande att fastighetsmark höjdsätts 0,15 m över marknivå i närliggande gata. 

Genom dessa antaganden har modellen visat att det nya området klarar sig utan översvämningar 

mot byggnader. Det finns några områden som identifierats som instängda och de behöver ses 

över vid detaljprojektering av området.  

I norr skapar exploateringen ett instängt område, där föreslås att en stor trumma anläggs så att 

skyfallet kan avledas mot Vulserödsbäcken. Ett annat område som behöver ses över vid 

detaljprojektering är infarten till området från väg 574. 

Höjdsättning i området är mycket viktigt för att inga skador ska uppstå på byggnader vid extrema 

regn. En planbestämmelse finns i plankartan där färdig golvnivå skall vara 0,3 m över marknivå i 

förbindelsepunkten för att säkerställa att fastigheterna höjdsätts högre än gatan. Skyfallsvägar 

skapas därmed längs gatorna. 

Skyfallsutredningen har även identifierat att exploateringen i det södra området, vars avrinning 

sker ner mot befintligt bostadsområde, förvärrar situationen vid ett kraftigt skyfall. Det är viktigt 

att sträva efter att mängden hårdgjorda ytor hålls nere. Därför har en planbestämmelse införts för 

områdena med flerbostadshus som begränsar bebyggelsens omfattning till max 25 % av 

fastighetens totala area.  

I syfte att ytterligare fördröja flödet mot befintligt bostadsområde bevaras områden med 

naturmark i planområdets södra delar. Vidare kan ett avskärande dike anläggas nedanför branten 

längsmed södra planområdesgränsen. För att minska påverkan kan även dagvattenledningar med 

större dimension krävas.  

Ny bebyggelse 

Gestaltningsprinciper 

Målsättningen för planarbetet har varit att: 

• Bebygga den norra delen så att riksintresset för kulturmiljön 

inte skadas. 

• Bygga med god anpassning till terräng och natur.  

• Ta vara på befintliga naturelement såsom stigar, stenmurar, 

berghällar, dammar mm. 

Huvudprincipen för utformning av området är att bebyggelsen placeras i grupper med gröna kilar 

emellan, längs en lokalgata som sträcker sig i nord-sydlig riktning. Lokalgatan ger struktur och 

orienterbarhet, med god koppling till både väg 574, busshållplatser och Jörlanda centrum.  

Bebyggelsegrupper med olika hustyper/modeller, grönska och berg ger variation längs gatan. 

Befintliga värden har skyddats där så är möjligt: dammar, bergskullar, stenmurar och befintliga 

stigar. Kopplingar till omgivande bebyggelse och natur skapas genom komplettering av stigar 

och öppna stråk mellan bebyggelsegrupperna. 

Bebyggelse och utformning 

Planförslaget ger möjlighet för ca 300 bostäder i varierad utformning och upplåtelseform. 

Bebyggelsen föreslås i huvudsak uppföras i 2 våningar. Flerbostadshus i centrala delen tillåts 

uppföras i upp till 4 våningar. Flerbostadshus i södra delen tillåts uppföras i 4 våningar; här 

utöver får indragen takvåning medges. Generellt får suterrängvåning medges och anpassas till 

terrängen. 
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I planområdets centrala del finns möjlighet att uppföra förskola. 

Generella bestämmelser för bebyggelsen 

Samtliga småhus, villor, radhus och kedjehus ges likartade bestämmelser avseende höjd, area 

och placering. Komplementbyggnader ges också likartade bestämmelser över hela området. 

Husen ska uppföras med hänsyn till terrängen vilket innebär att suterrängvåning medges utöver 

angivet våningsantal, där terrängen så medger. 

Där marknivåer ändras ska nivåskillnader tas upp i murar. Murarna får vara högst 1 m höga och 

avståndet mellan murarna minst 1 m. 

Småhus (Friliggande villor) 

Sammanlagd byggnadsarea per tomt får vara högst 200 kvm varav 60 kvm får vara 

komplementhus (garage, uthus ed). Bostadshusen tillåts uppföras i 2 våningar. Härutöver får 

suterrängvåning anordnas där terrängen så medger. Huvudbyggnad respektive 

komplementbyggnad ska placeras minst 4 meter respektive 1,5 m från 

tomtplatsgräns/fastighetsgräns och 4 m från gata. 

Minsta fastighetsstorlek är 750 m2. 

Småhus (radhus, kedjehus) 

Byggnadsarea per tomt får vara högst 140 kvm inklusive komplementbyggnad (garage, uthus 

ed). Bostadshusen tillåts uppföras i 2 våningar. Härutöver får suterrängvåning anordnas där 

terrängen så medger. Huvudbyggnad respektive komplementbyggnad ska placeras minst 4 meter 

respektive 1,5 m från tomtplatsgräns/fastighetsgräns och 4 m från gata. 

Vid kedjehus får avståndet mellan bostadshus och grannens komplementbyggnad uppgå till max 

1 meter. 

Flerbostadshus  

Ett par grupper med mindre flerbostadshus planeras dels i det centrala området och dels utmed 

huvudgatan. Flerbostadshusen ges bestämmelse om högsta tillåtna byggnadsarea, där all 

byggnation inom fastigheten får vara max 25 % av fastighetens totala area. Vidare får varje 

huvudbyggnad vara högst 30 meter lång så att husen inte blir alltför storskaliga. Längre 

byggnadskroppar ska vinklas eller förskjutas i förhållande till varandra. 

Flerbostadshusen får uppföras i högst 4 våningar i de centrala delarna, högst 2 våningar utmed 

huvudgatan och högst 4 våningar i södra delen. Härutöver får suterrängvåning anordnas där 

terrängen så medger.  

I södra delen får även takvåning medges. Takkupor får anordnas till högst 40 % av byggnadens 

längd. Avstånd till gräns är detsamma som för småhus.  

Komplementbyggnader 

Komplementbyggnader (garage, sophus och andra typer av uthus) ges bestämmelser om högsta 

byggnadshöjd och takvinklar så att de inte blir alltför dominerande och riskerar att ge 

granntomter för stora skuggor. Bestämmelserna inrymmer komplementbyggnader med sadeltak 

eller pulpettak med relativt flacka takvinklar men tillräckligt höga för att klara de vanligaste 

typer av takbeläggning såsom betongpannor, tegelpannor, plåt och papp. För sadeltak tillåts 

högsta byggnadshöjd 3,5 m med taklutning upp till 30 grader. För pulpettak tillåts högsta 
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byggnadshöjd 4 meter med upp till 15 graders taklutning. Alla komplementbyggnader tillåts 

uppföras med suterrängvåning där så terrängen medger. 

För tomter med småhus ges bestämmelser för komplementbyggnader om största sammanlagda 

byggnadsarea på högst 60 kvm. För tomter med flerbostadshus ges bestämmelsen om största 

sammanlagda byggnadsarea inklusive bostäder om max 25 % av fastighetens totala area. 

Andelen komplementbyggnader inom respektive fastighet är därmed beroende av hur stor andel 

bostäder som byggs.   

Norra delen 

Mot riksintresset för kulturmiljön, Anrås dalgång i norr, sparas en trädridå om ca 200 m för att 

bebyggelsen inte ska exponeras mot dalgången. Marken anges som allmän plats, NATUR som 

innebär att skogen ska bibehållas. 

Norra delen av området utgörs av lägre bebyggelse i maximalt två våningar så att bebyggelsen 

inte syns från dalgången. Gränsen för bebyggelsen mot öster utgörs av strandskyddslinjen för 

Vulserödsbäcken. Bebyggelsen placeras runt en bevarad bergsknalle och stenmurar som utgörs 

av allmän plats, NATUR, för friluftsområde och lekyta, med öppningar från lokalgatan. 

Detaljplanen tillåter småhus, både friliggande och sammanbyggda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Norra delen bebyggs med småhus som inte syns från Anrås dalgång. 
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Centrala delen 

I den centrala delen av området, närmast infarten från väg 574, möjliggörs uppförande av 

förskola/skola och flerbostadshus i 2-4 våningar samt därutöver suterrängvåning där terrängen så 

medger. Exploateringsgraden är högre i denna del för att markera ”centrum” och utnyttja 

närheten till de större vägarna.  

 

 

Centrala delen bebyggs med flerbostadshus och förskola/skola. 
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Sydvästra delen 

I den sydvästra delen utmed huvudgatan föreslås ett antal områden med bestämmelsen f1, 

bebyggelsen ska utgöras av samma hustyp/husmodell, där varje grupp ska vara enhetlig, detta för 

att karaktären av huvudgatan inte ska bli allt för brokig. Variationer inom gruppen får vara 

anpassning till terräng, till exempel suterrängvåning och detaljer i mindre omfattning. 

Utmed huvudgatans östra sida föreslås 2 områden med mindre flerbostadshus. De ska samverka 

med småhusen på västra sidan av huvudstråket och ges karaktären av små flerbostadshus. 

 

 

Sydvästra delen bebyggs med enhetliga husgrupper. I den sydöstra delen möjliggörs en friare bebyggelse. 

Sydöstra delen 

Sydöstra delen ligger högst i terrängen utmed en stickgata öster om huvudgatan. Lite friare 

bebyggelse kan tillåtas i detta läge som inte exponeras från huvudgatan. Planen medger småhus 

både friliggande och sammanbyggda samt generella bestämmelser för byggnadsyta, höjd och 

placering. 
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Referensbilder: terränganpassad småhusbebyggelse, Oslo och Alingsås  
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Södra delen 

Den södra delen ligger högt och exponerat från södra och sydöstra delarna av Jörlanda. Närheten 

till Jörlanda centrum med skola, service och kollektivtrafik tas till vara, genom högre 

exploatering med hus i 4 våningar. Här utöver får suterrängvåning och indragen takvåning 

medges. En byggnadshöjd om högst 17 meter har införts som bestämmelse på plankartan. 

Områdets läge högt i terrängen ger de blivande bostäderna möjlighet till fina utblickar över 

ängarna och mot havet. Utblickar/siktlinjer mellan flerbostadshusen ska vara möjligt när man rör 

sig längs gatan och i området norr om bebyggelsen. Detta anges på plankartan med 

avståndsbestämmelse om 12 m mellan husen.  

 

 

Södra delen kan bebyggas med flerbostadshus i 4 våningar. Härutöver får suterrängvåning samt 
indragen takvåning medges. Se exempel nästa sida. 
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               Vy åt norr, från Ranehedsvägen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Referensexempel 4-5 våningshus, Göteborg och Malmö 
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Konsekvenser av planförslaget 

Behovsbedömning 

Kommunen ska enligt plan- och bygglagen (1987:10) 5 kap 18 § och miljöbalken 6 kap 11 § 

göra en s.k. behovsbedömning för alla detaljplaner. Behovsbedömningen är den analys som leder 

fram till ställningstagandet om en detaljplan kan innebära s.k. betydande miljöpåverkan och om 

en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning därmed behöver göras. 

Detaljplanen för Kvarnhöjden följer kommunens översiktsplan ÖP06, som anger bostäder inom 

aktuellt område. Planens tänkbara effekter på kort och lång sikt bedöms inte medföra någon risk 

för miljön, människors hälsa och säkerhet eller olämplig hushållning med mark, vatten och andra 

resurser. Planen bedöms inte överskrida miljökvalitetsnormerna eller motverka nationella 

miljömål. Se VA- och dagvattenutredningen, senast reviderad 2019-06-25. 

Del av planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövård för Anrås by med omnejd (O39), 

samt riksintresse för naturvård Hakefjorden-Marstrandsfjorden-Sälöfjorden (NRO 14135). 

Anråse å som kommer vara dagvattenrecipient, är också utpekad som riksintresse för naturvård 

(NRO 14121). För att begränsa påverkan på riksintresse för natur har en naturinventering och 

VA- och dagvattenutredning genomförts. Likaså har ett kulturmiljöunderlag tagits fram för att ge 

planeringsförutsättningar utifrån riksintresset för kulturmiljövård.  

Sammantaget bedöms dock ändå att ett genomförande av detaljplanen kan medföra risk för 

betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning har 

därmed upprättats, enligt Miljöbalken 6 kap 12 §. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning i 

yttrande daterat 2011-12-06. 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

En miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har upprättats av EQC 

Group AB, senast reviderad 2016-12-21, med slutsats att inget av riksintressena kommer att 

skadas av planen. 

Nollalternativet 

Nollalternativet avser en situation år 2025, då den aktuella planen inte kommit till stånd. Jämfört 

med nuläget förväntas ingen annan förändring än att skogen växer till sig och att vissa 

skogspartier har föryngrats genom hyggesbruk. Jämfört med detaljplaneförslaget innebär 

nollalternativet en mindre tillväxt av orten, med sämre förutsättningar för en breddning av ortens 

service. 

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 ska dock inte hindra utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala 

näringslivet. 

Den föreslagna detaljplanen för bostäder bedöms inte skada riksintresset då detaljplanen är en 

utveckling av den befintliga tätorten. 
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Kulturmiljö 

Konsekvenserna för riksintresset för kulturmiljö, Anrås (O39) grundar sig bl.a. på det 

kulturmiljöunderlag som tagits fram. Utifrån ytterligare granskning och fältbesök är MKB:ns 

bedömning att planförslaget inte innebär att bebyggelsen i norra delen av planområdet exponeras 

mot Anråsåns dalgång.  

En utgångspunkt i MKB:n är att stenmurarna i planområdet har betydelse för riksintresset, och 

bör om möjligt sparas, men att skador på murarna inte kan förorsaka påtaglig skada på 

riksintresset. 

Naturmiljö 

Enligt slutsatsen i MKB:n bedöms detaljplanen inte leda till påtaglig skada på de två 

riksintressena för naturvård, (NRO 14135 och NRO 14121). Skäl till detta är att de naturvärden 

som är motiv för riksintresse-klassningarna inte återfinns inom planområdet med närmaste 

omgivningar samt att dagvattnet ska hanteras så att ingen negativ påverkan sker på 

riksintressenas vattenområden, Vulserödsbäckens nedre lopp, Anråsån eller Hakefjorden. 

Rom från mindre vattensalamander har hittats i en damm i planområdet. Om dammen måste 

läggas igen ska det ske efter romläggning så att salamandern kan välja andra dammar att lägga 

rom i nästkommande år. Övriga dammar i området ska hållas rensade för att säkerställa 

salamanderns överlevnad. 

Vanliga grodor och åkergrodor har hittats i och vid Vulserödsbäcken. Lämpliga 

övervintringsområden är skogsbryn i norra delen av planområdet. Ingen ny exploatering föreslås 

i dessa områden.  

Trafik och buller 

En exploatering av Kvarnhöjden med ny bebyggelse innebär ökad trafikbelastning vid respektive 

in- och utfart. 

Framtagen bullerutredning visar att befintlig bebyggelse inte kommer att få märkbart ökat buller 

från ny trafik till och från planområdet. De relativt höga bullernivåerna från befintlig väg och 

järnväg dominerar bullret även efter exploatering av Kvarnhöjden. 

Den största trafikmängden bedöms ske via norra in- och utfarten, då den har god framkomlighet 

till väg 574, Jörlanda centrum, Stenungsund samt till E6. In- och utfart söderifrån via 

Ranehedsvägen bedöms i första hand nyttjas av de boende i södra delen av planområdet, särskilt 

om barn ska skjutsas till förskola/skola.  

Med två tillfartsvägar behöver inte all trafik passera bostäderna vid en infart, utan kan spridas 

över området beroende på vart trafiken ska. Det totala trafikarbetet bedöms därmed minska något 

eftersom de boende kan ta den närmsta vägen, istället för att köra omvägar. 

Sociala konsekvenser 

Den nya bebyggelsen på Kvarnhöjden föreslås kopplas ihop med Jörlanda samhälle genom att 

Ranehedsvägen förlängs norrut in i området. Det nya bostadsområdet kopplas då både visuellt 

och rent faktiskt med det befintliga samhället (förskola, skola, affärer) och blir på så sätt en 

utveckling och utbyggnad av Jörlanda, istället för att bli ett avskilt bostadsområde med främsta 

koppling mot väg 574 och vidare mot E6.  
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Det ökade bostadsunderlaget tillsammans med den fysiska kopplingen (Ranehedsvägens 

förlängning) ger ett bättre underlag för befintlig och eventuell ny handel och verksamheter i 

Jörlanda. Fler boende i Jörlanda genererar också starkare underlag till t.ex. kollektivtrafik.  

Att bebyggelsen i stora delar föreslås placeras längs den nord-sydliga lokalgatan inom området 

ökar möjligheterna till möten mellan boende och besökare i området. Det finns också en 

trygghetsaspekt kvälls- och nattetid, med fler ”ögon” längs gång- och cykelvägen. En god 

belysning och utformning av gata och GC-väg är en förutsättning. 

Även om stora delar av den skogsbeklädda Kvarnhöjden försvinner, fortlever möjligheten till 

promenader och rekreation i området – om än av annan karaktär. I vissa delar ökar tillgänglighet 

och utblickar (gator istället för svårtillgänglig terräng), medan den i andra delar minskar 

(bebyggd kvartersmark). Tillgängligheten till naturen, från området är viktig, med många 

kopplingspunkter via grönkilar, samt stigar till och runt om området.  

Konsekvenser för barn 

I planarbetet har fokus legat på tillgänglighet till service, skola, förskola, fritid, kollektivtrafik, 

platser för lek och rekreation, rörelsefrihet och trygghet. Utifrån barnens perspektiv är en 

trafiksäker boende- och skolmiljö samt vistelseytor i naturen särskilt viktiga aspekter. 

Planförslaget ger ett tillskott av attraktiva boendemiljöer i och med områdets natursköna läge.  

Exploatering av planområdet innebär att delar av befintlig natur försvinner, men den naturmark 

som bevaras i planområdet ger fortsatt goda möjligheter för utflykter, lekar och andra 

upplevelser i naturen. För att underlätta åtkomst till naturmark från bostadsområdena lämnas 

stråk med naturmark mellan bebyggelsegrupperna. I flerbostadsområdena finns inga utpekade 

områden för lek; det står fastighetsägare fritt att själv anlägga sådana på lämplig yta.  

Vid planering av vägar och GC-vägar i området har säkerheten ur barnens perspektiv varit viktig. 

När södra in- och utfarten blir en förlängning av Ranehedsvägen ger det god koppling mellan 

förskola, skola och handel i Jörlanda samhälle, samt kollektivtrafik. En utökning av 

Ranehedsvägen med ny gångbana på västra sidan och GC-väg på den östra sidan främjas 

möjligheterna att säkert ta sig fram till fots eller med cykel.  

Vid planerad förskola/skola finns utrymme som möjliggör trafiksäker hämtning och lämning av 

barn. 

Administrativa frågor 

Genomförandetiden är 10 år från den dag då planen vinner laga kraft. Kommunen är huvudman 

för allmän plats. 

 

 

Samhällsbyggnad Plan 

 

 

Birgitta Wall   Jessica Andersson 

Planarkitekt   Mark-och exploateringsingenjör 


