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 BAKGRUND  
 

Syfte och huvuddrag  
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheter för en utbyggnad av 
Jörlandaskolan, då det idag saknas tillräckligt utrymme för undervisning 
och antalet elever förväntas att öka i framtiden. Den gällande 
byggnadsplanen tillåter inte det behov av utbyggnad som finns, vilket 
föranleder att en ny detaljplan måste tas fram för att kunna bygga ut och 
tillgodose skolans behov. 
 
Läge och avgränsning 
Planområdet är beläget i den södra delen av Stenungsunds kommun i 
”Jörlanda centrum” som ligger mellan väg 574 (statligt vägnät) och E6. 
Planområdet har en areal på ca 22 000 kvadratmeter och utgörs av 
fastigheterna Kyrkeby 3:33 och del av Kyrkeby 3:34. I söder och öster 
avgränsas planområdet av fastighetsgränsen av Kyrkeby 3:34 och i väster 
av väg 574 (Bagarevägen). Norrut avgränsas planområdet av  
befintlig bebyggelse. 
 

Fig 1: Översiktskarta  Fig 2: Översiktskarta med planområdet 
 

Fastighetsägare 
De aktuella fastigheterna som berörs är Kyrkeby 3:33 och del av Kyrkeby 
3:34 som alla ägs av Stenungsunds kommun. 

 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Politiskt ställningstagande 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade 2005-05-11 att ge 
Samhällsbyggnad i uppdrag att påbörja arbetet med detaljplaner för 
förskola i anslutning till Jörlandaskolan samt kontorsbyggnad i anslutning 
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till Svenska kyrkans församlingshem i Jörlanda, samt att sända ut 
planförslaget för samråd enligt 5 kap. 20 § plan- och bygglagen. 
Planprocessen har inletts med att ett detaljplaneprogram arbetats fram och 
sänts ut för samråd. Programsamrådstiden varade från den 24 mars 2006 
till och med den 21 april 2006. 
 
Tekniska utskottet beslutade 2006-11-06 att godkänna 
samrådsredogörelsen och beslutade vidare att ta fram förslag till detaljplan 
för förskola vid Jörlandaskolan.  
 
Den 2019-02-18 beslutade Kommunstyrelsen att ge förvaltning i uppdrag 
att påbörja arbetet med detaljplan för Kyrkeby 3:33, Jörlandaskolan. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-08-24 § 259 att skicka ut planförslaget 
på samråd i enlighet med Plan-och Bygglagen (2010:900) 5 kap. 11 § samt 
att godkänna undersökningssamrådet. Detaljplanen var ute på samråd 
mellan den 3 och 24 september 2020. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-24 § 174 att godkänna 
samrådsredogörelsen, upprätta granskningshandlingar och skicka ut 
planförslaget på granskning i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 
5 kap. 18 §. Detaljplanen var ute på granskning mellan 3 och 24 juni 2021. 
 
Planarbetet handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap. plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
 
Planer, bygglov och riktlinjer 
Översiktsplan 
Stenungsunds gällande översiktsplan ÖP 2020 antogs 2020 -12 -17 och vann 
laga kraft 2021-01-15. I ÖP 2020 anges det att i Jörlanda centrum 
finns bland annat Jörlandaskolan för årskurserna F-6, flera förskolor, 
livsmedelsbutik, restauranger och bageri. Vidare anges det att 
centrumutveckling bör ske genom förtätning och omvandling. Planen bedöms 
vara i linje med ÖP:s intentioner. 
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Fig. 3: Utsnitt ur översiktsplan för Stenungsunds kommun, Jörlanda (ÖP 2020) 
 
Fördjupad översiktsplan Jörlanda 
I gällande fördjupad översiktsplan Jörlanda som antogs maj 1994 anges 
det som mål att utrymme skall reserveras för ny- eller tillbyggnad med 
ytterligare en låg-och mellanstadieparallell. Planen bedöms vara i linje med 
FÖP:s intentioner. 
 
Detaljplaneprogram för förskola samt kontorsbyggnad i Jörlanda 
Planprocessen har inletts med att ett detaljplaneprogram arbetats fram och 
sänts ut för samråd. Programsamrådstiden har varat från den 24 mars 
2006 till och med den 21 april 2006. 
Tekniska utskottet beslutade 2006-11-06 att godkänna 
samrådsredogörelsen och beslutade vidare att ta fram förslag till detaljplan 
för förskola vid Jörlandaskolan. Detaljplaneprogrammet undersökte dels 
om möjligheten att i anslutning till Jörlandaskolan bygga en förskola med 
fyra avdelningar och dels om möjligheten att uppföra en ny kontors- och 
personalbyggnad för Svenska kyrkans behov. Dessutom hade programmet 
som syfte att bredda kommunens beslutsunderlag med synpunkter och 
erfarenheter från de berörda. 
 
Gällande detaljplaner 
Planområdet ligger inom byggnadsplan nr 02 för Jörlanda Stationssamhälle 
(1959) för område medger allmänt ändamål men med begränsad omfattning. 
Söder om Jörlandaskolan medger byggnadsplanen för allmän plats, ”park” 
där det fanns ett tidsbegränsat bygglov som var giltigt till maj 2021. 
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Figur 4. Utsnitt ur byggnadsplan nr 02 Jörlanda Stationssamhälle 
 
Planområdet angränsar till Stadsplanen nr 67 i nordväst. 

Figur 5. Utsnitt ur stadsplanen nr 67 Jörlanda Kyrkeby 
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Planområdet angränsar också till byggnadsplan nr 24 i sydost och 
byggnadsplan nr 25 i norr. I väster angränsar planområdet till detaljplan nr 
320, se figur 6.  

Figur 6. Utsnitt ur kartportalen som visar gällande detaljplaner i området och 
detaljplaneområdet markerat i blått, https://kartportalen.stenungsund.se (2021-05-03) 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
 
MARKANVÄNDNING 
 
Mark och natur 
Detaljplaneområdet upptas dels av bebyggd mark i den norra delen och 
dels av gräsmark i den södra delen av området.   
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Figur 7. Norra delen av planområdet. 
 
Gräsmarken används inte i dagsläget och är av begränsat odlings- och 
bruksvärde till förmån för skolans utbyggnad enligt kap 3 kap 4§ 
miljöbalken. Skolans utbyggnad behöver vara i anslutning till den befintliga 
byggnaden på grund av funktions-och trafiksäkerhetsmässiga skäl.  
 

 
Figur 8. Södra delen av planområdet. 
 
I anslutning till den södra delen av planområdet finns det en hällristning 
med RAÄ-nummer: Jörlanda 46:1.  
 
En åkerholme som utgörs av två mindre berghällar finns i kombination med 
fornminnet. Åkerholmar är biotopskyddade enligt miljöbalken 7 kap 11 §.  
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Figur 9. Åkerholme.  https://kartportalen.stenungsund.se (2021-02-04) 
 
Detaljplanen tar hänsyn till åkerholmen och fornminnet genom att behålla 
ett avstånd mellan bebyggelse och åkerholmen vilket gör fortsatt skötsel av 
ytan kring åkerholmen möjlig.  
 
Detaljplanen bedöms inte ha inverkan på åkerholmens naturvärden då det 
fortfarande är möjligt att upprätthålla skötseln av marken runt omkring. 
Avståndet mellan åkerholmen och planerad bebyggelse uppskattas till 30 
meter, då ett skyddsavstånd av 40 meter tas mellan fornminnet och den 
planerade bebyggelsen. 
 
I den östra delen av området längs plangränsen finns det en bäck som är 
ett biflöde till Jörlandaån som ansluts söder om planområdet.  
 
Planområdet präglas av en höjdskillnad om cirka 6 meter med högsta 
punkt i väst och lägsta punkt i sydost. Inom områdets östra del ned mot 
bäcken varierar markytans lutning mellan ca 1:10 och ca 1:5 med lokala 
branta partier med lutning 1:3. Inom den sydvästra delen av området är 
marken relativt flack. 
 
Gräsmarken och en kantzon utmed vattendraget ska bevaras för att 
skydda växt-och djurlivet kring bäcken samt för att ge förutsättningar för att 
förstärka landskapsvärden och upplevelsen av kulturmiljön. Kantzonen 
kommer även att bidra till att rena och fördröja dagvatten. 
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Det finns rapporterade fynd av tre fladdermusarter i närområdet och med tanke 
på att lövskogsklädda trädridåer utmed vattendrag är en viktig miljö för 
fladdermöss bör det även bevaras av detta skäl. 
Ljussättningen av området ner mot bäcken bör utformas på ett sätt så att 
ljuset riktas bort från trädridån. 
 
Befintliga träd i anslutning till skolan bevaras för skuggning och andra 
ekosystemtjänster samt att nya träd och buskar planteras för att bidra till 
platsens kvalité.  
 
Bebyggelse 
Planområdet ligger inom ett villaområde. Söder om detaljplaneområdet, cirka 
300 meter, finns Jörlanda kyrka och på andra sidan av Bagarevägen finns det 
ett bageri. Livsmedelsbutik och pizzeria finns norr om planområdet i 
anslutning till pendelparkering. Den gamla järnvägsstationen, som har en 
annan funktion idag, och E6 ligger öster om planområdet.  
På fastigheten Kyrkeby 3:34 söder om Jörlandaskolan har stått tillfälliga 
moduler med klassrum som hade ett tidsbegränsat bygglov som gick ut maj 
2021.  
 

 
Figur 10. Jörlanda skola och tillfälliga moduler. 
 
Planförslag 
Skolutbyggnad och utemiljö 
Planförslaget prövar markens lämplighet för en tillbyggnad av skolan i ett 
till två plan med tillhörande ytor för lek, bollplan, parkering, angöring för 
leverans, samt idrottshall.  
 
Skolan planeras i anslutning till de befintliga byggnaderna och där 
befintliga träd och vegetation ska bevaras och integreras på ett lekfullt sätt 
i barnens miljö. Placering och utformning av skolbyggnader samt kring ytor 
skall ske på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapets karaktär 
och topografi.  
Gestaltningsmässigt utformas skolbyggnaderna med hänsyn till de 
befintliga byggnaderna så att platsens identitet förstärks. 
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Förslaget innebär inte avsevärt förändrad markanvändning, för att stora 
delar av planområdet redan är bebyggt. Det har bedrivits 
skolverksamheten tillfälligt i norra delen av fastigheten Kyrkeby 3:34 som 
detaljplanen ska möjliggöra till permanent byggnad. I en av de aktuella 
fastigheterna omfattas delar av fastigheten gräsmark. 
 
Även om det inte finns några bindande riktlinjer för hur stor friyta som 
behövs för att säkerställa en god skolmiljö, beräknas det vanligtvis efter 
Boverkets rekommendation till 30 kvadratmeter per elev, där minst 3000 
kvadratmeter friyta är sammanhängande lekyta.  
Boverkets rekommendationer påpekar också att i bedömningen av storlek 
och kvalitéer på friytor även kan ingå tillgång på och tillgänglighet till 
närliggande lekområden, parker och grönområden, bollplaner, 
idrottsplaner, bad och naturområden. 
 
Friytor varierar i olika kommuner och i olika skolor beroende på områdets 
och stadens förutsättningar. Stockholms Stad hade år 2017 den allra 
minsta ytan per elev i grundskolorna med 14,9 kvadratmeter enligt rapport 
från Statiska Centralbyrån (SCB, 2018).  
Göteborgs Stad uppmärksammades också i rapporten som en av de större 
tätorter som hade mindre friyta per elev. Göteborgs stads har sedan 2014 
som mål att erbjuda 20 kvadratmeter friyta per elev för årskurs F-3 och 15 
kvadratmeter per elev för årskurs 4-9.   
 
Riktmärke för inomhusyta (LOA) varierar också i olika kommuner där till 
exempel Göteborgs Stad räknar med 10 kvadratmeter per elev exklusive 
idrott och Stockholms Stad anger för grundskola ett riktvärde om 10 
kvadratmeter per elev inklusive idrott.  
 
Stenungsunds kommun utgår från ett schablonvärde i form av bruksarea 
(BRA) av 12 kvadratmeter per elev för skollokaler exklusive idrott och har i 
dagsläget inga riktlinjer eller målsättningar för friyta per elev och det 
anpassas efter fall till fall. 
 
En skolbyggnad som rymmer 525 elever beräknas då till ca 5 250–6 300 
kvadratmeter LOA respektive BRA exklusive idrott och till ca  
10 500–16 000 kvadratmeter friyta.  
 
Planförslaget möjliggör 8 500 kvadratmeter bruttoarea (inklusive idrott) och 
6 500 kvadratmeter byggnadsarea. Det innebär att förslaget möjliggör ca 
12 000 kvadratmeter friyta som motsvarar ett maximumantal av cirka 16 
kvadratmeter bruttoarea per elev (inklusive idrott) samt ett minimumantal 
av cirka 23 kvadratmeter friyta per elev.  
Om idrottsytan exkluderas från beräkningen möjliggör planförslaget cirka 
13 kvadratmeter bruttoarea per elev. 
 
Gräsmarken och vegetationskanten som sparas efter bäcken medför 
många värden på platsen i form av ekosystemtjänster samt rumsliga 
värden som skolan kan dra nytta av.  
 



 17 

Träd och vegetation bevaras för skuggning av gård och byggnadskropp 
samt nya träd och buskar planteras för att bidra till att höja platsens kvalité. 
Vuxna träd i stadsmiljö hjälper, bland annat, med att syresätta omgivande 
luft, att rena luften från partiklar och att omhänderta dagvatten. 
 
Även för buller spelar träd och grönska stor roll i människans upplevelse av 
sin närmiljö. Planförslaget tar tillräckligt avstånd från Bagarevägen för att 
säkerställa en god ljudmiljö både inne-och utomhus. Parkeringsytor samt 
angöringsytor för leverans planeras anslutas från den.  
 
Angöringsytor för leverans, samt busslinga anläggs i planområdets 
nordvästra del. Personalparkering, korttidsparkering för hämtning och 
lämning av barn anordnas i den sydvästra delen av planområdet. 
Cykelparkering med skärmtak, anordnas i anslutning till skolentréer  
och cykelväg. 
 
ILLUSTRATION 
 
 

 
 
Figur 11. Utsnitt ur illustrationskarta tillhörande planförslaget som visar möjligt förslag 
till utformning. 
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PLANBESTÄMMELSER  
 
 

 

 
Figur 12. Plankarta tillhörande planförslaget. 
 
 
Planförslaget innebär följande bestämmelser: 
 
ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Kvartersmark 
_Användning S Skola 

 
 
EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR 
KVARTERSMARK 
Bebyggandets omfattning 
 
_ Bestämmelse om största bruttoarea i m², e1 8500  
Bestämmelsen syftar till att möjliggöra cirka 16 kvadratmeter bruttoarea per 
elev (inklusive idrott). 
 
_ Bestämmelse om största byggnadsarea i m², e2 6500 
Bestämmelsen syftar till att möjliggöra cirka 23 kvadratmeter friyta per elev. 
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Bestämmelsen syftar till att begränsa belastningen på marken. 
 
_ Bestämmelse endast komplementbyggnad får placeras 

 
Bestämmelsen syftar till att följa den befintliga kvarterstrukturen i området. 
Bestämmelsen syftar också till att huvudbyggnad tar tillräckligt avstånd från 
Bagarevägen för att säkerställa en god ljudmiljö både inne-och utomhus. 
 
_ Bestämmelse om högsta byggnadshöjd i meter, 9 

  
Bestämmelsen syftar till att möjliggöra skolbyggnad i ett till två plan samt 
idrottshall.  
 
_ Bestämmelse om takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen, 
0–45 

 
Bestämmelsen syftar till att möjliggöra olika takutformningar och 
taklutningar som kan vara beroende av olika typer av taktäckningsmaterial 
eller beläggning som t.ex gröna tak.  
 
Utformning 
_ Bestämmelse om fasad ska utformas av trä eller tegel., f1 
Bestämmelsen syftar till att ny bebyggelse ska kunna anpassas till de 
befintliga byggnaderna. 
 
Utförande 
_ Bestämmelse om endast 60 % av fastighetsarean får hårdgöras 
Bestämmelsen syftar till att begränsa andelen framtida hårdgjorda ytor 
inom planområdet. 
 
Markens anordnande och vegetation 
_ Bestämmelse om markens höjd får inte ändras mer än +-0,5m, n1 
Bestämmelsen syftar till att begränsa belastningen på marken och 
möjliggöra att anlägga en bollplan samt dagvattenåtgärder i form av dike 
eller magasin inom egenskapsområdet. Bestämmelsen är förenligt med 
den höjdsättning som simuleras i VA-och dagvattenutredning för att 
hantera skyfall. 
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_ Bestämmelse om träden får endast fällas om de är sjuka eller utgör 
en säkerhetsrisk, n2 
Bestämmelsen syftar till att beakta behoven för ekosystemtjänster på 
kvartersmark genom att reglera bevarandet av den gröna struktur som 
finns idag och som är viktig för bland annat klimatanpassning. 
 
_ Bestämmelse om vegetation och markskikt får ej skadas eller tas 
bort, undantag görs för dike och magasin för dagvattenhantering. 
Marklov krävs för utfyllnad, schaktning och plantering., n3 
Bestämmelsen syftar till att beakta behoven för ekosystemtjänster på 
kvartersmark genom att reglera bevarandet av den gröna struktur som 
finns idag och som är viktig för bland annat klimatanpassning. 
Bestämmelsen syftar också till att begränsa belastningen på marken och 
att möjliggöra att anlägga dagvattenåtgärder i form av dike eller magasin 
inom egenskapsområdet. 
 
_ Bestämmelse om marken får inte användas för parkering, n4  
Bestämmelsen syftar till att begränsa belastningen på marken. 
 
Skydd mot störningar 
_ Bestämmelse om anläggningar för magasinering av dagvatten med 
en sammanlagd fördröjningsvolym på minst 115 m³ ska anordnas 
Bestämmelsen syftar till att säkerställa att den nödvändiga 
magasinskapaciteten kommer att anläggas inom planområdet. Det innebär 
att inom de olika områdena ska volymen sammanlagt uppgå till 115 m3. 
 
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetid 
_ Bestämmelsen om genomförandetiden är 5 år  
Bestämmelsen syftar till att ge en skälig tid för utbyggnad av planområdet. 
Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter 
ansökan om bygglov få bygga i enlighet med planen. 
 
 
Plankarta är utformad med bestämmelsekatalog:  
SWE_Detaljplan_SIS_Bestämmelsekatalog_v20180801 
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DAGSLJUS 
Att säkerställa att planförslaget möjliggör en god tillgång till dagsljus är en 
viktig fråga i den här detaljplanen.  
I Sverige finns idag olika krav på dagsljus, dels i Boverkets byggregler 
(BBR) avsnitt 6:332 Dagsljus och dels i Arbetsmiljöföreskrifter AFS 2009:2 
Arbetsplatsutformning.  
 
Dagsljus, som motiveras i AFS 2009:2 Till 9 § och här citeras, har förutom 
som belysning ett egenvärde. Dagsljus är positivt för hälsotillståndet 
genom att ge fysiologiskt nödvändig stimulans för människans dygns- och 
årsrytmer, orientering i tid och rum samt naturlig uppfattning av rummets 
och föremålens skiftningar i färg och form. 
 
Dagsljus är ett brett forskningsämne som utforskas inom olika discipliner 
som till exempel arkitektur, byggnadsfysik, medicin och psykologi, bland 
andra. Inom arkitektur och byggnadsfysik har olika forskningsstudier 
runtom i världen påpekat hur viktigt dagsljuset är i skolbyggnader för det 
har visat sig påverka barnens inlärningsmöjligheter och beteende. Detta 
påvisas, bland annat, i en forskningsstudie genomförd av Heschong et al. 
(2002) där det jämförs olika byggnader i olika delar av USA. I studien hade 
byggnaderna med större dagsljustillgång en konsistent effekt på elevernas 
prestation och beteende.  
 
I detaljplaner görs oftast solstudier för att undersöka hur planförslaget 
påverkar sin närmiljö avseende oplanerade skuggor. Enligt Citylab, som är 
ett certifieringssystem för stadsbyggnadsprocesser, kan en solstudie ge en 
preliminär indikation på sannolikheten att byggnaden kommer att uppfylla 
BBRs dagsljuskrav invändigt genom att studera mängden dagsljus som en 
byggnads fasad har. 
 
Planförslaget har därför studerats i både plan och i axonometriska vyer för 
att säkerställa att tillräckligt med dagsljus uppnås på fasaderna. Studierna 
visar också hur utomhusytor som är avsedda för lek nås av solljus och 
vilka platser som erbjuder skugga under olika årstider.  
Solstudierna kan också användas vid bedömning av lämpliga takytor för 
anläggning av solceller för energiproduktion. Resultatet av studierna 
presenteras i figurer nedan. 
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Mars kl.9:00; kl. 12:00; kl.15:00 
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Juni kl.9:00; kl. 12:00; kl.15:00 
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September kl.9:00; kl. 12:00; kl.15:00 
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BARNPERSPEKTIV 
Barnens perspektiv är särskilt viktigt i framtagande av detaljplaner för 
skolor. Arbetet med den här detaljplanen har utgått från hur platsen ser ut 
idag och de förutsättningar som finns för att uppnå en bra skolmiljö. 
En dialog-workshop genomfördes vid skolan med elever i årskurs 5 för att 
så tidigt som möjligt fånga upp de frågor som berör barnens närmiljö och 
ge dem inflyttande i planeringen med hänsyn till barnkonventionen  
artikel 12. Resultatet av workshopen sammanfattas i figur nedan. 
  

Figur 13. Workshop med elever i årskurs 5, skol-och fritidsvägar, resultatkarta. 
 
Workshopen som genomfördes är baserad i metoden barnkartor i GIS 
(Nordin, Berglund, 2017) som innebär att barnen blir tillfrågade om sin 
användning av utemiljön och får möjlighet att lämna synpunkter i en form 
som ska fungera både för barnen och för de mottagande planerarna.  
 
En analog karta var mediet för kommunikationen. Elever blev tillfrågade att 
rita in de vägar som de använde till och från skola samt på sin fritid.  De 
blev också tillfrågade om vilka förbättringar de skulle uppskatta i sin 
utemiljö samt vilka platser de gillar eller ogillar att vara i.  



 26 

Workshopen förväntades att ge barnen möjlighet att uttrycka sina åsikter 
samt att öka underlaget för detaljplanen med barnens expertlokala 
kännedom. Workshopen tog en timme och återkoppling har skett efter 
samrådet. Deltagande var frivilligt, anonymt och med föräldrarnas 
medgivande. Totalt 31 elever deltog i aktiviteten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 14. Workshop med elever i årskurs 5, sammanfattning av förslag 
 på förbättringar 
 
Förslaget kommer att möjliggöra en utbyggnad av skolan som bedöms 
positiv för både barn och vuxna i närområdet. Ny matsal och idrottssal är 
några av de punkter som elevernas har uttryckt som förslag  
på förbättringar, se figur ovan. 
 
TRAFIK, PARKERING OCH KOMMUNIKATION 
En trafikutredning och ett trafikförslag har tagits fram som utgör underlag 
för detaljplanen.  
I trafikförslaget hanteras trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter vid väg 
574, angöring till skolområdet för alla trafikslag samt parkering. 
Vid en skola är det särskilt viktigt att beakta barnens perspektiv eftersom 
de är den primära målgruppen för exploateringen. 
 
Gång- och cykel 
Befintlig gång- och cykelväg finns längs väg Lv 634 /574 upp mot 
Stenungsunds centrum. Inom Jörlandaområdet är befintlig gång- och 
cykelväg mer begränsad och sporadisk. I ÖP 2020 är området väster om 
planområdet reserverat för bostadsbebyggelse. Gång- och cykelvägen ska 
säkras så att den kan koppla ihop området med den östra delen av Jörlanda 
och skolområdet. Enligt cykelplan 2016 föreslås gång- och cykelbanan längs 
Lv 547 (Bagarevägen) mellan Jörlandavägen och Capellavägen. Även 
tidigare föreslås i kommunens trafiksäkerhetsplan (2012) att den befintliga 
gångvägen längs Bagarevägen breddas till gång- och cykelväg och till vilken 
förbipasserade GC-banor från skolan kommer att kunna anslutas.  
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Planförslaget 
Förslaget syftar till att främja förutsättningarna till trygga gång- och 
cykelvägar till och från området för att i högre grad bidra till att 
biltransporterna inte ökar samt att trafiksäkerheten i området förbättras.  
Detaljplanen har därför tittat på möjligheten att gång-och cykelväg anläggs 
vid den östra sidan av vägen för att underlätta framkomligheten till skolan.  
Utredning och detaljplaneförslaget visar att det finns möjlighet att en gång 
och cykelväg anläggs i anslutning till skolan längs väg 574. 
 
 
 

 
 
Figur 15. Sektionskiss över gång-och cykelväg i anslutning till planområdet  
 
Möjligheten till gång- och cykelvägen ses som en tillgång för allmänheten 
och därför föreslås det i anslutning till planområdet.  
Väghållare för väg 574 är trafikverket och den framtida cykelvägen kommer 
att hanteras i ett separat projekt, troligtvis kommer den att planläggas med 
hjälp av vägplan. 
 
Kollektivtrafik 
Den lokala hållplatsen är direkt ansluten till Jörlandaskolan. Hållplatsen 
Jörlandaskolan trafikeras av sex olika lokalbusslinjer. Dessa busslinjer går 
endast under skoltid. Det finns även en hållplats söder om planområdet, 
Jörlanda Kyrka, och ett regionalhållplatsläge, Jörlanda, som är beläget i 
korsningen vid väg 574 och väg 634 som trafikeras av busslinjen 
Stenungsunds express. 
 
Planförslaget 
Inga förändringar på befintliga lokala hållplatser tillkommer med detaljplanen 
däremot har utformningen av busslinga i anslutning till skolan studerats 
utifrån trafiksäkerhetssynpunkt och anläggs i planområdets nordvästra del. 
 
Trafik och Parkering 
Tillfartsvägen till Jörlandaskolan sker från väg 574. Angöringsytor för 
av- och påstigning av bussar samt leverans anordnas från tillfarten. 
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Trafik med annat motordrivet fordon än mopedklass II är förbjudna på ovan 
nämnda angöringsyta därför blir resterande motordrivna fordon hänvisade 
via Jörlandavägen i stället.  
Tillfartsvägen till fastigheten 3:34 där det fanns tillfälliga moduler sker 
också från väg 574 fast 100 meter söderut. Intill in- och utfarten till 
fastigheten 3:34 är vägen avsmalnad så endast ett fordon i taget kan 
passera, för att säkerställa hastigheten i området, då högsta tillåtna 
hastighet under skoltid är 30 kilometer i timmen. 
Parkeringsplatser för skolan ligger vid Jörlandagården som ligger norr om 
planområdet. Dessa parkeringsplatser tillhör inte kommunen utan hyrs in. 
Parkeringsplatser för fastigheten 3:34 finns i anslutning till tillfartsvägen. 
 
Planförslaget 
Planförslaget innebär en flyttning av tillfartsvägen till fastigheten 3:34 ca 45 
meter söderut. 
 
Angöringsytor för leverans, samt busslinga anläggs i planområdets 
nordvästra del. Lastplatsen ligger i anslutning till slingan för bussen och är 
designad så backning ska kunna gå att undvika. Personalparkering och 
korttidsparkering för hämtning och lämning av barn anordnas i planområdets 
sydvästra del. Cykelparkering med skärmtak anordnas i anslutning till 
skolentréer och cykelväg. 
 

 

Figur 16. Sigma, utsnitt ur trafikutredningsförslag. 
 
Placeringen av byggnaderna har justerats efter att trafikutredningen har 
levererats dock inte i en omfattning som påverkar utredningsresultat. 
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Trafikalstring 
Väg 574 (Bagarevägen) har enligt trafikverkets mätning (Trafikia, 2019) 3114 
fordon per dygn, varav 6 % var tung trafik.  
 
Tillkommande trafik från pågående och kända kommande exploateringar tas 
med som förutsättning i denna detaljplan.  
 
Kända exploateringar är detaljplan för bostäder och förskola på 
Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:2 m.fl. som medför ett trafiktillskott via 
Ranehedsvägen samt detaljplan för Kyrkeby 3:15 som medför ett 
trafiktillskott via väg 574 (Bagarevägen). 
 
Trafiktillskottet från denna detaljplan samt från detaljplanen för Kyrkeby 3:15 
har analyserats med hjälp av trafikverkets trafikalstringsverktyg. 
Trafiktillskottet från detaljplanen för bostäder och förskola på Kvarnhöjden, 
Kyrkeby 4:2 m.fl. via Ranehedsvägen har analyserats i trafikutredning för 
Ranehedsvägen (WSP, 2018). 
 
Antal bilresor från denna detaljplan samt från detaljplanen för Kyrkeby 3:15, 
exklusive nyttotrafik, bedömdes utifrån modellen bli 581 bilresor per dygn. I 
modellen uppskattades det att de 581 bilresorna gav upphov till 428 bilar 
(ÅDT). 
I siffrorna ovan är inte nyttotrafiken medräknad. Nyttotrafiken (leveranser och 
besök) utgör ungefär 15% av den totala biltrafiken för detaljplanen för 
Kyrkeby 3:15, vilket ger en bilalstring på 10 fordon/dygn. 
Nyttotrafiken för detaljplanen för Jörlandaskolan utgör ungefär 5 % av den 
totala biltrafiken, vilket ger en bilalstring på 19 fordon/dygn. 
 
Den totala trafikalstring för detaljplanen Kyrkeby 3:15 och Jörlandaskolan 
antas då till 457 bilar (ÅDT).  
 
Trafiktillskottet från detaljplanen för bostäder och förskola på Kvarnhöjden, 
Kyrkeby 4:2 m.fl. via Ranehedsvägen har analyserats i trafikutredning för 
Ranehedsvägen. Utredningen visade att trafiken på Ranehedsvägen skulle 
öka med cirka 460 ÅDT enligt antagandet 1 som bedömdes rimligaste utav 
de tre antaganden som analyserades. 
 
Resultaten visar att trafik på väg 574 antas öka med cirka 917 bilar (ÅDT) 
som utgör en ökning på cirka 30% från nuvarande trafik.  
 
Detaljplaneförslaget för Jörlandaskolan står för en ökning av 388 
fordon/dygn inklusive nyttotrafik som motsvarar en ökning på cirka 12% från 
nuvarande trafik. 
 
Planförslaget innebär att trafiken till planområdet ökar men inte i en sådan 
omfattning att störningar för närboende bedöms uppstå.  
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GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 
 
Geoteknik 
En geoteknisk utredning har tagits fram av Bohusgeo (2019-11-11, Reviderad 
2021-08-30) som gör underlag för släntstabiliteten, grundläggnings 
förutsättningar samt eventuell förekomst av markradon i planområdet.  
 

 
Utredningen föreslår en maximal belastning på marken av 20 kilopascal 
(redovisad i grön), 10 kilopascal (redovisad i orange) och 0 kilopascal 
(redovisad i röd) i olika delar av planområdet. 
Detaljplanen har infört olika ”n” bestämmelser om markens anordnande 
och vegetation samt bestämmelsen om bebyggandets omfattning (marken 
får inte förses med byggnad) som begränsar belastningen på marken i 
dessa områden. 
 
Bestämmelse om markens anordnande och vegetation n1 (markens höjd 
får inte ändras mer en +-0,5m) syftar till att begränsa belastningen på 
marken och möjliggöra att anlägga en bollplan samt dagvattenåtgärder i 
form av dike eller magasin inom egenskapsområdet. Bestämmelsen är 
förenligt med den höjdsättning som simuleras i VA-och dagvattenutredning 
för att hantera skyfall. 
 
Eventuella avledande diken påverkar stabiliteten på ett positivt sätt och 
olika fördröjningslösningar bedöms inte påverka släntstabiliteten negativt. 
Utloppen för dagvattnet behöver erosionsskyddas, vilket är normalt 
förfarande. 
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Grundläggning 
Det framgår av utredningen att leran inte kan påföras den belastning som 
den planerade bebyggelsen bedöms orsaka och därför föreslås att 
grundläggning sker med pålar och/eller plintar på berg. 
Vid detaljprojektering skall bedömningar av åtgärder erfordras av 
sättningsskäl for planerad nivåsättning. 
 
Radon 
I radonriskkarta över Stenungsunds kommun upprättad av Västsvenska 
Berg och Mineral (VBM) 1989 redovisas aktuellt planområde som liggande 
inom normal radonmark.  
 
Enligt den markteknisktundersökningen som gjordes för den aktuella 
detaljplanen har radiumhalten uppmätts till mellan ca 30 och ca 44 Bq/kg.  
Med ledning av de uppmätta nivåerna och att jordlagren utgörs av 
lera/torrskorpslera har marken klassats mellan lågradonmark och 
normalradonmark enligt BFR R85:1988. Normalradonmark bedöms gälla 
for områden med tunna jordlager. 
 
Om marken inom planområdet klassas som normalradonmark, innebär det 
att grundläggning ska ske med ett radonskyddande utförande. 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
 
Vatten, spillvatten och dagvatten 
En VA-och dagvattenutredning har tagits fram av WSP (2020-05-13, 
Reviderad 2021-03-30) som visar avrinningsområden och föreslagna 
åtgärder. Syftet med utredningen är att säkerställa VA-och 
dagvattensystemets kapacitet för ett ökat kapacitetsbehov av vatten och 
avlopp samt en ökad andel hårdgjord yta.  Planförslaget har även tagit 
hänsyn till rening av dagvattnet för att inte försämra möjligheterna att 
uppnå miljökvalitetsnormerna för recipienten Jörlandaån. 
 
Dricks-och spillvatten  
 
Befintligt system 
Planområdet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för VA och 
försörjs idag med kommunalt VA-nät som utgörs av två serviser för 
dricksvatten och spillvatten, en i den norra delen av fastigheten och en i den 
södra delen. Den södra anslutningen upprättades troligtvis i samband med 
etablering av de moduler som stått med tidsbegränsat bygglov fram till  
maj 2021.  
Idag finns begränsningar i vattentillgång i de delar som försörjs av 
Stenungsunds vattenverk. Det finns även begränsningar i ledningssystem, 
pumpstationer och reningsverk för spillvatten. På sikt kommer tillgången på 
dricksvatten öka genom leverans från Kungälvs vattenverk och åtgärder 
kommer utföras på spillvattenanläggningen för att ge utrymme för större 
mängder spillvatten.  
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Planförslaget 
Beräkningar visat att vattentrycket i förbindelsepunkten behöver vara minst 
24,5 metervattenpelare för att erhålla godkänt vattentryck vid högsta 
tappställe. Enligt den dricksvattenmodell som finns tillgänglig överskrider 
vattentrycket vid förbindelsepunkten denna nivå och trycknivåerna bedöms 
därmed tillräckliga för den planerade exploateringen.  
 
Dricksvattenmodellen visar att anläggningen kommer klara det ökade 
kapacitetsbehovet som en fullt utbyggd skola medger utan att åtgärder 
behöver utföras på befintligt ledningsnät. Anslutande vattenledning i 
Novavägen är emellertid en gjutjärnsledning som bedöms vara i sämre skick 
enligt VA-huvudansvarig. Denna ledning kan eventuellt behöva 
bytas/renoveras. Utredningen föreslår att befintliga serviser används för de 
nya skolbyggnaderna. Servisernas status behöver dock kontrolleras. 
 
Enligt spillvattenmodellen, bedöms även spillvattenanläggningen, ha tillräcklig 
kapacitet för att klara den ökade belastning som planförslaget innebär. VA-
utredningen föreslår att både den norra och den södra anslutningen används 
för att kunna ansluta byggnaderna med självfall och därmed inte behöva 
pumpa spillvattnet från de lägre delarna av planområdet.  
I området finns tre närliggande brandposter som bedöms ha tillräcklig 
kapacitet avseende flöde för att försörja räddningstjänstens behov. 
Diskussion gällande kompletterande brandposter rekommenderas i samband 
med renovering av befintlig drickvattenledning.  
 
Dagvatten 
 
Befintligt system  
Dagvatten avleds idag dels via fastighetens befintliga ledningsnät för 
dagvatten till en bäck som följer planområdets östra och sydöstra gräns. I 
planområdets södra del som idag utgörs av gräsmark saknas ledningsnät och 
då avrinner dagvatten naturligt till bäcken. Bäcken mynnar i Jörlandaån som 
är recipient för dagvattnet. Slutlig recipient är Hake Fjord. 
 
Jörlandaån är en vattenförekomst med statusklassning ekologisk status 
måttlig och kemisk status ej god i VISS (Vatten Informations System 
Sverige).   
Jörlanda ån ska uppnå god ekologisk status till 2027 vilket är 
miljökvalitetsnormen för vattnet. 
Jörlandaån är 12 km lång med ett avrinningsområde på 3 880 ha. Aktuellt 
planområde utgör lite mindre än 0,08 % av hela avrinningsområdet.  
 
Motiveringen för klassningen av nuvarande ekologisk status är baserad på 
att vattendraget påverkas av tillförsel av näringsämnen (totalfosfor) och 
därmed sker övergödning. Statusen avseende näringsämnen har gått från 
måttlig till otillfredsställande vilket beror på ökade halter av totalfosfor men 
även p.g.a. nytt underlag för att beräkna referensvärden. Vattendraget är 
även påverkat av försurning men kalkning sker vilket gynnar bottenfauna 
och förbättrar PH-värdet. Status gällande fisk är även god.  
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När det gäller kemisk status är halterna av kvicksilver samt bromerade 
difenyletrar (PBDE) högre än gränsvärdena. Halterna av båda dessa 
ämnen överskrider kvalitetsnormen. Gränsvärdet för PBDE och kvicksilver 
överskrids i Sveriges alla ytvatten och beror bl.a. på atmosfäriskt nedfall 
och långväga lufttransporter. Undantag (beträffande kemisk status) gäller 
för halterna av kvicksilver och PBDE; dessa anses p.g.a. sin omfattning 
och sina spridningsvägar vara svåra att åtgärda; halterna får dock inte öka.  
 
Bland påverkanskällor avseende fosfor nämns att jordbruk och enskilda 
avlopp innebär en betydande påverkan. Transport och infrastruktur i 
avrinningsområdet innebär en betydande påverkan på avrinnande 
dagvatten. Ämnen/ämnesgrupper som förekommer i dagvatten från dessa 
källor är PAH:er och metaller som koppar, zink, bly och kadmium. 
Jörlandaån passeras bl. a av Europaväg 6 ca 1 km sydost  
om planområdet.  
 
Atmosfärisk deposition är även en påverkanskälla. Detta leder till att 
kvicksilver och PBDE sprids. Vattendraget påverkas även av atmosfärisk 
deposition från svavel- och kväveföreningar vilket leder till försurning. Om 
inte kalkning genomfördes skulle pH-värdet ligga lägre än referensvärdet 
enligt information i VISS.  
 
När markanvändningen förändras i aktuellt planområde väntas mängderna 
av föroreningar som följer med dagvattnet öka i området. Möjligheterna att 
uppnå god ekologisk och god kemisk status i recipienten får inte försämras 
i och med planförslaget. Dessutom ska ingen kvalitetsfaktor få en 
försämrad status. Kommunens utgångspunkt är att uppnå 
miljökvalitetsnormerna genom att förbättra kvaliteten på dagvattnet både 
från nya och befintliga belastande ytor. 
 
Planförslaget 
Exploateringen medför att andelen hårdgjorda ytor i form av tak, 
parkeringsplatser och skolområde bedöms öka, vilket innebär att det 
dagvattenflöde som genereras i planområdet kommer att öka. Även 
förväntat framtida varmare klimat leder till flödesökningar. För att inte öka 
belastningen på recipienten krävs fördröjningsåtgärder. Beräknade 
fördröjningsvolymer baseras på att det dagvattenflöde som uppstår vid ett 
framtida 10-årsregn fördröjs till motsvarande befintligt flöde vid 10-årsregn. 
Den största volymen uppstår vid regnvaraktigheten 10 minuter och 
erforderlig fördröjningsvolym uppgår till 115 m3. Detta avser totalt 
fördröjningsbehov för hela planområdet. Utredning föreslår att andelen 
framtida hårdgjorda ytor begränsas. 
Detaljplanen har infört en bestämmelse om endast 60 % av 
fastighetsarean får hårdgöras som syftar till att begränsa andelen framtida 
hårdgjorda ytor inom planområdet. Detaljplanen har också infört en 
bestämmelse om anläggningar för magasinering av dagvatten med en 
sammanlagd fördröjningsvolym på minst 115 m³ ska anordnas 
som syftar till att säkerställa att den nödvändiga magasinskapaciteten 
kommer att anläggas inom planområdet. Det innebär att inom de olika 
områdena ska volymen sammanlagt uppgå till 115 m3. 
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Resultatet av föroreningsberäkningarna visar på att mängder och halter av 
samtliga undersökta ämnen ökar om planförslaget genomförs utan rening 
av dagvattnet. För att inte försämra möjligheterna att uppnå 
miljökvalitetsnormerna för recipienten krävs därmed rening. Föreslagen 
huvudsaklig dagvattenlösning för att reducera mängden föroreningar som 
når recipienten är rening via biofilter, översilningsytor, svackdiken och ett 
underjordiskt fördröjningsmagasin i makadam. Denna fördröjnings och 
reningslösning bidrar till att dagvatten renas så att den ekologiska och 
kemiska statusen i recipienten inte försämras. Renings- och 
fördröjningsåtgärd på befintligt dagvattensystem förbättrar situationen 
jämfört med dagens situation. 
 
Skyfall 
SMHI:s definition av Skyfall är när det regnar minst 50 millimeter på en 
timme eller 1 millimeter per minut. Skyfall inträffar i regel sommartid när 
luftlagren värmts upp och då en större andel fukt ansamlas i de höga 
luftlagren innan den slutligen tvärt faller till marken. 
Vid extrema regnhändelser mättas marken gradvis och därmed ökar 
avrinningskoefficienterna. Eftersom befintliga dagvattensystem inte har 
kapacitet att omgående omhänderta flöden från skyfall kommer 
ledningssystemet vid intensiva regn att gå fullt och dagvatten kommer att 
rinna ytledes till lågpunkter i området. För det aktuella planområdet blir 
följden att dagvatten kommer att ansamlas vid 2 platser inne på 
befintligskolgård, se figur 18. I denna utredning har ett regn på 50 mm valts 
att studeras. Detta bedöms motsvara ett kortvarigt 100-årsregn. Studien 
har gjorts med verktyget Scalgo. 
 

 
Figur 18. WSP, utsnitt ur dagvattenutredning, ytliga rinnvägar och områden som 
riskerar översvämning utifrån befintlig situation vid 50mm intensivt regn.  
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Bilden illustrerar att det är synnerligen viktigt att avvattningen från befintlig 
skolgård beaktas i det fortsatta arbetet med planen eftersom bräddningen 
från de instängda områdena vid extremnederbörd sker mot sydväst där 
den nya skolbyggnaden ska uppföras.  Nuvarande bräddningsväg blir 
därmed blockerad efter tillbyggnad. När det gäller framtida exploatering är 
det även viktigt att ny bebyggelse höjdsätts så att inga andra instängda 
områden skapas samt att framtida marklutning hindrar dagvatten från att 
drabba befintlig bebyggelse. 
 
Skyfallsmodellering 
Befintlig situation 
Eftersom verktyget Scalgo inte tar hänsyn till ledningar och för att få en 
bättre bild över situationen framförallt inom skolgården, utfördes även 
modellering med hjälp av programvaran Mike Urban 2019.  
I modellen har ett klimatanpassat (klimatfaktor 1,25) 100 årsregn av typ 
CDS med en varaktighet på 6h använts för att modellera skyfallet. Därefter 
har maximala vattennivåer analyserats.  
Att beräkna flödet med CDS-regn till skillnad från blockregn innebär att 
regnförloppet blir mer precist analyserat. Jämfört med blockregn har CDS-
regnet en annan fördelning av regnvolymen med en intensivare topp och 
en längre intensitet före och efter denna topp. Alla varaktigheter är i CDS-
regnet inkluderade i ett regn inom ett givet intervall. I blockregnet beräknas 
ett medelvärde gällande intensitet för varje tiominutersperiod vilket är ett 
något mer förenklat sätt att  
beräkna nederbörd. 
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Figur 19. WSP, utsnitt ur dagvattenutredning, simulerade vattennivåer för befintlig 
situation vid ett klimatanpassat 100-årsregn. 
 
Resultatet visar att de simulerade vattennivåerna för befintlig situation inom 
skolgården vid ett klimatanpassat 100 årsregn med 6h varaktighet på de mest 
utsatta delarna stiger till 0,2-0,4m (cyanfärgade ytor) vilket ligger nära 
resultatet med verktyget Scalgo. I norra lågpunkten blir vattendjupet 0,2-0,4 m 
närmast befintlig dagvattenbrunn och 0,1-0,2 vid mörkblå ytor. Enligt den 
höjddata som används ligger marknivån närmast den större byggnaden på ca 
+16,1 m. På de mörkblå ytorna i norra lågpunkten skulle därmed vattendjupet 
stiga till ca +16,2-16,3 meter. Befintliga entréer ligger enligt uppgift från 
kommunen på nivån +16,27. 
 
Planförslaget 
Med den nya exploateringen stängs en av avrinningsvägarna och 
skyfallssituationen förvärras. För att simulera framtida situation har följande 
justeringar gjorts på modellen. 
Ytan uppdaterades med nya byggnader enligt planförslaget. 
Ledningsnätverket i modellen uppdaterades och justerades i enlighet med 
föreslagna nya dagvattenledningar. Dock medtogs inte den föreslagna 
markrännan i modellen. Markanvändning uppdaterades med 
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nya ytor från planförslaget. En lutning av markytan har skapats vid den 
framtida nya entrén för att visualisera en realistisk avrinning på västra sidan 
om den nya byggnaden. 
Vidare har tre mindre magasin skapats - två inne på den befintliga skolgården 
och ett mellan Bagarevägen och planområdet. Dessa magasin är en 
förenklad simulering av föreslagna växtbäddar. Magasinens volym är mindre i 
modellen än vad som föreslås i utredningen (115 m3). I övrigt är antagande 
och indata som för befintlig situation, 100 års klimatanpassat CDS-regn med 
6h varaktighet. 
 

 
Figur 20. WSP, utsnitt ur dagvattenutredning, simulerade vattennivåer för framtida 
situation vid ett klimatanpassat 100-årsregn. 
 
Resultaten från modelleringen visar att med föreslagna åtgärder blir den 
simulerade vattenutbredningen större i den södra lågpunkten inne på 
skolgården jämfört med befintlig situation. I södra lågpunkten där befintlig 
byggnad möter ny byggnad uppstår ett vattendjup på 0,2–0,3m vilket innebär 
att vattnet stiger till en höjd av +16,25–16,30 m där. 
Den norra lågpunkten på skolgården får vattendjup på ca 0,05–0,1 m som 
djupast, vilket innebär att vattnet stiger till en ungefärlig nivå på +16,2 m som 
högst. Modellen indikerar således att om dagvatten magasineras i växtbäddar 
på skolgården förbättras situationen. Avtappningen i ledningsnätet är dock 
för låg för att kunna undgå översvämning. För att ytterligare minska dessa 
vattennivåer skulle en åtgärd vara att öka dimensionen på befintlig 
avtappningsledning från 160 till 400 mm. Dock kan en sådan 
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åtgärd vara svår att åstadkomma eftersom befintlig avtappningsledning ligger 
under befintlig byggnad. 
I simuleringen har som ett alternativ en ny avtappningsledning simulerats. Ny 
ledning har en nordlig sträckning från den södra lågpunkten och lutar ca 10 
promille som visar att problemen med översvämning upphör, se figur 21. 
 

 
Figur 21. WSP, utsnitt ur dagvattenutredning, simulerade vattennivåer för framtida 
situation med uppdimensionerad avtappningsledning vid ett klimatanpassat 100-
årsregn. 
 
Planförslaget, sammanfattning av dagvattenutredningsförslaget 
Exploateringen medför att andelen hårdgjorda ytor i form av tak, 
parkeringsplatser och skolområde bedöms öka, vilket innebär att det 
dagvattenflöde som genereras i planområdet kommer att öka. För att inte öka 
belastningen på recipienten krävs fördröjnings-och reningsåtgärder.  
 
Kommunen anser att fördröjningsvolymer ska baseras på att det 
dagvattenflöde som uppstår vid ett framtida 10-årsregn fördröjs till 
motsvarande befintligt flöde vid 10-årsregn enligt Publikation 110 (Svensk 
Vatten, 2016). Det motiveras med att området där detaljplanplanförslaget 
studeras är glest bebyggt. Den största volymen uppstår vid regnvaraktigheten 
10 minuter och erforderlig fördröjningsvolym uppgår till 115 m3. Detta avser 
totalt fördröjningsbehov för hela planområdet. 
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Utredning föreslår att andelen framtida hårdgjorda ytor begränsas. 
Detaljplanen har infört en bestämmelse om endast 60 % av 
fastighetsarean får hårdgöras som syftar till att begränsa andelen framtida 
hårdgjorda ytor inom planområdet.  
 
Resultatet av föroreningsberäkningarna visar på att mängder och halter av 
samtliga undersökta ämnen ökar om planförslaget genomförs utan rening av 
dagvattnet.  För att inte försämra möjligheterna att uppnå 
miljökvalitetsnormerna för recipienten krävs därmed rening. 
 
Föreslagen   huvudsaklig dagvattenlösning för att reducera mängden 
föroreningar som når recipienten är rening via biofilter, översilningsytor, 
svackdiken och underjordiska fördröjningsmagasin i makadam. Denna 
fördröjnings-och reningslösning bidrar till att dagvatten renas så att den 
ekologiska och kemiska statusen i recipienten inte försämras. 
 
På befintlig skolgård finns idag en risk för översvämning vid extremnederbörd.  
Den föreslagna exploateringen innebär en försämrad förmåga att hantera 
extrema flöden vid skyfall eftersom en evakueringsväg   för   ytavrinningen   
byggs   bort.   Inne   på   den   befintliga   skolgården   finns   idag 
dagvattenbrunnar och ett ledningsnät, men detta bedöms inte ha tillräcklig 
kapacitet för att kunna avleda allt dagvatten vid extrema skyfall. Befintliga och 
nya byggnader riskerar därmed att skadas.   
 

 
Figur 22.  WSP, utsnitt ur dagvattenutredningsförslag. 
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Utredningen rekommenderar att två ytor för omhändertagande av 
skyfallsflöden samt en ny norrgående ytlig skyfallsled anläggs på befintlig 
skolgård. De två skyfallsytorna förses med nya norrgående ledningar. 
Skyfallsled anläggs med antingen ett smalt makadamdike med överliggande 
galler eller en stensatt ränna. Skyfallsled och skyfallsytor hanterar de 
dagvattenflöden som inte kan hanteras i befintligt ledningsnät. Om detta blir 
verklighet är bedömningen att ingen ny bebyggelse riskerar att drabbas av 
översvämning vid extrem nederbörd. 
De flöden som genereras i på väster sida om byggnaden hanteras via 
växtbäddar och leds till föreslaget dike i planområdets södra del. Trafikverkets 
vägdike längs Bagarevägen får inget ökat flöde. 
Dagvattensituationen på befintlig skolgård förbättras både avseende skyfall 
och föroreningshalter tack vare föreslaget omhändertagande via växtbäddar, 
makadammagasin och ränna, alternativt större avtappningsledning. 
 
Det är viktigt att i samband med detaljprojektering säkerställa att området 
höjdsätts så att skador på byggnader inte uppstår vid extrem nederbörd. 
 
Detaljplanen har infört en bestämmelse om anläggningar för magasinering 
av dagvatten med en sammanlagd fördröjningsvolym på minst 115 m³ ska 
anordnas som syftar till att säkerställa att den nödvändiga 
magasinskapaciteten kommer att anläggas inom planområdet. Det innebär 
att inom de olika områdena ska volymen sammanlagt uppgå till 115 m3. 
 
Tele och el 
Kungälv Energi AB ansvarar för elnätet och Skanova för teleförsörjningen 
inom planområdet. 
 
Avfallshantering 
Miljöhus skall finnas inom fastigheten. 
 
Befintlig situation 
Idag används fem 190 literkärl för avfallshantering. 
 
Planförslaget 
För att tidigt skapa ett tillräckligt stort utrymme som kan möta framtida 
insamlingssystem har detaljplanen tittat på möjligheten att utöka antal 
fraktioner då nya regler och krav på ökad utsortering av fler materialslag 
kan tillkomma.  
 
STÖRNINGAR OCH RISKER 
 
Buller 
Förordning 2015:216 till miljöbalken med bestämmelser om riktvärden för 
trafikbuller utomhus vid bostadsbyggnader, ska tillämpas på mål och 
ärenden som påbörjats från och med 2 januari 2015.  
Enligt förordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 
dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA 
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ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
 
Boverket har tagit fram en vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder 
(2015:21). Vägledningen kan även tillämpas vid planläggning och 
bygglovsprövning av skolor, förskolor och vårdlokaler. 
 
Naturvårdsverkets ”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och 
spårtrafik” (September 2017) innehåller bestämmelser om riktvärden för 
buller utomhus från väg- och spårtrafik på skolgårdar. Riktvärden för ny 
skolgård redovisas i Tabell 1. 
 
 
 

 
Tabell 1: Riktvärden för buller på ny skolgård. 
 
1 Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, 
under den tid då skolgården nyttjas (exempelvis 07–18).  
 
Rekommendationen är att skolgårdar ska ha en ljudnivå om högst 50 dBA 
(ekvivalentnivå dagtid) på de delar av gården som är avsedda för lek, 
rekreation och pedagogisk verksamhet. 
 
En trafikbullerutredning har tagits fram, Trafikbullerutredning skolgård 
Jörlanda, Stenungsunds kommun samt bilagor, Akustikverkstan, 2021-02-
22, som visar befintlig och framtida situation.  
I planområdet är omgivningsbullret främst trafikbuller som kommer från Väg 
574 (Bagarevägen). Hänsyn har även tagits till buller från järnväg som 
inkluderas i utredningen.  
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Figur 23. Akustikverkstan, Utsnitt ur trafikbullerutredning: ekvivalent ljudnivå nuläge 
 
Planområdet har i relevanta delar antingen <45dBA eller 45 – 50 dBA 
dygnsekvivalent ljudnivåer.  
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Figur 24. Akustikverkstan, Utsnitt ur trafikbullerutredning: ekvivalent ljudnivå 
planförslag 
 
De delar av planområdet som avses användas som skolgård uppfyller 
Naturvårdsverkets riktlinjer utan vidare åtgärd. Den del av planområdet som 
ligger mellan skolan och Bagarevägen överskrider riktvärdena för buller på 
ny skolgård och bör därför ej nyttjas som sådan.  
 
För att bättre utnyttja platsens egenskaper föreslås att de platserna som är 
avsedda för lek eftersträvas inom ljudnivåerna <45 dbA och att bebyggelse 
anläggs där ljudnivå är mindre tillfredställande, således blir skolbyggnaden 
ett bullerskydd för barnens lekyta så att riktvärdena klaras. I övriga 
vistelseytor där ljudnivån är över 50 dBA ekvivalent ljudnivå föreslås att trä 
och vegetation planteras så att bättre ljudnivå upplevs i dessa. 
 
Bullerökning som kan tillkomma med skolutbyggnad bedöms inte bli 
störande för närmiljön för att kollektiva transportmedel har gynnats i 
förslaget och för att bullerökning till stor del kommer ske vid hämtning och 
lämning av eleverna. 
 
 
FORNLÄMNINGAR 
Det finns en känd fornlämning som ligger söder om planområdet med RAÄ-
nummer: Jörlanda 46:1. 
Det finns även en känd fornlämning som ligger väster om planområdet med 
RAÄ-nummer: Jörlanda 47:1. En arkeologisk utredning gjordes 2007 
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(Bohusläns museum Rapport 2007:8) i samband med 
detaljplaneprogrammet för förskola samt kontorsbyggnad i Jörlanda. Inga 
andra fynd tillvaratogs i samband med utredningen.  
 
Ett skyddsavstånd på 40 meter från hällristningen som ligger söder om 
planområdet tas i samråd med länsstyrelsen (2020-03-05). Skyddsavstånd 
tas för att fornlämningen ska vara tillgänglig för allmänheten och kunna 
förstås i sitt sammanhang. Viktigt är att poängtera att skolan kommer att på 
ett försiktigt och hänsynsfullt sätt kunna använda hällristningen och dess 
naturliga miljö i undervisningssammanhang. 
 
BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN 
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 ska kommunen genomföra en fullständig miljöbedömning för alla 
detaljplaner och planprogram som kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 
 
Planens tänkbara miljöeffekter 
Förslaget innebär inte avsevärt förändrad markanvändning, för att stora 
delar av planområdet redan är bebyggt. Det fanns ett tidsbegränsat bygglov 
i norra delen av fastigheten Kyrkeby 3:34 som detaljplanen ska möjliggöra 
till permanent byggnad. I en av de aktuella fastigheterna omfattas delar av 
fastigheten av gräsmark, som dock inte brukas i dagsläget. 
Planen 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 värdefull natur och kultur. 
• inte påverkar negativt på människors hälsa och säkerhet. 
• inte medger tillståndspliktiga verksamheter. 

 
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. Den föreslagna detaljplanen för 
skolverksamhet utgör en utveckling av tätorten varför den är förenlig  
med riksintresset. 
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Ställningstagande till frågan om betydande miljöpåverkan 
Kommunen har genomfört en undersökning om betydande miljöpåverkan 
enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 11a § och Miljöbalken 6 kap 5–7 § 
för aktuell detaljplan. 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 detaljplanens genomförande inte generera någon betydande 
miljöpåverkan. Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning kommer 
därför inte göras. 
 
Undersökningssamrådet har samråtts med Länsstyrelsen (2020-04-17) 
som delar kommunens bedömning. 
Utförlig beskrivning av bedömningen följer nedan.  
 
Nationella och regionala mål  
De nationella miljömålen som berörs är: Levande sjöar och vattendrag, Hav 
i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning, God bebyggd 
miljö, Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ett rikt växt- och djurliv. De 
globala hållbarhetsmålen som berörs är: Hav och marina resurser, 
Ekosystem och biologisk mångfald, Hållbara städer.  
Möjligheten att inom närområdet nyttja kommunal service, gång- och 
cykelnät och kollektivtrafik berör nationella miljömålet Begränsad 
klimatpåverkan och det globala hållbarhetsmålet Hållbara städer.  
 
Området ligger i Jörlanda centrum med närhet till kollektivtrafikförbindelser 
längs med väg 574 och det finns utbyggt gång- och cykelnät mot 
Stenungsund centrum där det finns handel och servicefunktioner. 
Detaljplanen främjar användningen av hållbara transportmedel. 
 
Inom planområdet kommer de hårdgjorda ytorna att öka genom 
utbyggnaden och ianspråktagande av intilliggande mark. Detta ökar 
dagvattenavrinning till närliggande vattendrag som kan påverkas. 
Dagvattenfördröjning och dagvattenrening före avledning till vattendraget är 
åtgärder som kommer att vidtas för att bidra till att vattenkvalitetsnormen 
och aktuella miljömål uppfylls.  
 
Bevarandet av kantzon utmed vattendraget är en åtgärd som kommer ha 
en viktig ekologisk funktion. Genom att bibehålla kantzonen, bevaras den 
gröna infrastrukturen och landskapets värden och upplevelsen av 
kulturmiljön. Växt- och djurlivet kring vattendraget skyddas och ger 
förutsättning för att gräsmark omvandlas till ängsmark och erbjuda en 
blomrik miljö för pollinerare.  
 
Denna åtgärd kopplar till flera åtgärder som återfinns i det regionala 
åtgärdsprogrammet: Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland samt 
åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt. 
Åtgärden kopplar också till den regionala handlingsplanen för 
klimatanpassning. Alla ovannämnda åtgärdsprogram och handlingsplaner 
är framtagna för att bidra till arbetet med de nationella miljömålen och de   
globala hållbarhetsmålen.  
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Buller och luft (trafik)  
Med föreslagen markanvändning kan trafiken öka till planområdet men inte 
i sådan omfattning att störningar för närboende bedöms uppstå. Däremot 
om man jämför med ett nollalternativ generar det en ökning av fordonstrafik 
vid hämtning, lämning och leverans då elevantalet kan öka från 265 till 525 
elever. I planen har förutsättningarna till trygga gång- och cykelvägar till och 
från området främjats för att i högre grad bidra till att transporterna  
inte ökar.  
 
Fornlämningar  
Planområdet ligger i närheten av två fornlämningar som är belägna söder 
och väster om Jörlandaskolan. Utifrån den arkeologiska utredningen för 
detaljplaneprogrammet som gjordes 2007-01-25 konstaterade Bohusläns 
museum att det inte längre finns några hinder för den planerade 
exploateringen som föreslogs 2007. Dessutom att inga andra fynd 
tillvaratogs i samband med utredningen. För att inte påverka hällristningen 
som ligger söder om skolan negativt har planen tagit ett skyddsavstånd på 
ca 40 meter från fornlämningen.  
 
Markförhållanden  
Förslaget innebär inte avsevärt förändrad markanvändning, för att stora 
delar av planområdet redan är bebyggt. Det har bedrivits skolverksamhet 
tillfälligt i norra delen av fastigheten Kyrkeby 3:34 som detaljplanen ska 
möjliggöra till permanent byggnad. I en av de aktuella fastigheterna 
omfattas delar av fastigheten gräsmark. 
En geoteknisk utredning har tagits fram under detaljplanearbetet och den 
visar att geotekniken i området är tillfredsställande för detaljplanens syfte. 
I utredningen anges belastningsbegränsningar som inkluderas i 
detaljplanen med planbestämmelser. Det framkommer också i utredningen 
att ingen erosion pågår i bäcken så inget erosionsskydd kommer att 
behövas anläggas.  
 
Dagvattenhantering  
Med föreslagen markanvändning kommer dagvattnets förutsättningar i 
området att förändras, eftersom det kommer bli mer hårdgjorda ytor samt 
nybyggnation. Gröna tak och anläggning av genomsläpplig beläggning i 
parkeringsytor är två sätt att minska mängden hårdgjorda ytor.  
Dagvattenhanteringen utretts i samband med detaljplanen för att 
säkerställa en godtagbar hantering.  
 
Natur  
Befintlig dagvattenledning har sitt utlopp till en närliggande bäck. Detta är 
en mindre bäck som leder till Jörlanda ån som ansluts söder om 
planområdet. Jörlanda ån är en vattenförekomst med statusklassning 
ekologisk måttlig och kemisk status ej god i VISS.  
 
Planarbetet tar hänsyn till detta i utredningen av dagvattenhantering så att 
inte förutsättningarna försämras för att kunna uppnå god ekologisk status i 
Jörlandaån till 2027 vilket är miljökvalitetsnormen för vattnet.  
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Jörlandaån och dess biflöde leder vidare ut till Stenungsundskusten som är 
ett Natura- 2000 område med bevarandeplan och ingår i EU:s arbete med 
att bevara biologisk mångfald. 
 

GENOMFÖRANDE  
 
Allmänt 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som erfordras för ett samordnat 
och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.  
 
Genomförandebeskrivningen har dock ingen självständig rättsverkan. 
Avsikten med beskrivningen är att den ska vara vägledande vid 
genomförandet av detaljplanen. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår 
istället av plankartan och planbestämmelserna. 
 
Planprocessen 
Planarbetet handläggs med standard planförfarande i enlighet med 5 kap. 
Plan och bygglagen (2010:900). 
 
Tidplan 
Målsättningen är att nedanstående tider skall gälla för planarbetet: 
 
4:e kvartalet 2020  Samråd  
2:a kvartalet 2021 Granskning  
4:e kvartalet 2021 Antagande 
4:e kvartalet 2021 Laga kraft 
 
Tidpunkten för laga kraft förutsätter att antagandebeslutet  
inte överklagas. Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kan 
fastighetsbildning ske och beslut om bygglov fattas. 
 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
Vald genomförandetid ger en skälig tid för utbyggnad av planområdet. 
Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter 
ansökan om bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter 
genomförandetidens slut är fastighetsägaren inte längre garanterad 
byggrätt. Planen fortsätter dock att gälla till dess den ändras eller upphävs 
av kommunen. 
 
 
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Det finns ingen allmän plats mark inom föreliggande detaljplan. 
 
Huvudmannaskapet innebär ett formellt ansvar för iordningställande, drift och 
underhåll av anläggningar inom allmän plats. Huvudmannaskapet medför 
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skyldighet (om berörd fastighetsägare begär det), men också en rättighet, för 
huvudmannen att förvärva marken som i planen är utlagd som allmän plats.  
 
Inom mark som i föreliggande detaljplan är utlagd som kvartersmark ansvarar 
berörd markägare/exploatör för byggnads- och anläggningsarbeten. 
  
Kungälv Energi AB ansvarar för elnätet och Skanova för teleförsörjningen 
inom planområdet. 
 
Ansvaret för att genomföra planen fördelas enligt följande: 
 
Anläggning  
(kartbeteckning) 

Genomförandeansvarig Drift-och 
skötselansvarig 

Kvartersmark   
Skola Fastighetsägare/exploatör 

(i detta fall Stenungsunds 
kommun) 

Fastighetsägare/ex
ploatör (i detta fall 
Stenungsunds 
kommun) 

 
AVTAL 
 
Plankostnadsavtal 
Ett plankostnadsavtal har upprättats 2019-03-11. Avtalet reglerar bland annat 
fördelning av kostnader för upprättande av detaljplan. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 
Fastighetsägare 
Planområdet berör fastigheten Kyrkeby 3:33 och del av fastigheten Kyrkeby 
3:34 som ägs av Stenungsunds kommun. 
Fullständiga ägoförhållanden inom och i anslutning till planområdet 
redovisas av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckning. 
 
Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder kan ske med stöd 
av detaljplanen. Fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte vara 
nödvändiga inom planområdet. Lämplig fastighet för skolan ska bildas, 
kvartersmark skola inom Kyrkenorum 3:34 fastighetsregleras till 
Kyrkenorum 3:33. Kommunen ansöker om och bekostar 
lantmäteriförrättning. Detaljplanen medför ingen inlösen av mark för  
allmän plats. 
 
Ledningsrätt 
Telia Sonera Access AB, nedan kallat Skanova, har ledningsrätt för 
teleledning vid väg 574 (Bagarevägen). Inga ledningsrätter berörs av 
detaljplanen. 
 
Servitut och gemensamhetsanläggning 
Inga servitut eller gemensamhetsanläggningar berörs av detaljplanen. 
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UTBYGGNAD AV TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 
 
Dricks- och spillvatten samt brandpost 
Befintlig skola ingår idag i kommunalt VA-verksamhetsområde. I norra 
delen, vid Novavägen, av skolan finns det upprättade förbindelsepunkter 
mot befintliga vatten- och spillvattenledningar. Det finns även en 
förbindelsepunkt i södra delen som har använts till tillfälliga moduler. 
Vattentrycket i befintliga vattenledningar är tillräckligt även efter 
exploatering.  
I området finns det tre brandposter som bedöms ha tillräcklig kapacitet 
avseende flöde för att försörja räddningstjänstens behov. Brandposten som 
ligger väster om planområdet behöver märkas ut på nytt då den saknar 
tillräckligt skyltning för att man ska kunna veta om dess position. 
 
Dagvatten 
Befintligt dagvatten från norra delen av planområdet avleds via befintligt 
ledningsnät till bäcken i planområdets östra gräns.  
Befintligt dagvatten från södra delen av planområdet, som idag är gräs, 
saknar ledningsnät men rinner också ut i bäcken.  
Bäcken mynnar sedan ut i Jörlandaån vars ekologiska status ej får 
försämras pga exploateringen.   
I samband med exploateringen kommer mängden dagvatten och mängden 
föroreningar att öka vilket gör att fördröjnings- och reningsåtgärder 
är nödvändiga.  
 
Trafik och buller 
För att minimera bullernivå inom skolgård föreslås byggnader placeras på 
så sätt att de fungerar som ett bullerskydd mellan Bagarevägen  
och skolgård. 

 
Geoteknik 
Geotekniska förutsättningar och rekommendationer finns beskrivet i 
utredning se Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik samt 
Projekterings-PM/Geoteknik. 
 
El- och teleförsörjning 
Utbyggnad och anslutning av el- och teleförsörjning sker i samråd mellan 
nätägaren och Stenungsunds kommun. Det är exploatörens ansvar att 
sådant samråd sker. 
Telia Skanova Access AB, nedan kallat Skanova, har anläggning vid 
aktuellt exploateringsområde. Skanova har en kabel utefter befintlig väg, 
väg 574 (Bagarevägen).  
 
Minst fyra månader innan några arbeten påbörjas i närheten av Skanovas 
anläggningar skall beställning på eventuell undanflyttning ha inkommit till 
TeliaSonera Skanova Access. Eventuella undanflyttningar av Skanovas 
anläggningar inom exploateringsområdet kommer att debiteras 
fastighetsägaren/exploatören. 
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Kungälv Energi AB har elnätet inom planområdet. Eventuell flytt/förändring 
av befintliga el-anläggningar utförs av Kungälvs Energi men bekostas av 
fastighetsägaren/exploatören i det fall Kungälvs energi innehar rättighet för 
berörda el-anläggningar.  
Vid arbete nära Kungälv Energi AB:s anläggningar krävs bevakning. Vid 
markarbeten skall kabelutsättning i fält alltid begäras. Bevakning och 
kabelutsättning beställs hos Kungälv Energi AB:s kundservice.  
 
Tekniska utredningar 
Genomförda utredningar/undersökningar redovisas under rubrik Övriga 
Handlingar s.7. Exploatör ansvarar för att ta fram eventuellt tillkommande 
tekniska utredningar för att genomföra planen. 
 
Tillstånd 
Exploatör ansvarar och bekostar erforderliga tillstånd, dispenser etc. för 
genomförandet av exploateringen inom detaljplanen. 
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
 
Ekonomiska konsekvenser för kommunen  
Exploatör svarar för kostnader för utbyggnad inom kvartersmark, drift av 
kvartersmark, anslutningsavgifter (VA, el, tele mm), fastighetsbildning samt 
kostnader enligt plankostnadsavtal.  
Vid behov av att flytta befintliga elkablar och teleledningar bekostas det av 
exploatör under förutsättning att nätägaren innehar skriftlig rättighet.  
 
GENOMFÖRANDETS KONSEKVENSER 
 
Om föreslagen detaljplan antas och får laga kraft upphör tidigare detaljplan att 
gälla inom planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu 
aktuella planområdet. 
 
Inverkan på miljön 
Planen förväntas inte innebära någon betydande miljöpåverkan, vilket har 
samråtts med länsstyrelsen som delar kommunens bedömning, läs vidare på 
sida 44. En miljökonsekvensbeskrivning kommer därför inte att upprättas. 
 
Sociala konsekvenser 
Jörlanda är utpekat som utbyggnadsområde och antalet elever förväntas 
öka i framtiden. Jörlandaskolan saknar idag tillräckliga utrymmen för 
undervisning och detaljplanen möjliggör en utbyggnad av skolan. 
Skolans placering innebär att många barn kan gå eller cykla till skolan vilket 
är positivt ur flera aspekter. Skolans inne-och utemiljö kommer att ha 
betydelse för Jörlanda i sin helhet som samlingsplats för aktiviteter  
utanför skoltid. 
 
Barnperspektiv 
Barnens perspektiv är särskilt viktigt i framtagande av detaljplaner för 
skolor. Arbetet med den här detaljplanen har utgått från hur platsen ser ut 
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idag och de förutsättningar som finns för att uppnå en bra skolmiljö. En 
dialog-workshop genomfördes, i enlighet med barnkonventionens artikel 12, 
med elever i årskurs 5 för att så tidigt som möjligt fånga upp de frågor som 
berör barnens närmiljö och ge dem inflyttande i planeringen.  
Förslaget kommer att möjliggöra en utbyggnad av skolan som bedöms 
positiv för både barn och vuxna i närområdet.  
 
Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Fastighetsrättsliga konsekvenser som uppstår på grund av planförslaget. 
 

Fastigheter Fastighetsrättslig konsekvens 

Kyrkeby 3:33 
 

Fastigheten planläggs som 
kvartersmark skola. Fastigheten 
utökas genom att kvartersmark 
skola inom Kyrkeby 3:34 
fastighetsregleras till  
Kyrkeby 3:33.  

Kyrkeby 3:34 
 

Del av fastigheten planläggs som 
kvartersmark skola. 
Kvartersmark skola 
fastighetsregleras till 
Kyrkeby 3:33.  

 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Planens genomförandetid är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft. 
Kommunen är huvudman för allmän plats. 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
Planbeskrivningen har upprättats i samråd med Johanna Augustsson och 
Therese Brattfors, Exploatering, Lisa Chohan Strömner och Yousef Maleki, 
VA-Infrastruktur; Anna-Lotta Andersson och Joakim Karlsson, Trafik-
Infrastruktur; Victoria Lind Magnusson, Strategi och Samordning; och med 
övriga berörda tjänstepersoner inom Stenungsunds kommun. 
 
Samhällsbyggnad Exploatering  
 
 
Veronica Götzinger     
Exploateringschef 
 
 
Fabiana Tomé Pernilla Larsson 
Planarkitekt  Mark- och exploateringsingenjör 
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