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Fabiana Tomé 
Planarkitekt 
 
Samrådredogörelse för detaljplan Kyrkeby 3:33 och 3:34, 
Jörlandaskolan 
 
Samrådshandlingen är upprättad 2020-08-03 
 
Hur samrådet bedrivits 

Detaljplaneförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2020-09-03 -2020-09-24. 
Förslaget skickades ut till Länsstyrelsen, berörda myndigheter, kommunala instanser, 
sakägare och övriga berörda enligt särskild utsändningslista och fastighetsförteckning 
upprättad 2020-08-03.  

Förslaget har även varit tillgängligt på kommunens hemsida och varit uppsatt i kommunhuset, 
Strandvägen 15, Stenungsund samt Kulturhuset Fregatten, Fregatten 1, Stenungsund. 
Detaljplanen drivs med standardförfarande enligt plan-och bygglagen (PBL 2010:900).  
 
Bakgrund 
Planområdet är beläget i den södra delen av Stenungsunds kommun i Jörlanda centrum som 
ligger mellan väg 574 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 avgränsar 
planområdet av fastighetsgränsen av Kyrkeby 3:34 och i väster av väg 574 (Bagarevägen). 
Norrut gränsar planområdet till befintlig bebyggelse.   

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheter för en utbyggnad av Jörlandaskolan, då det idag 
saknas tillräckliga utrymmen för undervisning  samt att antalet elever förväntas  öka i 
framtiden. Detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.  

Den 18 februari 2019 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen 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 5 kap 11§ plan-och bygglagen (PBL 2010:900). 

Inkomna synpunkter och kommentarer 

Under samrådet har 17 yttranden inkommit. Samtliga yttranden sammanfattas och 
kommenteras nedan.  

Statliga och regionala myndigheter, bolag och organ m.fl. 

1. Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2020-09-28  
Länsstyrelsen samlade bedömning 



 
   

 Bilaga Dnr KS 2018/602 
2020-09-03 

 
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 
2010:900). 
Kommunen behöver bearbeta förslaget beträffande hantering av buller, skyfall och 
geoteknik samt tydliggöra om hur bergsläntens rensning av vegetation ska säkerställas 
i planförslaget. Kommunen bör också beakta frågor som berör naturen. 
 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att frågor som berör hälsa / säkerhet med avseende på buller och 
risker i följde av skyfall samt geotekniska frågor måste lösas på ett tillfredsställande 
sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande av en detaljplan enligt 
förslaget inte kommer att prövas. 
 
Motiv för bedömningen 
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det 
antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om 
anvisningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav. 
 
Prövningsgrunder enligt 11 kap.10§ PBL 
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en 
plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem 
prövningsgrunderna. 
 
Buller 
När det gäller buller som kommer från trafik är det bättre att i planhandlingarna 
hänvisa till Naturvårdsverkets vägledning än till Boverkets vägledning gällande 
verksamhetsbuller. 
”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik”NV-01534-17 
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-
skolgard/vagledning-riktvarden-buller-skolgard-2017-08-28.pdf 
Eftersom det är en ny planering av skolgården och tillkommande byggnader som kan 
dämpa buller från Bagarevägen /länsväg 574 så bör riktvärdena för ny skolgård 
användas. 
Den i planbeskrivningen redovisade bullerutredningen är översiktlig och visar inte på 
en detaljerad nivå hur bullernivåerna kan bli på skolgården. Till granskningsskedet bör 
en ny och mer ändamålsenlig bullerutredning tas fram. En bullerutredning ska tas fram 
om det inte är uppenbart obehövligt. Länsstyrelsen anser att det finns skäl att ta fram 
en bullerutredning för det här planförslaget. 
Det behöver även finnas planbestämmelser som säkerställer att det finns 
vistelseområden inom planområdet som uppfyller lämpliga bullerkrav alternativt så 
placeras byggnaderna genom planbestämmelser på sådant sätt att bullernivåerna 
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uppfylls. I samrådsförslaget finns ingen bestämmelse om var byggnaderna ska 
placeras och därmed finns inga garantier för att bullernivåerna uppfylls. 
 
Risk för översvämning 
Skyfall 
Höjdsättning av byggnader och skolgård ges som förslag på åtgärd för att skapa en 
skyfallsled bort från skolgården och byggnader. Det finns dock inga förslag på 
höjdsättning eller vilken lutning som krävs på marken för att klara att leda bort vattnet 
vid ett skyfall. Beräkningar eller simuleringar i dagvattenutredningen som visar att 
detta är tillräckliga åtgärder saknas. Då vattendjupen är stora och planerad bebyggelse 
är en skola, är det viktigt att kommunen säkerställer att de åtgärder som presenteras för 
att hantera konsekvenserna vid ett skyfall är tillräckliga. Ny bebyggelse ska planeras 
så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst ett 100-
årsregn. Kommunen behöver också säkerställa framkomligheten, det ska gå att ta sig 
till och från byggnaderna på ett säkert sätt vid ett skyfall. 
Kommunen har tagit fram en dagvattenutredning där konsekvenserna av ett skyfall 
beskrivs. I dagvattenutredningen skriver man att man har använt ett regn på 50 mm, 
men det framgår inte vilken varaktighet regnet har eller vilken klimatfaktor som 
använts för att få med effekterna av mer intensiv nederbörd i ett framtida klimat. I 
dagvattenutredningen framgår att skyfallsproblematiken försämras vid föreslagen 
exploatering. På befintlig skolgård uppstår ett instängt område där vattennivån vid ett 
skyfall uppgår till 45 cm och på västra sidan om föreslagen byggnad vid entréer till 
byggnaden uppstår ett vattendjup på 15 cm. Det framgår inte av underlaget om det 
finns befintliga entréer på befintlig skolbyggnad som drabbas vid översvämning på det 
instängda området på skolgården. 
 
Geotekniska frågor 
SGI har lämnat ett yttrade daterat 2020-09-25 som bifogas i sin helhet. SGI anser att 
beräkningen för sektion A behöver justeras med avseende på hållfastheten i 
torrskorpeleran för att få en korrekt stabilitetsberäkning. Nu redovisas inte den rätta 
säkerheten mot skred och det går därför inte att bedöma om stabiliteten är 
tillfredsställande. 
SGI skriver också, ”Om det inte kan uteslutas att ytan mellan skolbyggnaden och 
vattendraget kommer belastas blir frågeställningen om större jorddjup aktuell och bör i 
så fall medföra att en känslighetsanalys utförs med avseende på detta i de 
beräkningssektioner som kan påverkas av en sådan förändring”. 
Flera planbestämmelser, såsom prickmarkering och n1-n4, reglerar det här området. 
Det framgår dock inte vilken typ av dagvattenåtgärd som föreslås. Det framgår inte 
heller om dagvattenåtgärd/er skulle kunna påverka stabiliteten. Om dagvattnet avleds 
till bäcken behöver även en erosionsbedömning göras med avseende på utloppen. 
Länsstyrelsen delar SGI:s synpunkter. 
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Råd enligt PBL och MB 
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att särskilt ge 
råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om det 
behövs från allmän synpunkt. 
 
Natur utanför planområdet 
Länsstyrelsen ser i grunden positivt på att trädridån mot bäcken i öst lämnas 
utanför planområdet. Samtidigt är det då viktigt att ha i åtanke att åtgärder för 
genomförandet av detaljplanen inte får få negativa konsekvenser för naturmiljön 
utanför planområdet. Länsstyrelsen noterar bland annat att de 
svackdiken som föreslås i dagvattenutredningen påverkar mark utanför 
planområdet. 
Det är även positivt att hänsyn tas genom planbestämmelser som reglerar ingrepp i 
mark, vegetation och träd. Även här noterar dock Länsstyrelsen att 
de föreslagna åtgärderna för att hantera dagvatten riskerar att hamna i 
konflikt med de föreslagna planbestämmelserna. 
 
Biotopskyddsobjekt 
Det bör utredas om det obrukade området i mitten av gräsmarken, i planområdets 
södra del, är en åkerholme eller inte. Och om denna i så fall omfattas av det generella 
biotopskyddet (7 kap 11 § miljöbalken). 
 
Fladdermus 
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 
man ha detta i åtanke vid planeringen av området. 
Ljussättningen av området ner mot bäcken bör utformas på ett sätt så att ljuset riktas 
bort från trädridån. 
 
Synpunkter enligt annan lagstiftning 
Länsstyrelsen har ur arkeologisk synvinkel inget att erinra då avståndet mellan den 
aktuella fornlämningen och närmast exploaterad yta ej understiger 40 meter. 
 
Undersökningssamråd 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att förslaget inte innebär betydande 
påverkan på miljön. Kommunen behöver därför inte ta fram en strategisk 
miljöbedömning. Separat undersökningssamråd har redan skett med Länsstyrelsen. 
 
Kommentarer:  
Prövningsgrunder enligt 11 kap.10§ PBL 
Buller 
En bullerutredning kommer att tas fram för detaljplanen. 
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Skyfall 
Dagvattenutredning kommer att uppdateras med bland annat simulering av 
föreslagna åtgärder för hantering av skyfall. 
 
Geotekniska frågor 
Ett PM har lagts till utredning, se punkt 17. 
De olika n bestämmelserna kommer att ses över inför granskningsskedet.  
Eventuella avledande diken påverkar stabiliteten på ett positivt sätt och olika 
fördröjningslösningar bedöms inte påverka släntstabiliteten negativt. Gällande 
dagvatten krävs att utloppen erosionsskyddas, vilket är normalt förfarande. 
 
 
Råd enligt PBL och MB 
Natur utanför planområdet 
Noteras 
 
Biotopskyddsobjekt 
Detaljplanen för den planerade skolan har tagit hänsyn till åkerholmen och 
fornminnet genom att behålla ett avstånd mellan planerad 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. Särskild hänsyn behöver tas vid 
genomförandet av detaljplanen.  Till exempel genom att fordon eller maskiner inte får 
köra över den eller i närheten av den. Jordmassor får inte heller tippas på åkerholmen 
eller inom jordbruksmarken som kan innebära att skötseln av ytan försvåras. 
 
Fladdermus 
Noteras och tilläggs i planbeskrivningen. 
 
Synpunkter enligt annan lagstiftning 
Noteras. 
 
Undersökningssamråd 
Noteras. 
 
 

2. Trafikverket, 2020-09-17 
Dagvatten 
Trafikverket anser att den VA-och dagvattenutredning som tagits fram är välgjord och 
utförlig. Trafikverket saknar dock en redogörelse för vilka lösningar som planeras för 
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en situation med mycket nederbörd eller skyfall, så att detta inte påverkar väg 574 
negativt. För information vill Trafikverket även nämna Trafikverkets vägdike endast 
är till för vägens avvattning och att Trafikverket inte tar emot vatten från andra 
verksamheter. 
 
Gång- och cykelväg längs väg 574 
Trafikverket har utifrån planhandlingarna svårt att tolka om gång- och cykelvägen 
planeras inom eller utom detaljplanegränsen. Placeringen av gång- och cykelvägen 
kräver fortsatt utredning, där kommunen bland annat behöver säkerhetsställa att 
funktion och drift av väg 574 kan upprätthållas. I det fortsatta arbetet och inför 
granskning av detaljplanen är det även viktigt att ansvars- och kostnadsfrågan är 
utredd. Kommunen och Trafikverket har under samrådstiden haft ett inledande möte 
gällande förutsättningar för den föreslagna gång- och cykelvägen. Trafikverket ser 
fram emot fortsatta diskussioner i frågan. 
 
Trafikalstring 
I planhandlingarna beskrivs att jämfört med ett nollalternativ så genererar 
planförslaget en ökning av fordonstrafik vid hämtning, lämning och leverans då 
elevantalet kan öka från 265 till 525 elever. Vad menas med nollalternativet? Avser 
nollalternativet endast trafikalstring från detaljplanen? Trafikverket anser att även 
tillkommande trafik från pågående och kända kommande exploateringar bör tas med 
som förutsättning i denna 
detaljplan. Många mindre exploateringar kan tillsammans medföra ett stort 
trafiktillskott och det är därför viktigt att kommunen tar ett helhetsgrepp kring den 
totala mängden tillkommande trafik som kommunens planarbete genererar. 
 
Övrigt 
Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet. 
 
Kommentarer:  
Dagvatten 
I VA-dagvattenutredning har befintlig dagvattenhantering redovisats och där framförs 
att inget ökat flöde få ske till trafikverkets vägdike längs Bagarevägen, se sida 13. 
I utredningen har en skyfallshändelse simulerats för att utreda vilka konsekvenser 
detta ger på området. Denna redovisas på s.21 i VA-utredningen. Det är främst risker 
med stående vatten i närheten av byggnaden och detta måste tas hänsyn till vid 
utformning av byggnaderna. Då planområdet har lutning österut mot bäcken kommer 
det enligt skyfallssimuleringen inte tillföras/bli stående några stora mängder i 
Trafikverkets dike. 
 
Gång-och cykelväg längs väg 574 
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I planbeskrivning framgår att gång-och cykelväg är tänkt som en tillgång för 
allmänheten och därför föreslås det i anslutning till planområdet. Detta innebär att 
gång-och cykelväg hamnar utanför planområdet. Gång och cykelvägen är viktig för en 
väl fungerande skola och frågan om dess placering samt kostnads-och 
ansvarsfördelning utreds i ett separat projekt. Väghållare för väg 574 är trafikverket 
och den framtida cykelvägen kommer troligtvis att planläggas med hjälp av vägplan. 
 
Trafikalstring 
Med nollalternativet menas dagens trafiksituation och att skolan inte byggs ut. 
Trafikalstringen vi har syftat på är ökning av trafiken som utbyggnad av skolan 
generar. I dagsläge finns det inte andra pågående detaljplaner i Jörlandacentrum som 
medför en ökad trafikalstring. Ett detaljplanarbete för pastorsexpedition pågår vars  
syfte är att tillåta ändamålet kontor och ge planstöd för befintlig byggnad.  
Tillkommande trafik från pågående och kända kommande exploateringar kommer att 
tas med i det fortsatta planarbete som förutsättning för detaljplanen. Kända pågående 
och kommande 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). 
 

3. Lantmäteriet, 2020-09-16 
Frågor som bör förbättras 
BEFINTLIG LEDNINGSRÄTT I ANSGRÄNSNING TILL PLANOMRÅDET 
Ledningsrätten som omnämns på s. 36 i planbeskrivningen, ligger idag precis intill 
planområdesgränsen i den sydöstra delen. I bildningakten till ledningsrätten framgår 
att ett område om 4 meter omfattas av ledningsrätten. Det innebär att det finns en risk 
att lednringsrättsområdet berör planområdet. Om ledningen ska ligga kvar i sitt 
befintliga läge, kan det vara lämpligt att lägga in ett u-område på de markområden 
som omfattas av S – skola för att ledningen inte ska riskera att bli planstridig. I 
dagsläget är det idag utlagt plusmark (+) vilket kan innebära att byggnader annars kan 
placeras över ledningsområdet. 
 
Delar av planen som skulle kunna förbättras 
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets 
lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra 
detaljplanen.) 
 
BEBYGGANDETS OMFATTNING EJ RELATERAT TILL SÄRSKILT OMRÅDE 
I listan med planbestämmelser finns exempelvis en bestämmelse e1 – Största 
bruttoarea är 7500 m2. Det som dock inte finns angivet är till vilket område 
bestämmelsen ska relateras, exempelvis per fastighet eller användningsområde. Detta 
bör tydligt framgå enligt Boverkets rekommendation. 
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Observera att om inget område anges som bestämmelsen ska relateras till, kommer 
bestämmelsen relateras till egenskapsområdet. Det innebär att andra egenskaper såsom 
prickmark inte omfattas av bestämmelsen.  
 
ANSVAR FÖR VATTENLEDNINGAR 
På s. 25 i planbeskrivningen redogörs att anslutande vattenledningar i Novavägen idag 
är i dåligt skick och behöver bytas eller renoveras. Det framgår också att servisernas 
status behöver kontrolleras. Dock har lantmäteriet inte kunnat hitta någon information 
om vem som ser till att detta genomförs. Eftersom vattenförsörjningen är en viktig del 
för fungerande verksamhet är det bra att förtydliga vem som får detta ansvaret, i 
samband med plangenomförandet. 
 
ÖVRIGA FRÅGOR 
I plankartan skulle grundkartan förslagsvis kunna tonas ned, för att lättare kunna tyda 
de linjer och bestämmelser som tillhör plankartan. 
Det skulle kunna tydliggöras om det är bestämmelserna enligt PBL 2010:900 före eller 
efter 2015-01-01 som används vid upprättandet av planförslaget. 
 
Kommentarer: 
BEFINTLIG LEDNINGSRÄTT I ANSGRÄNSNING TILL PLANOMRÅDET 
Plangränsen har justerats så att hela ledningsrättområdet som yttrandet syftar till 
hamnar utanför planområdet.  
 
BEBYGGANDETS OMFATTNING EJ RELATERAT TILL SÄRSKILT OMRÅDE 
Relateras till egenskapsområdet. 
 
ANSVAR FÖR VATTENLEDNINGAR 
Ansvar för kommunala vattenledningar och servis har kommunen. 
 
ÖVRIGA FRÅGOR 
Noteras 
 

4. Satens geotekniska institut, 2020-09-25 
Stabiliteten för planområdet har utretts i [2]. Baserat på utförda stabilitetsberäkningar 
bedöms stabiliteten vara tillfredsställande för befintliga och planerade förhållanden. 
SGI noterar att flertalet redovisade glidytor i bilaga 6 i [2] tangerar lerlagrets 
underkant. Beräknade säkerhetsfaktorer ligger nära gränsvärdena för tillfredsställande 
stabilitet för det dimensionerande lastfallet som anges i [2]. Om jorddjupen är större 
vid sidan om den beräknade sektionen, exempelvis strax söder om sektion A, kan det 
för det dimensionerande lastfallet (som anges i [2]) innebära att stabiliteten blir 
otillfredsställande. Området som avser lastrestriktioner (bilaga 2:1) är i plankartan i 
praktiken införd som en nollbelastningszon genom prickmark och 
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områdesbestämmelserna n1-n4, vilket skapar en säkerhetsmarginal innan stabiliteten 
riskerar att bli otillfredsställande. Om det inte kan uteslutas att ytan mellan 
skolbyggnaden och vattendraget kommer belastas blir frågeställningen om större  
jorddjup aktuell och bör i så fall medföra att en känslighetsanalys utförs med avseende 
på detta i de beräkningssektioner som kan påverkas av en sådan förändring. 
I beräkningssektion A förefaller den dränerade kohesionen, c', i torrskorpeleran vara 
vald till 10 kPa istället för 10 % av Cu som har gjorts i sektionerna B och C. Om c' är 
vald till 10 kPa efterfrågar SGI en motivering till detta val alternativt att beräkningarna 
justeras med hänsyn till ett korrekt valt värde. 
 
Kommentarer: 
Ett PM har lagts till utredning, se punkt 17. 
 

5. Skanova, 2020-09-08 
Skanova AB meddelar att det ej finns något att invända mot planförslaget.  
Bifogar lägeskarta med Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område.  
Eventuell undanflyttning av Skanovas anläggningar informeras Skanova i god tid 
minst 4 månader innan en eventuell flytt skall vara utförd. 
Hänvisar till www.ledningskollen.se för digitala kartor och utsättning. 
 
Kommentarer:  
Noteras. 
 

6. Svenska kraftnät, 2020-09-24 
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting 
att erinra mot upprättat förslag. 
 
Kommentarer:  
Noteras. 
 

7. Västtrafik, 2020-09-24 
Västtrafik yttrar sig över planen ur ett kollektivtrafikperspektiv. Planen ser inte ut att 
förändra förutsättningen något nämnvärt för trafikering. Placeringen av den vändslinga 
som används för skoltransporter med buss (idag skollinjer öppna för allmänheten) 
kvarstår där den idag är placerad även om justeringar av utformningen föreslås. 
 
Västtrafik är positiva till att olika typer av trafikslag i största möjliga mån separeras 
enligt planförslaget, för att därmed åstadkomma trafiksäkra lösningar. Det är angeläget 
att kollektivtrafikens behov av framkomlighet samt trafiksäkerhet beaktas. Västtrafik 
ser därför fram emot att framöver delta i fortsatt planeringsprocess för att i ett så tidigt 
skede som möjligt kunna ge inspel på utformning av vändslinga, hållplatslägen osv för 
att bidra till en optimal funktion.  
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Kommentarer:  
Noteras. 
 

8. Polismyndigheten region väst, 2020-09-28 
Gällande säkerhetsaspekterna ur en polisiär synvinkel är det viktigt att de miljöer som 
planeras och byggs blir väl upplysta och öppna för att motverka brottslighet. I området 
bör även framkomlighet för utryckningsfordon möjliggöras. I övriga aspekter har 
polismyndigheten ingen att erinra utan lämnar de frågorna till för de lämpliga 
instanserna.  
 
Kommentarer:  
Noteras. 
 

9. Vattenfall, 2020-09-24 
Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet och har därför 
inget att erinra.  
 
Kommentarer:  
Noteras. 
 

10. Bohusläns museum, 2020-09-28 
Kulturhistorisk bakgrund 
Fastigheterna ligger inte inom någon uttagen kommunal kulturmiljö eller inom något 
riksintresse för kulturmiljövården. 
 
Utlåtande ur bebyggelseperspektiv 
Bohusläns museum har inget att erinra sett ur ett bebyggelseperspektiv. 
 
Utlåtande ur fornlämningsperspektiv 
En fornlämning 1969:256/Jörlanda 47:1 är belägen väster om planområdet. En 
arkeologisk utredning utfördes i området 2006. 
Vid planområdets södra gräns ligger en fornlämning L 1969:14/Jörlanda 46:1. 
Fornlämningen utgörs av ett stort antal hällristningar bland annat 874 skålgropar, 46 
ringfigurer och sju skepp. 
Enligt planhandlingarna kommer samråd ske med Länsstyrelsen angående 
fornlämningsområde/skyddsavstånd till L1969:14. Därutöver framgår att hänsyn 
kommer att tas till L1969:14 (Planbeskrivning s 31). Området norr om hällristningarna 
Jörlanda L1969:14 är markerad som parkområde. 
 
Bohusläns museum har inget att erinra emot ärendet eftersom det framgår i 
handlingarna att samråd kommer att ske med Länsstyrelsen angående frågan om 
skyddsområde tillhörande L1969:14. 
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Bohusläns museum vill informera om att ingrepp i fornlämning samt 
fornlämningsområde kräver tillstånd av Länsstyrelsen. 
 
Kommentarer:  
Noteras. 
 
 

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 
 

11. Samhällsbyggnad, verksamheten Exploatering, 2020-09-24 
Exploatering har inget att erinra till upprättat samrådsförslag till detaljplan för 
Kyrkeby 3:33 och 3:34, Jörlandaskolan, dnr 2018/602  
 
Kommentarer:  
Noteras. 
 

12. Samhällsbyggnad, Avfallsverksamheten, 2020-09-18 
• Vi ser nya regler och krav på ökad utsortering av fler materialslag framledes, 

därför bör tidigt skapa ett tillräckligt stort utrymme/yta som kan möta framtida 
insamlingssystem.  

• Man kan med fördel lyfta ut hanteringen av rest- och matavfall till 
bottentömmnade-/ underjordsbehållare för att öka emballagens volym utan att 
ta en mycket större plats i anspråk och endast hantera förpackningsmaterialen i 
tänkt miljöhus. En sådan lösning minskar också antalet transporter samt skapar 
bättre arbetsförhållanden för renhållningspersonalen. Vid installation av 
bottentömmande behållare ska anläggningen utformas så att fordon utrustat 
med kran kan angöra i direkt anslutning. Inga hinder inom kranens 
rörelseområde får finnas. Lyft får ej heller ske över staket, buskar, väg/gata, 
gång- och cykelbana, parkeringsplats etc. 
 

• Det är viktigt att plats/yta för avfallskärl/behållare är placerad på en tillgänglig 
plats utan lutning i direkt anslutning eller närhet av uppställningsplats där 
aktuellt renhållningsfordon har åtkomst utan att behöva köra och/eller hantera 
ev emballage på områden där barn kan uppehålla sig. 

 
Kommentarer: 
Noteras. 
 

13. Samhällsbyggnad, Infrastruktur, 2020-09-24 
VA, dagvatten och skyfall 
VA-enheten har varit delaktiga och anser att deras synpunkter tagits hänsyn till under 
arbetets gång. 
Några viktiga delar som framkommit under planarbetet är att det är viktigt att 
exploatören fördröjer och renar dagvattnet inne på egen fastighet innan det avleds mot 
recipient samt att det är viktigt att ta hänsyn till skyfallsproblematiken i samband med 
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höjdsättning av ytor då ett instängt område skapas om byggnaden utformas enligt 
förslaget. 
Kommentarer:  
Noteras och framförs till exploatör. 
 
 
 

Privatpersoner inom planområdet 
 

14. Yttrande 1, 2020-09-02 
Meddelar att de ser som positivt att skolan planeras byggas ut. Frågar om hur det 
tillkommande parkområdet kommer att angränsa till närliggande fastigheten. Frågar 
hur kommunen kommer att förhindra att närliggande fastigheten uppfattas som 
parkområde och att människor genar över den. 
 
Kommentarer: 
Tillkommande parkområdet är inte tänkt att vara fysisk avgränsat mot den 
närliggande fastigheten då fastigheten redan idag är planlagt som allmän plats 
"park". Synpunkten från privatpersonen har lett till att planförfattarna har ifrågasatt 
på nytt om det finns ett behov av att planlägga området som park och har beslutat att 
ändra planområdesgräns och inte planlägga det på nytt. 
 

15. Yttrande 2, 2020-09-21 
Synpunkter på detaljplanen är undertecknad av representanter för organisationer som 
berörs av detaljplanen. 
 
Meddelar att de välkomnar en utbyggnad av Jörlandaskolan och att de fokuserar på 
trafiksituationen kring skolverksamheten. 
 
Yttrar sig över att en så kraftig utbyggnad av skolverksamheten är direkt olämplig utan 
en övergripande förändring av trafiken längs hela Bagarevägen inklusive säkra 
anslutningsvägar för cyklande elever. Söderifrån kommer skolbarn främst från 
Timmervik, Sävelycke och Källsby, norrifrån från Kyrkebyn och framtida 
Kvarnhöjden. Det innebär att en övervägande andel av Jörlandaskolans elever 
dagligen måste korsa Bagarevägen på sin väg till och från skolan. Den planerade 
utbyggnaden kommer dessutom öka antalet elever på skolan vilket ger ökad trafik av 
såväl skolbussar, skjutsande föräldrar och cyklande barn.  
 
Anläggning av en säker cykel/gångväg: Detaljplanen förslag är ett första, välkommet 
steg och bör genomföras, då omfattande byggnation ändå ska ske. Men enligt ovan är 
det inte alls tillräckligt - ett helhetsgrepp måste tas, som inkluderar tillgänglighet från 
skolan omgivande upptagningsområden. Det handlar huvudsakligen om att få till säkra 
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övergångar från västra sidan. När det gäller detta och cykel/gångbanans fortsättning 
kan vi bidra med synpunkter och förslag. Ett förslag är att Kyrkan erbjuder att 
cykelbanan kan gå öster om församlingshemmet, väster om bäcken. 
 
Kraftfulla, hästighetssänkande åtgärder på Bagarevägen: Sänkt hastighet är och förblir 
det säkraste sättet för att minska risken för olyckor! Även här kan vi bidra med 
förslag. Här några exempel: 
_ Sänkt hastighet till 30 km/h från infart Sävelyckevägen i söder länsväg 574 till 
länsväg 634 mot Stenungsund i norr 
_ Fart sänkande väggupp alternativt avsmalnande väg på ytterligare ett par ställen 
_ Övergångsställen med rödljus på två ställen, dels strax söder om 
församlingshemmet, dels vid nuvarande övergång vid Bagarevägen 
_ Gång/cykelväg innanför buss slingan utanför skolan 
_ Riktig säker separerad trottoar/gångväg som fortsätter förbi bageriet fram till första 
hand Sävelyckevägens infart. Räcker inte med målad linje i gatan 
_ Separerad cykelbana från vägen. Räcker inte med en målad linje i gatan. 
 
Kommentarer: 
Inom planarbetet för utbyggnad av skolverksamheten beaktas trafiksituationen där 
förbättringar av anslutningsvägar för cyklande elever utreds.  
Anläggning av en säker gång-och cykelväg utreds av kommunen tillsammans med 
Trafikverket med ett helhetsgrepp som inkluderar tillgänglighet från skolans 
omgivande upptagningsområden.  
I och med att det är en pågående utredning tackar vi för synpunkter och förslag på 
sträckning av gång-och cykelbanan. 
 
Åtgärder som hastighetsreglering, trafikljus och väggupp är åtgärder som kan bidra 
till trafiksäkerheten i skolområdet men som inte kan regleras i detaljplanen och 
synpunkterna skickas därför vidare till ansvariga. 
Gång-och cykelbanan är tänkt att vara en tillgång till både skola och allmänhet och 
på så sätt ska det vara möjligt att transportera sig utan att behöva komma in på 
skolområdet. Om behov av gång-och cykelväg inom skolområdet består kommer det 
att utredas vidare och utformas med hänsyn till trafiksäkerheten för eleverna. 
 
 

Privatpersoner utanför planområdet 
 

16. Yttrande 3, 2020-09-27 
Bifogar en bild med förslag för att binda ihop cykel och gångbanor i Jörlanda. 
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Kommentarer: 
I och med att kommunen och Trafikverket utreder placering av gång-och cykelväg 
tackar vi för upplysning om förslag på sträckning för gång-och cykelbanan. 
 
 

Statliga och regionala myndigheter, bolag och organ m.fl. 

17. Satens geotekniska institut, 2020-10-21 
SGI har tagit del av konsultens svar på SGI:s synpunkter som framfördes under 
samrådet. 
 
SGI efterfrågade under samrådet kompletterande stabilitetsberäkningar avseende 
risken för större jorddjup söder om sektion A samt en översyn av indata i 
stabilitetsberäkningarna. Detta har nu utförts och resultaten redovisas i översänt PM, 
upprättat av Bohusgeo, daterat 2020-09-29. Kompletterande beräkningar visar att 
stabiliteten är tillfredsställande för befintliga och planerade förhållanden. SGI har inga 
invändningar mot denna bedömning och har därmed inga kvarstående frågor eller 
synpunkter på planförslaget. 
 
Kommentarer: 
Noteras. 
 

Ändringar i förslaget inför granskningsskedet 
Samhällsbyggnad/ Exploatering bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå 
vidare med förslaget.  
Utöver mindre justeringar föreslås följande: 
 

- Trafikutredning och trafikalstring uppdateras och revideras. 
- Dagvattenutredningen uppdateras och revideras. 
- Planområdesgräns ändras och parken tas bort. 
- En bullerutredning tas fram. 
- Information om åkerholme, biotopskydd och flädermus tilläggs i planbeskrivningen. 

 
Därtill kommer även vissa ändringar avseende bebyggelsens omfattning och utformning samt 
administrativa bestämmelser att införas i plankartan. Dessa ändringar bedöms inte innebära 
någon betydande förändring av byggrätten gentemot det planförslag som var ute på samråd i 
september 2020. 
 
Privatpersoner som helt eller delvis inte har tillgodosetts i planförslaget 

Privatpersoner  Synpunkt Skede 
Yttrande 1 - Avgränsning av parkområdet till 

närliggande fastigheten. 
samråd 
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Yttrande 2 - Sänkt hastighet till 30 km/h från 
infart Sävelyckevägen i söder länsväg 
574 till länsväg 634 mot Stenungsund 
i norr 

- Fart sänkande väggupp alternativt 
avsmalnande väg på ytterligare ett 
par ställen 

- Övergångsställen med rödljus på två 
ställen, dels strax söder om 
församlingshemmet, dels vid 
nuvarande övergång vid Bagarevägen 

- Gång/cykelväg innanför buss slingan 
utanför skolan 

- Riktig säker separerad 
trottoar/gångväg som fortsätter förbi 
bageriet fram till första hand 
Sävelyckevägens infart. Räcker inte 
med målad linje i gatan 

- Separerad cykelbana från vägen. 
Räcker inte med en målad linje i 
gatan. 

samråd 

Yttrande 3 - Förslag till placering av gång-och 
cykelväg 

samråd 

 

Medverkande tjänstemän  
Samrådsredogörelse 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 tjänstemän inom Stenungsunds kommun.  
 
Samhällsbyggnad, Exploatering  
 
 
Veronica Götzinger     
Exploateringschef 
 
 
Fabiana Tomé Pernilla Larsson 
Planarkitekt  Mark- och exploateringsingenjör 

 


